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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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.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
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:äøBzä©¨
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.sebd xarl zehep
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: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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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 בעמוד חפ

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אייר, תשי"א 

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ וכו' 

מוה"ר אליקים געציל שי'

שלום וברכה!

ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א עוסק בצרכי צבור באמונה כו' מוה"ר בן ציון שי' שם טוב שמחתי 

לקבל פ"ש ממנו ומכל ב"ב שי' וכן מסר לי את הפ"נ שלו, וקראתיו על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כשהייתי שם בל"ג בעומר העבר.

שמחתו,  יום   - הסתלקותו  יום  שזהו   - הרשב"י  אותו  קרא  בעומר  ל"ג  יום  אשר  יודע  בטח 

וידוע ג"כ אשר שמחה פורץ גדר, וקריאת הפ"נ ביום שמחת רשב"י על ציון נשיאנו שהוא הוא המגלה 

רזי תורה בדורנו זה, וע"י תורתו מקושרים אנו כולנו באילנא דחייא היא פנימיות התורה, ועל ידה 

ולהמשיך  וההעלמות  זו לפרוץ ההסתרים  יכולה קריאה  והדבקות באלקים חיים,  היא ההתקשרות 

לכאו"א המצטרך לו בבני חיי ומזונא רוויחא, ואקוה שיכול לבשרני בשורות טובות בנוגע להענינים 

אשר אודותם כתב בהפ"נ שלו.

לרוות  יוכל  ובה  בה  ויתעמק  אותה  וילמוד  כבר,  לא  שנדפסה  בעומר  מל"ג  השיחה  מוסג"פ 

צמאון נפשו לכמה וכמה ענינים הדורשים פתרון.

המקוה להתבשר ממנו בשו"ט הן בנוגע לעצמו והן לב"ב שי' ואחתום בברכת חג שבועות שמח 

וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

סוף זמן קידוש לבנה:
יום חמישי בערב, י"ב סיון
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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 תהליםמזמורי   )ב

   המזבח זאת חנוכתה "מאמר ד  ) ג

 ה   ..............................   ח "כה'תש , סיון ב"י, נשא "פ ש

 יח  ..........  השבועות, ה'תשט"ו-ם ב' דחגיות שיח  )ד

 כד  ..........  ה'תשכ"ט ם ב' דחג השבועות,יושיחת   )ה

 מב  ...........  סיון, ה'תשכ"טשיחת ש"פ נשא, י"ד   )ו

  הנ  ....................גיך כר נשא שתפרת שיחו-יטלקו  )ז

 ה"ח "ג הרהרה  ק"כל ה רותה על חקיצ ויל ילקוט  )ח

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

 סב  ...............  נשאפרשת  –משיח אולה וילקוט ג  )ט

 סג  ............  לשבוע פרשת נשאמי ויחומש  יורשיע  )י

 צא  ................  לשבוע פרשת נשאם ליהתעורי יש  )יא

    )מוגה (א ינפר התבסרים שיעו  )יב

 צב  .......................................  לשבוע פרשת נשא 

 בק  ..............  לשבוע פרשת נשא "םוי םו יה"ח ול  ) יג

 הק  ........................  ם "בברמ ןוילע תימיו הלכה  )יד

 

 שיעורי רמב"ם 

 חק  .............  לשבוע פרשת נשאליום  ג' פרקים –  )טו

 עק   .............  לשבוע פרשת נשאיום לאחד  פרק –  )טז

 קפו  ..............  לשבוע פרשת נשאות וצספר המ –  )יז

   יםנביאים וכתוב  ) יח

 קפח  .....................................  ג פרק  דניאל ,לופרק  ה ירמי

  כריתותסכת מ – ותנימש  )יט

 קצ  ..................................................  תי קה ור ביא

 קצט  ....................................... ה מגיל מסכת  עקביעין   )כ

  םעם ביאורי שבתמסכת   )כא

 ר  .................................................  צבף עד ד פומדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    יםהערות וציונ  עםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 כחר  .................................................  ן "ר הזקאדמו

  ברכת המזוןת והלכ וךשולחן ער  ) כג

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

    נשא ה ביאור על פרש התור לקוטי  )כד

 לאר  ................................................  קן הז ו"ראדמ 

   ייםרת חתו  )כה

 מבר  .............................................  עי מצמו"ר האאד

  מצותיך דרך –צ י הצ"רמאמ  )כו

 מגר  ........................................  "קח צד"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )כז

 מדר  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

   ההעבודקונטרס   )כח

 מהר  ............................................  מוהרש"במו"ר אד

  טתש" –ם מאמריה רספ  )כט

 מור  .............................................  יי''צהרר מו'ו' מאד

  ק"להב גש" ת-"בשתות ה'חפר השיס  ) ל

 נאר  .............................................  'צ' ימוהרי אדמו''ר

 נדר  ............................................  יז ק פר נותזכרוה ספר  )לא

  קודש  ותרגא  )לב

 נור  ........................................................  יי"צמוהר רמו"אד

 רנט  .................................  יאה בציבורומש לקרח  ) לג

 סחר  ................  קודש-בתש נחתלמ התורה הקריא  )לד

 סטר  .........................  אפרק פרקי אבות ביאורים ל  ) לה

 ער  .........................  לשבוע פרשת נשאזמנים  לוח  ) לו

 עאר  ............  שבת קודשלרות קת נהדלסדר מצות   ) לז
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a"i ,`yp zyxt zay .c"qa
g"kyz'd ,oeiq

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
˙‡Ê'וגֹו אֹותֹו הּמׁשח ּביֹום הּמזּבח ,1חנּכת …ְְְֲִִֵַַַַָֻ

הּמׁשח 2ּוכתיב  אחרי הּמזּבח חנּכת זאת ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָֹֻ

להבין  וצרי ּבתחּלת 3אתֹו. ׁשּכתּוב ּדמּמה , ְְְְִִִִִֶַַָָָֹ

אֹותֹו, הּמׁשח ּביֹום הּמזּבח חנּכת זאת ְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֻהענין

ּומׁשיחת  הּנׂשיאים ׁשל ׁשהחנּוּכה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָמׁשמע,

הענין  ּבסּיּום ׁשּכתּוב ּומּמה ּביחד, היּו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמזּבח

מׁשמע, אתֹו, הּמׁשח אחרי הּמזּבח חנּכת ְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָֹֹֻזאת

והיתה  ּבפניֿעצמֹו, ענין היא הּמזּבח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּמׁשיחת

והינּו, הּנׂשיאים. חנּוּכת לפני להיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָצריכה

ׁשהקריב  הּנׂשיא ׁשל הּקרּבנֹות הקרבת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשאפילּו

הּמזּבח  מׁשיחת לאחר היתה הראׁשֹון, ְְְְִִִֵַַַַַַָָָּבּיֹום

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבזה ּומבאר ׁשחנּוּכת 4ּדוקא. , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשל  ענין הּוא הּנׂשיאים קרּבנֹות עלֿידי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּמזּבח

הּקרּבנֹות, ּדהקרבת הענין לכללּות ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹנתינתּֿכח

קׁשות  התחלֹות ׁשּכל לפי היּו5והינּו ולכן , ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ

ּכמֹו כּו', יתרה ּבהֹוספה הּנׂשיאים ְְְְְְִִֵַָָָָקרּבנֹות

החיצון  מזּבח ּגּבי על הּקטֹורת ֿ 6הקרבת ׁשעל , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹ

הּקרּבנֹות  עבֹודת אחרּֿכ להיֹות ּתּוכל ְְְֲִֵֶַַַַַָָָידיֿזה

חילּוק  יׁש זה ּובענין ּכסדרן. ּתמידין ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָּבאֹופן

ׁשהיא  ׁשהּקטֹורת הּקרּבנֹות, לׁשאר הּקטֹורת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבין

ּגם  ּכי אֹותֹו, הּמׁשח ּביֹום היתה מּקיף, ְְְִִִִַַַַָָָּבחינת

ענין  עם קׁשּור  הּמׁשחה ּבׁשמן הּמזּבח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָמׁשיחת

הּוא  הּמׁשחה ׁשּׁשמן ׁשם (ּכמבאר ְְִִֶֶֶַַַַָָָֹהּמּקיף

מׁשקה, הּוא ׁשמן ּכי לּמקיף, ּפנימי ּבין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָממּוצע

מע  היה הּמׁשחה ׁשהּוא ּובׁשמן ּבׂשמים, ֹורב ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ

ּפנימי  ּבחינת ּתערּובֹות ׁשּזהּו הריח, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָענין
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פד.1) ז, פח.2)פרשתנו ב.3)שם, כח, פרשתנו לקו"ת גם ואילך.4)ראה א כט, ה.5)שם יט, יתרו ופירש"י מכילתא

יד.6) ז, פרשתנו פירש"י א. נ, מנחות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: המשכן, בחנוכת הנשיאים קרבנות בעניין השבוע, בפרשת

'B‚Â B˙B‡ ÁLn‰ ÌBÈa ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡Ê1·È˙Îe מספר 2, …¬À««ƒ¿≈«¿ƒ»«¿¿ƒ
אחרֿכך, CÈ¯ˆÂפסוקים .B˙‡ ÁLn‰ È¯Á‡ ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡Ê…¬À««ƒ¿≈««¬≈ƒ»«…¿»ƒ

ÔÈ·‰Ï3,הפסוקים שני בין סתירה יש לכאורה כי הדברים, משמעות את ¿»ƒ
ÔÈÚ‰ ˙lÁ˙a ·e˙kL ‰nÓc¿ƒ«∆»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»
ÌBÈa ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡Ê…¬À««ƒ¿≈«¿
,ÚÓLÓ ,B˙B‡ ÁLn‰ƒ»««¿«

ÏL ‰keÁ‰L עלֿידי המשכן ∆«¬»∆
ÁÈLÓe˙קרבנות  ÌÈ‡ÈNp‰«¿ƒƒ¿ƒ«

ÁaÊn‰ בשמן„ÁÈa eÈ‰ באותו «ƒ¿≈«»¿««
בזה  זה תלויים והם אחד ובעניין יום

לזה, זה e˙kL·ושייכים ‰nÓeƒ«∆»
˙kÁ ˙‡Ê ÔÈÚ‰ ÌeiÒa¿ƒ»ƒ¿»…¬À«
,B˙‡ ÁLn‰ È¯Á‡ ÁaÊn‰«ƒ¿≈««¬≈ƒ»«…
ÁaÊn‰ ˙ÁÈLnL ,ÚÓLÓ«¿«∆¿ƒ««ƒ¿≈«

,BÓˆÚŒÈÙa ÔÈÚ ‡È‰ נפרד ƒƒ¿»ƒ¿≈«¿
הנשיאים, ˆ¯ÎÈ‰מקרבנות ‰˙È‰Â¿»¿»¿ƒ»

ÌÈ‡ÈNp‰ ˙keÁ ÈÙÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿≈¬««¿ƒƒ
איתם. אחד כדבר ¿»¿eÈ‰Â,ולא

˙Ba¯w‰ ˙·¯˜‰ eÏÈÙ‡L∆¬ƒ«¿»««»¿»
ÌBia ·È¯˜‰L ‡ÈNp‰ ÏL∆«»ƒ∆ƒ¿ƒ«

ÔBL‡¯‰ בראש המשכן, לחנוכת »ƒ
בצורה  בפרשה (כמסופר ניסן חודש

של  ההקרבה סדר היה כיצד מפורטת

הנשיאים), Á‡Ï¯קרבנות ‰˙È‰»¿»¿««
‡˜Âc ÁaÊn‰ ˙ÁÈLÓ ולפני ¿ƒ««ƒ¿≈««¿»

להקריב  ניתן היה לא נמשח שהמזבח

אחד  וכל הנשיאים, קרבנות את

ואינם  עצמו בפני דבר הוא משניהם

לזה? זה שייכים

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰Êa ¯‡·Óe4 ¿…»»∆¿ƒ≈»
הז  ‰ÁaÊnקן,לאדמו"ר ˙keÁL∆¬««ƒ¿≈«

ÌÈ‡ÈNp‰ ˙Ba¯˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿¿«¿ƒƒ
ÁkŒ˙È˙ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆¿ƒ«…«
˙·¯˜‰c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎÏƒ¿»»ƒ¿»¿«¿»«

˙Ba¯w‰ החל ישראל, בני כל של «»¿»
והלאה, המשכן וחנוכת מהקמת

˙BÏÁ˙‰ ÏkL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»«¿»
˙ÂL˜5, כל של והביסוס ההתחלה »…

מיוחד  במאמץ כרוכה ‰eÈדבר ÔÎÏÂ¿»≈»
‰ÙÒB‰a ÌÈ‡ÈNp‰ ˙Ba¯»̃¿¿«¿ƒƒ¿»»

,'eÎ ‰¯˙È הרגילה הקרבנות עבודת ÏÚעל ˙¯BËw‰ ˙·¯˜‰ BÓk ¿≈»¿«¿»««¿∆«
ÔÂˆÈÁ‰ ÁaÊÓ Èab6, לעבודת ביחס רגיל ולא מיוחד חידוש שהיא «≈ƒ¿≈««ƒ…

הפנימי  המזבח על הקטורת הקטרת של הרגילה על ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰המקדש ∆«¿≈∆
יתירה" "בהוספה שהיו הנשיאים קרבנות ‡CkŒ¯Áידי ˙BÈ‰Ï ÏÎez«ƒ¿««»

המשכן, והקמת חנוכת אחרי הבאים, ÔÙB‡aבימים ˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú¬««»¿»¿∆
Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz ÏL חינוך בעניין שמצינו כמו והקבוע, הרגיל הסדר לפי ∆¿ƒƒ¿ƒ¿»

ב'לקוטי  זה במאמר כמבואר האדם,

אותו  שמחנכין התינוק "כמשל תורה':

כדי  יתירה מתנה לו נותנין ללמוד,

מהֿשאיןֿכן  בלימוד, להתחיל להרגילו

והתחיל... עצמו את הרגיל כבר כשהוא

עלֿידי  אינו ללמוד שהחינוך והיינו

לו  ההווה דבר שזהו בלבד הלימוד

איזו  עלֿידי אותו שמחנכין אלא תמיד

איזו  או התקרבות איזו כמו תוספת

אותו  חינכו שכבר לאחר אך כו' מתנה

משום  והיינו תמיד, ההווה בדבר די

שתהיה  כדי ולכן קשות. התחלות שכל

חינוך". עלֿידי להיות צריך ההתחלה

˜eÏÈÁ LÈ ‰Ê ÔÈÚ·e הבדלÔÈa ¿ƒ¿»∆≈ƒ≈
,˙Ba¯w‰ ¯‡LÏ ˙¯BËw‰«¿∆ƒ¿»«»¿»
˙ÈÁa ‡È‰L ˙¯BËw‰L∆«¿∆∆ƒ¿ƒ«

,ÛÈwÓ שהקרבנות בחסידות כמבואר «ƒ
קרבני  "את (ככתוב ומזון ללחם נמשלו

בפנימיות  באדם שחודר לאשי") לחמי

כבשרו, ובשר דם להיות והופך

נכנס  שאינו הריח עניין היא והקטורת

כ'מקיף' נשאר אלא בפנימיות בגוף

הקרבנות  בנמשל גם וכך מלמעלה,

שיורד  אלוקי אור של המשכה פועלים

והקטורת  בפנימיות, ומאיר למטה

יותר  אלוקי אור של המשכה פועלת

'מקיף' של באופן שמאיר נעלה

ועל  שהקרבת מלמעלה, כאן מבואר כך

‰ÁLnהקטורת ÌBÈa ‰˙È‰»¿»¿ƒ»«
,B˙B‡ פנימי וקשר שייכות לה ויש

המזבח  ÁÈLÓ˙למשיחת Ìb Èkƒ«¿ƒ«
¯eL˜ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿∆∆«ƒ¿»»
ÌL ¯‡·Ók) ÛÈwn‰ ÔÈÚ ÌÚƒƒ¿»««ƒ«¿…»»

תורה' ‰ÁLn‰ב'לקוטי ÔÓML∆∆∆«ƒ¿»
ÈÓÈt ÔÈa ÚˆeÓÓ ‡e‰ עניין ¿»≈¿ƒƒ

הקטורתÛÈ˜nÏ,הקרבנות Èkעניין ««ƒƒ
אחד  LÓ˜‰,מצד ‡e‰ ÔÓL∆∆«¿∆

והמזון, הלחם כמו פנימי שני eעניין BÚÓ¯·מצד ‰È‰ ‰ÁLn‰ ÔÓL·¿∆∆«ƒ¿»»»¿»
ÈÓÈt ˙ÈÁa ˙B·e¯Úz e‰fL ,ÁÈ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈÓNa¿»ƒ∆ƒ¿«»≈«∆∆«¬¿ƒ«¿ƒƒ
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כללי   מפתח   

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

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

   המזבח זאת חנוכתה "מאמר ד  ) ג

 ה   ..............................   ח "כה'תש , סיון ב"י, נשא "פ ש

 יח  ..........  השבועות, ה'תשט"ו-ם ב' דחגיות שיח  )ד

 כד  ..........  ה'תשכ"ט ם ב' דחג השבועות,יושיחת   )ה

 מב  ...........  סיון, ה'תשכ"טשיחת ש"פ נשא, י"ד   )ו

  הנ  ....................גיך כר נשא שתפרת שיחו-יטלקו  )ז

 ה"ח "ג הרהרה  ק"כל ה רותה על חקיצ ויל ילקוט  )ח

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

 סב  ...............  נשאפרשת  –משיח אולה וילקוט ג  )ט

 סג  ............  לשבוע פרשת נשאמי ויחומש  יורשיע  )י

 צא  ................  לשבוע פרשת נשאם ליהתעורי יש  )יא

    )מוגה (א ינפר התבסרים שיעו  )יב

 צב  .......................................  לשבוע פרשת נשא 

 בק  ..............  לשבוע פרשת נשא "םוי םו יה"ח ול  ) יג

 הק  ........................  ם "בברמ ןוילע תימיו הלכה  )יד

 

 שיעורי רמב"ם 

 חק  .............  לשבוע פרשת נשאליום  ג' פרקים –  )טו

 עק   .............  לשבוע פרשת נשאיום לאחד  פרק –  )טז

 קפו  ..............  לשבוע פרשת נשאות וצספר המ –  )יז

   יםנביאים וכתוב  ) יח

 קפח  .....................................  ג פרק  דניאל ,לופרק  ה ירמי

  כריתותסכת מ – ותנימש  )יט

 קצ  ..................................................  תי קה ור ביא

 קצט  ....................................... ה מגיל מסכת  עקביעין   )כ

  םעם ביאורי שבתמסכת   )כא

 ר  .................................................  צבף עד ד פומדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    יםהערות וציונ  עםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 כחר  .................................................  ן "ר הזקאדמו

  ברכת המזוןת והלכ וךשולחן ער  ) כג

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

    נשא ה ביאור על פרש התור לקוטי  )כד

 לאר  ................................................  קן הז ו"ראדמ 

   ייםרת חתו  )כה

 מבר  .............................................  עי מצמו"ר האאד

  מצותיך דרך –צ י הצ"רמאמ  )כו

 מגר  ........................................  "קח צד"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )כז

 מדר  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

   ההעבודקונטרס   )כח

 מהר  ............................................  מוהרש"במו"ר אד

  טתש" –ם מאמריה רספ  )כט

 מור  .............................................  יי''צהרר מו'ו' מאד

  ק"להב גש" ת-"בשתות ה'חפר השיס  ) ל

 נאר  .............................................  'צ' ימוהרי אדמו''ר

 נדר  ............................................  יז ק פר נותזכרוה ספר  )לא

  קודש  ותרגא  )לב

 נור  ........................................................  יי"צמוהר רמו"אד

 רנט  .................................  יאה בציבורומש לקרח  ) לג

 סחר  ................  קודש-בתש נחתלמ התורה הקריא  )לד

 סטר  .........................  אפרק פרקי אבות ביאורים ל  ) לה

 ער  .........................  לשבוע פרשת נשאזמנים  לוח  ) לו

 עאר  ............  שבת קודשלרות קת נהדלסדר מצות   ) לז



g"kyz'dו ,oeiq a"i ,`yp t"y

הּמׁשח  אחרי היּו הּקרּבנֹות ׁשאר ואילּו ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּומּקיף),

אֹותֹו.

לעיל Ô·eÈÂב) ּׁשּנתּבאר מה עלּֿפי זה 7ּכל ¿»ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ההמׁשכה  ׁשאֹופן ּופרט, ּכלל ְְְְְִֶֶַַַָָָָּבענין

ּופרט. ּכלל ּבבחינת הּוא ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִִִַַַָָָּבכללּות

עֹולה  ׁשּכאׁשר למּטה, מהאדם ּבזה ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהּמׁשל

עדין  אין זה ּברצֹון הּנה ּבית, לבנֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּברצֹונֹו

הּבית  ּבֹונה ּכאׁשר  ורק ּבגלּוי, הּבית ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָּפרטי

ּומּכלֿמקֹום  הּפרטים, ּכל מתּגּלים אזי ְְְֲִִִִַַַַָָָָּבפֹועל

(ׁשּלכן  הּפרטים יׁשנם ּברצֹון ׁשּגם לֹומר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבהכרח

אזי  הּפרטים, ּבכל הּוא הּבית ּבנין ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָרק

אּלא  מהּבית), להתעּנג ויכֹול רצֹונֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָנׁשלם

נעלה  ּבאֹופן ׁשהם אֹו ּבגלּוי ניּכרים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאינם

 ֿ ועל ההׁשּתלׁשלּות, ּבכללּות ּגם הּוא וכן ְְְְְְִִֵֵַַַַָיֹותר.

הּנבראים  ּכל ּדהּנה, למעלה. ּדמּלמּטה הּסדר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפי

מלכּות  ּבבחינת ּכלּולים ְְְְְֲִִִִִִִַַָָָּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ּד'ּבראׁשית' אחד' ה'מאמר ׁשּזהּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָּדאצילּות,

ּפרטי  ּכל נפרטּו ואחרּֿכ ּכללי, מאמר ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָׁשהּוא

הוי' מעׂשי רּבּו ּדֿמה ּגדלּו8הּנבראים ּומה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָ

הוי' וחלּופים 9מעׂשי מאמרֹות עׂשרה עלֿידי , ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָ

ּדחלּופים  לחלּופים ועד האֹותּיֹות, ְְְְִִִִִַָּותמּורֹות

כּו' ּדתמּורֹות נתהּוּו10ּותמּורֹות ׁשעלֿידם , ְְְִִֶַַָָ

ּכל  לאחריֿזה וגם הּבריאה, ּבתחּלת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנבראים
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ואילך).7) 20 ע' (לעיל ואילך פ"ב דחה"ש ב' דיום אלקים וידבר כד.8)ד"ה קד, ו.9)תהלים צב, תניא 10)שם ראה

פי"ב. פ"א. והאמונה היחוד שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙B‡ ÁLn‰ È¯Á‡ eÈ‰ ˙Ba¯w‰ ¯‡L eÏÈ‡Â ,(ÛÈwÓe ובאו «ƒ¿ƒ¿»«»¿»»«¬≈ƒ»«

יותר  בפרטיות שיתבאר וכפי המזבח, למשיחת קשור שלא עצמו בפני כעניין

להלן.

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê Ïk Ô·eÈÂ במאמר 7·) ¿»»∆«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
כל  את אלקים "וידבר דיבורֿהמתחיל

שנאמר  לאמר" האלה הדברים

זו, שנה השבועות חג בהתוועדות

של  זה בקובץ לאור (יוצא תשכ"ח

אפשר) בדרך ביאור עם מלכות' 'דבר

ÔÙB‡L ,Ë¯Ùe ÏÏk ÔÈÚa¿ƒ¿«¿»¿»∆∆
‰ÎLÓ‰‰ האור של וההתגלות ««¿»»

את  לברוא כדי למטה מלמעלה האלוקי

האור  כך ולשם והנבראים, העולמות

ונמשך «¿eÏÏÎaƒ˙ירד
˙eÏLÏzL‰‰'השתלשלות ב'סדר «ƒ¿«¿¿

שמדריגה  באופן למדריגה ממדריגה

שמעליה  מזו ומשתלשלת באה אחת

זו  האחוזות שרשרת של חוליות (כמו

Ë¯Ùeבזו) ÏÏk ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿»¿»
כללית  והתגלות המשכה יש שתחילה

והתגלות  המשכה יש ואחרֿכך אחת,

רבים. לפרטים הנחלקת

‰Êa ÏLn‰Â עניין את להמחיש ¿«»»»∆
פרט  ובדרך כלל בדרך ההמשכה

¯L‡kL ,‰hÓÏ Ì„‡‰Ó≈»»»¿«»∆«¬∆
BBˆ¯a ‰ÏBÚהאדם B·Ï˙של ∆ƒ¿ƒ¿

‰Ê ÔBˆ¯a ‰p‰ ,˙Èa רצון שהוא «ƒƒ≈¿»∆
‰Èa˙כללי  ÈË¯t ÔÈ„Ú ÔÈ‡≈¬«ƒ¿»≈««ƒ

,ÈeÏ‚a עדיין האדם הכללי וברצון ¿»
וצורתו  הבית גודל על פרטים יודע לא

‰Èa˙וכד' ‰Ba ¯L‡k ˜¯Â¿««¬∆∆««ƒ
Ïk ÌÈlb˙Ó ÈÊ‡ ÏÚBÙa¿«¬«ƒ¿«ƒ»

ÌB˜ÓŒÏkÓe ,ÌÈË¯t‰ למרות «¿»ƒƒ»»
נראים, לא הפרטים 'כלל' בדרך הרצון התעוררות ÓBÏ¯שבתחילת Á¯Î‰a¿∆¿≈««

ÌÈË¯t‰ ÌLÈ ÔBˆ¯a ÌbL בהעלם עדיין הם זה שבשלב אלא ∆«»»∆¿»«¿»ƒ
ÔÎlL)הפרטים את בתוכו מכיל הכלל שבעצם ÔÈaבגלל ¯L‡k ˜¯ ∆»≈««¬∆ƒ¿«

‚pÚ˙‰Ï ÏBÎÈÂ BBˆ¯ ÌÏL ÈÊ‡ ,ÌÈË¯t‰ ÏÎa ‡e‰ ˙Èa‰««ƒ¿»«¿»ƒ¬«ƒ¿»¿¿»¿ƒ¿«≈
˙Èa‰Ó לא הפרטים ואם הפרטים לכל רצון בעצם הוא האחד הכלל גם כי ≈««ƒ

בלבד  מהכלל להתענג אפשר אי ÈeÏ‚aנשלמו ÌÈ¯kÈ ÌÈ‡L ‡l‡ ,(∆»∆≈»ƒ»ƒ¿»
בהעלם BÈ˙¯ונמצאים ‰ÏÚ ÔÙB‡a Ì‰L B‡ ולא נראים לא הם ולכן ∆≈¿∆«¬∆≈

בגלוי. ניכרים

ÔÎÂ בית הבונה  מאדם במשל  Ìbכמו ‡e‰ בנמשל˙eÏÏÎa ¿≈«ƒ¿»
˙eÏLÏzL‰‰,ונבראים עולמות לברוא האלוקי האור של והירידה «ƒ¿«¿¿

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓc ¯„q‰ ÈtŒÏÚÂ יותר הנחותים הברואים כלומר, ¿«ƒ«≈∆¿ƒ¿«»¿«¿»
כפי  למעלה, של בכלל כלולים למטה שהפרטים באופן יותר בנעלים כלולים

ומפרט. שממשיך

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ,‰p‰c העולמות שלושת ¿ƒ≈»«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
'מציאות' שהם נבראים בהם שיש

שבו  האצילות עולם לעומת ו'יש',

מוחלט  בביטול לאלוקות בטל הכול

˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·a ÌÈÏeÏk¿ƒƒ¿ƒ««¿
והתחתונה  האחרונה הספירה

¯Ó‡Ó'‰ e‰fL ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆∆««¬»
‡e‰L '˙ÈL‡¯a'c '„Á‡∆»¿¿≈ƒ∆

,ÈÏÏk ¯Ó‡Ó ז"ל חכמינו כדברי «¬»¿»ƒ
"בעשרה  אבות בפרקי המשנה על

שאמ  העולם" נברא נם מאמרות

בתורה  הבריאה בסיפור יש למעשה

יהי  אלקים "ויאמר (כמו מאמרות תשע

"בראשית  הביטוי גם אבל וכד') אור"

מעשר  אחד מאמר הוא אלקים)" (ברא

בחסידות  מבואר כך ועל המאמרות,

ופרט, בכלל הבריאה עניין שזהו

היא  הבריאה 'בראשית' במאמר

ובתשעת  אחת, כללית מציאות

לפרטים  נחלקת הבריאה המאמרות

במאמרים  השבועות (כמבואר של

הבריאה CkŒ¯Á‡Âהקודמים) לאחר ¿««»
אחד  במאמר כלל Ïkבדרך eË¯Ùƒ¿¿»

ea¯ ‰Óc ÌÈ‡¯·p‰ ÈË¯t¿»≈«ƒ¿»ƒ¿»«
'ÈÂ‰ EÈNÚÓ8eÏ„b ‰Óe «¬∆¬»»«»¿
'ÈÂ‰ EÈNÚÓ9, כך נברא והעולם «¬∆¬»»

גדולים  והם נבראים ריבוי בעולם שיש

באופן  בריאה של ביטוי הוא זה שכל

לפרטים  חלוקה NÚ¯‰של È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»
˙B¯eÓ˙e ÌÈÙeÏÁÂ ˙B¯Ó‡Ó«¬»¿ƒƒ¿
˙B¯eÓ˙c ˙B¯eÓ˙e ÌÈÙeÏÁc ÌÈÙeÏÁÏ „ÚÂ ,˙Bi˙B‡‰»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿

'eÎ10,‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a ÌÈ‡¯·p‰ ee‰˙ Ì„ÈŒÏÚL כמבואר , ∆«»»ƒ¿««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»
היחוד  (שער התניא מעשרה בספר נתהוו הנבראים כל כיצד והאמונה)

 ֿ אףֿעלֿפי שבתורה, מאמרות בעשרה אבן שם הוזכר שלא ואף ..." מאמרות

שמשתלשל  עד אותיות... וחילופי צירופים עלֿידי לאבן חיות נמשך כן

בכל  וכן האבן של חיותו והוא אבן שם צירוף מהן ונמשך מאמרות מעשרה

הדבור  אותיות הן הן הקדש בלשון בהם שנקראים השמות שבעולם הנבראים

חילופים  עלֿידי שבתורה מאמרות מעשרה למדרגה ממדרגה המשתלשלות

שאין  לפי להחיותו נברא באותו ומתלבשות שמגיעות עד האותיות... ותמורות

שהחיות  שבתורה עצמן מאמרות מעשרה חיותם לקבל יכולים הנבראים פרטי
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ז eze` gynd meia gafnd zkepg z`f

ז"ל  הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּכפירּוׁש קּיּומם, מׁש 11זמן ְְִֵֵֶֶַַַַַָ

הּפסּוק  ּבּׁשמים,12על נּצב ּדבר הוי' לעֹולם ְְְֲִִַַַָָָָָָָָ

וחלּופיהם  מאמרֹות ּדעׂשרה ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָׁשהאֹותּיֹות

הּברּואים  ּבכל לעֹולם נּצבים הם ְְְְִִִֵֵֶַָָָּותמּורֹותיהם

ּבׁשרׁש הּוא וכן ּולקימם. הענינים להחיֹותם ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

הּזהר  (ּכפירּוׁש הּספירֹות ּׁשּכתּוב 13ּבעׂשר ּדמה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָֹ

הארץ, ואת הּׁשמים את אלקים ּברא ְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבראׁשית

ׁשּתחלה  הּספירֹות), עׂשר על ּכל 14קאי ּכלּולים ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשל  ּבאֹופן ׁשהיא  חכמה, ּבבחינת ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָהּנבראים

ורק  עדין, ּפרטים התּגּלּות ּבּה ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָנקּודה

ׁש'ּבינה  ׁשּזהּו הּפרטים, מתּגּלים ּבינה ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָּבבחינת

צּיּורין' ּבבחינת 15מצירא הּוא יֹותר ּולמעלה . ְְְְְִִִִֵַַַָָ

ּכל  ּכלּול ׁשּבּה ּד'אדםֿקדמֹון', הּקדּומה ְְְֲֶַַַָָָָָָָָמחׁשבה

ׁשרגלי  וכּידּוע הּנבראים, וכל ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָסדר

ּבעׂשּיה  מסּתימים ׁשּזהּו16'אדםֿקדמֹון' אּלא , ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּבסקירה  נסקרים ׁשּכּולם ׁשּזהּו ּכלל, ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָּבבחינת

ּכתר 17אחת  ּבחינת הּנה ּגּופא, ּוב'אדםֿקדמֹון' . ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

עּתיק  ּכדּוגמת ּׁשּיׁש מה (ׁשּזהּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּד'אדםֿקדמֹון'
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פ"א.11) פט.12)שם קיט, תרנ"א 13)תהלים ברא בראשית ד"ה ואילך. סע"ב תפז, בראשית אוה"ת וראה ב. רנו, ח"א

ואילך). פא ע' תרנ"א ואילך).14)(סה"מ רנ ע' תער"בֿתרע"ו (סה"מ תרע"ג ושבתה גו' וידבר ד"ה ראה - לקמן בהבא

וש"נ.15) כ. ע' תרצ"ב סה"מ אצילות 16)ראה סדר (שער ג שער ד. ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער חיים עץ ראה

ב. צה, מסעי ג. כא, תזריע לקו"ת ב). (קלא, ס"כ אגה"ק תניא פ"ב. מהרש"א 17)למהרח"ו) חדא"ג (וראה א יח, ר"ה ע"פ

ואילך. פ"ד ר"ה שער ראש עטרת וראה שם).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לקבל  בהם כח ואין פרטיים הנבראים מבחינת מאד גדול עצמן מהן הנמשך

ממנה  פחותה למדרגה ממדרגה ומשתלשל החיות שיורד עלֿידי אלא החיות

וגימטר  האותיות ותמורות חילופים עד עלֿידי האותיות חשבון שהן יאות

יקראו  אשר שמו וזה פרטי נברא ממנו ולהתהוות ולהתלבש להתצמצם שיוכל

לחיות  כלי הוא הקודש בלשון לו

שנשתלשל  זה שם באותיות המצומצם

שבתורה...", מאמרות »¿Ì‚Âמעשרה
‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ההתהוות לאחרÏk ¿«¬≈∆»

,ÌÓei˜ CLÓ ÔÓÊ ממשיכים הם ¿«∆∆ƒ»
שבא  האלוקי האור עלֿידי חיות לקבל

המאמרות  עשרה ≈¿Le¯ÈÙkדרך
Ï"Ê ·BËŒÌLŒÏÚa‰11ÏÚ «««≈««

˜eÒt‰12E¯·c 'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ «»¿»¬»»¿»¿
˙Bi˙B‡‰L ,ÌÈÓMa ·vƒ»«»»ƒ∆»ƒ

המילים  את ««¬»NÚc¯‰המרכיבות
Ì‰ÈÙeÏÁÂ ˙B¯Ó‡Ó«¬»¿ƒ≈∆
ÌÈ·v Ì‰ Ì‰È˙B¯eÓ˙e¿≈∆≈ƒ»ƒ
ÌÈ‡e¯a‰ ÏÎa ÌÏBÚÏ¿»¿»«¿ƒ

ÌÓÈ˜Ïe Ì˙BÈÁ‰Ï ורגע רגע בכל ¿«¬»¿«¿»
הפסק. ללא מחדש

ÌÈÈÚ‰ L¯La ‡e‰ ÔÎÂ של ¿≈¿…∆»ƒ¿»ƒ
‰B¯ÈÙq˙הנבראים  ¯NÚa¿∆∆«¿ƒ

העליונות  ≈¿(Le¯ÈÙkהקדושות
¯‰f‰13·e˙kM ‰Óc «…«¿«∆»

˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»¡…ƒ≈
È‡˜ ,ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ מכוון «»«ƒ¿≈»»∆»≈

˙B¯ÈÙq‰ ¯NÚ ÏÚ השורש שהן «∆∆«¿ƒ
הנבראים  של ÏÁzL‰והמקור והתהוות 14), בריאת של ראשון בשלב ∆¿ƒ»

ÓÎÁ‰,העולם  ˙ÈÁ·a ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ÌÈÏeÏk הראשונה הספירה ¿ƒ»«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«»¿»
הספירות  מעשר daוהעליונה ÔÈ‡L ‰„e˜ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L∆ƒ¿∆∆¿»∆≈»

,ÔÈ„Ú ÌÈË¯t ˙elb˙‰ החכמה כח האדם של הנפש שבכוחות כשם ƒ¿«¿»ƒ¬«ƒ
כנקודה  קיים הרעיון ראשון ובשלב שכלי, רעיון של ההתפתחות תחילת הוא

העולמות  של התהוות היא החכמה מספירת הבריאה התחלת כך אחת, כללית

כללית  אחת כנקודה כלל, בדרך ÌÈlb˙Óוהנבראים ‰Èa ˙ÈÁ·a ˜¯Â¿«ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿«ƒ
,ÌÈË¯t‰ היא הבינה הנפש שבכוחות נקודת כשם והסתעפות התרחבות «¿»ƒ

היא ה  הבינה, ספירת השנייה, הספירה מצד ההתהוות כך לפרטים, חכמה

פרט  בדרך ˆÔÈ¯ei'התהוות ‡¯ÈˆÓ ‰Èa'L e‰fL15 מציירת בינה ∆∆∆ƒ»¿«¿»ƒƒ
לפרטים  ומסתעף מתרחב בלבד כנקודה בחכמה שהיה מה בבינה כי ציורים,

ומוגדרת. ברורה מציאות של 'ציור' מרכיבים הרבים והפרטים

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe וידבר" דיבורֿהמתחיל הקודם, במאמר שנתבאר כפי ¿«¿»≈

התהוות  של זה בעניין תשכ"ח), זו, שנה השבועות בחג שנאמר אלקים"

(ומה  מדרגות כמה יש פרט, בדרך ואחרֿכך 'כלל' בדרך תחילה הבריאה

הכלל  ואילו 'פרט' הוא יותר נעלית בדרגה 'כלל', מסויימת בדרגה שנחשב

מצד  היא שהבריאה כפי כי ומבאר מוסיף וכאן נעלה), יותר עוד עניין הוא

היא  מהחכמה ההתהוות הספירות עשר

היא  מהבינה וההתהוות 'כלל' בדרך

יותר, למעלה ואילו 'פרט', בדרך

מהספירות  יותר עליונות בדרגות

האצילות), ÈÁ·a˙(שבעולם ‡e‰ƒ¿ƒ«
ŒÌ„‡'c ‰Óe„w‰ ‰·LÁÓ«¬»»«¿»¿»»
¯„Ò Ïk ÏeÏk daL ,'ÔBÓ„«̃¿∆»»»≈∆
,ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎÂ ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿»«ƒ¿»ƒ
עולם  שלכל שכשם בחסידות כמבואר

ההשתלשלות' ב'סדר פרטית ומדרגה

זו, ומדרגה עולם להתהוות רצון קדם

סדר  כל לכללות ביחס גם כן

והוא  כללי, רצון קדם ההשתלשלות

הנקרא  ("א"ק"), קדמון" "אדם מדרגת

כל  זו ובמדריגה כללי", "אור גם

אחד, כלל של מציאות היא הבריאה

עוד  באופן לפרטים, התחלקות ללא

היא  שהבריאה כפי מאשר נעלה יותר

החכמה בקבלה Úe„iÎÂמצד ¿«»«
'‡„ÔBÓ„˜ŒÌ'וחסידות  ÈÏ‚¯L∆«¿≈»»«¿

‰iNÚa ÌÈÓÈzÒÓ16, ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ»
של  התחתונות, המדריגות ה"'רגליים",

במדרגות  מסתיימות קדמון' 'אדם

של  זו שבבחינה הרי ה'עשיה', עולם ביותר, התחתון העולם של התחתונות

הנבראים, כל נכללים קדמון' ביותר 'אדם העליונים עד ביותר מהעליונים

ÌÏekL e‰fL ,ÏÏk ˙ÈÁ·a e‰fL ‡l‡ כל של המדריגות כל ∆»∆∆ƒ¿ƒ«¿»∆∆∆»
קדמון'ÌÈ¯˜Òהנבראים  'אדם ‡בבחינת ‰¯È˜Òa˙Á17.כללית ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»««

‡Ùeb 'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'·e סדר' לכללות שביחס הוא עצמו, השתלשלות' ¿»»«¿»
ו'פרט' ל'כלל' חלוקה גם יש ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c''כלל', ¯˙k ˙ÈÁa ‰p‰ƒ≈¿ƒ«∆∆¿»»«¿

יותר  עליונה בחינה ישנה הספירות עשר מעל וחסידות, בקבלה כמבואר

של  והמוח הראש מעל הוא כפשוטו שהכתר (כשם עליון' 'כתר הנקראת

השכל  מכוחות יותר הנעלה כללי כוח הוא הרצון כוח שבאדם וכשם האדם)

העליון  הרצון למעלה כך הספירות), לעשר (המקבילים הפרטיים והרגש

של  ועניינה הפרטיות, הספירות מעשר יותר נעלה הכתר שבבחינת הכללי

הרצון  בכתר, שהוא כפי לפרטים מהתחלקות למעלה כללית כמציאות הבריאה

שהיא  כפי כללית כמציאות לעניינה ביחס נעלה ויותר כללי יותר הוא העליון,
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g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp t"y

הּמׁשח  אחרי היּו הּקרּבנֹות ׁשאר ואילּו ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּומּקיף),

אֹותֹו.

לעיל Ô·eÈÂב) ּׁשּנתּבאר מה עלּֿפי זה 7ּכל ¿»ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ההמׁשכה  ׁשאֹופן ּופרט, ּכלל ְְְְְִֶֶַַַָָָָּבענין

ּופרט. ּכלל ּבבחינת הּוא ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִִִַַַָָָּבכללּות

עֹולה  ׁשּכאׁשר למּטה, מהאדם ּבזה ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהּמׁשל

עדין  אין זה ּברצֹון הּנה ּבית, לבנֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּברצֹונֹו

הּבית  ּבֹונה ּכאׁשר  ורק ּבגלּוי, הּבית ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָּפרטי

ּומּכלֿמקֹום  הּפרטים, ּכל מתּגּלים אזי ְְְֲִִִִַַַַָָָָּבפֹועל

(ׁשּלכן  הּפרטים יׁשנם ּברצֹון ׁשּגם לֹומר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבהכרח

אזי  הּפרטים, ּבכל הּוא הּבית ּבנין ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָרק

אּלא  מהּבית), להתעּנג ויכֹול רצֹונֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָנׁשלם

נעלה  ּבאֹופן ׁשהם אֹו ּבגלּוי ניּכרים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאינם

 ֿ ועל ההׁשּתלׁשלּות, ּבכללּות ּגם הּוא וכן ְְְְְְִִֵֵַַַַָיֹותר.

הּנבראים  ּכל ּדהּנה, למעלה. ּדמּלמּטה הּסדר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפי

מלכּות  ּבבחינת ּכלּולים ְְְְְֲִִִִִִִַַָָָּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ּד'ּבראׁשית' אחד' ה'מאמר ׁשּזהּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָּדאצילּות,

ּפרטי  ּכל נפרטּו ואחרּֿכ ּכללי, מאמר ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָׁשהּוא

הוי' מעׂשי רּבּו ּדֿמה ּגדלּו8הּנבראים ּומה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָ

הוי' וחלּופים 9מעׂשי מאמרֹות עׂשרה עלֿידי , ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָ

ּדחלּופים  לחלּופים ועד האֹותּיֹות, ְְְְִִִִִַָּותמּורֹות

כּו' ּדתמּורֹות נתהּוּו10ּותמּורֹות ׁשעלֿידם , ְְְִִֶַַָָ

ּכל  לאחריֿזה וגם הּבריאה, ּבתחּלת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנבראים
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ואילך).7) 20 ע' (לעיל ואילך פ"ב דחה"ש ב' דיום אלקים וידבר כד.8)ד"ה קד, ו.9)תהלים צב, תניא 10)שם ראה

פי"ב. פ"א. והאמונה היחוד שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙B‡ ÁLn‰ È¯Á‡ eÈ‰ ˙Ba¯w‰ ¯‡L eÏÈ‡Â ,(ÛÈwÓe ובאו «ƒ¿ƒ¿»«»¿»»«¬≈ƒ»«

יותר  בפרטיות שיתבאר וכפי המזבח, למשיחת קשור שלא עצמו בפני כעניין

להלן.

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê Ïk Ô·eÈÂ במאמר 7·) ¿»»∆«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
כל  את אלקים "וידבר דיבורֿהמתחיל

שנאמר  לאמר" האלה הדברים

זו, שנה השבועות חג בהתוועדות

של  זה בקובץ לאור (יוצא תשכ"ח

אפשר) בדרך ביאור עם מלכות' 'דבר

ÔÙB‡L ,Ë¯Ùe ÏÏk ÔÈÚa¿ƒ¿«¿»¿»∆∆
‰ÎLÓ‰‰ האור של וההתגלות ««¿»»

את  לברוא כדי למטה מלמעלה האלוקי

האור  כך ולשם והנבראים, העולמות

ונמשך «¿eÏÏÎaƒ˙ירד
˙eÏLÏzL‰‰'השתלשלות ב'סדר «ƒ¿«¿¿

שמדריגה  באופן למדריגה ממדריגה

שמעליה  מזו ומשתלשלת באה אחת

זו  האחוזות שרשרת של חוליות (כמו

Ë¯Ùeבזו) ÏÏk ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿»¿»
כללית  והתגלות המשכה יש שתחילה

והתגלות  המשכה יש ואחרֿכך אחת,

רבים. לפרטים הנחלקת

‰Êa ÏLn‰Â עניין את להמחיש ¿«»»»∆
פרט  ובדרך כלל בדרך ההמשכה

¯L‡kL ,‰hÓÏ Ì„‡‰Ó≈»»»¿«»∆«¬∆
BBˆ¯a ‰ÏBÚהאדם B·Ï˙של ∆ƒ¿ƒ¿

‰Ê ÔBˆ¯a ‰p‰ ,˙Èa רצון שהוא «ƒƒ≈¿»∆
‰Èa˙כללי  ÈË¯t ÔÈ„Ú ÔÈ‡≈¬«ƒ¿»≈««ƒ

,ÈeÏ‚a עדיין האדם הכללי וברצון ¿»
וצורתו  הבית גודל על פרטים יודע לא

‰Èa˙וכד' ‰Ba ¯L‡k ˜¯Â¿««¬∆∆««ƒ
Ïk ÌÈlb˙Ó ÈÊ‡ ÏÚBÙa¿«¬«ƒ¿«ƒ»

ÌB˜ÓŒÏkÓe ,ÌÈË¯t‰ למרות «¿»ƒƒ»»
נראים, לא הפרטים 'כלל' בדרך הרצון התעוררות ÓBÏ¯שבתחילת Á¯Î‰a¿∆¿≈««

ÌÈË¯t‰ ÌLÈ ÔBˆ¯a ÌbL בהעלם עדיין הם זה שבשלב אלא ∆«»»∆¿»«¿»ƒ
ÔÎlL)הפרטים את בתוכו מכיל הכלל שבעצם ÔÈaבגלל ¯L‡k ˜¯ ∆»≈««¬∆ƒ¿«

‚pÚ˙‰Ï ÏBÎÈÂ BBˆ¯ ÌÏL ÈÊ‡ ,ÌÈË¯t‰ ÏÎa ‡e‰ ˙Èa‰««ƒ¿»«¿»ƒ¬«ƒ¿»¿¿»¿ƒ¿«≈
˙Èa‰Ó לא הפרטים ואם הפרטים לכל רצון בעצם הוא האחד הכלל גם כי ≈««ƒ

בלבד  מהכלל להתענג אפשר אי ÈeÏ‚aנשלמו ÌÈ¯kÈ ÌÈ‡L ‡l‡ ,(∆»∆≈»ƒ»ƒ¿»
בהעלם BÈ˙¯ונמצאים ‰ÏÚ ÔÙB‡a Ì‰L B‡ ולא נראים לא הם ולכן ∆≈¿∆«¬∆≈

בגלוי. ניכרים

ÔÎÂ בית הבונה  מאדם במשל  Ìbכמו ‡e‰ בנמשל˙eÏÏÎa ¿≈«ƒ¿»
˙eÏLÏzL‰‰,ונבראים עולמות לברוא האלוקי האור של והירידה «ƒ¿«¿¿

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓc ¯„q‰ ÈtŒÏÚÂ יותר הנחותים הברואים כלומר, ¿«ƒ«≈∆¿ƒ¿«»¿«¿»
כפי  למעלה, של בכלל כלולים למטה שהפרטים באופן יותר בנעלים כלולים

ומפרט. שממשיך

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ,‰p‰c העולמות שלושת ¿ƒ≈»«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
'מציאות' שהם נבראים בהם שיש

שבו  האצילות עולם לעומת ו'יש',

מוחלט  בביטול לאלוקות בטל הכול

˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·a ÌÈÏeÏk¿ƒƒ¿ƒ««¿
והתחתונה  האחרונה הספירה

¯Ó‡Ó'‰ e‰fL ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆∆««¬»
‡e‰L '˙ÈL‡¯a'c '„Á‡∆»¿¿≈ƒ∆

,ÈÏÏk ¯Ó‡Ó ז"ל חכמינו כדברי «¬»¿»ƒ
"בעשרה  אבות בפרקי המשנה על

שאמ  העולם" נברא נם מאמרות

בתורה  הבריאה בסיפור יש למעשה

יהי  אלקים "ויאמר (כמו מאמרות תשע

"בראשית  הביטוי גם אבל וכד') אור"

מעשר  אחד מאמר הוא אלקים)" (ברא

בחסידות  מבואר כך ועל המאמרות,

ופרט, בכלל הבריאה עניין שזהו

היא  הבריאה 'בראשית' במאמר

ובתשעת  אחת, כללית מציאות

לפרטים  נחלקת הבריאה המאמרות

במאמרים  השבועות (כמבואר של

הבריאה CkŒ¯Á‡Âהקודמים) לאחר ¿««»
אחד  במאמר כלל Ïkבדרך eË¯Ùƒ¿¿»

ea¯ ‰Óc ÌÈ‡¯·p‰ ÈË¯t¿»≈«ƒ¿»ƒ¿»«
'ÈÂ‰ EÈNÚÓ8eÏ„b ‰Óe «¬∆¬»»«»¿
'ÈÂ‰ EÈNÚÓ9, כך נברא והעולם «¬∆¬»»

גדולים  והם נבראים ריבוי בעולם שיש

באופן  בריאה של ביטוי הוא זה שכל

לפרטים  חלוקה NÚ¯‰של È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»
˙B¯eÓ˙e ÌÈÙeÏÁÂ ˙B¯Ó‡Ó«¬»¿ƒƒ¿
˙B¯eÓ˙c ˙B¯eÓ˙e ÌÈÙeÏÁc ÌÈÙeÏÁÏ „ÚÂ ,˙Bi˙B‡‰»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿

'eÎ10,‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a ÌÈ‡¯·p‰ ee‰˙ Ì„ÈŒÏÚL כמבואר , ∆«»»ƒ¿««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»
היחוד  (שער התניא מעשרה בספר נתהוו הנבראים כל כיצד והאמונה)

 ֿ אףֿעלֿפי שבתורה, מאמרות בעשרה אבן שם הוזכר שלא ואף ..." מאמרות

שמשתלשל  עד אותיות... וחילופי צירופים עלֿידי לאבן חיות נמשך כן

בכל  וכן האבן של חיותו והוא אבן שם צירוף מהן ונמשך מאמרות מעשרה

הדבור  אותיות הן הן הקדש בלשון בהם שנקראים השמות שבעולם הנבראים

חילופים  עלֿידי שבתורה מאמרות מעשרה למדרגה ממדרגה המשתלשלות

שאין  לפי להחיותו נברא באותו ומתלבשות שמגיעות עד האותיות... ותמורות

שהחיות  שבתורה עצמן מאמרות מעשרה חיותם לקבל יכולים הנבראים פרטי
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ּד'אדםֿקדמֹון' מּגּולּגלּתא הּוא 18לעילא ( ְְְְְִֵַָָָָָ

היא  ּד'אדםֿקדמֹון' והּמחׁשבה ּכלל, ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָּבבחינת

 ֿ אֹור ּבחינת הּנה יֹותר, ּולמעלה ּפרט. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּבבחינת

ּכלל, ּבבחינת הּוא הּצמצּום ׁשּלפני ְְְְִִִִֵֵֶַַָאיןֿסֹוף

ּובפרטּיּות, ּפרט. ּבבחינת הּוא הּצמצּום ְְְְְִִִִִַַַַָָּולאחר

ׁשּלפני  ּבאֹורֿאיןֿסֹוף ּופרט ּכלל ּבחינת ְְְְְִִֵֵֵֶַָָיׁש

עלּית  היתה הּצמצּום לפני ׁשהרי ּגּופא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּצמצּום

'אמלֹו ּד'אנא מל19הּמחׁשבה ׁשאין וכיון , ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

עם  ולברֹוא,20ּבלא להאציל ּברצֹונֹו עלה לכ , ְְְְְְֲִִִַָָָָֹ

להיֹות  ּׁשעתיד מה ּכל ּבכח ּבעצמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹוׁשיער

ׁשּׁשיער21ּבפֹועל  ההׁשערה ענין הּנה ּבעצמֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּד'אנא  והּמחׁשבה ּפרט, ּבבחינת הּוא - ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֹּבכח

ּבאֹופן  ּגם הּוא וכן ּכלל. ּבבחינת היא - 'ְְְְְִִִֵֶֶַַָאמלֹו

ּופרט, ּכלל ּבבחינת ׁשהּוא האֹור ְְְְִִֶַַַָָָָהמׁשכת

ׁשּכֹוללת  ּבה'רׁשימה', האֹור נמׁש ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָׁשּתחילה

ּב'ּקו', אחרּֿכ ׁשּנמׁש האֹור ּכללּות את ְְְִֶֶַַַַָָָָָּבתֹוכּה

כּו'. לפרטים נפרט ואחרּֿכ ּכלל, ּבבחינת ְְְְְְִִִִִַַַָָָָוהּוא

ÌÚËÂ ּבאֹופן להיֹות צריכה (ׁשההמׁשכה הּדבר ¿««ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

ׁשהעֹולמֹות  מּפני הּוא, ּופרט) ּכלל ְְְִֵֶֶָָָָׁשל

ׁשאפילּו והינּו, אֹורֿאיןֿסֹוף. לגּבי ּבער ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָאינם

מה  ואפיל ּו לעֹולמֹות, ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש ֲִֵֶַַַָָָָהאֹור

לגּבי  ּבער אינֹו הרי העֹולמֹות, ער לפי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּׁשּנמּדד

מּתחלה  להיֹות הּוצר ולכן ּכלל, ְְְְְִִִֵַָָָָָהעֹולמֹות

נתעּלם  ׁשעלֿידיֿזה ּכלל, ּבבחינת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָההמׁשכה
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שם.18) מסעי לקו"ת א. טו, לזח"א הרקיע  זהר פ"ו. שבה"כ) (שער ט שער חיים עץ אדה"ז 19)ראה במאמרי הובא - זהר

ב. קע, להצ"צ בסהמ"צ הובא - אד"ר ז. ע' ח"א (פא,20)תקס"ח רפ"ז שעהיוה"א תניא בלק. ר"פ שם ל. לח, וישב בחיי

פ"י 21)ב). האמצעי לאדמו"ר היחוד שער שם. לזח"א מלך מקדש בתחילתו. ויושר) עיגולים (דרוש א שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אין  כללי שבאופן קדמון' 'אדם במדריגת היא שהבריאה כפי גם וכך בחכמה,

יותר  בפרטיות אבל אחת' ב'סקירה נסקר הכול אלא לפרטים התחלקות בה

כלל  בדרך היא גופא קדמון' שב'אדם ה'כתר' מצד היא שהבריאה כפי

˜ÈzÚ ˙Ó‚e„k LiM ‰Ó e‰fL) בבחינת והפנימית הנעלית הבחינה ∆∆«∆≈¿¿««ƒ
(כלומר, יומין' 'עתיק נקראת ה'כתר'

האור  עניין מ'יומין' ונבדל נעתק

שלמעלה  נעלמת בחינה היינו והגילוי,

'אדם  בחינת של ב'כתר' וגם מהתגלות)

והיא  'עתיק' בחינת יש קדמון'

‡zÏbÏebÓ ‡ÏÈÚÏ למעלה ¿≈»ƒ¿»¿»
ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c18'מה'גולגולת' ¿»»«¿

הספירות  שמעל עליון' ש'כתר כשם

מחכמהֿבינהֿדעת  למעלה הוא

של  שמאירות הספירות המוחין

ה'כתר' בדוגמת הראש, ב'גולגולת'

הראש  מעל שהוא ‰e‡הגשמי (
בחינת  של ב'כתר' שהיא כפי הבריאה

קדמון' ÏÏk,'אדם ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»
'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c ‰·LÁn‰Â¿««¬»»¿»»«¿

מה'כתר' ÈÁ·a˙שלמטה ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
Ë¯t עולמות לברוא הרצון ובה ¿»

לפרטי ונבראים גם בהתייחסות בא

שייך  שהדבר כמה (עד הבריאה

קדמון'). דאדם הקדומה ב'מחשבה

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe'ל'כלל החלוקה ¿«¿»≈
יותר  עוד ומדריגה בבחינה ו'פרט'

‡ŒÔÈ‡Œ¯Bנעלית, ˙ÈÁa ‰p‰ƒ≈¿ƒ«≈
ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒ בו שנעשה ∆ƒ¿≈«ƒ¿

ברצונו  שעלה ברוך לאחר הקדוש של

מוגבלים  ונבראים עולמות לברוא הוא

ÏÏk ˙ÈÁ·a ‡e‰ הכולל אחד ƒ¿ƒ«¿»
כאחד, הנבראים כל »»¿Á‡Ïe¯את

Ë¯t ˙ÈÁ·a ‡e‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»
רבים. לפרטים מקום נתינת עם

˙eiË¯Ù·e,יותרÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a Ë¯Ùe ÏÏk ˙ÈÁa LÈ ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«¿»¿»¿≈∆ƒ¿≈
‡Ùeb ÌeˆÓv‰ עצמוÈ¯‰L iÏÚ˙עוד , ‰˙È‰ ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ «ƒ¿»∆¬≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿»¬ƒ«

'CBÏÓ‡ ‡‡'c ‰·LÁn‰19,כביכול הקדושֿברוךֿהוא, אצל עלתה ««¬»»¿¬»∆¿
אמלוך', 'אני של ÌÚמחשבה ‡Ïa CÏÓ ÔÈ‡L ÔÂÈÎÂ20, המושג ¿≈»∆≈∆∆¿…»

המלך  ימלוך שעליו עם ללא להיות יכול לא BBˆ¯a'מלך' ‰ÏÚ CÎÏ¿»»»ƒ¿
‡B¯·ÏÂ ÏÈˆ‡‰Ï,נבראים„È˙ÚM ‰Ó Ïk ÁÎa BÓˆÚa ¯ÚÈLÂ ¿«¬ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿¿…«»«∆»ƒ

ÏÚBÙa ˙BÈ‰Ï21,,למלוכה הרצון שהתעורר לאחר בחסידות, כמבואר ƒ¿¿«
ראשון  שבשלב בית לבנות רצון בו שהתעורר לאדם כמשל ההשערה ענין היה

רוצה, הוא בית איזה יודע לא עדיין והאדם הדבר כללות על היא ההתעוררות

עם  'השערה' לו יש יותר מאוחר בשלב ורק וכו', צורה ובאיזו גודל באיזה

כביכול, למעלה, גם וכך לפרטים ‰‰ÚL¯‰התייחסות ÔÈÚ ‰p‰ƒ≈ƒ¿«««¿»»
‰·LÁn‰Â ,Ë¯t ˙ÈÁ·a ‡e‰ - ÁÎa BÓˆÚa ¯ÚÈML∆ƒ≈¿«¿¿…«ƒ¿ƒ«¿»¿««¬»»

Y 'CBÏÓ‡ ‡‡'c רצון שהיא ¿¬»∆¿
ÏÏk.כללי  ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿»

˙ÎLÓ‰ ÔÙB‡a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿∆«¿»«
מלמעלה ‰‡B¯והתגלות  האלוקי »

עולמות  לברוא כדי ∆e‰L‡למטה
‰ÏÈÁzL ,Ë¯Ùe ÏÏk ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»¿»∆¿ƒ»
,'‰ÓÈL¯'‰a ¯B‡‰ CLÓƒ¿»»¿»¿ƒ»
˙eÏÏk ˙‡ dÎB˙a ˙ÏÏBkL∆∆∆¿»∆¿»
CkŒ¯Á‡ CLÓpL ¯B‡‰»∆ƒ¿»««»
,ÏÏk ˙ÈÁ·a ‡e‰Â ,'Âw'a««¿ƒ¿ƒ«¿»
'eÎ ÌÈË¯ÙÏ Ë¯Ù CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
קודם  וחסידות, בקבלה כמבואר

 ֿ האין האלוקי באור הראשון הצמצום

רק  האיר העולמות, בריאת לצורך סוף,

והצמצום  מוגבל, בלתי איןֿסופי אור

סילק  שהקדושֿברוךֿהוא ידי על היה

והאיר  הצד על הגדול אורו את כביכול

ומצומצם  מועט הקו אור אור (המכונה

'דק' היותו על כמשל וחוט' 'קו או

אמנם  האיןֿסופי), האור לגבי ומועט

מאור  'רושם' נותר הסילוק לאחר גם

מבואר  כך ועל הצמצום שלפני סוף אין

 ֿ האין אור של הרושם שב'רשימה',

אלא  הפרטים, כל את בהעלם יש סוף,

יורד  ה'כלל' ואחרֿכך כלל בדרך שהם

לפרטים. בהתחלקות להאיר

‰ÎLÓ‰‰L) ¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»∆««¿»»
האלוקי  האור של «ÎÈ¯¿̂ƒ‰וההתגלות

Ë¯Ùe ÏÏk ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿»¿»
מתגלים  ולא נעלמים הפרטים )ותחילה

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ Èa‚Ï C¯Úa ÌÈ‡ ˙BÓÏBÚ‰L ÈtÓ ,‡e‰ אין ƒ¿≈∆»»≈»¿∆∆¿«≈≈
המוגבלים. לנבראים סוף אין שהוא הבורא בין והשוואה יחס ¿»¿eÈ‰Â,כל

¯B‡‰ eÏÈÙ‡L המצומצם האלוקי,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL BÏ LiL ∆¬ƒ»∆≈«»»»
,˙BÓÏBÚ‰ C¯Ú ÈÙÏ „cÓpM ‰Ó eÏÈÙ‡Â להוות כדי ומותאם «¬ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ∆∆»»

אותם  עצמו ‰¯Èולקיים האור של ועניינו מהותו Èa‚Ïמצד C¯Úa BÈ‡ ¬≈≈¿∆∆¿«≈
‰ÎLÓ‰‰ ‰ÏÁzÓ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ÔÎÏÂ ,ÏÏk ˙BÓÏBÚ‰»»¿»¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»««¿»»

האור  של ÏÏk,והתגלות ˙ÈÁ·a וניכרים נראים לא הפרטים אחד שמצד ƒ¿ƒ«¿»
בגלוי יכול בו מהעולמות למעלה הוא מהותו שמצד האלוקי האור ולכן
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ט eze` gynd meia gafnd zkepg z`f

ּגם  נעׂשים ועלֿידיֿזה ּבהגּבלה, ּובא ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָהאֹור

זה  על והּמׁשל ּבּכלים. להתלּבׁש ּבער ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפרטים

הּמקּבל, אל הּמׁשּפיע מן הּׂשכל מהׁשּפעת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָהּוא

ּדבצמצּום  הּׂשכל, אֹור את ּתחלה לצמצם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּצרי

רק  מׁשּפיע ׁשאינֹו הא', אֹופן אֹופּנים. ּב' יׁש ְִִֵֵֶֶֶַַַַָזה

ּובחינת  ּגמּור צמצּום ׁשּזהּו ּבלבד, קצהּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָאפס

הּׂשכל, עיקר על לגמרי ׁשּמעלים לגמרי, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַהעלם

לגּבי  ּכלל ּבער ׁשאינֹו ּבמקּבל הּוא זה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשאֹופן

את  לצמצם הּמׁשּפיע צרי ׁשּלכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמׁשּפיע,

הּב', ואֹופן ּגמּור. צמצּום ּבבחינת ְְְְִִִֶַַַָעצמֹו

אּלא  הּמׁשּפיע, לגּבי ּבער הּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּכׁשהמקּבל

אצל  ׁשהּוא ּכמֹו הּׂשכל את לקּבל יכֹול ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשאינֹו

ולכן  ּבֹו, ׁשּמאיר האֹור ריּבּוי מּצד ְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּמׁשּפיע,

ּכל  ּבהם ׁשּיׁש קצרים, ּבדברים לֹו להׁשּפיע ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָצרי

ּכמֹו כּו', ּבהגּבלה ׁשּבא אּלא הּׂשכל, ְְְֵֶֶֶַַָָָָאֹור

ּבארּוכה  לעיל הּוא 22ׁשּנתּבאר ׁשהענין ּכפי ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ

למעלה. הּנמׁשל ּגם יּובן ׁשּמּזה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָּבּמׁשל,

ריּבּוי ‡ÌÓ,ג) מאיר ׁשּב'ּכלל' אףֿעלּֿפי »¿»ְִִִֵֶַַַָ

 ֿ מּכל ּב'ּפרט', מאׁשר יֹותר ְֲִֵֵֶַָָָהאֹור

הּפרט ׁשרׁש מה'ּכלל'מקֹום יֹותר למעלה .23הּוא ְְְְֵֵֶַַַָָָָֹ

היא  ׁשחכמה ּובינה, ּבחכמה ׁשהּוא מּכמֹו ְְְְְִִִֶֶָָָָָָויּובן

ּכל  נמׁשכים ׁשּמּמּנּו ה'ּכלל' ׁשּזהּו הּׂשכל, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָנקּודת
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך, אחר ולכן הפרטים. בהעלם נמצאים הכלל בתוך שני ומצד בו להתגלות

פרטיים, נבראים ממנו להתהוות יכולים נמוכות, יותר לדרגות האור בירידת

כללית  התייחסות באור יש כבר כלל בתור הראשונה שבהתגלות משום וזאת

ŒÈ„ÈŒÏÚÂלעולמות  ,‰Ïa‚‰a ‡·e ¯B‡‰ ÌlÚ˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«≈»»¿«¿»»¿«¿≈
ÌÈË¯t‰ Ìb ÌÈNÚ ‰Ê שבאור ∆«¬ƒ««¿»ƒ
,ÌÈÏka LaÏ˙‰Ï C¯Úa כלומר ¿∆∆¿ƒ¿«≈«≈ƒ

כזה  באופן מלכתחילה מאיר הכלל

כללי  ו'ציור' הגבלה בו שנפעלת

בפרטים. ויורד בא שאחרֿכך

‰Ê ÏÚ ÏLn‰Â ההמשכה על ¿«»»«∆
'כלל' בדרך תחילה שבאה והתגלות

'פרט' בדרך ‰e‡ואחרֿכך
ÚÈtLn‰ ÔÓ ÏÎO‰ ˙ÚtL‰Ó≈«¿»««≈∆ƒ««¿ƒ«

,Ïa˜n‰ Ï‡ המשפיע רב כמו ∆«¿«≈
המקבל  המשפיע CÈ¯vLלתלמיד ∆»ƒ

¯B‡ ˙‡ ‰ÏÁz ÌˆÓˆÏ¿«¿≈¿ƒ»∆
,ÏÎO‰ להשפיע מכן לאחר ורק «≈∆

המקבל  אל Ê‰אותו ÌeˆÓˆ·cƒ¿ƒ¿∆
.ÌÈpÙB‡ 'a LÈ≈«ƒ

ÚÈtLÓ BÈ‡L ,'‡‰ ÔÙB‡∆»∆≈«¿ƒ«
למקבל  ˜ˆ‰eומעביר ÒÙ‡ ˜«̄∆∆»≈

השכלי  הרעיון e‰fLשל ,„·Ïaƒ¿«∆∆
ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·e ¯eÓb ÌeˆÓƒ̂¿»¿ƒ«∆¿≈

,È¯Ó‚Ï מוחלט והסתר העלם ¿«¿≈
¯˜ÈÚ ÏÚ È¯Ó‚Ï ÌÈÏÚnL∆«¿ƒ¿«¿≈«ƒ«

‰Ê ÔÙB‡L ,ÏÎO‰ צמצום של «≈∆∆∆∆
כלֿכך  גדול Ïa˜Óaוהסתר ‡e‰ƒ¿«≈

Èa‚Ï ÏÏk C¯Úa BÈ‡L∆≈¿∆∆¿»¿«≈
,ÚÈtLn‰ והשוואה יחס כל שאין ««¿ƒ«

המשפיע בין  של וההבנה השכל  רמת

המקבל  של וההבנה השכל לרמת

ÌˆÓˆÏ ÚÈtLn‰ CÈ¯ˆ ÔÎlL∆»≈»ƒ««¿ƒ«¿«¿≈
¯eÓb ÌeˆÓˆ ˙ÈÁ·a BÓˆÚ לגמרי ‡˙ שלו השכל את ולהעלים ∆«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»

הש  של קצהו' 'אפס רק למקבל שלו.ולהשפיע והעמוק הנעלה כל

'a‰ ÔÙB‡Â,הוא המקבל אל מהמשפיע שכלי רעיון במסירת הצמצום של ¿∆«
,ÚÈtLn‰ Èa‚Ï C¯Úa ‡e‰ Ïa˜Ó‰Lk והשוואה יחס ביניהם ויש ¿∆«¿«≈¿∆∆¿«≈««¿ƒ«

Ïˆ‡ ‡e‰L BÓk ÏÎO‰ ˙‡ Ïa˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ‡l‡∆»∆≈»¿«≈∆«≈∆¿∆≈∆
,Ba ¯È‡nL ¯B‡‰ ÈeaÈ¯ „vÓ ,ÚÈtLn‰ המקבל הזה הריבוי ואת ««¿ƒ«ƒ«ƒ»∆≈ƒ

ולהכיל  לקלוט יכול ˆ¯CÈלא ÔÎÏÂ המשפיעBÏ ÚÈtL‰Ï למקבל ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ«
Ì‰a LiL ,ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈ¯·„a בעצםÏÎO‰ ¯B‡ Ïk אצל שמאיר ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»∆»«≈∆

eÎ'המשפיע, ‰Ïa‚‰a ‡aL ‡l‡ יכול כן שהמקבל באופן ובצמצום ∆»∆»¿«¿»»
ÏÈÚÏלקלוט, ¯‡a˙pL BÓk השבועות בחג שנאמר הנזכר המאמר ¿∆ƒ¿»≈¿≈

‰Îe¯‡a22ÏLna ‡e‰ ÔÈÚ‰L ÈÙk מהרב השכל המשפיע השפעת »¬»¿ƒ∆»ƒ¿»«»»
המקבל, התלמיד ÏÚÓÏ‰אל ÏLÓp‰ Ìb Ô·eÈ ‰fnL בהתהוות ∆ƒ∆»««ƒ¿»¿«¿»

הן  מתגלה, השכל שבתחילה היא הדברים ונקודת האלוקי. מהאור הבריאה

התלמיד, אל מהרב ההשפעה בשלב והן עצמו הרב אצל ההמצאה בשלב

מההתחלה  כבר אם כי כלל, בדרך

אופן  אזי מתגלים, היו הפרטים

הרב, אצל שהם כפי היה ההתגלות

מסוגל  לא שהתלמיד אור בריבוי

לא  הפרטים בהתחלה לכן לקלוט,

את  שעושה דבר ניכרים, ולא נראים

(למרות  מוגבלת להתגלות השכל

ונפעל  ופנימיות) עומק בו יש שבהעלם

להשפיע  שמאפשרים וציור' 'הגבלה בו

כאשר  גם מכך וכתוצאה לתלמיד אותו

באופן  הם ומתגלים באים הפרטים

גם  וכך אותם. לקלוט יכול שהתלמיד

את  המהווה שהאור כדי – בנמשל

בפנימיות, בהם להאיר יוכל העולמות

בדרך  להיות צריכה ההתגלות ראשית

בין  הריחוק כי הפרטים, ללא כלל,

ואם  באיןֿערוך הוא והעולמות האור

בהתחלה  כבר מתגלים היו הפרטים

תחילה  לכן גבול, בלי היו הם הרי

בהעלם, בו היו והפרטים הכלל, נמשך

שייכות  של 'ציור' באור נהיה וכך

כשהפרטים  מזה וכתוצאה לעולמות

גבול  בלי של באופן באו לא הם התגלו

שבאיןֿערוך  האיןֿסוף האור כמו

ל'ציור'ל  בהתאם אלא עולמות

לעולמות.. שמתייחס

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÓ‡ (‚»¿»««ƒ
¯B‡‰ ÈeaÈ¯ ¯È‡Ó 'ÏÏk'aL∆«¿»≈ƒƒ»

,'Ë¯t'a ¯L‡Ó ¯˙BÈ ממיעוט כתוצאה אפשרית לפרטים החלוקה שהרי ≈≈¬∆«¿»
מזה  זה החלוקים שונים לפרטים כללית אחת נקודה האור «ŒÏkÓƒוצמצום

Ë¯t‰ L¯L ÌB˜Ó באלוקות למעלה¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ »…∆«¿»¿«¿»≈
'ÏÏk'‰Ó23 הכלל למטה, מלמעלה הדברים של ההתגלות בסדר כלומר, ≈«¿»

לפרטים  והחלוקה מהפרט למעלה ומקור הוא בשורש אבל ירידה, היא

ומבאר. שממשיך וכפי הכלל, מאשר נעלה יותר במקור מושרש הפרט הדברים

,‰È·e ‰ÓÎÁa ‡e‰L BÓkÓ Ô·eÈÂ של יחס הוא ביניהם שהיחס ¿»ƒ¿∆¿»¿»ƒ»
ופרט  ‰ÏÎO,כלל ˙„e˜ ‡È‰ ‰ÓÎÁL התגלות של הראשון בשלב ∆»¿»ƒ¿««≈∆

כללית  כנקודה בא הוא השכלי הרעיון ‰'ÏÏk'והתפתחות e‰fL∆∆«¿»
‰È·c ÌÈË¯t‰ Ïk ÌÈÎLÓ epnnL מתרחב הכללי הרעיון שבה ∆ƒ∆ƒ¿»ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»
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g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp t"y

ּד'אדםֿקדמֹון' מּגּולּגלּתא הּוא 18לעילא ( ְְְְְִֵַָָָָָ

היא  ּד'אדםֿקדמֹון' והּמחׁשבה ּכלל, ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָּבבחינת

 ֿ אֹור ּבחינת הּנה יֹותר, ּולמעלה ּפרט. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּבבחינת

ּכלל, ּבבחינת הּוא הּצמצּום ׁשּלפני ְְְְִִִִֵֵֶַַָאיןֿסֹוף

ּובפרטּיּות, ּפרט. ּבבחינת הּוא הּצמצּום ְְְְְִִִִִַַַַָָּולאחר

ׁשּלפני  ּבאֹורֿאיןֿסֹוף ּופרט ּכלל ּבחינת ְְְְְִִֵֵֵֶַָָיׁש

עלּית  היתה הּצמצּום לפני ׁשהרי ּגּופא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּצמצּום

'אמלֹו ּד'אנא מל19הּמחׁשבה ׁשאין וכיון , ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

עם  ולברֹוא,20ּבלא להאציל ּברצֹונֹו עלה לכ , ְְְְְְֲִִִַָָָָֹ

להיֹות  ּׁשעתיד מה ּכל ּבכח ּבעצמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹוׁשיער

ׁשּׁשיער21ּבפֹועל  ההׁשערה ענין הּנה ּבעצמֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּד'אנא  והּמחׁשבה ּפרט, ּבבחינת הּוא - ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֹּבכח

ּבאֹופן  ּגם הּוא וכן ּכלל. ּבבחינת היא - 'ְְְְְִִִֵֶֶַַָאמלֹו

ּופרט, ּכלל ּבבחינת ׁשהּוא האֹור ְְְְִִֶַַַָָָָהמׁשכת

ׁשּכֹוללת  ּבה'רׁשימה', האֹור נמׁש ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָׁשּתחילה

ּב'ּקו', אחרּֿכ ׁשּנמׁש האֹור ּכללּות את ְְְִֶֶַַַַָָָָָּבתֹוכּה

כּו'. לפרטים נפרט ואחרּֿכ ּכלל, ּבבחינת ְְְְְְִִִִִַַַָָָָוהּוא

ÌÚËÂ ּבאֹופן להיֹות צריכה (ׁשההמׁשכה הּדבר ¿««ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

ׁשהעֹולמֹות  מּפני הּוא, ּופרט) ּכלל ְְְִֵֶֶָָָָׁשל

ׁשאפילּו והינּו, אֹורֿאיןֿסֹוף. לגּבי ּבער ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָאינם

מה  ואפיל ּו לעֹולמֹות, ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש ֲִֵֶַַַָָָָהאֹור

לגּבי  ּבער אינֹו הרי העֹולמֹות, ער לפי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּׁשּנמּדד

מּתחלה  להיֹות הּוצר ולכן ּכלל, ְְְְְִִִֵַָָָָָהעֹולמֹות

נתעּלם  ׁשעלֿידיֿזה ּכלל, ּבבחינת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָההמׁשכה
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שם.18) מסעי לקו"ת א. טו, לזח"א הרקיע  זהר פ"ו. שבה"כ) (שער ט שער חיים עץ אדה"ז 19)ראה במאמרי הובא - זהר

ב. קע, להצ"צ בסהמ"צ הובא - אד"ר ז. ע' ח"א (פא,20)תקס"ח רפ"ז שעהיוה"א תניא בלק. ר"פ שם ל. לח, וישב בחיי

פ"י 21)ב). האמצעי לאדמו"ר היחוד שער שם. לזח"א מלך מקדש בתחילתו. ויושר) עיגולים (דרוש א שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אין  כללי שבאופן קדמון' 'אדם במדריגת היא שהבריאה כפי גם וכך בחכמה,

יותר  בפרטיות אבל אחת' ב'סקירה נסקר הכול אלא לפרטים התחלקות בה

כלל  בדרך היא גופא קדמון' שב'אדם ה'כתר' מצד היא שהבריאה כפי

˜ÈzÚ ˙Ó‚e„k LiM ‰Ó e‰fL) בבחינת והפנימית הנעלית הבחינה ∆∆«∆≈¿¿««ƒ
(כלומר, יומין' 'עתיק נקראת ה'כתר'

האור  עניין מ'יומין' ונבדל נעתק

שלמעלה  נעלמת בחינה היינו והגילוי,

'אדם  בחינת של ב'כתר' וגם מהתגלות)

והיא  'עתיק' בחינת יש קדמון'

‡zÏbÏebÓ ‡ÏÈÚÏ למעלה ¿≈»ƒ¿»¿»
ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c18'מה'גולגולת' ¿»»«¿

הספירות  שמעל עליון' ש'כתר כשם

מחכמהֿבינהֿדעת  למעלה הוא

של  שמאירות הספירות המוחין

ה'כתר' בדוגמת הראש, ב'גולגולת'

הראש  מעל שהוא ‰e‡הגשמי (
בחינת  של ב'כתר' שהיא כפי הבריאה

קדמון' ÏÏk,'אדם ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»
'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c ‰·LÁn‰Â¿««¬»»¿»»«¿

מה'כתר' ÈÁ·a˙שלמטה ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
Ë¯t עולמות לברוא הרצון ובה ¿»

לפרטי ונבראים גם בהתייחסות בא

שייך  שהדבר כמה (עד הבריאה

קדמון'). דאדם הקדומה ב'מחשבה

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe'ל'כלל החלוקה ¿«¿»≈
יותר  עוד ומדריגה בבחינה ו'פרט'

‡ŒÔÈ‡Œ¯Bנעלית, ˙ÈÁa ‰p‰ƒ≈¿ƒ«≈
ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒ בו שנעשה ∆ƒ¿≈«ƒ¿

ברצונו  שעלה ברוך לאחר הקדוש של

מוגבלים  ונבראים עולמות לברוא הוא

ÏÏk ˙ÈÁ·a ‡e‰ הכולל אחד ƒ¿ƒ«¿»
כאחד, הנבראים כל »»¿Á‡Ïe¯את

Ë¯t ˙ÈÁ·a ‡e‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»
רבים. לפרטים מקום נתינת עם

˙eiË¯Ù·e,יותרÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a Ë¯Ùe ÏÏk ˙ÈÁa LÈ ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«¿»¿»¿≈∆ƒ¿≈
‡Ùeb ÌeˆÓv‰ עצמוÈ¯‰L iÏÚ˙עוד , ‰˙È‰ ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ «ƒ¿»∆¬≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿»¬ƒ«

'CBÏÓ‡ ‡‡'c ‰·LÁn‰19,כביכול הקדושֿברוךֿהוא, אצל עלתה ««¬»»¿¬»∆¿
אמלוך', 'אני של ÌÚמחשבה ‡Ïa CÏÓ ÔÈ‡L ÔÂÈÎÂ20, המושג ¿≈»∆≈∆∆¿…»

המלך  ימלוך שעליו עם ללא להיות יכול לא BBˆ¯a'מלך' ‰ÏÚ CÎÏ¿»»»ƒ¿
‡B¯·ÏÂ ÏÈˆ‡‰Ï,נבראים„È˙ÚM ‰Ó Ïk ÁÎa BÓˆÚa ¯ÚÈLÂ ¿«¬ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿¿…«»«∆»ƒ

ÏÚBÙa ˙BÈ‰Ï21,,למלוכה הרצון שהתעורר לאחר בחסידות, כמבואר ƒ¿¿«
ראשון  שבשלב בית לבנות רצון בו שהתעורר לאדם כמשל ההשערה ענין היה

רוצה, הוא בית איזה יודע לא עדיין והאדם הדבר כללות על היא ההתעוררות

עם  'השערה' לו יש יותר מאוחר בשלב ורק וכו', צורה ובאיזו גודל באיזה

כביכול, למעלה, גם וכך לפרטים ‰‰ÚL¯‰התייחסות ÔÈÚ ‰p‰ƒ≈ƒ¿«««¿»»
‰·LÁn‰Â ,Ë¯t ˙ÈÁ·a ‡e‰ - ÁÎa BÓˆÚa ¯ÚÈML∆ƒ≈¿«¿¿…«ƒ¿ƒ«¿»¿««¬»»

Y 'CBÏÓ‡ ‡‡'c רצון שהיא ¿¬»∆¿
ÏÏk.כללי  ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿»

˙ÎLÓ‰ ÔÙB‡a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿∆«¿»«
מלמעלה ‰‡B¯והתגלות  האלוקי »

עולמות  לברוא כדי ∆e‰L‡למטה
‰ÏÈÁzL ,Ë¯Ùe ÏÏk ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»¿»∆¿ƒ»
,'‰ÓÈL¯'‰a ¯B‡‰ CLÓƒ¿»»¿»¿ƒ»
˙eÏÏk ˙‡ dÎB˙a ˙ÏÏBkL∆∆∆¿»∆¿»
CkŒ¯Á‡ CLÓpL ¯B‡‰»∆ƒ¿»««»
,ÏÏk ˙ÈÁ·a ‡e‰Â ,'Âw'a««¿ƒ¿ƒ«¿»
'eÎ ÌÈË¯ÙÏ Ë¯Ù CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
קודם  וחסידות, בקבלה כמבואר

 ֿ האין האלוקי באור הראשון הצמצום

רק  האיר העולמות, בריאת לצורך סוף,

והצמצום  מוגבל, בלתי איןֿסופי אור

סילק  שהקדושֿברוךֿהוא ידי על היה

והאיר  הצד על הגדול אורו את כביכול

ומצומצם  מועט הקו אור אור (המכונה

'דק' היותו על כמשל וחוט' 'קו או

אמנם  האיןֿסופי), האור לגבי ומועט

מאור  'רושם' נותר הסילוק לאחר גם

מבואר  כך ועל הצמצום שלפני סוף אין

 ֿ האין אור של הרושם שב'רשימה',

אלא  הפרטים, כל את בהעלם יש סוף,

יורד  ה'כלל' ואחרֿכך כלל בדרך שהם

לפרטים. בהתחלקות להאיר

‰ÎLÓ‰‰L) ¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»∆««¿»»
האלוקי  האור של «ÎÈ¯¿̂ƒ‰וההתגלות

Ë¯Ùe ÏÏk ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿»¿»
מתגלים  ולא נעלמים הפרטים )ותחילה

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ Èa‚Ï C¯Úa ÌÈ‡ ˙BÓÏBÚ‰L ÈtÓ ,‡e‰ אין ƒ¿≈∆»»≈»¿∆∆¿«≈≈
המוגבלים. לנבראים סוף אין שהוא הבורא בין והשוואה יחס ¿»¿eÈ‰Â,כל

¯B‡‰ eÏÈÙ‡L המצומצם האלוקי,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL BÏ LiL ∆¬ƒ»∆≈«»»»
,˙BÓÏBÚ‰ C¯Ú ÈÙÏ „cÓpM ‰Ó eÏÈÙ‡Â להוות כדי ומותאם «¬ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ∆∆»»

אותם  עצמו ‰¯Èולקיים האור של ועניינו מהותו Èa‚Ïמצד C¯Úa BÈ‡ ¬≈≈¿∆∆¿«≈
‰ÎLÓ‰‰ ‰ÏÁzÓ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ÔÎÏÂ ,ÏÏk ˙BÓÏBÚ‰»»¿»¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»««¿»»

האור  של ÏÏk,והתגלות ˙ÈÁ·a וניכרים נראים לא הפרטים אחד שמצד ƒ¿ƒ«¿»
בגלוי יכול בו מהעולמות למעלה הוא מהותו שמצד האלוקי האור ולכן
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g"kyz'dי ,oeiq a"i ,`yp t"y

מקּבלת  ׁשהּבינה אף הּנה ּדבינה, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּפרטים

ׁשּזהּו ראׁשית, נקראת החכמה ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהחכמה,

ּכמֹו ראׁשית), נקרא נקבה (ּובלׁשֹון הראׁש ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹענין

 ֿ ראׁש ּוכמֹו הּגּוף, חּיּות ּכל ׁשּכֹולל האדם ְֵֶַַָָָָֹֹראׁש

הּׁשנה  ּדכל החּיּות את ׁשּכֹולל ּוכמֹוֿכן 24הּׁשנה , ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּכל  את ׁשּכֹוללת לפי  ראׁשית, החכמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנקראת

ואםּֿכן  מּמּנה, מקּבלֹות וכּולן ספירֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָהעׂשר

הּנה  מּכלֿמקֹום מהחכמה, מקּבלת הּבינה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּגם

ניתוּסף  ּדבינה, הּפרטים ריּבּוי עלֿידי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּדוקא

לעֹומק  מּגיעים ׁשעלֿידיֿזה ועד הּׂשכל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַּבאֹור

והינּו, החכמה. ּבנקּודת ּכלּול היה ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׂשכל

הּמׂשּכיל, ּבכח מיּוחד ׁשֹורׁש לּבינה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹלפי

ּבמעין  ׁשהּוא ּוכמֹו החכמה. מּכח יֹותר ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹלמעלה

 ֿ מּכל הּמעין, מן ּבאים הּנהר ׁשּמי ׁשאף ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָונהר,

ּבריּבּוי  הּמים ּבאים ּבּנהר ּדוקא ְְִִִַַַַָָָָָמקֹום

ּוכמאמר  ּבּמעין, ׁשהם מּכמֹו יֹותר ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָוהתרחבּות

ז"ל  ּגֹודל 25רּבֹותינּו ׁשרֹוב ,מיבר מּכיּפיּה נהרא ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

יתרה  ּבינה ענין וזהּו הּתהֹום. מן הּוא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּנהר

מּבאיש  יֹותר ּבאּׁשה ואם 26ניּתנה ּבאב ּוכמֹו , ְְְִִִִֵֵָָָָָָ

מציאּות  ּכל ּכלּולה האב ׁשּבטיּפת ׁשאף ְְְְִִֶֶַַַָָָָָלמּטה,

מציאּות  התהּוּות ׁשּתהיה ּכדי מּכלֿמקֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּולד,

וׁשס"ה  אברים רמ"ח ּדצּיּור ׁשלם ּבבנין ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָהּולד

ּתׁשעה  הּׁשהּיה עלֿידי ּדוקא זה הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּגידים,

האם  ּבבטן .27חדׁשים ְֳִֵֶֶָָ

ÔÎŒBÓÎe ּכדאיתא ודּבּור, קֹול ּבענין מצינּו ¿≈ְְְְִִִִִַָָ

קֹול 28ּבּזהר  ׁשהרי ּופרט, ּכלל ׁשהם ְְֲֵֵֶֶַַָָֹ

הּוא  ׁשּקֹול וצּורה, חֹומר ּבבחינת הם ְְְִִִֵֶֶַָודּבּור

ּפרטים, התחּלקּות עדין ּבֹו ׁשאין האֹותּיֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָחֹומר

הּדּבּור  אֹותּיֹות ּפרטי ּומתּגּלים נמׁשכים ,29ּומּמּנּו ְְְִִִִִִִֵֶַַָָ
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א.24) נח, לר"ה דרושים שם.25)לקו"ת הרא"ש ובפי' א מ, נדרים ב. סה, ב.26)שבת מה, תרנ"ט 27)נדה סה"מ ראה

ואילך. ג ב 28)ע' תתשמג, ח"ו ויחי אוה"ת ואילך. ב לו, האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז א. ג, ח"ב ב. רמו, ח"א זהר ראה

ואילך.29)ואילך. ג רלו, דא"ח עם סידור ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רבים, לפרטים ÓÎÁ‰Ó‰,ומסתעף ˙Ïa˜Ó ‰Èa‰L Û‡ ‰p‰ƒ≈«∆«ƒ»¿«∆∆≈«»¿»

,˙ÈL‡¯ ˙‡¯˜ ‰ÓÎÁ‰ È¯‰L"'ה יראת חכמה "ראשית ככתוב ∆¬≈«»¿»ƒ¿≈≈ƒ
L‡¯ BÓk ,(˙ÈL‡¯ ‡¯˜ ‰·˜ ÔBLÏ·e) L‡¯‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»…ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿…

ÏÏBkL Ì„‡‰ כללי באופן eiÁ˙בתוכו Ïk של הפרטיים האברים »»»∆≈»«
‰M‰ŒL‡¯ BÓÎe ,Ûeb‰«¿…«»»

ÏÏBkL כללי ‰eiÁ˙באופן ˙‡ ∆≈∆««
בפרט  ויום יום בכל הנשפעת האלוקית

‰M‰ ÏÎc24ÔÎŒBÓÎe , ¿»«»»¿≈
‰ÓÎÁ‰ ˙‡¯˜ÈÙÏ ,˙ÈL‡¯ ƒ¿≈«»¿»≈ƒ¿ƒ

¯NÚ‰ Ïk ˙‡ ˙ÏÏBkL∆∆∆∆»»∆∆
˙B¯ÈÙÒ ובהעלם כלל בדרך בה ויש ¿ƒ

שאחר  מה אחת את בכל בגילוי בא כך

הספירות ÔÏeÎÂמהספירות, כל ¿»
Ìb ÔkŒÌ‡Â ,‰pnÓ ˙BÏa˜Ó¿«¿ƒ∆»¿ƒ≈«
,‰ÓÎÁ‰Ó ˙Ïa˜Ó ‰Èa‰«ƒ»¿«∆∆≈«»¿»
היא  (המשפיע) שהחכמה מובן ומזה

(המקבל) מהבינה «ŒÏkÓƒלמעלה
ÌB˜Ó על בבינה יתרון יש שני מצד »
È„ÈŒÏÚכי החכמה  ‡˜Âc ‰p‰ƒ≈«¿»«¿≈

,‰È·c ÌÈË¯t‰ ÈeaÈƒ̄«¿»ƒ¿ƒ»
ÏÎO‰ ¯B‡a ÛqÂ˙È חדש אור ƒ¿«≈¿«≈∆

ההתגלות  בתחילת בו היה שלא

ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰בחכמה, „ÚÂ¿«∆«¿≈∆
‡lL ÏÎO‰ ˜ÓBÚÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿∆«≈∆∆…
.‰ÓÎÁ‰ ˙„e˜a ÏeÏk ‰È‰»»»ƒ¿««»¿»

‰ÈaÏ LiL ÈÙÏ ,eÈ‰Â מלבד ¿«¿¿ƒ∆≈«ƒ»
יש  מהחכמה, משתלשלת שהיא זה

ÁeÈÓ„לבינה  L¯BL משלהÁÎa ∆¿»¿…«
ÏÈkNn‰ שבנפש¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ , ««¿ƒ¿«¿»≈

.‰ÓÎÁ‰ ÁkÓƒ…««»¿»
,¯‰Â ÔÈÚÓa ‡e‰L BÓÎe¿∆¿«¿»¿»»
ÔÓ ÌÈ‡a ¯‰p‰ ÈnL Û‡L∆«∆≈«»»»ƒƒ

,ÔÈÚn‰ המשפיע הוא והמעיין ««¿»
הוא  המעיין כן ואם המקבל הוא והנהר

הנהר  Âc˜‡מעל ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿»
ÈeaÈ¯a ÌÈn‰ ÌÈ‡a ¯‰pa«»»»ƒ««ƒ¿ƒ
Ì‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ˙e·Á¯˙‰Â¿ƒ¿«¬≈ƒ¿∆≈

,ÔÈÚna מעלה לנהר יש זה ומצד ««¿»
המעיין  על »¬»¿Ó‡ÓÎe¯ויתרון

Ï"Ê eÈ˙Ba¯25dÈtÈkÓ ‡¯‰ «≈««¬»ƒƒ≈
C¯·ÈÓ שבארץ לכך עדות הוא פרת בנהר מים ששפע רב, אמר בגמרא ƒ¿«

ישראל  בארץ שאחיהם כך על שמחים בבל (ובני גשמים יורדים ישראל

– רש"י ופירש "מכיפיה", מתברך הנהר שמואל לדעת  אבל בגשם) התברכו

ממי  ולא מיברך מכיפיה כיפה מתרגמינן סלע ומסלעו, וממקורו "משפתו

כמו  חיצוניים מקורות לנהר יש אחד מצד שאמנם ונמצא המעין הגשמים",

לו  יש שני מצד אבל הגשמים ומי

לו, מיוחדים Ï„Bbמקורות ·B¯L∆∆
ÌB‰z‰ ÔÓ ‡e‰ ¯‰p‰ ובגלל «»»ƒ«¿

מעלה  בו יש הזה והמקור השורש

מיוחד. ויתרון

‰zÈ ‰¯˙È ‰Èa ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ»¿≈»ƒ¿»
˘È‡aÓ ¯˙BÈ ‰M‡a26, כאמור »ƒ»≈ƒ»ƒ

המשפיע  היא החכמה שאמנם לעיל

יש  מכלֿמקום אבל המקבל, היא ובינה

יתירה" "בינה החכמה, על יתרון לבינה

המשפיע, לאיש, ביחס המקבל, לאשה,

Û‡L ,‰hÓÏ Ì‡Â ·‡a BÓÎe¿¿»»≈¿«»∆«
Ïk ‰ÏeÏk ·‡‰ ˙tÈËaL∆¿ƒ«»»¿»»

,„Ïe‰ ˙e‡ÈˆÓ שבראש כשם ¿ƒ«»»
האב  כן ואם הגוף, חיות כל כלולה

מהאם למעלה ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהוא
˙e‡ÈˆÓ ˙ee‰˙‰ ‰È‰zL È„k¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ
¯eiˆc ÌÏL ÔÈ·a „Ïe‰«»»¿ƒ¿»»≈¿ƒ
,ÌÈ„Èb ‰"ÒLÂ ÌÈ¯·‡ Á"Ó«̄«≈»ƒ¿»»ƒƒ
‰i‰M‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿»«¿≈«¿ƒ»

Ì‡‰ ÔË·a ÌÈL„Á ‰ÚLz27 ƒ¿»√»ƒ¿∆∆»≈
לגבי  גם ויתרון מעלה יש שלאם ונמצא

המשפיע. האב

ÏB˜ ÔÈÚa eÈˆÓ ÔÎŒBÓÎe¿≈»ƒ¿ƒ¿«
‡˙È‡„k ,¯ea„Â שמובא כפי ¿ƒƒ¿ƒ»

¯‰fa28ÏÏk Ì‰L הקול הוא «…«∆≈¿»
Ë¯Ùe,הדיבור ˜ÏBהוא È¯‰L ¿»∆¬≈

¯ÓBÁ ˙ÈÁ·a Ì‰ ¯ea„Â¿ƒ≈ƒ¿ƒ«∆
¯ÓBÁ ‡e‰ ÏBwL ,‰¯eˆÂ¿»∆∆
ÔÈ„Ú Ba ÔÈ‡L ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆≈¬«ƒ

ÌÈË¯t ˙e˜lÁ˙‰ דבר הוא אלא ƒ¿«¿¿»ƒ
לו  שאין מעובד לא חומר כמו כללי

מוגדרת, ותבנית ∆epnÓeƒצורה
ÈË¯t ÌÈlb˙Óe ÌÈÎLÓƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿»≈

¯eac‰ ˙Bi˙B‡29 התלבשות ƒ«ƒ
ואם  מזו, זו ושונות מוגדרות במילים

המקבל על המשפיע כמעלת מהדיבור נעלה הקול מצד ÌB˜ÓŒÏkÓeכן ƒ»»
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יי eze` gynd meia gafnd zkepg z`f

על  ׁשּבדּבּור ּבּפרטים יתרֹון יׁש ְְְִִִִֵֶַַָָָּומּכלֿמקֹום

האדם  אין ּדקֹול ּב'ּכלל' ׁשהרי ּדקֹול, ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָה'ּכלל'

עלֿידי  אּלא וחפצֹו, רצֹונֹו לזּולתֹו לגּלֹות ְְְְְְֵֶֶַַָָָיכֹול

יתרֹון  יׁשנֹו ּוכמֹוֿכן ּדוקא. ׁשּבדּבּור ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָהּפרטים

ּדדּבּור  הּדּבּור 30ּב'ּפרט' התרחבּות ׁשעלֿידי , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָ

עלֿידיֿזה  ׁשּמּגיע ועד ּבׂשכל, חידּוׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַניתוּסף

צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד הּטעם וזהּו הּׂשכל, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלעֹומק

הּליּמּוד  מסּפיק ולא ּדוקא, ּבדּבּור ְְְְְִִִִַַַָֹלהיֹות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו למֹוצאיהם,31ּבמחׁשבה, הם חּיים ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

ז"ל  חכמינּו אּלא 32ודרׁשּו למֹוצאיהם ּתקרי אל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּוכמֹוֿכן  ּדוקא. ּבּפה  למֹוציאיהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָלמֹוציאיהם,

 ֿ מּכל הּלב, ּכונת הּוא ׁשעיקרּה ׁשאף ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבּתפילה,

ּוכפי  כּו', חּיּות ניתוּסף הּדּבּור עלֿידי ְְְִִִֵֵַַַַָמקֹום

האדם  יתּבֹונן ׁשּלפעמים ּבמּוחׁש ְְְִִִִֵֶֶָָָָָׁשרֹואים

יתעֹורר  לא ואףֿעלּֿפיֿכן כּו' הּמילֹות ְְְִִִֵֵֵַַַֹּבפירּוׁש

הּתפילה  אֹותּיֹות ׁשאֹומר עלֿידיֿזה ודוקא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּזה,

וכּידּוע  ּפנימית, חּיּות לֹו ניתוּסף אזי ְְְְֲִִִֵַַַַַָּבקֹול,

הּכּונה  מעֹורר ניגּון,33ׁשּקֹול קֹול רק לא והינּו, , ְְְִֵֶַַַַָָֹ

את  מעֹורר זה ׁשּגם ּפׁשּוט, קֹול אפילּו ְֲִֵֶֶֶֶַָָאּלא

הּפנימית. ְִִַַַָָהּכּונה

ÔÎÂ ׁשעם לּתלמיד, הרב ּבהׁשּפעת ּגם הּוא ¿≈ְְְִִֶַַַַַַָָ

הרב  ׂשכל מחיצֹונּיּות זֹו הׁשּפעה ְֱִִֵֵֶַַָָָהיֹות

ואילּו לּמקּבל, הּׁשּי הּׂשכל אֹור ׁשּזהּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבלבד,

צמצּום  ׁשל ּבאֹופן הּוא הרב ׂשכל ועצם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָּפנימּיּות

הּנה  מּכלֿמקֹום ב), סעיף (ּכּנ"ל לגמרי ְְְְִִִִֵֵַַַָָוסילּוק

ׁשעלֿידי  ּבלבד זֹו יכֹול לא הּיגיעה ריּבּוי ְְְִִִֵֶַַַָָֹ

הרב  ׂשכל ועצם לפנימּיּות להּגיע ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּתלמיד
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שם.30) תרנ"ט קנא. ע' ח"ב תר"ם סה"מ ואילך. תלה ע' ח"ב שה"ש אוה"ת נ. ע' תקס"ד אדה"ז מאמרי משלי 31)ראה

כב. א.32)ד, נד, ד"ה 33)עירובין וראה ס"ג. סק"א ס"ה. סס"א או"ח אדה"ז שו"ע פט"ו. הקדושה בשער חכמה ראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È¯‰Lשני ,ÏB˜c 'ÏÏk'‰ ÏÚ ¯ea„aL ÌÈË¯ta ÔB¯˙È LÈ≈ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ««¿»¿∆¬≈

ÏB˜c 'ÏÏk'a מוגדרות במילים לביטוי בא שהוא ‰‡„Ìלפני ÔÈ‡ «¿»¿≈»»»
ÌÈË¯t‰ È„ÈŒÏÚ ‡l‡ ,BˆÙÁÂ BBˆ¯ B˙ÏeÊÏ ˙Bl‚Ï ÏBÎÈ»¿«¿»¿¿∆¿∆»«¿≈«¿»ƒ

‡˜Âc ¯ea„aL בדיבור חידוש הוא לזולת הרצון את לגלות הזה והכוח ∆¿ƒ«¿»
הוא  הדבר (וטעם בקול קיים שלא

ונעלה  עמוק שורש יש שלדיבור משום

בנפש).

ÔB¯˙È BLÈ ÔÎŒBÓÎe נוסף ¿≈∆¿ƒ¿
¯ea„c 'Ë¯t'a30È„ÈŒÏÚL , «¿»¿ƒ∆«¿≈

¯eac‰ ˙e·Á¯˙‰ כיוון ƒ¿«¬«ƒ
השכלי  הרעיון הדיבור, שבאמצעות

לפרטים, הפרטים יורד למעשה

הרעיון  והסתעפות להתרחבות גורמים

מזה  Le„ÈÁוכתוצאה ÛqÂ˙Èƒ¿«≈ƒ
,ÏÎNa שבא לפני בו קיים היה שלא «≈∆

ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰בדיבור  ÚÈbnL „ÚÂ¿«∆«ƒ««¿≈∆
הדיבור  ‰ÏÎO,באמצעות ˜ÓBÚÏ¿∆«≈∆

(ב'המשך' נ"ע הרש"ב אדמו"ר ובלשון

זה, בכל "והטעם בתחילתו): תרנ"ט

מאיר  דוקא הדיבור שעלֿידי מה

השכל, ועומק פנימיות אור ומתגלה

במחשבה  בעיון בגילוי בא שאינו מה

ובאופן  ורוחב באורך וכן כו', לבד

יותר  באופן בגילוי שבא השכל, גילוי

הדיבור  שעלֿידי במידות וכן נעלה...

ביותר... ההתפעלות נעשה הוא דוקא

שלמעלה  בשרשו הדיבור מעלת מצד

וכידוע  השכל. ומקור משורש גם

הכתר  מבחינת הם האותיות דשרש

בחינת  הוא ובנפש מחכמה, שלמעלה

החכמה  מכח שלמעלה הנפש עצמות

הם  הדיבור האותיות ולכן כו'. שבה

בגילוי, לבוא השכל כח את מכריחים

מכוח  להתגלות שאיֿאפשר מה גם

מתגלה  הוא הרי עצמו, מצד המשכיל

הדיבור...". אותיות הכרח מצד

ÌÚh‰ e‰ÊÂ חכמינו לדברי הפנימי ¿∆«««
בגמרא  ÏÂ‡ז"ל ,‡˜Âc ¯ea„a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯Bz‰ „eÓÈlL∆ƒ«»»ƒƒ¿¿ƒ«¿»¿…

·e˙kL BÓk ,‰·LÁÓa „enÈl‰ ˜ÈtÒÓ31Ì‰ ÌÈiÁ «¿ƒ«ƒ¿«¬»»¿∆»«ƒ≈
Ï"Ê eÈÓÎÁ eL¯„Â ,Ì‰È‡ˆBÓÏ32Ì‰È‡ˆBÓÏ È¯˜z Ï‡ ¿»≈∆¿»¿¬»≈««ƒ¿≈¿»≈∆

‡˜Âc ‰ta Ì‰È‡ÈˆBÓÏ ,Ì‰È‡ÈˆBÓÏ ‡l‡ יתרון יש לדיבור כי ∆»¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆«∆«¿»
ובסופו  לפרטים, התחלקות יש בדיבור שדווקא בגלל וזאת למחשבה, שאין

בכלל. עומק מוסיפים הפרטים דבר של

za ÔÎŒBÓÎe,·l‰ ˙Âk ‡e‰ d¯˜ÈÚL Û‡L ,‰ÏÈÙ עניין ¿≈«¿ƒ»∆«∆ƒ»»«»««≈
ו'עדין' 'זך' ויותר נעלה יותר דבר היא המחשבה כללי ובאופן המחשבה,

eÎ'מהדיבור  ˙eiÁ ÛqÂ˙È ¯eac‰ È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ ויתרון ƒ»»«¿≈«ƒƒ¿«≈«
עצמם, מצד ובלב במחשבה שיש מכפי LÁeÓaיותר ÌÈ‡B¯L ÈÙÎe¿ƒ∆ƒ¿»

Ì„‡‰ ÔBa˙È ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒƒ¿≈»»»
˙BÏÈn‰ Le¯ÈÙa התפילה של ¿≈«ƒ

'eÎ ויעסוק שכלית בהתבוננות

המוח  של בעבודת הלב ובעבודת

Ï‡התפילה  ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈…
ŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ,‰fÓ ¯¯BÚ˙Èƒ¿≈ƒ∆¿«¿»«¿≈
‰ÏÈÙz‰ ˙Bi˙B‡ ¯ÓB‡L ‰Ê∆∆≈ƒ«¿ƒ»

ÏB˜a,הדיבור ‡ÈÊבאמצעות ¿¬«
˙ÈÓÈt ˙eiÁ BÏ ÛqÂ˙È שלא ƒ¿«≈«¿ƒƒ

לכן, קודם לו ÏBwLהיתה Úe„iÎÂ¿«»«∆
‰ek‰ ¯¯BÚÓ33, שרואים כפי ¿≈««»»

הם  בקול הנאמרים שדברים במוחש

בהלכה  שמצינו וכפי כוונה, בתוספת

של  ראשון פסוק לקרוא יש זה שמטעם

כדי  רם, בקול שמע בו קריאת לכוון

Ôe‚Èיותר, ÏB˜ ˜¯ ‡Ï ,eÈ‰Â¿«¿…«ƒ
התעוררות  לגרום בכוחו יש שבוודאי

הכוונה, את ולהגביר «∆‡l‡נפשית
ËeLt ÏB˜ eÏÈÙ‡ מנגינה ללא ¬ƒ»

ללב, BÚÓ¯¯שנוגעת ‰Ê ÌbL∆«∆¿≈
˙ÈÓÈt‰ ‰ek‰ למרות ‡˙ וזאת ∆««»»«¿ƒƒ

הנפש שבסדר  כוחות של החשיבות

חיצוניים  דברים הם והדיבור הקול

שהם  הלב וכוונת המחשבה לגבי

וטעם  יותר, ונעלים פנימיים דברים

יש  לדיבור כי כאמור, הוא, הדבר

בנפש. יותר ונעלה עמוק שורש

·¯‰ ˙ÚtL‰a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿«¿»«»«
שכלי,ÈÓÏzÏ„המוסר רעיון ««¿ƒ

BÊ ‰ÚtL‰ ˙BÈ‰ ÌÚL∆ƒ¡«¿»»
,„·Ïa ·¯‰ ÏÎN ˙eiBˆÈÁÓ≈ƒƒ≈∆»«ƒ¿«
CiM‰ ÏÎO‰ ¯B‡ e‰fL∆∆«≈∆««»
ÌˆÚÂ ˙eiÓÈt eÏÈ‡Â ,Ïa˜nÏ«¿«≈¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆

ÏÈÒÂ ÌeˆÓˆ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ ·¯‰ ÏÎNÏ"pk) È¯Ó‚Ï ˜e ≈∆»«¿∆∆ƒ¿¿ƒ¿«¿≈««
,(· ÛÈÚÒ ומדרגה במעלה הוא התלמיד אל העובר שהשכל מובן כן ואם ¿ƒ

רק  והוא הרב אצל שהוא כפי הנעלה השכל מאשר נמוכה יותר הרבה

ממנו  ¯ÈeaÈחיצוניות È„ÈŒÏÚL „·Ïa BÊ ‡Ï ‰p‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ≈…ƒ¿«∆«¿≈ƒ
‰ÚÈ‚i‰ וקלט קיבל כן שהוא השכל של חלק באותו ÏBÎÈוהמאמץ «¿ƒ»»

ÚÈb‰Ï „ÈÓÏz‰ כך ÏÚÓlL‰אחר ·¯‰ ÏÎN ÌˆÚÂ ˙eiÓÈÙÏ ««¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒƒ¿∆∆≈∆»«∆¿«¿»
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g"kyz'dיב ,oeiq a"i ,`yp t"y

ּכפי  אפילּו הּתלמיד אל הּׁשּי מהּׂשכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלמעלה

ׁשעלֿידי  זאת, עֹוד אּלא הרב, ּבׂשכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנכלל

לריּבּוי  הּׂשכל מתּפרט ׁשּבּה לּתלמיד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָההׁשּפעה

ׁשּנמׁש חדׁש עֹומק הרב אצל ניתוּסף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפרטים,

ההׁשּפעה, לפני אצלֹו היה ׁשּלא הּמׂשּכיל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמּכח

יֹותר 34ּכמאמר  ּומחברי מרּבֹותי, למדּתי הרּבה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַָ

ּכאׁשר  ּובפרט מּכּולן, יֹותר ּומּתלמידי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמרּבֹותי,

ּכענין  ׁשֹואל כּו', קּוׁשיֹות ׁשֹואל ּוכמֹו35הּתלמיד , ְְְְִִֵֵַַָָ

הרמּב"ם  מֹוציא 36ׁשּכתב ּבׁשאלֹותיו ׁשהּתלמיד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מפֹוארה. חכמה ְְֵַָָָָָמהרב

‡Ó‚ec‰Â ּבאֹופן למעלה, ּגם יּובן מּזה ¿«¿»ְְְִֶֶַַָָ

ּכלל  ּבבחינת ׁשהּוא האֹור ְְְִִֶַַַָָָהמׁשכת

'ּכלל' ּבבחינת היא ׁשה'רׁשימה' ּכּנ"ל ְְְְִִִִֶַַַָָָָּופרט,

ּבדר מתּגּלה ׁשּב'ּקו' ּבלבד זֹו ׁשּלא ה'קו', ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹלגּבי

(וכּידּוע  ה'רׁשימה' ּבנקּודת ּׁשּכלּול מה ּכל ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָקצרה

יּומׁש ׁשעלֿידֹו ממּוצע ּבחינת הּוא ְְְִֶֶַַַַַָָׁשה'קו'

ׁשרׁש התּגּלּות ענין ׁשהּוא הּׁשטח), ּבחינת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַֹלהיֹות

ה'רׁשימה', ּבנקּודת ׁשּנמצא ּכפי ה'קו' ְְְְְִִִִֶַַַָָָּומקֹור

האֹור  ּגם ּב'קו' ׁשּמתּגּלה זאת, עֹוד ְִֶֶֶַַַַָָֹאּלא

מּׁשרׁש למעלה ׁשהּוא ה'רׁשימה' ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּבבחינת

רֹוׁשם  הּוא ה'רׁשימה' ׁשענין ּדכיון ה'קו', ְְְְִִֵֶֶַַַָָָּומקֹור

לפניֿזה  ׁשהיה ּכל 37מהאֹור את ּכֹולל זה הרי , ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ׁשהּוא  הּגדֹול העיגּול ּגם הּצמצּום, ׁשּלפני ְְִִִֵֶֶַַַָָָהאֹור

ׁשּנסּתּלק  האֹור ׁשּזהּו ה'קו', ּבער סֹובב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבבחינת

נמׁש ה'רׁשימה' עלֿידי א הּצמצּום, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָעלֿידי

ׁשמבאר  מה (ׁשּזהּו זה אֹור ּגם ּב'קו' 38ּומתּגּלה ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
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ואילך). 219 ע' חנ"ב (תו"מ ס"ב צו דש"פ צאתך א.34)כימי ז, מ"ז.35)תענית פ"ה ספ"ה.36)אבות ת"ת ראה 37)הל'

עז. ע' תרנ"ט ב.38)סה"מ ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער חיים עץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÏÎpL ÈÙk eÏÈÙ‡ „ÈÓÏz‰ Ï‡ CiM‰ ÏÎO‰Ó חלק אותו ≈«≈∆««»∆««¿ƒ¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿»

התלמיד  אל È„ÈŒÏÚLהשייך ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,·¯‰ ÏÎNa¿≈∆»«∆»…∆«¿≈
ÏÎO‰ Ë¯t˙Ó daL „ÈÓÏzÏ ‰ÚtL‰‰ כרעיון הרב אצל שנמצא ««¿»»««¿ƒ∆»ƒ¿»≈«≈∆

מתחלק כללי, הוא לתלמיד, ונמסר יורד הוא ÌÈË¯t,כאשר ÈeaÈ¯Ï¿ƒ¿»ƒ
וההסתעפות וכתוצאה  מההתחלקות

ÓBÚ˜הזו  ·¯‰ Ïˆ‡ ÛqÂ˙Èƒ¿«≈≈∆»«∆
ÏÈkNn‰ ÁkÓ CLÓpL L„Á»»∆ƒ¿»ƒ…«««¿ƒ

נפשו  ‡ˆBÏשבעומק ‰È‰ ‡lL∆…»»∆¿
זה  ‰‰ÚtL‰עומק ÈÙÏ אל ƒ¿≈««¿»»
ז"ל Ó‡Ók34¯התלמיד, חכמינו ¿«¬«

,È˙Ba¯Ó Èz„ÓÏ ‰a¯‰«¿≈»«¿ƒ≈««
,È˙Ba¯Ó ¯˙BÈ È¯·ÁÓe≈¬≈«≈≈««

,ÔÏekÓ ¯˙BÈ È„ÈÓÏzÓe היינו ƒ«¿ƒ«≈ƒ»
מקבל  שהרב והחידוש שהתוספת

הם  ומדריגה שבמעלה אף מתלמידיו,

מרבותיו  פחות ובוודאי מחבריו פחות

מקבל  הוא מאשר יותר היא הרב, של

מההשפעה  כתוצאה דווקא וזאת מהם,

לגלות  הרב את שמחייבת התלמיד על

כשהוא  הרעיון לפרטים,את מחולק

Ï‡BL „ÈÓÏz‰ ¯L‡k Ë¯Ù·eƒ¿»«¬∆««¿ƒ≈
,'eÎ ˙BÈLe˜ בפרקי המשנה כלשון ¿

ÔÈÚkאבות  Ï‡BL35, שהשאלות ≈»ƒ¿»
חיד  מוסיפות הרב והקושיות אצל ושים

עצמה  ההשפעה מאשר יותר עוד

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓÎe36 ¿∆»«»«¿«
‡ÈˆBÓ ÂÈ˙BÏ‡La „ÈÓÏz‰L∆««¿ƒƒ¿≈»ƒ

‰¯‡BÙÓ ‰ÓÎÁ ·¯‰Ó והכוונה ≈»«»¿»¿»»
התלמיד, של הקושיות שלולי לחכמה

לזה. להגיע יכול היה לא הרב

Ìb Ô·eÈ ‰fÓ ‡Ó‚ec‰Â¿«¿»ƒ∆»«
,‰ÏÚÓÏ,בנמשלÔÙB‡a ¿«¿»¿∆

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ להוות כדי האלוקי «¿»«»
העולמות  ÏÏkאת ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«¿»

Ï"pk ,Ë¯Ùe אפילו קיים שהדבר ¿»««
הכי  בשלבים נעלות, הכי בדרגות

לנבראים  הרצון עליית של ראשונים

'‰ÓÈL¯'‰L הראשון הצמצום לאחר האיןֿסוף מהאור שנשאר הרושם ∆»¿ƒ»
לעיל) שנתבאר ‰'˜Â'(כפי Èa‚Ï 'ÏÏk' ˙ÈÁ·a ‡È‰'ה'דק האור ƒƒ¿ƒ«¿»¿«≈««

למטה  הוא הקו אור אחד מצד שאמנם הצמצום, לאחר והאיר שחזר והמצומצם

ויתרון  מעלה בו יש שני מצד אבל מה'רשימה', Ïa·„במדריגה BÊ ‡lL∆…ƒ¿«
˙„e˜a ÏeÏkM ‰Ó Ïk ‰¯ˆ˜ C¯„a ‰lb˙Ó 'Âw'aL∆««ƒ¿«∆¿∆∆¿»»»«∆»ƒ¿«

'‰ÓÈL¯'‰ ולא ב'רשימה' שהיה האור את בו יש שלמעשה כך בהעלם, »¿ƒ»
מזה  B„ÈŒÏÚLפחות ÚˆeÓÓ ˙ÈÁa ‡e‰ 'Â˜'‰L Úe„iÎÂ)¿«»«∆««¿ƒ«¿»∆«»

ÁËM‰ ˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï CLÓeÈ ההארה שסדר וחסידות בקבלה כמבואר ¿«ƒ¿¿ƒ««∆«
וקיים  נכלל שבקו מה כל ובעצם שטח. קו, נקודה, של בדרך הוא וההתהוות

וקיים  נכלל שבשטח מה וכל בנקודה,

הוא  והקו בהעלם, כי אם בקו,

מתרחבת  ה'נקודה' ידו שעל ה'ממוצע'

'שטח' להיות e‰L‡ומתפשטת ,(∆
הוא  ה'רשימו', לגבי ב'קו' שיש המעלה

¯B˜Óe L¯L ˙elb˙‰ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿«…∆¿
˙„e˜a ‡ˆÓpL ÈÙk 'Â˜'‰««¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿«

'‰ÓÈL¯'‰ העמוק שורשו וכאשר »¿ƒ»
ויתרון  מעלה בו שיש מתברר מתגלה

הוא  ה'קו' כלל (שבדרך ה'רשימה' לגבי

ממנה), Ê‡˙,המקבל „BÚ ‡l‡∆»…
¯B‡‰ Ìb 'Â˜'a ‰lb˙nL∆ƒ¿«∆«««»
‡e‰L '‰ÓÈL¯'‰ ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«»¿ƒ»∆
,'Â˜'‰ ¯B˜Óe L¯MÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ…∆¿««

ענ  מאד שהוא ופנימי עמוק יין

מתגלה, אינו כלל שבדרך ב'רשימה'

בא  זה גם ב'קו', ה'רשימה' בהארת אבל

והחידוש  התוספת (כמו גילוי לידי

השפעה  עלֿידי הרב בשכל שנפעלים

בכוח  ונעלה עמוק ממקור לתלמיד

ההשפעה  לפני האיר שלא שלו השכל

לעיל) כמבואר «≈¿ÔÂÈÎcלתלמיד,
ÌLB¯ ‡e‰ '‰ÓÈL¯'‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»¿ƒ»∆

‰ÊŒÈÙÏ ‰È‰L ¯B‡‰Ó37, אור ≈»∆»»ƒ¿≈∆
כלל, הבליֿגבול Ê‰האיןֿסוף È¯‰¬≈∆

ÈÙlL ¯B‡‰ Ïk ˙‡ ÏÏBk≈∆»»∆ƒ¿≈
ÏB„b‰ Ïe‚ÈÚ‰ Ìb ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿«»ƒ«»
C¯Úa ··BÒ ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«≈¿∆∆

,'Â˜'‰ וחסידות בקבלה כמבואר ««
– דרכים בשתי מאיר האלוקי האור

כל  ("סובב מקיף אור שהם "עיגולים"

פנימי  אור שהוא ו"יושר" עלמין")

איןֿהסוף  ואור עלמין"), כל ("ממלא

מקום  נתינת שיצר הראשון הצמצום לפני המציאות כל את ממלא שהיה

שהאיר  הקו לאור ביחס ו"מקיף" "סובב" והוא הגדול" "העיגול נקרא לעולמות

פנימי כאור הצמצום הוא e‰fLלאחר הגדול" lzÒpL˜"העיגול ¯B‡‰ ∆∆»∆ƒ¿«≈
‰lb˙Óe CLÓ '‰ÓÈL¯'‰ È„ÈŒÏÚ C‡ ,ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿««¿≈»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆

‰Ê ¯B‡ Ìb 'Â˜'a הרבה ממנו ÓL·‡¯הנעלה ‰Ó e‰fL)38 בקבלה «««∆∆∆«∆¿…»
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ויתרה  כּו'), העיגּול מן היא ה'קו' ְִִִִֵֶַַַַָָָׁשהמׁשכת

ׁשּלמעלה  האֹור ּגם ּב'קו' ׁשּמתּגּלה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָמּזה,

הּצמצּום. לפני ׁשהם ּכפי ּו'ממּלא' ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַמ'ּסֹובב '

מו"ח LÈÂד) כ"ק ּדברי עם זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְְִִִֵֵֶַָ

נׂשא  ּפרׁשת ׁשּבת ּבׂשיחת ְְִַַַַָָָָֹאדמֹו"ר

סיון,39ה'תד"ש  ּבי"ב הּקביעּות היתה אז ְְְִִֶַַָָָָ(ׁשּגם

ּבמּסכת  הּמׁשנה ּדברי ּבבאּור זֹו), ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּכקביע ּות

לׁשמּה,40אבֹות  ּבּתֹורה העֹוסק ּכל ּבענין ְְְִִֵַַָָָָָ

הּמתּגּבר  ּכמעין ונעׂשה ּתֹורה רזי לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשמגּלין

הרי  מּובן, אינֹו (ּדלכאֹורה ּפֹוסק ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָּוכנהר

אֹומרֹו לאחרי ואםּֿכן מהּמעין, מקּבל ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָנהר

ּוכנהר  ההֹוספה  מהי הּמתּגּבר, ּכמעין ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּנעׂשה

ההׂשּכלה  נקּודת ׁשּיׁשנּה ּומבאר, ּפֹוסק), ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאינֹו

הּתמצית  נקּודת 41ּונקּודת ׁשּכאׁשר וכיון . ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָ

ענין  ּבּה מתחיל הּמׂשּכיל מּכח נמׁשכת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹההׂשּכלה

ההׂשּכלה  ׁשּנקּודת ּדאףֿעלּֿפי [והינּו, צּיּור ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָׁשל

היא  ולח, קר  ׁשהּוא החכמה מּמֹוח ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנמׁשכת

(ּכמבאר  טיּפין טיּפין ׁשּנֹובע מעין ְְְִִִִֵֶַַַָָֹּכמֹו

חיים  מים ּבאר ּגּנים מעין ּבענין ),42ּבּדרּוׁשים ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַ

נקּודה  ׁשל צּיּור ּבבחינת זה הרי ],43מּכלֿמקֹום ְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

מּכח  ּפירּוד ׁשל ענין ּבּה להיֹות יכֹול ְְִִִֵֵֶַָָָָֹלכן

הּמתּגּבר  ּכמעין להיֹות צרי ולכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָהּמׂשּכיל,

ׁשאינֹו ּוכנהר לּמקֹור. ּתמיד ׁשּמחּוּבר ְְְִֵֶֶַַָָָָָָּדוקא,

ויׁש .מיבר מּכיּפיּה ּדנהר ענין הּוא ְְְְִִִִֵֵֵַָָָּפֹוסק,

לנהר  הּמתּגּבר  מעין ּבין ׁשהחילּוק  ּבזה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלהֹוסיף

נקּודת  ׁשּבין החילּוק עלּֿדר הּוא ּפֹוסק, ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַׁשאינֹו

ההׂשּכלה  ׁשּנקּודת הּתמצית, ּונקּודת ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָההׂשּכלה

ׁשּנתּפרט  קֹודם 'ּכלל' ׁשּבבחינת הּנקּודה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהיא

הּכללית  הּנקּודה היא הּתמצית ּונקּודת ְְְְְִִִִִַַַַַָָָלפרטים,
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(39.146 ע' תש"ד השיחות עה.41)רפ"ו.40)ספר ע' תרנ"ט סה"מ ח"א 42)ראה קונטרסים (סה"מ תרצ"א זה ד"ה ראה

ואילך). שלח ע' תרצ"א סה"מ ואילך. סע"א עג.43)ר, ע' תרנ"ט סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'Â˜'‰ ˙ÎLÓ‰L פנימי אור שהוא ‰Ïe‚ÈÚבעצם ‰È‡למרות ÔÓ ∆«¿»«««ƒƒ»ƒ

'eÎ מקיף אור lb˙nL‰שהוא ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ כך ), לא Â˜'a'אחר ƒ≈»ƒ∆∆ƒ¿«∆««
הגדול') ('העיגול ה'סובב' אור נעלה רק יותר עוד אור ‰‡B¯אלא Ìb«»

ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ Ì‰L ÈÙk '‡lÓÓ'e '··Bq'Ó ‰ÏÚÓlL האור ∆¿«¿»ƒ≈¿«≈¿ƒ∆≈ƒ¿≈«ƒ¿
את  אפילו בו שאין האיןֿסופי

'סובב' של וה'ציור' ההתחלקות

משניה  למעלה והוא כאחד,ו'ממלא' ם

דווקא  ויורד ומתגלה נמשך זה וגם

ה'קו'. אור וגילוי המשכת לאחר

ÌÚ ‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ („¿≈¿«≈ƒ¿»∆ƒ
¯"BÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î È¯·cƒ¿≈«¿
‡N ˙L¯t ˙aL ˙ÁÈNa¿ƒ««»»»«»…

˘"„˙'‰39‰˙È‰ Ê‡ ÌbL)∆«»»¿»
˙eÚÈ·w‰ נשא פרשת שבת של «¿ƒ

‰L ˙eÚÈ·˜k ,ÔÂÈÒ ·"Èa¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
‰Ln‰ È¯·c ¯e‡·a ,(BÊ¿≈ƒ¿≈«ƒ¿»

˙B·‡ ˙ÎqÓa40Ïk ÔÈÚa ¿«∆∆»¿ƒ¿«»
,dÓLÏ ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»ƒ¿»
‰NÚÂ ‰¯Bz ÈÊ¯ BÏ ÔÈl‚ÓL∆¿«ƒ»≈»¿«¬∆
BÈ‡L ¯‰Îe ¯ab˙n‰ ÔÈÚÓk¿«¿»«ƒ¿«≈¿»»∆≈
,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc) ˜ÒBt≈¿ƒ¿»≈»
,ÔÈÚn‰Ó Ïa˜Ó ¯‰ È¯‰¬≈»»¿«≈≈««¿»
B¯ÓB‡ È¯Á‡Ï ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¿«¬≈¿
È‰Ó ,¯ab˙n‰ ÔÈÚÓk ‰NÚpL∆«¬»¿«¿»«ƒ¿«≈«ƒ
˜ÒBt BÈ‡L ¯‰Îe ‰ÙÒB‰‰«»»¿»»∆≈≈
המתגבר" "כמעיין השבח אדרבה והרי

שאינו  "וכנהר מהשבח יותר גדול

להוסיף  המשנה כוונת ובוודאי פוסק",

ולא  לשמה בתורה העוסק של בשבחו

dLiLלהיפך  ,¯‡·Óe ,(¿»≈∆∆¿»
‰ÏkN‰‰ ˙„e˜ הרעיון של ¿«««¿»»

ההתגלות  בראשית שהוא כפי השכלי,

‰ÈˆÓz˙בחכמה  ˙„e˜e41 כפי ¿«««¿ƒ
של  והתוכן שוב שהרעיון בא השכל

ההתפשטות  לאחר אחת בנקודה

בבינה  רבים לפרטים וההתרחבות

זה  בעניין הרש"ב הרבי (ובלשון

שבינה  ""הגם תרנ"ט: 'החלצו' במאמר

פרטים  בריבוי התפשטות בבחינת היא

החכמה  כח בה יש כו', הסברים וריבוי

והיא  אחת, בנקודה אחרֿכך נכללת ההשגה שכל והוא אין, מיש לעשות

אחת) (בנקודה המושכל עצם הענין... עצם ההשגה... מכל התמצית נקודת

וההסברים...). הפרטים ריבוי מתוך אותו שהבין L‡kL¯כפי ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¬∆
ÏÈkNn‰ ÁkÓ ˙ÎLÓ ‰ÏkN‰‰ ˙„e˜ של הראשון בשלב כבר ¿«««¿»»ƒ¿∆∆ƒ…«««¿ƒ

בחכמה, וההתגלות, ˆei¯ההמשכה ÏL ÔÈÚ da ÏÈÁ˙Ó מסויים «¿ƒ»ƒ¿»∆ƒ
לחלוטין  מופשטת התגלות להיות יכולה לא ÈtŒÏÚŒÛ‡cשהרי ,eÈ‰Â]¿«¿¿««ƒ

˙ÎLÓpL ‰ÏkN‰‰ ˙„e˜pL∆¿«««¿»»∆ƒ¿∆∆
Ó¯˜ ‡e‰L ‰ÓÎÁ‰ ÁBnƒ««»¿»∆«

Ú·BpL ÔÈÚÓ BÓk ‡È‰ ,ÁÏÂ»«ƒ¿«¿»∆≈«
ÔÈtÈË ÔÈtÈË ולא פרטים בה ואין ƒƒƒƒ

'ציור' גם בה אין וממילא ורוחב, אורך

מוגדר  ÌÈLe¯caממש ¯‡·Ók)«¿…»«¿ƒ
החסידות  ÌÈpbמאמרי ÔÈÚÓ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿««ƒ

ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯‡a42ŒÏkÓ ,( ¿≈«ƒ«ƒƒ»
¯eiˆ ˙ÈÁ·a ‰Ê È¯‰ ÌB˜Ó»¬≈∆ƒ¿ƒ«ƒ

‰„e˜ ÏL43 נחשב כבר עצמו וזה ∆¿»
מסוים  BÈ‰Ï˙'ציור' ÏBÎÈ ÔÎÏ ,[»≈»ƒ¿

da'ההשכלה שהיא ב'נקודת כפי »
המעיין, עניין ÏLבחכמה, ÔÈÚƒ¿»∆

ÔÎÏÂ ,ÏÈkNn‰ ÁkÓ „e¯Èt≈ƒ…«««¿ƒ¿»≈
¯ab˙n‰ ÔÈÚÓk ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿«¿»«ƒ¿«≈
¯B˜nÏ „ÈÓz ¯aeÁnL ,‡˜Âc«¿»∆¿»»ƒ«»

תמיד, נובע הוא הפסק.ולכן ללא

ÔÈÚ ‡e‰ ,˜ÒBt BÈ‡L ¯‰Îe¿»»∆≈≈ƒ¿»
C¯·ÈÓ dÈtÈkÓ ¯‰c והוא ¿»»ƒƒ≈ƒ¿«

הבינה  עניין ומחדש, מוסיף עצמו

למטה  היא שבינה אף לעיל, (וכמבואר

החכמה, על יתרונות בה יש מחכמה,

המעיין). על הנהר כיתרון

˜eÏÈÁ‰L ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆«ƒ
¯‰Ï ¯ab˙n‰ ÔÈÚÓ ÔÈa≈«¿»«ƒ¿«≈¿»»

˜ÒBt BÈ‡L ויתרון מעלה בו שיש ∆≈≈
המתגבר", "מעיין ŒÏÚעל ‡e‰«

˙„e˜ ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ C¯c∆∆«ƒ∆≈¿«
,˙ÈˆÓz‰ ˙„e˜e ‰ÏkN‰‰««¿»»¿«««¿ƒ
‡È‰ ‰ÏkN‰‰ ˙„e˜pL∆¿«««¿»»ƒ

‰„e˜p‰ הכללית האחת «¿»
Ì„B˜ 'ÏÏk' ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«¿»∆

,ÌÈË¯ÙÏ Ë¯t˙pL שהשכל כפי ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
»¿e˜e„˙בחכמה,מתגלה 

‰„e˜p‰ ‡È‰ ˙ÈˆÓz‰««¿ƒƒ«¿»
È¯Á‡Ï ‡È‰L ÈÙk ˙ÈÏÏk‰«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¬≈
,˙BÏÚn‰ 'a da LÈ ÔÎlL ,‰È·c ÌÈË¯t‰ ÈeaÈ¯a ‰‚O‰‰««»»¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»∆»≈≈»««¬

'ÏÏk'‰ ˙ÏÚÓ Ô‰'נקודה' היא ‰'Ë¯t'שהרי ˙ÏÚÓ Ô‰Â שהרי ≈«¬««¿»¿≈«¬««¿»
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g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp t"y

ּכפי  אפילּו הּתלמיד אל הּׁשּי מהּׂשכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלמעלה

ׁשעלֿידי  זאת, עֹוד אּלא הרב, ּבׂשכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנכלל

לריּבּוי  הּׂשכל מתּפרט ׁשּבּה לּתלמיד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָההׁשּפעה

ׁשּנמׁש חדׁש עֹומק הרב אצל ניתוּסף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפרטים,

ההׁשּפעה, לפני אצלֹו היה ׁשּלא הּמׂשּכיל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמּכח

יֹותר 34ּכמאמר  ּומחברי מרּבֹותי, למדּתי הרּבה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַָ

ּכאׁשר  ּובפרט מּכּולן, יֹותר ּומּתלמידי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמרּבֹותי,

ּכענין  ׁשֹואל כּו', קּוׁשיֹות ׁשֹואל ּוכמֹו35הּתלמיד , ְְְְִִֵֵַַָָ

הרמּב"ם  מֹוציא 36ׁשּכתב ּבׁשאלֹותיו ׁשהּתלמיד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מפֹוארה. חכמה ְְֵַָָָָָמהרב

‡Ó‚ec‰Â ּבאֹופן למעלה, ּגם יּובן מּזה ¿«¿»ְְְִֶֶַַָָ

ּכלל  ּבבחינת ׁשהּוא האֹור ְְְִִֶַַַָָָהמׁשכת

'ּכלל' ּבבחינת היא ׁשה'רׁשימה' ּכּנ"ל ְְְְִִִִֶַַַָָָָּופרט,

ּבדר מתּגּלה ׁשּב'ּקו' ּבלבד זֹו ׁשּלא ה'קו', ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹלגּבי

(וכּידּוע  ה'רׁשימה' ּבנקּודת ּׁשּכלּול מה ּכל ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָקצרה

יּומׁש ׁשעלֿידֹו ממּוצע ּבחינת הּוא ְְְִֶֶַַַַַָָׁשה'קו'

ׁשרׁש התּגּלּות ענין ׁשהּוא הּׁשטח), ּבחינת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַֹלהיֹות

ה'רׁשימה', ּבנקּודת ׁשּנמצא ּכפי ה'קו' ְְְְְִִִִֶַַַָָָּומקֹור

האֹור  ּגם ּב'קו' ׁשּמתּגּלה זאת, עֹוד ְִֶֶֶַַַַָָֹאּלא

מּׁשרׁש למעלה ׁשהּוא ה'רׁשימה' ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּבבחינת

רֹוׁשם  הּוא ה'רׁשימה' ׁשענין ּדכיון ה'קו', ְְְְִִֵֶֶַַַָָָּומקֹור

לפניֿזה  ׁשהיה ּכל 37מהאֹור את ּכֹולל זה הרי , ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ׁשהּוא  הּגדֹול העיגּול ּגם הּצמצּום, ׁשּלפני ְְִִִֵֶֶַַַָָָהאֹור

ׁשּנסּתּלק  האֹור ׁשּזהּו ה'קו', ּבער סֹובב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבבחינת

נמׁש ה'רׁשימה' עלֿידי א הּצמצּום, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָעלֿידי

ׁשמבאר  מה (ׁשּזהּו זה אֹור ּגם ּב'קו' 38ּומתּגּלה ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
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ואילך). 219 ע' חנ"ב (תו"מ ס"ב צו דש"פ צאתך א.34)כימי ז, מ"ז.35)תענית פ"ה ספ"ה.36)אבות ת"ת ראה 37)הל'

עז. ע' תרנ"ט ב.38)סה"מ ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער חיים עץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÏÎpL ÈÙk eÏÈÙ‡ „ÈÓÏz‰ Ï‡ CiM‰ ÏÎO‰Ó חלק אותו ≈«≈∆««»∆««¿ƒ¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿»

התלמיד  אל È„ÈŒÏÚLהשייך ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,·¯‰ ÏÎNa¿≈∆»«∆»…∆«¿≈
ÏÎO‰ Ë¯t˙Ó daL „ÈÓÏzÏ ‰ÚtL‰‰ כרעיון הרב אצל שנמצא ««¿»»««¿ƒ∆»ƒ¿»≈«≈∆

מתחלק כללי, הוא לתלמיד, ונמסר יורד הוא ÌÈË¯t,כאשר ÈeaÈ¯Ï¿ƒ¿»ƒ
וההסתעפות וכתוצאה  מההתחלקות

ÓBÚ˜הזו  ·¯‰ Ïˆ‡ ÛqÂ˙Èƒ¿«≈≈∆»«∆
ÏÈkNn‰ ÁkÓ CLÓpL L„Á»»∆ƒ¿»ƒ…«««¿ƒ

נפשו  ‡ˆBÏשבעומק ‰È‰ ‡lL∆…»»∆¿
זה  ‰‰ÚtL‰עומק ÈÙÏ אל ƒ¿≈««¿»»
ז"ל Ó‡Ók34¯התלמיד, חכמינו ¿«¬«

,È˙Ba¯Ó Èz„ÓÏ ‰a¯‰«¿≈»«¿ƒ≈««
,È˙Ba¯Ó ¯˙BÈ È¯·ÁÓe≈¬≈«≈≈««

,ÔÏekÓ ¯˙BÈ È„ÈÓÏzÓe היינו ƒ«¿ƒ«≈ƒ»
מקבל  שהרב והחידוש שהתוספת

הם  ומדריגה שבמעלה אף מתלמידיו,

מרבותיו  פחות ובוודאי מחבריו פחות

מקבל  הוא מאשר יותר היא הרב, של

מההשפעה  כתוצאה דווקא וזאת מהם,

לגלות  הרב את שמחייבת התלמיד על

כשהוא  הרעיון לפרטים,את מחולק

Ï‡BL „ÈÓÏz‰ ¯L‡k Ë¯Ù·eƒ¿»«¬∆««¿ƒ≈
,'eÎ ˙BÈLe˜ בפרקי המשנה כלשון ¿

ÔÈÚkאבות  Ï‡BL35, שהשאלות ≈»ƒ¿»
חיד  מוסיפות הרב והקושיות אצל ושים

עצמה  ההשפעה מאשר יותר עוד

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓÎe36 ¿∆»«»«¿«
‡ÈˆBÓ ÂÈ˙BÏ‡La „ÈÓÏz‰L∆««¿ƒƒ¿≈»ƒ

‰¯‡BÙÓ ‰ÓÎÁ ·¯‰Ó והכוונה ≈»«»¿»¿»»
התלמיד, של הקושיות שלולי לחכמה

לזה. להגיע יכול היה לא הרב

Ìb Ô·eÈ ‰fÓ ‡Ó‚ec‰Â¿«¿»ƒ∆»«
,‰ÏÚÓÏ,בנמשלÔÙB‡a ¿«¿»¿∆

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ להוות כדי האלוקי «¿»«»
העולמות  ÏÏkאת ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«¿»

Ï"pk ,Ë¯Ùe אפילו קיים שהדבר ¿»««
הכי  בשלבים נעלות, הכי בדרגות

לנבראים  הרצון עליית של ראשונים

'‰ÓÈL¯'‰L הראשון הצמצום לאחר האיןֿסוף מהאור שנשאר הרושם ∆»¿ƒ»
לעיל) שנתבאר ‰'˜Â'(כפי Èa‚Ï 'ÏÏk' ˙ÈÁ·a ‡È‰'ה'דק האור ƒƒ¿ƒ«¿»¿«≈««

למטה  הוא הקו אור אחד מצד שאמנם הצמצום, לאחר והאיר שחזר והמצומצם

ויתרון  מעלה בו יש שני מצד אבל מה'רשימה', Ïa·„במדריגה BÊ ‡lL∆…ƒ¿«
˙„e˜a ÏeÏkM ‰Ó Ïk ‰¯ˆ˜ C¯„a ‰lb˙Ó 'Âw'aL∆««ƒ¿«∆¿∆∆¿»»»«∆»ƒ¿«

'‰ÓÈL¯'‰ ולא ב'רשימה' שהיה האור את בו יש שלמעשה כך בהעלם, »¿ƒ»
מזה  B„ÈŒÏÚLפחות ÚˆeÓÓ ˙ÈÁa ‡e‰ 'Â˜'‰L Úe„iÎÂ)¿«»«∆««¿ƒ«¿»∆«»

ÁËM‰ ˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï CLÓeÈ ההארה שסדר וחסידות בקבלה כמבואר ¿«ƒ¿¿ƒ««∆«
וקיים  נכלל שבקו מה כל ובעצם שטח. קו, נקודה, של בדרך הוא וההתהוות

וקיים  נכלל שבשטח מה וכל בנקודה,

הוא  והקו בהעלם, כי אם בקו,

מתרחבת  ה'נקודה' ידו שעל ה'ממוצע'

'שטח' להיות e‰L‡ומתפשטת ,(∆
הוא  ה'רשימו', לגבי ב'קו' שיש המעלה

¯B˜Óe L¯L ˙elb˙‰ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿«…∆¿
˙„e˜a ‡ˆÓpL ÈÙk 'Â˜'‰««¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿«

'‰ÓÈL¯'‰ העמוק שורשו וכאשר »¿ƒ»
ויתרון  מעלה בו שיש מתברר מתגלה

הוא  ה'קו' כלל (שבדרך ה'רשימה' לגבי

ממנה), Ê‡˙,המקבל „BÚ ‡l‡∆»…
¯B‡‰ Ìb 'Â˜'a ‰lb˙nL∆ƒ¿«∆«««»
‡e‰L '‰ÓÈL¯'‰ ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«»¿ƒ»∆
,'Â˜'‰ ¯B˜Óe L¯MÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ…∆¿««

ענ  מאד שהוא ופנימי עמוק יין

מתגלה, אינו כלל שבדרך ב'רשימה'

בא  זה גם ב'קו', ה'רשימה' בהארת אבל

והחידוש  התוספת (כמו גילוי לידי

השפעה  עלֿידי הרב בשכל שנפעלים

בכוח  ונעלה עמוק ממקור לתלמיד

ההשפעה  לפני האיר שלא שלו השכל

לעיל) כמבואר «≈¿ÔÂÈÎcלתלמיד,
ÌLB¯ ‡e‰ '‰ÓÈL¯'‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»¿ƒ»∆

‰ÊŒÈÙÏ ‰È‰L ¯B‡‰Ó37, אור ≈»∆»»ƒ¿≈∆
כלל, הבליֿגבול Ê‰האיןֿסוף È¯‰¬≈∆

ÈÙlL ¯B‡‰ Ïk ˙‡ ÏÏBk≈∆»»∆ƒ¿≈
ÏB„b‰ Ïe‚ÈÚ‰ Ìb ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿«»ƒ«»
C¯Úa ··BÒ ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«≈¿∆∆

,'Â˜'‰ וחסידות בקבלה כמבואר ««
– דרכים בשתי מאיר האלוקי האור

כל  ("סובב מקיף אור שהם "עיגולים"

פנימי  אור שהוא ו"יושר" עלמין")

איןֿהסוף  ואור עלמין"), כל ("ממלא

מקום  נתינת שיצר הראשון הצמצום לפני המציאות כל את ממלא שהיה

שהאיר  הקו לאור ביחס ו"מקיף" "סובב" והוא הגדול" "העיגול נקרא לעולמות

פנימי כאור הצמצום הוא e‰fLלאחר הגדול" lzÒpL˜"העיגול ¯B‡‰ ∆∆»∆ƒ¿«≈
‰lb˙Óe CLÓ '‰ÓÈL¯'‰ È„ÈŒÏÚ C‡ ,ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿««¿≈»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆

‰Ê ¯B‡ Ìb 'Â˜'a הרבה ממנו ÓL·‡¯הנעלה ‰Ó e‰fL)38 בקבלה «««∆∆∆«∆¿…»
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g"kyz'dיד ,oeiq a"i ,`yp t"y

ׁש הּפרטים ּכפי ּבריּבּוי ההּׂשגה לאחרי היא ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ

מעלת  הן הּמעלֹות, ּב' ּבּה יׁש ׁשּלכן ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָּדבינה,

ּגם  ּבאים ועלֿידיֿזה ה'ּפרט'. מעלת והן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָה'ּכלל'

אל  מּׁשּיכּות למעלה ׁשהּוא ה'ּכלל' ְְְְִִִֶֶַַַַָָָלבחינת

אף  ּדהּנה, אליהם. מקֹור להיֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַָָהּפרטים

לעיל  מֹורה 44ׁשּנתּבאר עצמֹו ה'ּכלל' ׁשענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ענין  וכן ׁשּלהם, ה'ּכלל' ׁשהּוא ּפרטים ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

ה'ּכלל', מן חלק ׁשהּוא מֹורה עצמֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָה'ּפרט'

 ֿ מּכל לּפרטים, ׁשּיכּות לֹו יׁש ׁשה'ּכלל' ְְְְִִֵֶַַַַָָָָוהינּו,

אל  מּׁשּיכּות למעלה ׁשהּוא 'ּכלל' ּגם יׁשנֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָמקֹום

ּבׁשם  'ּכלל' ונקרא אליהם, מקֹור להיֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָהּפרטים

ּבּפרטים  מעלה יׁש זה ּובענין ּבלבד. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהּמּוׁשאל

הּפרטים  ׁשעלֿידי ּדחכמה, ה'ּכלל' על ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּדבינה

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה ל'ּכלל' ּגם ּבאים ְְְְִִִֶַַַַָָָָָּדבינה

ּׁשּנאמר  מה ּגם וזהּו אל 45לּפרטים. תבאּו ּכי ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשנים  ׁשׁש להוי', ׁשּבת הארץ וׁשבתה גֹו' ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָהארץ

ׁשּבתֹון  ׁשּבת הּׁשביעית ּובּׁשנה וגֹו' ׂשד ְְְִִִֶַַַַַַָָָָּתזרע

וׁשבתה  הּנ"ל. מדרגֹות ג' ׁשהם לארץ, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָיהיה

ׁשּלפני  ה'ּכלל' ענין הּוא להוי', ׁשּבת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהארץ

ׁשּנמׁשכים  הּפרטים ּבאים ּולאחריֿזה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּפרטים.

ּתזרע  ׁשנים ׁשׁש ענין ׁשּזהּו ה'ּכלל', מן ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָּומתּגּלים

ׁשּלמעלה  ל'ּכלל' ּבאים ועלֿידיֿזה גֹו'. ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָׂשד

הּׁשביעית  ּובּׁשנה ענין ׁשּזהּו לּפרטים, ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָמּׁשּיכּות

לארץ. יהיה ׁשּבתֹון ְִֶֶַַַָָָׁשּבת

הּמזּבח,ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) חנּוּכת ּבענין ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְְְֲִִֵַַַַַָ

חנּכת  זאת אֹומר אחד ֲֵֶֶַָָֹֻׁשּכתּוב

אֹומר  אחד וכתּוב אֹותֹו, הּמׁשח ּביֹום ְְְִִֵֵֶַַַָָָהּמזּבח

ּדמה  אתֹו. הּמׁשח אחרי הּמזּבח חנּכת ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָֹֹֻזאת

אֹותֹו, הּמׁשח ּביֹום הּמזּבח חנּכת זאת ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻּׁשּכתּוב

ׁשל  ענין והּוא הּפרטים, נמׁשכים ׁשּמּמּנּו הּפרטים, ׁשּלפני ה'ּכלל' ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּוא

ּבּספירֹות  וענינֹו הּנׂשיאים. מי"ב אחד ּכל ׁשל הּפרטּיים לּקרּבנֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹנתינתּֿכח

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה ׁשּזהּו ּכלל, ּבבחינת הן ספירֹות ׁשהעׁשר ּכפי 46הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפרטים.הי  כל את בתמצית בה שיש 'נקודה' א

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ פרט לדרך כך אחר שבאה כלל בדרך היא ÌÈ‡aשהבריאה ¿«¿≈∆»ƒ
דבר  של ‡Ïבסופו ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L 'ÏÏk'‰ ˙ÈÁ·Ï Ìb«ƒ¿ƒ««¿»∆¿«¿»ƒ«»∆

Ì‰ÈÏ‡ ¯B˜Ó ˙BÈ‰Ï ÌÈË¯t‰ הפרט של המעלות לגילוי רק ולא «¿»ƒƒ¿»¬≈∆
הכלל  ושל הכלל את שמכיל מי בתור

לפרטים, מקור שמהווה מי בתור

לעיל. ‡Ûכאמור ,‰p‰c¿ƒ≈«
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL44ÔÈÚL ∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿«

Ba LiL ‰¯BÓ BÓˆÚ 'ÏÏk'‰«¿»«¿∆∆≈
,Ì‰lL 'ÏÏk'‰ ‡e‰L ÌÈË¯t¿»ƒ∆«¿»∆»∆
‰¯BÓ BÓˆÚ 'Ë¯t'‰ ÔÈÚ ÔÎÂ¿≈ƒ¿««¿»«¿∆
,'ÏÏk'‰ ÔÓ ˜ÏÁ ‡e‰L∆≈∆ƒ«¿»
BÏ LÈ 'ÏÏk'‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»≈

,ÌÈË¯tÏ ˙eÎiL הכלל כן, ואם «»«¿»ƒ
זה  וקשורים לזה זה שייכים והפרט

מביאה  האחד והמשכת והתגלות בזה

השני  והמשכת התגלות «ŒÏkÓƒאת
‡e‰L 'ÏÏk' Ìb BLÈ ÌB˜Ó»∆¿«¿»∆
ÌÈË¯t‰ Ï‡ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»∆«¿»ƒ
‡¯˜Â ,Ì‰ÈÏ‡ ¯B˜Ó ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬≈∆¿ƒ¿»
„·Ïa Ï‡Len‰ ÌLa 'ÏÏk'¿»¿≈«¿»ƒ¿«
מהתחלקות  למעלה שהוא שם על

כלל  שהוא שם על לא אך לפרטים

הוא  כי הפרטים את נעלה הכולל

שאיננו  כך כדי עד לפרטים משייכות

אליהם. LÈמקור ‰Ê ÔÈÚ·e¿ƒ¿»∆≈
‰ÏÚÓ ויתרון‰È·c ÌÈË¯ta «¬»«¿»ƒ¿ƒ»

,‰ÓÎÁc 'ÏÏk'‰ ÏÚ אףֿעלֿפי ««¿»¿»¿»
למטה  מלמעלה המדריגות שבסדר

מבינה, למעלה היא »∆ŒÏÚLחכמה
Ìb ÌÈ‡a ‰È·c ÌÈË¯t‰ È„È¿≈«¿»ƒ¿ƒ»»ƒ«
˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL 'ÏÏk'Ï«¿»∆¿«¿»ƒ«»

ÌÈË¯tÏ מגלים שבבינה הפרטים כי «¿»ƒ
שלא  כזה בשכל, ונעלה חדש עומק

בחכמה. שהוא כפי בכלל קיים היה

¯Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ45 בפרשת ¿∆««∆∆¡«
מעבודות  השמיטה מצוות לעניין בהר

השביעית  בשנה ˙·‡eהקרקע Èkƒ»…
ı¯‡‰ ‰˙·LÂ 'B‚ ı¯‡‰ Ï‡∆»»∆¿»¿»»»∆
Ú¯Êz ÌÈL LL ,'ÈÂ‰Ï ˙aL«»«¬»»≈»ƒƒ¿«
˙ÈÚÈ·M‰ ‰M·e 'B‚Â E„N»∆¿«»»«¿ƒƒ
,ı¯‡Ï ‰È‰È ÔB˙aL ˙aL«««»ƒ¿∆»»∆

,Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó '‚ Ì‰L כפי ∆≈«¿≈««

הפסוקים  של הראשון החלק ומפרט. aL˙שממשיך ı¯‡‰ ‰˙·LÂ¿»¿»»»∆«»
ÌÈË¯t‰ ÈÙlL 'ÏÏk'‰ ÔÈÚ ‡e‰ ,'ÈÂ‰Ï החכמה נקודת כמו «¬»»ƒ¿««¿»∆ƒ¿≈«¿»ƒ

בבינה. ההתגלות ÌÈÎLÓpLלפני ÌÈË¯t‰ ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe¿«¬≈∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ
,'ÏÏk'‰ ÔÓ ÌÈlb˙Óe בבינה החכמה התגלות ÔÈÚכמו e‰fL החלק ƒ¿«ƒƒ«¿»∆∆ƒ¿«

הפסוקים  של ÌÈLהשני LL≈»ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .'B‚ E„N Ú¯Êzƒ¿«»∆¿«¿≈∆
‰ÏÚÓlL 'ÏÏk'Ï ÌÈ‡a»ƒ«¿»∆¿«¿»
ÔÈÚ e‰fL ,ÌÈË¯tÏ ˙eÎiMÓƒ«»«¿»ƒ∆∆ƒ¿«
אלה  בפסוקים השלישי החלק

ÔB˙aL ˙aL ˙ÈÚÈ·M‰ ‰M·e«»»«¿ƒƒ«««»
.ı¯‡Ï ‰È‰Èƒ¿∆»»∆

ÔÈÚa Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆»«¿ƒ¿«
,ÁaÊn‰ ˙keÁ פותח שבו ¬««ƒ¿≈«

‡ÓB¯המאמר, „Á‡ ·e˙kL∆»∆»≈
ÌBÈa ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡Ê…¬À««ƒ¿≈«¿

B˙B‡ ÁLn‰ השייכות על ומורה ƒ»«
המזבח,של  למשיחת הנשיאים קרבנות

˙kÁ ˙‡Ê ¯ÓB‡ „Á‡ ·e˙ÎÂ¿»∆»≈…¬À«
B˙‡ ÁLn‰ È¯Á‡ ÁaÊn‰«ƒ¿≈««¬≈ƒ»«…
הוא  הדברים משני אחד שכל ומורה

לעיל  המבואר ועלֿפי עצמו. בפני עניין

אלא  סתירה זו שאין מובן באריכות

הדברים  e˙kM·נכונים שני ‰Óc¿«∆»
ÌBÈa ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡Ê…¬À««ƒ¿≈«¿
'ÏÏk'‰ ‡e‰ ,B˙B‡ ÁLn‰ƒ»««¿»
epnnL ,ÌÈË¯t‰ ÈÙlL∆ƒ¿≈«¿»ƒ∆ƒ∆

ÌÈÎLÓכך ‰ÌÈË¯t,אחר ƒ¿»ƒ«¿»ƒ
ÁkŒ˙È˙ ÏL ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿»∆¿ƒ«…«
המזבח  של הכללית מהנקודה

Ïk ÏL ÌÈiË¯t‰ ˙Ba¯wÏ«»¿»«¿»ƒƒ∆»
ÌÈ‡ÈNp‰ ·"ÈÓ „Á‡ ולכן ∆»ƒ«¿ƒƒ

בין  והשייכות הקשר את מדגיש הכתוב

הנשיאים. וקרבנות המזבח משיחת

ÈÙk ‡e‰ ˙B¯ÈÙqa BÈÚÂ¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ
˙ÈÁ·a Ô‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯LÚ‰L∆»∆∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ«

ÏÏk,כללי Ó‰אחד e‰fL ¿»∆∆«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L46 ∆»¿«≈«

ÌBi‰ B˙B‡L,המשכן נחנך שבו ∆«
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טו eze` gynd meia gafnd zkepg z`f

ּבזה  ּומבאר עטרֹות, עׂשר נטל הּיֹום ,47ׁשאֹותֹו ְֲֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּכלּולֹות  ּכפי הּספירֹות עׂשר ענין ְְְְִִִֶֶֶֶַַׁשהּוא

ּדּיּוק  ׁשּזהּו ּבכתר, ׁשּכלּולֹות ּכפי אֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָּבחכמה,

זאת  ּׁשּכתּוב ּומה ּדוקא. עטרֹות (עׂשר) ְֲֶֶֶַַַָָָָֹהּלׁשֹון

ה'ּכלל' הּוא אתֹו, הּמׁשח אחרי הּמזּבח ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָֹֻחנּכת

הּפרטים  ׁשעלֿידי והינּו, הּפרטים. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלאחרי

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה ה'ּכלל' לבחינת ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמּגיעים

ְִִָלפרטים.

ּגם p‰Â‰ו) מצינּו ה'ּכלל', על הּפרטים מעלת ¿ƒ≈ְְֲִִַַַַַַָָָ

ּופרט, ּכלל ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא ְְְִֶֶֶַָָָּבּתֹורה,

ׁשּנאמרּו ּכפי הּדּברֹות ּדעׂשרת מה'ּכלל' ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהחל

לֹומר  לבׂשרֿודם ׁשאיֿאפׁשר מה אחד, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָּבדּבּור

ּדּברֹות 48ּכן  ּדב' ה'ּכלל' ועלּֿדרֿזה , ְְְְִֵֶֶֶַַָ

ּכללּות  ׁשהם ל יהיה ולא אנכי ְְְְִִִֵֶֶָָָֹֹהראׁשֹונֹות

ּכּולה  ׁשּבכתב 49הּתֹורה ּדתֹורה ל'ּכלל' ועד , ְְְְִֶַַַָָָָָ

ׁשּבעלּֿפה, ּדתֹורה הּפרטים ּכל נמׁשכים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּמּמּנּו

 ֿ ׁשּבעל ּדתֹורה ּבּפרטים מעלה יׁש ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּומּכלֿמקֹום

ׁשּבכתב  ּדתֹורה ה'ּכלל' לגּבי ׁשאמרּו50ּפה ועד , ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּדברי  יֹותר סֹופרים ּדברי חמּורין ז"ל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָחכמינּו

יֹותר 51ּתֹורה  סֹופרים ּדברי חביבין מּזה, ויתרה , ְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָ

ּתֹורה  העּיּון 52מּדברי ׁשעלֿידי לפי והינּו, , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

למעלה  מּגיעים ׁשּבעלּֿפה ּבּתֹורה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָוהּיגיעה

[ּולהעיר, ׁשּבכתב ּדתֹורה ה'ּכלל' ְְְְְִִִִֶַַָָָָמּבחינת

מ 53ׁשּבּדרּוׁשים  נתּבארה על ׁשּבהם הּבינה עלת ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

ותֹורה  ּדּבּור אּׁשה, מׁשלים, ג' הּובאּו ְְְְִִִַָָָָָהחכמה,

עלֿידי  נעׂשה זה ׁשענין וכיון ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבעלּֿפה].

החביבּות  ּגם ּגדלה אזי יׂשראל, ׁשל ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָעבֹודתם

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ז"ל 54ּדיׂשראל, רּבֹותינּו מאמר יׂשראל 55ּבפירּוׁש חביבין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

חמּדה, ּכלי להם ׁשּניּתן להם נֹודעת יתירה חיּבה חמּדה, ּכלי  להם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּניּתן

ׁשהיא  הּתֹורה ּגם הּנה ׁשּלכן, יׂשראל. ׁשל חיּבתן היא ּגדֹולה הּיֹותר ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהחיּבה
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(47.174 ע' תש"ה .198 ע' תש"ד ערה. ע' תרע"ח סה"מ שמיני. ר"פ אוה"ת א.48)ראה כ, יתרו עה"פ תניא 49)מכילתא

27).50)רפ"כ. ע' (לעיל פ"ט הנ"ל אלקים וידבר ד"ה גם וראה 51)ראה פ"ט. אגה"ת רפ"ח. תניא ב. פח, סנהדרין משנה

ב. כא, ה"ז.52)עירובין פ"ב ע"ז ה"ד. פי"א סנהדרין ה"ד. פ"א ברכות וסה"מ 53)ירושלמי אוה"ת אדה"ז, מאמרי ראה

.30 שבהערה ואילך).54)תר"ם 5 ע' (לעיל ואילך פ"ב דחה"ש א' דליל למרום משה שעלה בשעה פ"ג 55)בד"ה אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ניסן, Êa‰ראשֿחודש ¯‡·Óe ,˙B¯ËÚ ¯NÚ ÏË47, בתורת »«∆∆¬»¿…»»∆

ÓÎÁa‰החסידות ˙BÏeÏkL ÈÙk ˙B¯ÈÙq‰ ¯NÚ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«∆∆«¿ƒ¿ƒ∆¿¿»¿»
לעניין  לעיל (כנזכר הספירות שאר כל את שכוללת הראשונה הספירה

'ראשית'), נקראת Îa˙¯שהחכמה ˙BÏeÏkL ÈÙk B‡ שלמעלה ¿ƒ∆¿¿∆∆
‰ÔBLlמהחכמה, ˜eic e‰fL∆∆ƒ«»

‡˜Âc ˙B¯ËÚ (¯NÚ) ז"ל חכמינו ∆∆¬»«¿»
המעלות  לעשר וקראו בלשונם דייקו

בשם  המשכן חנוכת יום של הייחודיות

לעשר  שהכוונה לרמז כתרים, 'עטרות',

בכתר. כלולות שהן כפי הספירות

˙kÁ ˙‡Ê ·e˙kM ‰Óe«∆»…¬À«
,B˙‡ ÁLn‰ È¯Á‡ ÁaÊn‰«ƒ¿≈««¬≈ƒ»«…
והקרבנות  שהמזבח שמדגיש באופן

זה  קשורים ולא שונים דברים שני הם

È¯Á‡lLבזה 'ÏÏk'‰ ‡e‰«¿»∆¿«¬≈
È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â .ÌÈË¯t‰«¿»ƒ¿«¿∆«¿≈
˙ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ ÌÈË¯t‰«¿»ƒ«ƒƒƒ¿ƒ«
˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL 'ÏÏk'‰«¿»∆¿«¿»ƒ«»

ÌÈË¯ÙÏ בפני ותוכן עניין הוא אלא ƒ¿»ƒ
עצמו.

ÏÚ ÌÈË¯t‰ ˙ÏÚÓ ‰p‰Â (Â¿ƒ≈«¬««¿»ƒ«
,‰¯Bza Ìb eÈˆÓ ,'ÏÏk'‰«¿»»ƒ««»

‡È‰L והתגלתה נמשכה ניתנה, ∆ƒ
ÏÁ‰ ,Ë¯Ùe ÏÏk ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿»¿»»≈
˙B¯ac‰ ˙¯NÚc 'ÏÏk'‰Ó≈«¿»«¬∆∆«ƒ¿
,„Á‡ ¯ea„a e¯Ó‡pL ÈÙk¿ƒ∆∆∆¿¿ƒ∆»
"וידבר  הכתוב על רש"י כפירוש

לאמר" האלה הדברים כל את אלקים

לעשרת  שהכוונה 'אנוכי' לפסוק הקודם

ב'דיבור  תחילה שנאמרו כפי הדברות

Œ¯N·Ïאחד' ¯LÙ‡ŒÈ‡L ‰Ó«∆ƒ∆¿»¿»»
Ôk ¯ÓBÏ Ì„Â48‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ , »»«≈¿«∆∆∆

˙B¯ac '·c 'ÏÏk'‰«¿»¿ƒ¿
‰È‰È ‡ÏÂ ÈÎ‡ ˙BBL‡¯‰EÏ »ƒ»…ƒ¿…ƒ¿∆¿
‰Ïek ‰¯Bz‰ ˙eÏÏk Ì‰L49, ∆≈¿»«»»

ו"לא  מצוותֿעשה כל כולל "אנוכי" כי

לאֿתעשה  מצוות כל כולל לך" יהיה

·˙ÎaL ‰¯B˙c 'ÏÏk'Ï „ÚÂ¿««¿»¿»∆ƒ¿»
ÌÈË¯t‰ Ïk ÌÈÎLÓ epnnL∆ƒ∆ƒ¿»ƒ»«¿»ƒ

,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙c שיש ונמצא ¿»∆¿«∆
התורה  שבהם ומדרגות אופנים כמה

הללו  הכללים של הפרטים באו ואחרֿכך 'כלל' בדרך תחילה ניתנה

Èa‚Ï ‰tŒÏÚaL ‰¯B˙c ÌÈË¯ta ‰ÏÚÓ LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»≈«¬»«¿»ƒ¿»∆¿«∆¿«≈
·˙ÎaL ‰¯B˙c 'ÏÏk'‰50ÔÈ¯eÓÁ Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡L „ÚÂ , «¿»¿»∆ƒ¿»¿«∆»¿¬»≈«¬ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cמדרבנן ואיסורים Bz¯‰סייגים È¯·cÓ ¯˙BÈ51, ƒ¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿≈»
È¯·c ÔÈ·È·Á ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆¬ƒƒƒ¿≈

‰¯Bz È¯·cÓ ¯˙BÈ ÌÈ¯ÙBÒ52, ¿ƒ≈ƒƒ¿≈»
על  יתרון בפרטים שיש מובן ומזה

È„ÈŒÏÚLהכלל  ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«¿≈
‰ÚÈ‚i‰Â ÔeiÚ‰ שהם כפי בפרטים »ƒ¿«¿ƒ»

ÌÈÚÈbÓ ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza«»∆¿«∆«ƒƒ
'ÏÏk'‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ««¿»
,¯ÈÚ‰Ïe] ·˙ÎaL ‰¯B˙c¿»∆ƒ¿»¿»ƒ

ÌÈLe¯caL53 החסידות מאמרי ∆«¿ƒ
‰Èa‰ ˙ÏÚÓ ‰¯‡a˙ Ì‰aL∆»∆ƒ¿»¬»«¬««ƒ»
'‚ e‡·e‰ ,‰ÓÎÁ‰ ÏÚ««»¿»¿

‰M‡ ,ÌÈÏLÓ,לאיש eac¯ביחס ¿»ƒƒ»ƒ
למחשבה  tŒÏÚaL‰ביחס ‰¯B˙Â¿»∆¿«∆

שבכתב  לתורה ÔÂÈÎÂביחס .[¿≈»
‰Ê ÔÈÚL גבוהה דרגה גילוי של ∆ƒ¿»∆

הכללית  מהנקודה למעלה בתורה,

È„ÈŒÏÚהראשונית, ‰NÚ«¬∆«¿≈
ÈÊ‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú¬»»∆ƒ¿»≈¬«
Ï‡¯NÈc ˙e·È·Á‰ Ìb ‰Ï„b»¿»««¬ƒ¿ƒ¿»≈

הקדושֿברוךֿהוא, ¿BÓÎeאצל
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL54 שנאמר במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈

זו, שנה השבועות דחג א' בליל

Ó‡Ó¯תשכ"ח, Le¯ÈÙa¿≈«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯55 אבות בפרקי «≈«

Ì‰Ï ÔzÈpL Ï‡¯NÈ ÔÈ·È·Á¬ƒƒƒ¿»≈∆ƒ»»∆
‰¯È˙È ‰aÈÁ ,‰cÓÁ ÈÏk¿ƒ∆¿»ƒ»¿≈»
ÈÏk Ì‰Ï ÔzÈpL Ì‰Ï ˙Ú„B««»∆∆ƒ»»∆¿ƒ
¯˙Bi‰ ‰aÈÁ‰L ,‰cÓÁ∆¿»∆«ƒ»«≈
ÏL Ô˙aÈÁ ‡È‰ ‰ÏB„b¿»ƒƒ»»∆
Ìb ‰p‰ ,ÔÎlL .Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»≈ƒ≈«
BÏˆ‡ ‰·È·Á ‡È‰L ‰¯Bz‰«»∆ƒ¬ƒ»∆¿
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g"kyz'dטז ,oeiq a"i ,`yp t"y

ּדוקא, ליׂשראל ניּתנה ,יתּבר אצלֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָחביבה

והּׂשגה, הבנה ׁשל ּבאֹופן הּתֹורה לֹומדים ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהם

ׁשמו  על ׁשּנקראת ּתֹורתֹו, נעׂשית ,56ׁשעלֿידיֿזה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ

לחּדׁש ׁשּצריכים אּלא עֹוד ולא ׁשּיכֹולים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹועד

ּבּתֹורה  נאמר 57חידּוׁשים זה ועל טֹוב 58. לקח ּכי ְֱִִִֶֶֶַַַַָ

 ֿ הּבעל ּכפירּוׁש ּתעזבּו, אל ּתֹורתי לכם ְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹנתּתי

ּגליא 59ׁשםֿטֹוב  על קאי לכם, נתּתי טֹוב ׁשֿלקח ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּניּתן  יׂשראל חביבין אמרּו זה (ׁשעל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּתֹורה

ּבהבנה  הּוא ׁשּלימּודּה לפי חמּדה), ּכלי ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָלהם

ּבּה ׁשּמחּדׁש ועד 'ׁשּלֹו', ׁשּנעׂשית ּבאֹופן ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּׂשגה

על  קאי ּתעזבּו, אל וּֿתֹורתי כּו'. ְֲִִִֵַַַָָֹחידּוׁשים

יתרה  חיּבה אמרּו זה (ׁשעל הּתֹורה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָּפנימּיּות

נרּגׁש ׁשּבּה חמּדה), ּכלי להם ׁשּניּתן להם ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָנֹודעת

ּתֹורתי  ,יתּבר ּורצֹונֹו חכמתֹו היא ְְְִִִֵֶַָָָָָׁשהּתֹורה

הּתֹורה  ּפנימּיּות לימּוד עלֿידי ולכן ְְְְִִִֵֵַַָָָָּדיקא,

ּכדבעי, יהיה ּדתֹורה נגלה לימּוד ׁשּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָּפֹועלים

כּו' ּבּה להתּגּדר הּליּמּוד יהיה זֹו60ׁשּלא ולא , ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹ

ּתלּמד  הּתֹורה ּגם אּלא ּתֹורה, ילמד ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּבלבד

ּדאל 61אֹותֹו יֹודע ּבתֹורתי, ׁשהעֹוסק זאת, ועֹוד .ְְְִֵֵֶַַָָֹ

אּלא  חסֿוׁשלֹום, נעזבין יׂשראל ׁשאין ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּתעזבּו,

זמן  ּובכל מק ֹום ּבכל  יתּבר מאּתֹו מּוׁשּגחים ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָהם

ּפרטּיּות  ּבפרטי ׁשּנמׁש62ּבהׁשּגחה ּובאֹופן , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

ׁשמבּקׁשים  ּוכמֹו והּנגלה, הּנראה טֹוב 63להם ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָ

ּדיקא  לנּו הּטֹוב תפּתח, לנּו הּטֹוב 64ואֹוצר, ְְְְִַַַַָָָָ

האמּתית  ּבּגאּולה ׁשּתּומׁש הּטֹובה לעצם ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָועד

מּנׁשיקֹות  יּׁשקני היעּוד יקּוים ׁשאז ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָוהּׁשלמה,

מׁשיח,65ּפיהּו ׁשל ּתֹורתֹו ּגיּלּוי ענין ׁשהּוא , ְִִִִֶֶַַָָ

העם  ּכל את ּתֹורה האבֹות 66ׁשּילּמד ּגם ּכֹולל , ְֵֵֶֶַַָָָָָָ
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א.56)מי"ד. יט, א).57)ע"ז (קמה, סכ"ו אגה"ק תניא ס"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ב.58)ראה ד, חביב 59)משלי סד"ה

הנ"ל. למרום משה שעלה בשעה בד"ה הובא - (109 ע' תש"ב (סה"מ תש"ב ואילך.60)אדם פי"ב החיים עץ קונטרס ראה

שם.61) תש"ב סה"מ גם וראה .54 ע' תש"א סה"מ הנ"ל.62)ראה אדם חביב ואוצרך 63)סד"ה פתח שמים "שערי פיוט

רבה. ובהושענא נעילה בסוף שאומרים תפתח" לנו 64.40)הטוב ע' תרצ"ו כא. ע' תרפ"ז סה"מ ב.65)ראה א, שה"ש

בתחילתו. תכט רמז ישעי' יל"ש ז. אות דרע"ק אותיות אֿב.66)וראה יז, צו לקו"ת ה"ב. פ"ט תשובה הל' רמב"ם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˜Âc Ï‡¯NÈÏ ‰zÈ ,C¯a˙È הקדושֿברוךֿהוא אצל החביבים ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿»

ביותר, הגדולה ‰·‰בחביבות ÏL ÔÙB‡a ‰¯Bz‰ ÌÈ„ÓBÏ Ì‰L∆≈¿ƒ«»¿∆∆¬»»
,B˙¯Bz ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰‚O‰Âהלומד ÏÚשל ˙‡¯˜pL ¿«»»∆«¿≈∆«¬≈»∆ƒ¿≈«

ÂÓL56, של שמו על נקראת בתחילה רבא "...אמר ז"ל: חכמינו כמאמר ¿
על  נקראת ולבסוף הקדושֿברוךֿהוא

ובתורתו  חפצו ה' בתורת שנאמר שמו

"של  רש"י: ופירש ולילה" יומם יהגה

כדכתיב  בה שטרח תלמיד [אותו]

אדם", כל של דמשמע »¿ÚÂ„ובתורתו
‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ¿…∆»
ÌÈLe„ÈÁ LcÁÏ ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒ¿«≈ƒƒ

‰¯Bza57 יותר עוד שמדגיש דבר «»
ללימוד  האדם של השייכות את

Ê‰התורה. ÏÚÂ התורה לימוד על ¿«∆
והשגה  Ó‡58Á˜Ï¯בהבנה Èk ∆¡«ƒ∆«

Ï‡ È˙¯Bz ÌÎÏ Èz˙ ·BË»«ƒ»∆»ƒ«
ŒÌLŒÏÚa‰ Le¯ÈÙk ,e·ÊÚz«¬…¿≈«««≈

·BË59,ÌÎÏ Èz˙ ·BË Á˜ÏL∆∆«»«ƒ»∆
È‡˜ הכוונה‡ÈÏb ÏÚ הנגלה חלק »≈««¿»

e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL) ‰¯BzaL∆«»∆«∆»¿
Ì‰Ï ÔzÈpL Ï‡¯NÈ ÔÈ·È·Á¬ƒƒƒ¿»≈∆ƒ»»∆
d„eÓÈlL ÈÙÏ ,(‰cÓÁ ÈÏk¿ƒ∆¿»¿ƒ∆ƒ»

בתורה זה חלק של ‰e‡הלימוד
ÔÙB‡a ‰‚O‰Â ‰·‰a«¬»»¿«»»¿∆
LcÁnL „ÚÂ ,'BlL' ˙ÈNÚpL∆«¬≈∆¿«∆¿«≈

a'eÎ ÌÈLe„ÈÁ d זה חלק ועל »ƒƒ
להיות  לכם", "נתתי נאמר בתורה

שלכם. e·ÊÚz,התורה Ï‡ È˙¯BzÂ¿»ƒ««¬…
È‡˜ הכוונה˙eiÓÈt ÏÚ »≈«¿ƒƒ

‰aÈÁ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL) ‰¯Bz‰«»∆«∆»¿ƒ»
Ì‰Ï ÔzÈpL Ì‰Ï ˙Ú„B ‰¯˙È¿≈»««»∆∆ƒ»»∆

‰cÓÁ ÈÏk את יותר שמדגיש ביטוי ¿ƒ∆¿»
המעלה  את ופחות התורה, מעלת

עצמם  ישראל בני של ),והחביבות
daL התורה יותר Lb¯בפנימיות ∆»ƒ¿»

הנגלה בחלק מאשר «»∆Bz‰L¯‰בגלוי
,C¯a˙È BBˆ¯e B˙ÓÎÁ ‡È‰ƒ»¿»¿ƒ¿»≈
È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ ,‡˜Èc È˙¯Bz»ƒ»¿»¿»≈«¿≈

‰¯B˙c ‰Ï‚ „eÓÈÏ ÌbL ÌÈÏÚBt ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt „eÓÈÏƒ¿ƒƒ«»¬ƒ∆«ƒƒ¿∆¿»
„enÈl‰ ‰È‰È ‡lL ,ÈÚ·„k ‰È‰È כמו רצויות לא מטרות בשביל ƒ¿∆ƒ¿»≈∆…ƒ¿∆«ƒ

'eÎ da ¯cb˙‰Ï60‡e‰L „·Ïa BÊ ‡ÏÂ Bz¯‰,האדם , „ÓÏÈ ¿ƒ¿«≈»¿…ƒ¿«∆ƒ¿«»
B˙B‡ „nÏz ‰¯Bz‰ Ìb ‡l‡61 זה ודבר אותו, תזכך שתעדן היינו ∆»««»¿«≈

פנימיות  לימוד ידי על במיוחד נפעל

אלוקות. בענייני המדברת התורה

,È˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰L ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆»≈¿»ƒ
כראוי ה' בתורת שעוסק »≈Ú„BÈמי

,e·ÊÚz Ï‡c של הבטחה שישנה ¿««¬…
Ï‡¯NÈהקדושֿברוךֿהוא ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»≈

Ì‰ ‡l‡ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ÔÈ·ÊÚ∆¡»ƒ«¿»∆»≈
ÏÎa C¯a˙È Bz‡Ó ÌÈÁbLeÓ¿»ƒ≈ƒƒ¿»≈¿»
‰ÁbL‰a ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó»¿»¿«¿«¿»»

˙eiË¯t ÈË¯Ùa62ÔÙB‡·e , ƒ¿»≈¿»ƒ¿∆
Ì‰Ï CLÓpL מהשגחה כתוצאה ∆ƒ¿»»∆

זו  Ï‚p‰Â‰,פרטית ‰‡¯p‰ ·BË«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆
ÌÈLw·ÓL BÓÎe63 בתפילות ¿∆¿«¿ƒ

,ÁzÙ˙ eÏ ·Bh‰ E¯ˆB‡Â¿»¿«»ƒ¿«
‡˜Èc eÏ ·Bh‰64, מדייקים «»«¿»

טוב  היינו לנו", "הטוב ומבקשים

טוב בתור לנו ונגלה »¿ÚÂ„שנראה
‰·Bh‰ ÌˆÚÏ העצמית הטובה ¿∆∆«»

ישראל CLÓezLוהמוחלטת  לבני ∆¿«
,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
È˜MÈ „eÚÈ‰ ÌÈe˜È Ê‡L∆»¿««ƒƒ»≈ƒ

e‰Èt ˙B˜ÈLpÓ65, רש"י וכפירוש ƒ¿ƒƒ
דודיך  טובים "כי הפסוק המשך על

ודיבר  תורתו להם שנתן ..." מיין":

דודים  ואותם פנים, אל פנים עמהם

שעשוע  מכל עליהם ערבים עודם

עליהם  עוד להופיע מאיתו ומובטחים

ומסתר  טעמיה סוד להם לבאר

דברו", לקיים פניו ומחלים צפונותיה

ÏL B˙¯Bz ÈelÈb ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ»∆
„nÏiL ,ÁÈLÓ וצפונות סודות »ƒ«∆¿«≈

ÌÚ‰ Ïk ˙‡ ‰¯Bz66ÏÏBk , »∆»»»≈
ea¯ ‰LÓe ˙B·‡‰ Ìb«»»…∆«≈
Ïk ¯·k ÔÈÚ„BÈÂ e„ÓlL∆»¿¿¿ƒ¿»»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc zay(ycew zay meil)

`ivedy e`Bìòðîae`,Bìcðñáe` lrpd zirwxw lr egipdy §¦§¨§©§¨
,lcpqd,øeètiptnLel` lka.ïéàéöBnä Cøãk àéöBä àl ¨¤Ÿ¦§¤¤©¦¦

àøîâ
`yn did jky ,aiig eitizk lr `yn `ivendy ,dwqt dpynd
`ivendy sqep ote` d`ian `xnbd .okynd zerqna zdw ipa

:df mrhn aiigéBàOî àéöBnä ,øæòìà éaø øîàzeyxn [`yn-] ¨©©¦¤§¨¨©¦©
ne ,zeyxlecia exiaríéçôè äøNòî äìòîì,miaxd zeyx xie`a §©§¨¥£¨¨§¨¦

,áéiç,etizk lr gpen epi`y s`eúä÷ éða àOî ïkLdlrnl did ©¨¤¥©¨§¥§¨
.migth dxyrn
:`xnbd zxxanïìðî ,úä÷ éða àOîeede`ypy epcnl okidn - ©¨§¥§¨§¨¨

gafn z`iypn z`f cenll yi :`xnbd daiyn .dxyrn dlrnl
,migth dxyrn dlrnl `yipe zen` xyr deab didy zyegpd

áéúëc(ek b xacna)xW` 'ebe xvgd irlwe'çaænä ìòå ïkLnä ìò ¦§¦§©§¥¤¨¥£¤©©¦§¨§©©¦§¥©
Léwî ,'áéáñd z` aezkd,ïkLnì çaænepcnlläîmyky - ¨¦©¦¦§¥©©¦§¨©
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,`xnbd zxxan okynd irlwn di`xd xe`ia mcewdéôeb ïkLîe¦§¨¥
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éøéîâe,epicia zxeqn -úBèBîa éìcéîc àðeè ìëc`yn lky - §¦¦§¨¨§¦§¥§
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gafndy cnlp dfne ,jk did gafnd i`yep zdw ipa daeb s`y
.dligza epcnly itke dxyrn dlrnl `yip
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יז eze` gynd meia gafnd zkepg z`f

הּתֹורה  ּכל ּכבר ויֹודעין ׁשּלמדּו רּבנּו ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹּומׁשה

ּפנימּיּות  ילּמד ׁשּמׁשיח לפי והינּו, ּכּולּה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנגלית

האמּונה' ּב'ׁשער (ּכמבאר זה 67הּתֹורה וכל .( ְְְֱֶַַַַָָָָָֹ

 ֿ ׁשּבעל ּדתֹורה ּבפרטים הּיגיעה עלֿידי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָנעׂשה

הּגילּוי  מעין ׁשהיא החסידּות ּבתֹורת ּובפרט ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָּפה,

לּגילּוי  ההכנה וזֹוהי מׁשיח, ׁשל ְְֲִִִֶַַַָָָָּדתֹורתֹו

אֹותי  ידעּו ׁשּֿכּולם ּבאֹופן יבֹוא 68ּדלעתידֿלבא צדקנּו, מׁשיח ּבביאת , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְְִֵַָָָויגאלנּו

•
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שם.67) לקו"ת ואילך. לג.68)פנ"ו לא, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,eÈ‰Â ,dÏek ˙ÈÏ‚p‰ ‰¯Bz‰«»«ƒ¿≈»¿«¿
˙eiÓÈt „nÏÈ ÁÈLnL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ«¿«≈¿ƒƒ
¯ÚL'a ¯‡·Ók) ‰¯Bz‰«»«¿…»¿««

'‰eÓ‡‰67‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ .( »¡»¿»∆«¬∆
ÌÈË¯Ùa ‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»«¿»ƒ

,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙c שכאמור ¿»∆¿«∆
מהפרטים, שלמעלה גילוי מביאה

מהכלל  שלמעלה גילוי מזו, ויתירה

לעיל  כמבואר לפרטים, שמעל

היגיעה Ë¯Ù·eבאריכות, ידי על ƒ¿»

ÔÈÚÓ ‡È‰L ˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯B˙a¿««¬ƒ∆ƒ≈≈
,ÁÈLÓ ÏL B˙¯B˙c ÈeÏÈb‰«ƒ¿»∆»ƒ«
ÈeÏÈbÏ ‰Î‰‰ È‰BÊÂ¿ƒ«¬»»«ƒ
ÌÏekL ÔÙB‡a ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¿∆∆»

È˙B‡ eÚ„È68ÁÈLÓ ˙‡È·a , ≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«
·B¯˜a eÏ‡‚ÈÂ ‡B·È ,e˜„ƒ̂¿≈»¿ƒ¿»≈¿»

.LnÓ«»
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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מהפרטים, שלמעלה גילוי מביאה

מהכלל  שלמעלה גילוי מזו, ויתירה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc zay(ycew zay meil)

`ivedy e`Bìòðîae`,Bìcðñáe` lrpd zirwxw lr egipdy §¦§¨§©§¨
,lcpqd,øeètiptnLel` lka.ïéàéöBnä Cøãk àéöBä àl ¨¤Ÿ¦§¤¤©¦¦

àøîâ
`yn did jky ,aiig eitizk lr `yn `ivendy ,dwqt dpynd
`ivendy sqep ote` d`ian `xnbd .okynd zerqna zdw ipa

:df mrhn aiigéBàOî àéöBnä ,øæòìà éaø øîàzeyxn [`yn-] ¨©©¦¤§¨¨©¦©
ne ,zeyxlecia exiaríéçôè äøNòî äìòîì,miaxd zeyx xie`a §©§¨¥£¨¨§¨¦

,áéiç,etizk lr gpen epi`y s`eúä÷ éða àOî ïkLdlrnl did ©¨¤¥©¨§¥§¨
.migth dxyrn
:`xnbd zxxanïìðî ,úä÷ éða àOîeede`ypy epcnl okidn - ©¨§¥§¨§¨¨

gafn z`iypn z`f cenll yi :`xnbd daiyn .dxyrn dlrnl
,migth dxyrn dlrnl `yipe zen` xyr deab didy zyegpd

áéúëc(ek b xacna)xW` 'ebe xvgd irlwe'çaænä ìòå ïkLnä ìò ¦§¦§©§¥¤¨¥£¤©©¦§¨§©©¦§¥©
Léwî ,'áéáñd z` aezkd,ïkLnì çaænepcnlläîmyky - ¨¦©¦¦§¥©©¦§¨©

d daebyóà ,úBnà øNò ïkLndaebçaæîzyegpd.úBnà øNò ¦§¨¤¤©©¦§¥©¤¤©
,`xnbd zxxan okynd irlwn di`xd xe`ia mcewdéôeb ïkLîe¦§¨¥

,[envr-]ïìðîdaiyn .zen` xyr edaeby epcnl okidn - §¨¨
,`xnbdáéúëc(fh ek zeny),'Løwä Cøà úBnà øNò'eid miyxwde ¦§¦¤¤©Ÿ¤©¨¤

.okynd aiaq mkxe`l micneráéúëemy)(hi nìäàä úà Nøôiå' §¦©¦§Ÿ¤¨Ÿ¤
.BNøt eðéaø äLî ,áø øîàå ,'ïkLnä ìòdyn ly edaeby x`eane ©©¦§¨§¨©©Ÿ¤©¥§¨

okynd lr lde`d z` yextl leki did okle ,zen` xyr did
e .edaeb jky,ãîì äzà ïàkîs`yìL ïäáBbd x`yíéiålipa ¦¨©¨¨¥§¨¤§¦¦

did ,dyn ly ehayúBnà øNò`xnbd zx`an dzr .ezenk ¤¤©
,migth dxyrn dlrnl `yip did gafnd lky jkn micnl cvik

éøéîâe,epicia zxeqn -úBèBîa éìcéîc àðeè ìëc`yn lky - §¦¦§¨¨§¦§¥§
eze` mi`yep ,zehena `yipdúçúlî ézìéz éøúe ìéòlî àzìéz¦§¨¦§¥§¥¦§¥¦§©©

`ed edaebn miyily ipye dlrnln `ed edaebn yily xy`k -
df itle .dhnlnàáeè éìcéî äåäc çëzLéàgafnd didy `vnp - ¦§§©©£¨¦§¥¨

lr `yip did ixdy ,rwxwdn migth dxyr lrn daxd mxen
edaeb iyily ipy wxe ,xen`k zen` xyr mideabd zdw ipa itzk
ody yilye zen` yly eizgzn exzepe ,mditzk zgzn mipezp
`ivend aiig ,miield zcear jxc dzid jky oeike .migth mixyr

.miaxd zeyxl cigid zeyxn df ote`a
:dxyrn dlrnl deab did zdw ipa `yny ztqep dgked

àîéà úéòaéàåeid `l miield x`y m` s`y ,xn`z dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
i mewn lkn ,dynk mideablrn e`yp zdw ipay gikedl y

migth dxyrîd z`iypïBøà,zdw ipa ici lrøî øîàc- ¥¨§¨©©
d daeb ,minkgd cg` mya dreny dxn`pyïBøàdidäòLz ¨¦§¨

,migthåd daebúøBtkeilryïàk éøä ,çôèdaebäøNò.migth §©¤¤©£¥¨£¨¨
éøéîâe,epicia zxeqne -úBèBîa éìcéîc àðeè ìëc`yn lky - §¦¦§¨¨§¦§¥§

eze` mi`yep ,zehena `yipdòølî ézìéz éøúe ìéòlî àzìéz- ¦§¨¦§¥§¥¦§¥¦§©
e ,dhnln yily ipye dlrnln yilyäøNòî äìòîìc çëzLéà¦§§©¦§©§¨¥£¨¨

éà÷ äåädlrnl daeba oex`d did ez`iyp zray `vnpe - £¨¨¥
.yilye migth xyr cg` epiidc ,dxyrn

,oex`d on gikedl siqedl jixv recn :`xnbd dywnøîâéìå§¦§©
äLnî,zen` xyr `edy dyn ly edaebn cenll ozip ixd - ¦Ÿ¤

gafndy cnlp dfne ,jk did gafnd i`yep zdw ipa daeb s`y
.dligza epcnly itke dxyrn dlrnl `yip

zen` xyr deab didy dynn cenll oi`y okzi :`xnbd zvxzn
oky ,miield x`yléðàL äLî àîìécdpey did dyn `ny - ¦§¨Ÿ¤¨¦

,mdn deabe ehay ipa x`ynøî øîàcopgei iax -(.gl mixcp),ïéà §¨©©¥
íëç ìò àlà äøBL äðéëMämb `edy,äîB÷ ìòáe øéLòå øBabokle ©§¦¨¨¤¨©¨¨¦§¨¦©©¨

znew j` ,l`xyi ipa x`y lkn eznewa deab zeidl dyn jxved
.xzei dkenp dzid miield x`y

:dkxck `ly d`ved ly mieqn ote`a oic d`ian `xnbdøîà̈©
íeMî áø[mya-]éBàOî àéöBnä ,àéiç éaø[`yn-]úaMaxy`k ©¦©¦¦¨©¦©©©¨
gpen `edBLàø ìò,llk ecia efge`l `la,úàhç áéiçoi`y s` ©Ÿ©¨©¨

,m`yn z` jk `yil mlerd aex jxcéLðà ïkLxirdïéNBò ìöeä ¤¥©§¥¨¦
.ïk¥

:ef oeyl `xnbd dgecåikàîìòc àaeø ìöeä éLðàmlerd aex - §©§¥¨¨§¨§¨
.mi`iven mdy ote`a d`ved lr aiigl ozipy ,md

:zxg` oeyla oicd z` `xnbd d`ian okléëä øîzéà éà ,àlà¤¨¦¦§©¨¦
øîzéàey`x lr `yn `ivend lr `iig iax mya xn`py dn - ¦§©

,xn`p jk jgxk lr ,zayaéðaî ãçà ,àéiç éaø íeMî áø øîà̈©©¦©¦¦¨¤¨¦§¥
xirdéBOî àéöBäL ìöeä[`yn-]BLàø ìòecia efge`l `la ¨¤¦©©Ÿ

.ïk ïéNBò Bøéò éða ïkL ,áéiç ,úaMa©©¨©¨¤¥§¥¦¦¥
,`ed lved oay jka dn :df ote`a oicd z` mb dgec `xnbd

íãà ìk ìöà Bzòc ìèaéúålr mi`iven mpi`y ,mlerd aexa §¦¨¥©§¥¤¨¨¨
.my`x

:zxg` oeyla oicd z` `xnbd zx`an okléëä øîzéà éà ,àlà¤¨¦¦§©¨¦
éBOî àéöBnä ,øîzéà[`yn-]BLàø ìòm` s` ,ecia efge`l `la ¦§©©¦©©Ÿ
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מוגה  בלתי

.·Î... פשוטו"106כיון מידי יוצא מקרא בשעה 107ש"אין הרי – פשוטו מידי יוצא רז"ל מאמר אין וכן ,
בברכת  יום בכל הוא שהלשון וכפי בתמידות, נמשך שהדבר היא בזה שהכוונה "מתןֿתורה", שאומרים

" הוה ozepהשחר: לשון בכל 108התורה", שתהי' בהכרח יום. בכל התורה לימוד בפשטות להיות צריך –
תורה. ללמוד קביעות יום

נאמר  התורה שעל כיון ממש, יום בכל להיות צריכה אסור 109הקביעות – ובחיות חיינו", הם "כי
אמאל  און שטארקער ("אמאל יותר חלש ופעם יותר חזק פעם שיהי' יתכן – בבריאות הפסק. ַַַָָשיהי'
לגבי  גם היא נפסקת קצר, לזמן אפילו חסֿושלום, נפסקת, היא אם – החיות נקודת אבל ַשוואכער"),

שלאח"ז  ויום.110הזמן יום בכל ללמוד שמוכרחים בתורה, גם הוא וכן .

אומרת  שהגמרא שמכיון שנוסף 111אלא כיון לו", אין תורה אפילו תורה אלא לי אין האומר "כל
בכלל  התפלה שעבודת התפלה, עבודת גם להיות צריכה במילא – חסדים גמילות גם להיות צריך לתורה

כדפירש"י  חסדים כמ"ש 112גמילות הענין 113, גם להיות צריך התפלה ולפני חסד", איש נפשו "גומל
כמאמר  בפשטות, חסדים שלימוד 114דגמילות תסייע התפלה עבודת ואז מצלי", והדר לעני פרוטה "יהיב

כדבעי. יהי' התורה

תלכו" בחוקותי "אם ההבטחה: ישנה אזי יום, בכל לתורה עתים קביעות תהי' "שתהיו 32וכאשר –
בתורה" בעתם"115עמלים גשמיכם "ונתתי דמתןֿתורה 32– קידושין הטבעת שהו"ע הקב"ה 116, והרי ,

הבטחתו  לקיים .117מובטח

מוסדות  אודות מדובר שכאשר דהיינו, לכלל, בנוגע הוא שכן עאכו"כ לפרט, בנוגע הוא כן ואם
קודש  לימודי שעבור ביותר ישתדלו והלאה השבועות שמחג עצמם על לקבל המלמדים צריכים חינוך,
תמידית  הרחבה של בתנועה התורה לימוד את להחזיק יש הלימוד. משעות יותר גדול חלק ינוצל

"ואתהלכה  זיין"), מרחיב איין אין אלץ .118ברחבה"64("האלטן ַַ

הן  בהרחבה, ללכת ויש הצנורות, את ולעקם לעכב שלא רק וצריך בהקב"ה, בטחון שיהי' צריך
ויאדיר" תורה "יגדיל באיכות, והן בכמות הן ברוחניות, והן ויאדיר 119בגשמיות בכמות יגדיל –

.120באיכות 
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(באידית),106) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה זה סעיף
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 565 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס

מוגה. בלתי מהנחה ענינים כמה ועוד מ"מ, ציוני איזה
וש"נ.107) א. סג, שבת
ובכ"מ.108) א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה ראה
כ).109) ל, נצבים (ע"פ ק"ש ברכות נוסח
(110.46 ע' חי"ג התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
תורה 111) "אלא זה רז"ל מאמר סיום הנה ב. קט, יבמות

ד"ה  ראה) (פ' בלקו"ת מש"כ ע"פ וי"ל שם. בש"ס אינו וגמ"ח"
כו' האומר כל אמרז"ל וז"ל: ג) (כג, ס"ג בקול תשמע כי
כללות  כו' ובגמ"ח בתורה שיעסוק שצריך הוא הפשוט שהפירוש

ס"ה. אגה"ק תניא א. קה, מיבמות ולהעיר – המצות.
רע"ב.112) קכז, שבת
יז.113) יא, משלי
סע"א.114) יו"ד, ב"ב
שם).115) (מתו"כ בחוקותי ר"פ פרש"י

תרצ"ו 116) (סה"ש בסופה תרצ"ו דחה"ש ב' יום שיחת ראה
אגרותֿקודש  .12 ע' תרפ"ח סה"ש א. תשסג, ח"ד לקו"ד .(151 ע'

תשרי). כח יום" ב"היום (נעתק רעז ע' ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר
יז 117) כא, (וירא שם" הוא "באשר נדון שהאדם וכיון

בכל  תורה ללמוד עתה עצמו על מקבל כשאדם הרי – ובפרש"י)
א), מ, (קידושין למעשה" מצרפה הקב"ה טובה ו"מחשבה יום,
את  הקב"ה מצרף שאז ממש, בפועל מעשה לידי שתבוא
(87 ע' תש"ב סה"מ ספט"ז. תניא (ראה יחד והמעשה המחשבה
(מהנחה  התורה לימוד עבור שמגיע מה כל הקב"ה לו נותן אזי –

מוגה). בלתי
אצלם 118) שגם גשמיים, בענינים המתעסקים לאלו בנוגע וכן

מוגה). בלתי (מהנחה ברחבה" ד"ואתהלכה הענין צ"ל
כא.119) מב, ישעי'
(120,241 ע' חי"ג התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

.123 בהערה שם שצויינו ובמכתבים
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שנים  עשר לפני הרבי שאמר כפי – כפשוטו,121ואז הן היא בזה שהכוונה לרבבה", יהי' "האחד –
"רבבה", בבחינת יהי' התלמידים אלפי מעשרת אחד שכל – באיכות והן אלפים, עשרת יהיו אחד שמכל

בכתר  היא .122ש"רבבה"

***

.‚Î הנ"ל השבועות בחג שנים, עשר מחלק 123לפני הוא מדוע רד"ח את אדמו"ר מו"ח כ"ק שאל ,
שלמים. כוסות ולא כוסות חצאי

שלמים...). כוסות לחלק עתה שיתחיל לו ואמר לרד"ח שליט"א אדמו"ר כ"ק (ופנה

***

.„Î הזקן 124ישנה מאדמו"ר הפסוק 125"תורה" פירושו 126על – "שבועות" שבועות": חג "ועשית
"חג". מהם לעשות וצריך וואכעדיקייט"), און ("וואכן וחולין ָָחול

בזה: והענין

אלא  מלאכה, של ענין רק ולא מלאכה, בעשיית אסורה ששבת הוא, ליוםֿטוב שבת בין החילוק
בשבת. הם אסורים דחול", "עובדין שהם מכיון אעפ"כ, מלאכה, שאינם דחול" "עובדין אפילו

צ"ל  כך בראשית, ממעשה בשבת שובת שהקב"ה כשם כי, מחולין, למעלה היא ששבת לפי והיינו
לעליון" "אדמה "אדם", שהוא יהודי, בשבת 20גם דיבורך יהא "שלא מדיבור, גם השביתה צ"ל ולכן .

בחול" מעשה"127כדיבורך חשיב הקב"ה של ו"דיבורו דיבור, ע"י ההתהוות נעשתה שלמעלה כיון ,72.

משורת  דלפנים להענין אלא החסידות, דתורת להענין כוונתי [אין חסידות ובספרי הדין. מצד – זהו
אסור  הרהור שגם איתא גם 128הדין] פועלת למעלה שהרי מהרהור, גם השביתה היתה שלמעלה כיון ,

דאתכסיא. עלמא – וממחשבה דאתגליא, עלמא נעשה שמדיבור הוא שהחילוק אלא מחשבה,

אמ  שאסור ביוםֿטוב, משא"כ בשבת. הוא זה אוכל כל שלצורך מלאכה אבל מלאכה, בעשיית נם
בצרכיו  הקודש ויומשך גשמיים, ענינים יהיו שאכן הוא דיוםֿטוב שהענין כיון ביוםֿטוב, מותרת נפש

דחול". ב"עובדין נפש, באוכל הגשמיים,

כתיב  שבת משא"כ 129אודות חול; מעניני למעלה היא עצמה ששבת כיון והכינו", הששי "ביום
בזהר  כדאיתא הזמנה, מלשון הוא ש"מקרא" קודש", "מקרא בשם נקרא הקודש 130יוםֿטוב את שמזמינים

להקודש  החול את ומעלים ביין"131להחול, אלא שמחה ו"אין בבשר" אלא שמחה "אין ולכן ופסק 132. ,
בשולחןֿערוך  הזקן "מקרא 133רבנו הוא דיוםֿטוב הענין שכל כיון מדאורייתא, הוי הזה בזמן שגם

ויין. בשר גשמיים, ענינים עם קשור הדבר ולכן החול, את לקדש קודש",

כתיב  חגיכם ד"פרש הטעם ג"כ שבתכם"134וזהו פרש לגמרי 135ולא למעלה היא ששבת כיון ,
קיין  גאר איז ("דאס לגשמיות כלל נחשבת ואינה מתעלית בשבת שישנה שהגשמיות דהיינו ָָמגשמיות,
אם  הרי – קודש מהחול לעשות היא שהעבודה ביוםֿטוב, משא"כ "פרש". בזה אין ולכן ניט"), גשמיות

חגיכם". "פרש זהו אזי העבודה, חסרה
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(121.(107 ע' תש"ה (סה"ש ס"ט דחה"ש א' יום שיחת
ברכה.122) ר"פ לקו"ת גם וראה ד. קכו, שרה חיי תו"ח ראה
(123.(110 ע' שם (סה"ש סי"ב ב' יום שיחת
(באידית),124) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה זה סעיף

בשוה"ג  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 563 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני כמה

(125.(132 ע' תש"ז (סה"ש ס"ד תש"ז דחה"ש ב' יום שיחת
יו"ד.126) טז, ראה פ'
רע"ב.127) קיג, שבת
לקו"ש 128) גם וראה סכ"א. סש"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה

וש"נ. ואילך. 80 ע' חי"א
ה.129) טז, בשלח
ב.130) צג, ח"ג א. מז, ח"ב
וש"נ.131) .189 ע' חט"ז לקו"ש גם ראה
א.132) קט, פסחים ראה
ס"ז.133) סתקכ"ט או"ח
ג.134) ב, מלאכי
ח"י 135) קונטרס שרה. חיי ר"פ תו"א וראה ב. פח, זח"ב

.(142 ע' תש"ג (סה"ש 10 ע' תש"ג אלול
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הענין  כל שזהו כיון – יוםֿטוב החול מעניני לעשות שיש שבועות", חג "ועשית הזקן רבנו מ"ש וזהו
החול. את לקדש דמתןֿתורה,

.‰Î:השבועות לחג בפרט שייך – יוםֿטוב בכל שישנו – זה שענין להוסיף, ויש

שתנוצל  עי"ז טוב דבר תהי' במציאותה שהיא כפי שהגשמיות דהיינו לקודש, החול העלאת בענין
והעבודה  הפרטית, העבודה אופנים: שני ישנם – שבת) לגבי יו"ט של החידוש (שזהו הוי' לעבודת

לבריות" וטוב לשמים "טוב – כפול טוב שהוא האמיתי, טוב שזהו הזולת, .136דקירוב

עצמו, עם העבודה כי – לבריות" ד"טוב בהענין יותר מתבטא הגשמי דהעלאת הענין כללות והנה,
של בתנועה קצת היא ותפלה, שבת dhytdתורה כעין עמו 137, שמתקרב הזולת, עם בעבודה משא"כ ;

.135כו'

הזולת, עם דצדקה העבודה ישנה יו"ט שבכל אע "פ כי, – בפרט השבועות בחג מעלה יש זה ובענין
בשעריך" אשר והאלמנה והיתום והגר ל"הלוי ליתן אחרים,138שצריך ענינים גם בו יש אעפ"כ, אבל ,

ענין  הוא ענינו ועיקר מיוחד, ענין שום אין השבועות בחג משא"כ מיוחד; ענין ישנו יו"ט בכל שהרי
הצדקה.

*

.ÂÎ וביתֿהלל ביתֿשמאי נחלקו – ביו"ט ושלמים ראי') עולות (דהיינו עולות הקרבת לדעת 139בענין :
וסומכין  ועולות שלמים "מביאין ב"ה ולדעת עולות", לא אבל עליהן סומכין ואין שלמים "מביאין ב"ש

עליהן".

רק ב"ה, לדעת גם אבלxzedומ"מ, ביו"ט, daegלהקריבם oi`,בפועל ואכן דוקא. ביו"ט להקריבם
יו"ט" אחר להקריבן כמותם, נהגו מישראל והרבה ב"ש) (של כדבריהם ב"ה עשו זה .140"בדבר

של שאסרוֿחג – יו"ט שבשאר אסרוֿחג מיום דשבועות אסרוֿחג יום חלוק h"eiובזה x`y'הי "לא
מועד, של חולו שהוא הראשון, יו"ט במוצאי נקרבות היו ראי' עולות שכל ב"ש, לדברי אף טבוח יום

הדין" מעיקר להתענות איסור בהם אין משא"כ140לפיכך ;zereayd bga,הדין מעיקר להתענות "אסור –
קיים" שביהמ"ק בזמן טבוח יום שהי' ושתי'"140לפי באכילה קצת "להרבות וצריך ,141.

ארץֿישראל  בין חילוק השנים ברוב ישנו – טבוח") "יום שהוא דשבועות (אסרוֿחג זה בענין והנה,
הם ובחוץֿלארץ בארץֿישראל טבוח" ש"יום דהיינו mipeyלחוץֿלארץ, mini ipya של שני יו"ט מצד ,

גליות.

היא השבועות דחג שהקביעות זו, בשנה reayaאמנם iyyd meia דאסרוֿחג הקביעות וממילא ,
היא ycewÎzaydבארץֿישראל meiaהוא טבוח" "יום בארץֿישראל גם הרי –oey`xd meia בשבת שהרי ,

מקריבין  היו ובחוץֿלארץ 142לא בארץֿישראל היום באותו חל טבוח" "יום זו שבשנה ונמצא, .143.

לחוץֿלארץ  משתווה ארץֿישראל שבה נוספת נקודה מוצאים שמתקרבים 144וכאשר לכך סימן ה"ז –
הארצות" בכל שתתפשט ארץֿישראל ד"עתידה .145להזמן

*
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ועוד.136) ב. לג, בראשית אוה"ת וראה א. מ, קידושין
(המו"ל).137) קצת חסר
יאֿיד.138) טז, ראה פ'
וש"נ.139) (במשנה). א יט, ביצה
ע'140) חכ"ח לקו"ש וראה סי"ט. סתצ"ד או"ח אדה"ז שו"ע

וש"נ. ואילך. 24
סי"ז.141) סתכ"ט שם אדה"ז שו"ע
א.142) יז, חגיגה ראה

(תורת 143) בסופה תשי"ב דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה
.(256 ע' ח"ה התוועדויות – מנחם

שחו"ל 144) לחו"ל, א"י בין גדול חילוק ישנו בכלל שהרי
משא"כ  וש"נ), ב. ח, (גיטין טומאה אוירה" ועל גושה על "גזרו

ישראל*. בארץ
יל"ש 145) ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי ראה

תקג. רמז ישעי'

(l"end) l`xyi ux` zlrn oipra ,(k"q) lirl xn`p df oipry okzi (*.
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.ÊÎ מזבח 146המצוה וגו' זהב ואלהי כסף אלהי אתי תעשון "לא היא מתןֿתורה שלאחרי הראשונה
שלמיך" ואת עולותיך את עליו וזבחת לי תעשה הזקן 147אדמה מאדמו"ר "תורה" כך על ויש הטעם 148. :

ממשיך: (בהחיוב) ואח"כ למציאות. קודם שהעדר משום הוא, אתי", תעשון "לא בשלילה, שפותח
עלי' דשין שהכל אדמה בדוגמת ביטול, של מזבח דהיינו לי", תעשה אדמה את 149"מזבח עליו "וזבחת .

שלך. והשלימויות שלך העליות שלמיך", ואת עולותיך

אמיתיות  לעליות אלא ישות, של לענינים הכוונה אין – ו"שלמיך" ב"עולותיך" הפנימי בהפירוש
שמתןֿתורה  כיון עליו", "וזבחת ואעפ"כ, ו"שלמיך"; "עולותיך" בשם קוראת שהתורה אמיתית, ושלימות

ויראה  אהבה שהם וכסף, זהב עם אפילו ענין, שום עם יתחשבו שלא .150תובע

לעיל  שנתבאר לרצות 151וכפי שיבואו דורשת שהתורה פנימיים), הם שהנשמות מה בענין (בארוכה
אלקיך", הוי' "אנכי אמר כשהקב"ה שבמתןֿתורה, כיון נוסף, ענין שום ע"ד לחשוב ולא רצונו, לקיים

אחר. דבר לשום מקום שום אין זה מצד הרי – וחיותך כחך הוא הוי'" ש"אנכי

הבעש"ט  תמיד"152וכפירוש לנגדי הוי' "שויתי הפסוק עומדים 153על – לנגדי" ש"הוי' זה שמצד ,
בלבד  רצונו לקיים לרצות יש המעלה. רום עד רוחניים לענינים גם בזה שהכוונה בהשתוות, הענינים כל

יותר. ולא

את  עליו  וזבחת גו' אתי תעשון "לא מיד אומרים – מתןֿתורה שלאחרי הראשונה בהמצוה ולכן,
באריכות. כנ"ל דמתןֿתורה, הענין שזהו כיון שלמיך", ואת עולותיך

*

.ÁÎ אלו 154במתןֿתורה – ישראל "בני ואח"כ הנשים", אלו – יעקב "בית לראש לכל נזכרים
הבית 155האנשים" עקרת היא היהודי' שהאשה כיון בנשים, הדבר תלוי – האנשים על לפעול כדי .156.

שאשה  ואף בעלה. על גם לפעול ועלי' הבית, הנהגת תלוי' שבה לדעת, צריכה בישראל ואשה בת
הכל. לפעול שלום ודרכי נועם בדרכי אפשר הדרוש, התוקף ישנו רק  אם אעפ"כ, בעלה, בכבוד מצווה

כבר  הוא זה שענין למהוי, כדבעי להיות צריכה אלי' השייכת שלה שהנהגתה ממילא, בדרך ומובן
יעשון  אשר המעשה את רכה בלשון להסביר והבעלים האבות של זען") שוין דארפן ("דאס ַָמתפקידם

תורה  עלֿפי יהיו ההנהגות שכל יעשון, לא אשר המעשה .157ואת

שיש  חסידי, בבית שגדלה ישראל, בת לדעת צריכה – הדין משורת ולפנים הידור של ענין ואפילו
עני  גם של לעשות ענינים נשים עם גם שילמדו רצה הרבי שהרי חסידות, ומדת הדין משורת לפנים של ן

באידיש  גם חסידות של ענינים כתב ולכן אליהן.158חסידות, גם שייכים חסידות של שענינים ונמצא, .
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(באידית),146) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה זה סעיף
בשוה"ג  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 564 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני כמה
כֿכא.147) כ, יתרו
ס"ע 148) תרצ"ט (סה"ש ס"ז תרצ"ט דחה"ש ב' יום שיחת

(תורת  בסופה תשי"א דחה"ש ב' יום שיחת וראה ואילך). 337
וש"נ. ואילך). 159 ע' ח"ג התוועדויות – מנחם

א.149) נד, עירובין ראה
ובכ"מ.150) וישב. ר"פ תו"א ראה
ס"ח.151)
בשיחת 152) באריכות ונתבאר בתחילתה. הריב"ש צוואת

תש"כ. שרה חיי ש"פ
ח.153) טז, תהלים
(באידית),154) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה זה סעיף

עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 575 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס
מוגה. בלתי מהנחה ענינים כמה ועוד מ"מ, ציוני איזה

פכ"ח,155) שמו"ר גם וראה ופרש"י. ובמכילתא ג יט, יתרו
ב.

ואילך 156) סכ"ב דאשתקד דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה
ואילך). 38 ע' חי"ב התוועדויות – מנחם (תורת

הלכות 157) ללמוד יש – וכיו"ב לתמרוקים בנוגע ולדוגמא:
איסור  מהו דאורייתא, איסור מהו הדין, את היטב ולדעת שבת,
– קירוב בדרך בזה פעולה ע"י – ולשמור ולהקפיד וכו', דרבנן
שלא  אלא מדאורייתא, שאסורים ענינים יעשו שלא בלבד זו שלא

מדרבנן. איסור בהם שיש ענינים גם יעשו
לגבי  רק הוא דרבנן לאיסור דאורייתא איסור בין החילוק –

מחאה  בדרבנן,דין ואילו מקרה, בכל למחות חובה שבדאורייתא ,
אמרינן  – האיסור על יעברו שלא לפעול אפשר שאי במקרה
וראה  וש"נ. א. ל, (ביצה מזידין" יהיו ואל שוגגין שיהיו "מוטב
לעשות  בנוגע אבל ס"דֿה); סתר"ח ס"ז. סקנ"ו אדה"ז שו"ע
איסור  כמו בדיוק אסור דרבנן איסור הרי – לכתחילה מעשה
איסור  לידי גם יבואו שלא ולהזהר להקפיד יש ולכן דאורייתא,

מוגה). בלתי (מהנחה דרבנן
(158.64 ע' .39 ע' חי"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.

e"hyz'd ,zereaydÎbgc 'a mei zgiy

הענין  כל שזהו כיון – יוםֿטוב החול מעניני לעשות שיש שבועות", חג "ועשית הזקן רבנו מ"ש וזהו
החול. את לקדש דמתןֿתורה,

.‰Î:השבועות לחג בפרט שייך – יוםֿטוב בכל שישנו – זה שענין להוסיף, ויש

שתנוצל  עי"ז טוב דבר תהי' במציאותה שהיא כפי שהגשמיות דהיינו לקודש, החול העלאת בענין
והעבודה  הפרטית, העבודה אופנים: שני ישנם – שבת) לגבי יו"ט של החידוש (שזהו הוי' לעבודת

לבריות" וטוב לשמים "טוב – כפול טוב שהוא האמיתי, טוב שזהו הזולת, .136דקירוב

עצמו, עם העבודה כי – לבריות" ד"טוב בהענין יותר מתבטא הגשמי דהעלאת הענין כללות והנה,
של בתנועה קצת היא ותפלה, שבת dhytdתורה כעין עמו 137, שמתקרב הזולת, עם בעבודה משא"כ ;

.135כו'

הזולת, עם דצדקה העבודה ישנה יו"ט שבכל אע "פ כי, – בפרט השבועות בחג מעלה יש זה ובענין
בשעריך" אשר והאלמנה והיתום והגר ל"הלוי ליתן אחרים,138שצריך ענינים גם בו יש אעפ"כ, אבל ,

ענין  הוא ענינו ועיקר מיוחד, ענין שום אין השבועות בחג משא"כ מיוחד; ענין ישנו יו"ט בכל שהרי
הצדקה.

*

.ÂÎ וביתֿהלל ביתֿשמאי נחלקו – ביו"ט ושלמים ראי') עולות (דהיינו עולות הקרבת לדעת 139בענין :
וסומכין  ועולות שלמים "מביאין ב"ה ולדעת עולות", לא אבל עליהן סומכין ואין שלמים "מביאין ב"ש

עליהן".

רק ב"ה, לדעת גם אבלxzedומ"מ, ביו"ט, daegלהקריבם oi`,בפועל ואכן דוקא. ביו"ט להקריבם
יו"ט" אחר להקריבן כמותם, נהגו מישראל והרבה ב"ש) (של כדבריהם ב"ה עשו זה .140"בדבר

של שאסרוֿחג – יו"ט שבשאר אסרוֿחג מיום דשבועות אסרוֿחג יום חלוק h"eiובזה x`y'הי "לא
מועד, של חולו שהוא הראשון, יו"ט במוצאי נקרבות היו ראי' עולות שכל ב"ש, לדברי אף טבוח יום

הדין" מעיקר להתענות איסור בהם אין משא"כ140לפיכך ;zereayd bga,הדין מעיקר להתענות "אסור –
קיים" שביהמ"ק בזמן טבוח יום שהי' ושתי'"140לפי באכילה קצת "להרבות וצריך ,141.

ארץֿישראל  בין חילוק השנים ברוב ישנו – טבוח") "יום שהוא דשבועות (אסרוֿחג זה בענין והנה,
הם ובחוץֿלארץ בארץֿישראל טבוח" ש"יום דהיינו mipeyלחוץֿלארץ, mini ipya של שני יו"ט מצד ,

גליות.

היא השבועות דחג שהקביעות זו, בשנה reayaאמנם iyyd meia דאסרוֿחג הקביעות וממילא ,
היא ycewÎzaydבארץֿישראל meiaהוא טבוח" "יום בארץֿישראל גם הרי –oey`xd meia בשבת שהרי ,

מקריבין  היו ובחוץֿלארץ 142לא בארץֿישראל היום באותו חל טבוח" "יום זו שבשנה ונמצא, .143.

לחוץֿלארץ  משתווה ארץֿישראל שבה נוספת נקודה מוצאים שמתקרבים 144וכאשר לכך סימן ה"ז –
הארצות" בכל שתתפשט ארץֿישראל ד"עתידה .145להזמן
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ועוד.136) ב. לג, בראשית אוה"ת וראה א. מ, קידושין
(המו"ל).137) קצת חסר
יאֿיד.138) טז, ראה פ'
וש"נ.139) (במשנה). א יט, ביצה
ע'140) חכ"ח לקו"ש וראה סי"ט. סתצ"ד או"ח אדה"ז שו"ע

וש"נ. ואילך. 24
סי"ז.141) סתכ"ט שם אדה"ז שו"ע
א.142) יז, חגיגה ראה

(תורת 143) בסופה תשי"ב דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה
.(256 ע' ח"ה התוועדויות – מנחם

שחו"ל 144) לחו"ל, א"י בין גדול חילוק ישנו בכלל שהרי
משא"כ  וש"נ), ב. ח, (גיטין טומאה אוירה" ועל גושה על "גזרו

ישראל*. בארץ
יל"ש 145) ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי ראה

תקג. רמז ישעי'

(l"end) l`xyi ux` zlrn oipra ,(k"q) lirl xn`p df oipry okzi (*.



e"hyz'dכב ,zereaydÎbgc 'a mei zgiy

ואז  זה , באופן להתנהג בעצמם גם שצריכים – הדין משורת לפנים שיתן מהקב"ה כשרוצים ובפרט
באמריקא: שאומרים וכפי האחוזים, מאת בכל רויחי, ומזוני חיי בבני והמלאה הרחבה מידו הקב"ה יתן

"אלרייט"... ָשיהי'

*

.ËÎ יושב שליט"א אדמו"ר וכ"ק ניגונים, כמה לנגן המשיכו שליט"א אדמו"ר כ"ק הוראת (ע"פ
בהתרגשות  לדבר התחיל זמן משך ולאחר במחשבותיו, שקוע וכולו ביותר רציניות פניו במקומו, מכונס

גדולה:)

הזקן  "159אדמו"ר  השבועות חג בסעודת  לומר ad`נהג jexa,להבעש"ט היתה כשכוונתו ,"
השבועות. בחג הוא שלו ָשה"יארצייט"

להמשיך  יכולים צדיקים סיפורי שע"י כידוע – מהבעש"ט סיפורים וסיפרו זקנים לשולחנו הסבו פעם
זמןֿמה  לאחר העליון... בגןֿעדן עדיין עסוק שהבעש"ט הזקן, אדמו"ר להם ואמר הצדיקים. נשמות את

הגיע!... שהבעש"ט המסובים כל הבינו ואז הבא", "ברוך – בניגון כדרכו – הזקן אדמו"ר אמר

שרואה  מי שליט"א:) אדמו"ר כ"ק אדמו"ר 160(וסיים (כ"ק יאמר – הבא" "ברוך לומר ויכול ומרגיש
הבא"... "ברוך בניגון) הכריז שליט"א

ודרא" דרא בכל דמשה ה"אתפשטותא כאן נמצא כאשר אמר:) כ"ק 161(ואח"כ זה הרי שבדורנו ,
הי' אדמו"ר) מו"ח (כ"ק שהוא נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר גם כאן נמצא ידו על הרי – אדמו"ר מו"ח

כמ"פ  (כמדובר מקומו מקום"162ממלא ד"ממלא הענין בו163בפירוש שיש הקודמים , של הענינים כל
נמצא  וכאשר מהר"ש, אדמו"ר גם נמצא אזי אדנ"ע כ"ק נמצא וכאשר הוספה), של באופן ועוד לו,
נמצא  וכאשר האמצעי, אדמו"ר גם נמצא אזי הצ"צ נמצא וכאשר הצ"צ, גם נמצא אזי מהר"ש אדמו"ר 
וכאשר  המגיד, גם נמצא אזי הזקן אדמו"ר נמצא וכאשר הזקן, אדמו"ר גם נמצא אזי האמצעי אדמו"ר

הבעש"ט. גם נמצא אזי המגיד נמצא

יותר  הקרוב כל הרי לגבינו, אעפ"כ, אבל נשיאינו, רבותינו בין חילוקים לעשות שייך אין בכלל, –
מהציבור  גדול שחלק וכיון יותר, לנו יקר שהיו 164אלינו, אדמו"ר מו"ח כ"ק של חסידיו הם כאן הנוכח

יותר. לנו נוגע אדמו"ר מו"ח שכ"ק  מובן הרי – כו' תורתו ולומדים דין, בעלמא חיותו בחיים עמו

נ"ע, ואדמו"ר מהר"ש אדמו"ר הצ"צ, האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר המגיד, הבעש"ט, אמנם ישנם
זה הרי – ביותר לנו שנוגע מה הצ"צ,iaxdאבל, מהר"ש, אדמו"ר נ"ע, אדמו"ר את גם לנו יש ידו ועל ,

אליהו  של רבו גם שהי' השילוני, מאחי' שקיבל והבעש"ט, המגיד הזקן, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר
נאמר 165הנביא  שעליו בימינו.166, במהרה אבותם", על בנים ולב בנים על אבות לב "והשיב

***

.Ï שהולכים הוא שהדין מכיון ואמר:) שליט"א אדמו"ר כ"ק והפסיק המעלות", "שיר לומר (התחילו
דבעה"ב  "לחיים"...60אדעתא לומר עדיין אפשר –

בידו 167(אחרי  שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן – הכוס על בעצמו שהבדיל – והבדלה ערבית תפילת
אמר:) צאתו וטרם המזון, ברכת עליו שבירך ברכה, של מהכוס מהנאספים אחד לכל הקדושה

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

ס"ע 159) שם (סה"ש ס"ב (הנ"ל) תש"ה דחה"ש ב' יום שיחת
ואילך). 107

(המו"ל).160) רואה שאינו למי בנוגע תיבות איזה חסר
רע"א).161) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
ואילך.162) 35 ס"ע חי"א התוועדויות – מנחם תורת ראה

וש"נ.
ועוד.163) ב. קג, כתובות

(המו"ל).164) רובם אמר: אולי
(165.6 הערה 20 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
בסופו.166) מלאכי
הערה 167) דלעיל המוגהת השיחה המשך הוא ואילך מכאן
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כג e"hyz'd ,zereaydÎbgc 'a mei zgiy

דמועדא" "ברי' הוא הרי – חז"ל 168אסרוֿחג ואמרו היו"ט 169, את ימשיכו האב". מכח הבן כח "יפה
התורה. בלימוד מבורכת שנה שתהי' השנה, כל על ומאסרוֿחג באסרוֿחג,

1

2

סה"א.168) פ"א ע"ז וש"נ.169)ירושלמי סע"א. מח, שבועות

e"hyz'd ,zereaydÎbgc 'a mei zgiy

ואז  זה , באופן להתנהג בעצמם גם שצריכים – הדין משורת לפנים שיתן מהקב"ה כשרוצים ובפרט
באמריקא: שאומרים וכפי האחוזים, מאת בכל רויחי, ומזוני חיי בבני והמלאה הרחבה מידו הקב"ה יתן

"אלרייט"... ָשיהי'

*

.ËÎ יושב שליט"א אדמו"ר וכ"ק ניגונים, כמה לנגן המשיכו שליט"א אדמו"ר כ"ק הוראת (ע"פ
בהתרגשות  לדבר התחיל זמן משך ולאחר במחשבותיו, שקוע וכולו ביותר רציניות פניו במקומו, מכונס

גדולה:)

הזקן  "159אדמו"ר  השבועות חג בסעודת  לומר ad`נהג jexa,להבעש"ט היתה כשכוונתו ,"
השבועות. בחג הוא שלו ָשה"יארצייט"

להמשיך  יכולים צדיקים סיפורי שע"י כידוע – מהבעש"ט סיפורים וסיפרו זקנים לשולחנו הסבו פעם
זמןֿמה  לאחר העליון... בגןֿעדן עדיין עסוק שהבעש"ט הזקן, אדמו"ר להם ואמר הצדיקים. נשמות את

הגיע!... שהבעש"ט המסובים כל הבינו ואז הבא", "ברוך – בניגון כדרכו – הזקן אדמו"ר אמר

שרואה  מי שליט"א:) אדמו"ר כ"ק אדמו"ר 160(וסיים (כ"ק יאמר – הבא" "ברוך לומר ויכול ומרגיש
הבא"... "ברוך בניגון) הכריז שליט"א

ודרא" דרא בכל דמשה ה"אתפשטותא כאן נמצא כאשר אמר:) כ"ק 161(ואח"כ זה הרי שבדורנו ,
הי' אדמו"ר) מו"ח (כ"ק שהוא נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר גם כאן נמצא ידו על הרי – אדמו"ר מו"ח

כמ"פ  (כמדובר מקומו מקום"162ממלא ד"ממלא הענין בו163בפירוש שיש הקודמים , של הענינים כל
נמצא  וכאשר מהר"ש, אדמו"ר גם נמצא אזי אדנ"ע כ"ק נמצא וכאשר הוספה), של באופן ועוד לו,
נמצא  וכאשר האמצעי, אדמו"ר גם נמצא אזי הצ"צ נמצא וכאשר הצ"צ, גם נמצא אזי מהר"ש אדמו"ר 
וכאשר  המגיד, גם נמצא אזי הזקן אדמו"ר נמצא וכאשר הזקן, אדמו"ר גם נמצא אזי האמצעי אדמו"ר

הבעש"ט. גם נמצא אזי המגיד נמצא

יותר  הקרוב כל הרי לגבינו, אעפ"כ, אבל נשיאינו, רבותינו בין חילוקים לעשות שייך אין בכלל, –
מהציבור  גדול שחלק וכיון יותר, לנו יקר שהיו 164אלינו, אדמו"ר מו"ח כ"ק של חסידיו הם כאן הנוכח

יותר. לנו נוגע אדמו"ר מו"ח שכ"ק  מובן הרי – כו' תורתו ולומדים דין, בעלמא חיותו בחיים עמו

נ"ע, ואדמו"ר מהר"ש אדמו"ר הצ"צ, האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר המגיד, הבעש"ט, אמנם ישנם
זה הרי – ביותר לנו שנוגע מה הצ"צ,iaxdאבל, מהר"ש, אדמו"ר נ"ע, אדמו"ר את גם לנו יש ידו ועל ,

אליהו  של רבו גם שהי' השילוני, מאחי' שקיבל והבעש"ט, המגיד הזקן, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר
נאמר 165הנביא  שעליו בימינו.166, במהרה אבותם", על בנים ולב בנים על אבות לב "והשיב

***

.Ï שהולכים הוא שהדין מכיון ואמר:) שליט"א אדמו"ר כ"ק והפסיק המעלות", "שיר לומר (התחילו
דבעה"ב  "לחיים"...60אדעתא לומר עדיין אפשר –

בידו 167(אחרי  שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן – הכוס על בעצמו שהבדיל – והבדלה ערבית תפילת
אמר:) צאתו וטרם המזון, ברכת עליו שבירך ברכה, של מהכוס מהנאספים אחד לכל הקדושה
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(המו"ל).164) רובם אמר: אולי
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י סיון, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד הרה"ג וו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו'

מוהר"א שי'

שלום וברכה!

בהמשך לשיחתנו, ובמענה לשאלתו בדרכי ואופני ההשפעה על התלמידים שיחיו, בני הישיבה 

העומדת תחת הנהלתו, הנני בא בזה להדגיש נקודה בין שאר הנקודות שנגענו בהן, והיא נקודה עיקרית 

והרת תוצאות, ודבר בעתו:

בשים לב לתופעה המבהילה של הפסקת הלמודים בימי הקיץ על משך של יותר משני חדשים 

- ברובן ככולן של הישיבות במדינה זו, שעם הפסקה זו בא ניתוק הקשר שבין התלמידים והישיבה 

והעדר השפעתה מצד אחד, ומאידך ההשפעה דלעומת זה של העיר ובפרט בימי הקיץ, והרבה בטלה 

עושה וכו' וכו'.

כדאי ונכון מאד - לעורר את מורי הישיבה שיתנדבו לסדר פגישות, על כל פנים פעם בשבוע או 

שבועיים, עם אלה מתלמידי הישיבה הנשארים בעיר בימי הקיץ, וביחוד עם תלמידי הכתות הגבוהות.

מטרת הפגישות היא לקיים הקשר שבין התלמידים והמורים שיחיו משך ימי הקיץ - על ידי 

התועדויות ידידותיות שהן שעות כושר לשיחות על נושאים שיענינו את התלמידים ושיש בהן תועלת 

להרמת רוחם ולחיזוק דרכם והנהגתם, שיפור המדות, וכדומה. ובאופן המתאים - אפשר לנצל פגישות 

אלו לעורר את התלמידים לקבוע עתים לתורה גם בימי הקיץ, להדר בתפלה בציבור, ולחזק בהם רגש 

האחריות המוטלת על בני הישיבה לשמש דוגמא לאחרים, ומצוה גוררת מצוה - לנצל כמה הזדמנויות 

לפעילות חינוכית בסביבתם לקיים כלל גדול בתורה ואהבת לרעך כמוך.

והרי כמה מעלות טובות בפגישות אלו: הפגישות כשלעצמן והעידוד שבהן, הידוק הקשר שבין 

המורים והתלמידים, תריס בפני השפעה בלתי רצוי', שלילת פריקת עול הישיבה לגמרי, וכו' וכו', אשר 

התוצאות תהיינה ניכרות בחזירתם של התלמידים להישיבה בזמן הבע"ל.

מובן אשר לטובת הענין יש לסדר אשר התלמידים יבואו לפגישות מרצונם הטוב, ואם אפילו 

בתחילה לא יהי' מספר המשתתפים גדול ביותר, אבל יש לקוות שאם תהיינה הפגישות בעלות תוכן 

מתאים ומושך את הלב, תתפשט השמועה וירבו המשתתפים.

ישיבה  מנהלי  גם  וילמדו  יראו  וממנו  זו  תכנית  לפועל  להוציא  לבו  יתן  כת"ר  אשר  תקותי 

אחרים, וזכות הרבים מסייעתם.

בכבוד ובברכה

מ. שניאורסאהן
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.h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

.„È... תש"ד השבועות דחג ב' יום מה 93בהתוועדות אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר שנים), כ"ה (לפני
תר"ד: השבועות בחג לפנ"ז, שנה מאה הצמחֿצדק שסיפר

דברי  בפניהם ולומר וטף נשים אנשים ולקבץ ועיירות בישובים לסבב הבעש"ט נהג הראשונות בשנים
אמר: ופעם וכיו"ב, איש"ר לאמירת בנוגע כו', ערכם לפי התעוררות

היכלך") קדוש ביתך בטוב נשבעה חצריך "ישכון הכתוב: (וסיום ותקרב" תבחר "אשרי"94"אשרי ,
בלקו"ת xמי'yהאiמן`ר"ת כמבואר ו"היכלך", "ביתך" ד"חצריך" הדרגות חילוקי שיש אע"פ 95בא.

"אשרי" – איש"ר באמירת הנה הצ"צ], של הוספה הוא בלקו"ת להביאור שהציון הדברים [ומשמעות
שוים. כולם –

איש"ר. לאמירת חיבה הבעש"ט בהם הכניס שעי"ז הצ"צ, וסיים

השבועות  בחג הוא שלו ההילולא שיום כיון הבעש"ט, את הזכירו זה שבסיפור וכפי 96[ולהעיר, ,
השבועות]. דחג במאמר הבעש"ט את להזכיר נשיאינו רבותינו שנהגו

.ÂË כנ"ל) התענוג ענין – ד"אשרי" הענין תוכן עם גם קשור אשרי, ר"ת דאיש"ר, שהענין לומר, ויש
סי"א).

אחד  שזהו דראשיֿתיבות, הענין מצד רק היא ל"אשרי" דאיש"ר שהשייכות שאע"פ – ובהקדמה
כו' הלימוד שגם 97מדרכי צ"ל ולכן כו', והשגה הבנה גם בזה יש אלא ענין, סתם אינו דר"ת הענין הרי ,

סדר  לפי אינה "אשרי " שתיבת בנדו"ד, יותר ומודגש דאיש"ר. לענין שייך "אשרי" תיבת של התוכן
בעלמא. ראשיֿתיבות רק זה שאין כך, רבא", שמי' יהא ד"אמן התיבות ראשי

בפירוש  (סי"ב) לעיל כמוזכר – רבא שמי' יהא אמן דאמירת הענין חסידות בדרושי המבואר ע"פ ויובן
הקב"ה  מבורך הגדול שמי' יהא ועונין מדרשות ולבתי כנסיות לבתי נכנסין שישראל "בשעה מארז"ל

כו'. התענוג המשכת שהו"ע ראשו", מנענע

מזה  ומתענג לכך שמסכים – ראשו" מנענע ש"הקב"ה הענין פשטות גם .98וזהו

בלקו"ת  (שהובאו מברך" רבא שמי' ב"יהא הפירושים ב' לפי הוא זה שענין פירוש 99ולהעיר, (א) :(
ויטרי  .101והטור 100המחזור שמו "שימלא אחרת,, תפלה הוי לעולם (ומבורך ושלם" גדול שמו שיהא .

התוס' פירוש (ב) הבא), לעולם ומבורך "יהא100כלומר ,lecbd eny רק הוא ביניהם שהחילוק – מבורך"
למשה  הקב"ה לו "שאמר לעיל האמור (וע"ד הגדול" ב"שמו גם לפעול שיכולים כזו בדרגא הם בנ"י אם

למעלה.. התענוג ענין פועלים הם הרי הפירושים ב' לפי אבל בדבריך"), החייתני .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ב'93) יום שיחת גם וראה .(140 ע' תש"ד (סה"ש ס"י
ואילך). 57 ע' ח"מ מנחם (תורת ואילך סכ"ב תשכ"ד דחה"ש

וש"נ.
ה.94) סה, תהלים
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א 96) סיון, ו יום" ב"היום (נעתק א מב, א. לב, ח"א לקו"ד

דחה"ש).

ס"ע 97) חנ"ו מנחם תורת גם וראה ואילך. ב קד, שבת ראה
וש"נ. .123

אדה"ז 98) שו"ע גם וראה אדה"ז. שו"ע גם נזכר זה בענין
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כה h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

איש"ר  אמירת שע"י כיון – תענוג מלשון ד"אשרי", הענין לתוכן איש"ר דאמירת השייכות וזוהי
למעלה. תענוג שגורם מי של חלקו ואשרי למעלה, התענוג ענין פועלים 

.ÊË,"האיש "אשרי הפסוק על לתהלים פירושו בהתחלת הצמחֿצדק ממ"ש גם מובן זה וענין
:102וז"ל 

במדרש  (שמספרה 103איתא כ' ש"אות – בזה והענין תלים". בספר כתיב אשרי פעמים "עשרים
[ששייך  אנכי ובין במלכות שהוא אני בין שההפרש והראי', כתר, על שרומז מאד, גבוה בחי' היא עשרים)

אלקיך" הוי' "אנכי שהתחלתו כו'",104למתןֿתורה הכ"ף אות מחמת רק זהו בכתר, שהוא [

" שמואל שאמירת מצינו ולכן הגדלות. ענין על מורה כ"ף בתוספת ש"אנכי" (במקום `ikp[והיינו,
הרואה" כו'],105"אני") גדלות על שמורה בלשון שהשתמש כיון בלתיֿרצוי, ענין היתה

וא"א". ע"י בחי', ב' יש ש"בהכתר  הצ"צ דברי כהמשך – שבכתר עליונה היותר להבחי' ועד

נעלה. הכי התענוג בחי' המשכת פועלים – "אשרי" ר"ת – איש"ר אמירת שע"י מובן, ומזה

.ÊÈאשרי" הכתוב, המשך בביאור להוסיף בסמיכות xgazויש נאמר ("תבחר") הבחירה שענין – "
הכתוב, שבהמשך ו"היכלך" "ביתך" ד"חצריך" הדרגות לחילוקי בסמיכות ולא איש"ר, ר"ת ל"אשרי",

בנ"י. כל שוים שבו בדבר דוקא מתבטא הבחירה שענין כיון

בזה: והענין

בגלל  אלא מסויימים, טעמים בגלל אינה הבחירה שהרי – גדולה מעלה על מורה הבחירה ענין
הבוחר. בלב הנבחר הדבר של והחקיקה הקישור

ולשון" עם מכל בחרת ד"בנו הענין נפעל שאז למתןֿתורה, בנוגע מקום 106וכמודגש הי' שאז –
עובדי  ש"הללו ומצב במעמד היו ושם ממצרים, בנ"י יצאו שבועות כמה לפני רק שהרי להיפך, לטענה

כו'" והללו .107ע"ז בנו "בחר בחרת", ד"ובנו הענין הי' סיני להר בבואם ואעפ"כ, תורתו"., את לנו ונתן .

ממ"ש  היא הבחירה ענין על שהראי' גם עשו 108וזהו ואת יעקב את ואוהב גו' ליעקב עשו אח "הלא
שנאתי":

כו' חמורות עבירות חמש שעבר יום באותו שהי' כפי עשו אודות מדובר שכאשר פשוט וגם 109מובן

ועבר  שם של בביהמ"ד שנה י"ד שישב כפי יעקב עם כלל שייכות לו שאין בודאי הרי הי'110– ובכלל ,
אהלים" "הלא111"יושב לומר שייך שלא כך, ולאח"ז), לפנ"ז גם אלא שנה, י"ד רק ליעקב",`g(לא עשו

וריעות. אחוה מלשון

בזה  לומר 112ומבואר שייך זה שעל כו', למעלה בשרשם שהם כפי ויעקב עשו אודות כאן שמדובר ,
ד"מהיכי `g"הלא באופן זה אין – לעשו בנוגע ואילו דוקא , יעקב" את "ואוהב ואעפ"כ, ליעקב", עשו

שנאתי". עשו "את אלא תיתי",

וכו' אב כיבוד מצות קיים שעשו – למטה בדקות גם שהי' רצה 113וכפי ולכן מ"ת), קודם (אפילו
כו'. ואעפ"כ הברכות, את לו ליתן יצחק

כו', מעלות בו שיש בדבר לבחור בשכל טעמים שיש בשעה לא היא אמיתית שבחירה – בזה והענין
הוא אצלו אחרון" ה"פוסק שכל, בעל דהיינו לשמו, הראוי אדם כי, אמיתית, בחירה זו אין השכל,שאז
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יוסף 102) אהל לתהלים הוספה השלם קונטרס – יצחק
ולאח"ז ,4 ע' תשט"ו) תתקיאֿב.(קה"ת ע' ח"ב נ"ך באוה"ת

תריג).103) (רמז שם יל"ש בתחלתו. תהלים מדרש
ו.104) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
יט.105) ט, שמואלֿא
וש"נ.106) ס"ד. ס"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה
יל"ר 107) כח. יד, בשלח מכילתא ע"ב. ריש קע, זח"ב ראה
כז. שם,

בֿג.108) א, מלאכי
ב.109) טז, ב"ב
ט.110) כח, תולדות יא.פרש"י כח, ויצא
ובפרש"י.111) כז כה, תולדות
א'שמג 112) ע' ר"ה דרושי ואילך. קס ס"ע מג"א אוה"ת ראה

ועוד. ואילך. מח ס"ע לתניא והערות קיצורים ואילך.
טו.113) פ"א, דב"ר קדושים. ס"פ תנחומא ראה

.h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

.„È... תש"ד השבועות דחג ב' יום מה 93בהתוועדות אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר שנים), כ"ה (לפני
תר"ד: השבועות בחג לפנ"ז, שנה מאה הצמחֿצדק שסיפר

דברי  בפניהם ולומר וטף נשים אנשים ולקבץ ועיירות בישובים לסבב הבעש"ט נהג הראשונות בשנים
אמר: ופעם וכיו"ב, איש"ר לאמירת בנוגע כו', ערכם לפי התעוררות

היכלך") קדוש ביתך בטוב נשבעה חצריך "ישכון הכתוב: (וסיום ותקרב" תבחר "אשרי"94"אשרי ,
בלקו"ת xמי'yהאiמן`ר"ת כמבואר ו"היכלך", "ביתך" ד"חצריך" הדרגות חילוקי שיש אע"פ 95בא.

"אשרי" – איש"ר באמירת הנה הצ"צ], של הוספה הוא בלקו"ת להביאור שהציון הדברים [ומשמעות
שוים. כולם –

איש"ר. לאמירת חיבה הבעש"ט בהם הכניס שעי"ז הצ"צ, וסיים

השבועות  בחג הוא שלו ההילולא שיום כיון הבעש"ט, את הזכירו זה שבסיפור וכפי 96[ולהעיר, ,
השבועות]. דחג במאמר הבעש"ט את להזכיר נשיאינו רבותינו שנהגו

.ÂË כנ"ל) התענוג ענין – ד"אשרי" הענין תוכן עם גם קשור אשרי, ר"ת דאיש"ר, שהענין לומר, ויש
סי"א).

אחד  שזהו דראשיֿתיבות, הענין מצד רק היא ל"אשרי" דאיש"ר שהשייכות שאע"פ – ובהקדמה
כו' הלימוד שגם 97מדרכי צ"ל ולכן כו', והשגה הבנה גם בזה יש אלא ענין, סתם אינו דר"ת הענין הרי ,

סדר  לפי אינה "אשרי " שתיבת בנדו"ד, יותר ומודגש דאיש"ר. לענין שייך "אשרי" תיבת של התוכן
בעלמא. ראשיֿתיבות רק זה שאין כך, רבא", שמי' יהא ד"אמן התיבות ראשי

בפירוש  (סי"ב) לעיל כמוזכר – רבא שמי' יהא אמן דאמירת הענין חסידות בדרושי המבואר ע"פ ויובן
הקב"ה  מבורך הגדול שמי' יהא ועונין מדרשות ולבתי כנסיות לבתי נכנסין שישראל "בשעה מארז"ל

כו'. התענוג המשכת שהו"ע ראשו", מנענע

מזה  ומתענג לכך שמסכים – ראשו" מנענע ש"הקב"ה הענין פשטות גם .98וזהו

בלקו"ת  (שהובאו מברך" רבא שמי' ב"יהא הפירושים ב' לפי הוא זה שענין פירוש 99ולהעיר, (א) :(
ויטרי  .101והטור 100המחזור שמו "שימלא אחרת,, תפלה הוי לעולם (ומבורך ושלם" גדול שמו שיהא .

התוס' פירוש (ב) הבא), לעולם ומבורך "יהא100כלומר ,lecbd eny רק הוא ביניהם שהחילוק – מבורך"
למשה  הקב"ה לו "שאמר לעיל האמור (וע"ד הגדול" ב"שמו גם לפעול שיכולים כזו בדרגא הם בנ"י אם

למעלה.. התענוג ענין פועלים הם הרי הפירושים ב' לפי אבל בדבריך"), החייתני .
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ב).95) כג, ראה (פ' ס"ב בקול תשמע כי ד"ה
א 96) סיון, ו יום" ב"היום (נעתק א מב, א. לב, ח"א לקו"ד

דחה"ש).

ס"ע 97) חנ"ו מנחם תורת גם וראה ואילך. ב קד, שבת ראה
וש"נ. .123

אדה"ז 98) שו"ע גם וראה אדה"ז. שו"ע גם נזכר זה בענין
) ס"ג סקכ"ה תפלה ).l"endהל'
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סנ"ו.101) או"ח



h"kyz'dכו ,zereayd bgc 'a mei zgiy

egixkny והשגה מהבנה בערך שלא למעלה הוא הבחירה ענין אמיתית ואילו מעלות. בו שיש בדבר לבחור
הנפש. לעצם עד בנפשו שחקוק ענין זהו ודעת; בטעם

בנ"י, של המעלות מצד לא היינו, ודעת, מטעם למעלה היא בחרת") ("ובנו בבנ"י שהבחירה וכיון
בשוה. בנ"י בכל היא שהבחירה מובן הרי – כו' העצם מצד אלא

איש"ר  דאמירת שהענין כיון – תבחר" "אשרי – איש"ר אמירת עם הבחירה ענין את מקשרים ולכן
כל" בפי שגור שמים ש"שם באופן כולם 114הוא כוונת וארץ, שמים שברא "באשעפער", תיבת שבאמרם ,ַ

רבא". ל"שמי'

במסכת  הגמרא כלשון היכלך", קדוש ביתך בטוב נשבעה חצריך "ישכון בין חילוקים אין זה ובענין
התענוג 115מגילה  ענין שפועלים ד"אשרי", הענין ישנו בשוה כולם אצל אלא וכו'", לחצר "הראוי :

ישנם  שבו ד"תקרב", בענין – תבחר" ד"אשרי הענין נמשך לאח"ז ורק איש"ר; אמירת ע"י למעלה
ו"היכלך". "ביתך" ד"חצריך", החילוקים

.ÁÈ:לעניננו ובנוגע

הבחירה  ענין הי' שאז תורתנו", מתן "זמן לפעול 116בבוא – תבחר" ד"אשרי הענין מבנ"י תובעים ,
איש"ר. לאמירת חיבה נעשית זו ידיעה שע"י וכאמור, איש"ר, אמירת ע"י למעלה התענוג ענין

חסידות  ע"פ כהפירוש עלמיא", ולעלמי לעלם מברך רבא שמי' ש"יהא העולמות 117ויה"ר ג' על שקאי
ועד  ומעשה), דיבור מחשבה (שכנגד עשי' יצירה בריאה השתלשלות: שבסדר והפרטיים הכלליים

למטה  העשי' כו',שבעולם מבורך הגדול" ש"שמו רואים טפחים מעשרה

בימינו. במהרה צדקנו, משיח ע"י ישראל, לעמו גדולה ישועה הגדולה מידו וממשיך

***

.ËÈ אדמו"ר כ"ק ע"י (הוגה לאמר האלה הדברים כל את אלקים וידבר ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה
שליט"א).

***

.Î על שהוגהה – (סי"ד) הנ"ל תש"ד השבועות מחג אדמו"ר מו"ח כ"ק של ההתוועדות ברשימת
שאלה  מופיעה – :118ידו

סיני" הר על הוי' "וירד – הוא דמתןֿתורה של 119החידוש באופן למטה אלקות גילוי שהי' היינו, ,
תורה" מתן בשעת זה מעין לעולמים הי' (ש"כבר לבוא לעתיד שיהי' ע"ד בשר, בעיני מוחשית ),120ראי'

לעליונים" יעלו ש"תחתונים הענין העליונים.121ונפעל בדרגת נעשו שתחתונים והיינו, ,

חידוש; דבר אצלם הוא אלקות גילוי של שהענין לאלו בנוגע רק מובן זה שענין – שאלו זה ועל

שמביא  (כפי אוא"ס שורה שבה דאצילות עילאה חכמה היא דרגתו הרי – רבינו למשה בנוגע  אבל
בתניא  הזקן האמת 122רבינו אחד הוא ב"ה שא"ס "משום הדבר, טעם – המגיד הרב בשם הידועה בהגהה

החכמה"), מדרגת היא וזו זולתו, ואין הוא לבדו שהוא

כמ"ש  מ"ת, קודם גם רבינו משה הי' זו נתמלא 123ובדרגא ש"כשנולד כיון הוא", טוב כי אותו "ותרא
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כז h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

או  כולו ספירת הבית ענין שזהו כלים, בלי אורות והגבלה, מדידה בלי אור אצלו שהי' והיינו, רה",
,124החכמה 

רבינו? משה אצל מתןֿתורה פעל חידוש איזה וא"כ,

שלכן  ביותר, נעלה הו"ע מ"ת שהרי שבאיןֿערוך, באופן הוא מ"ת של שהחידוש בזה, להוסיף ויש
מ"ת  הפעם עוד יהי' לא לבוא לעתיד חלק 125אפילו לפ' (בהקדמתו הרמב"ם ממ"ש גם וכמובן .126(

לעד" תכון אמת "שפת שאפילו אמת", "תורת להיותה מוחלפת, תהא לא  הזאת וכ"ש 127שהתורה ,
גדול. חידוש לפעול מ"ת צריך רבינו משה אצל גם הרי וא"כ, שינויים. בו שאין ענין שזהו "אמת",

מישראל, אחד כל של והחשיבות המעלה את לראות רבינו משה אצל פעל שמ"ת – שם והתשובה
פשוט. איש גם

.‡Î כדי ועד למתןֿתורה, פשוט איש של והחשיבות המעלה של השייכות מהי מובן: אינו ולכאורה
פשוט?! איש של והחשיבות המעלה בראיית רבינו משה אצל התבטא מ"ת של החידוש שגודל כך,

נגלה: ע"פ זאת לבאר שיש בדעתי  עלה בזה, הביאור חיפוש בעת  ובכן,

דב"ר  במדרש היתה 128איתא לא אחד אדם אפילו חסרים ישראל היו "אילו למתןֿתורה: בנוגע
שבלעדו  כך, ריבוא), (ששים בנ"י במנין נכלל שבפשוטים פשוט יהודי גם והרי עליהן", נגלית השכינה

ח"ו. מתןֿתורה הי' לא

נחשב  הוא שגם – פשוט איש של והחשיבות המעלה את רבינו משה ראה שבמ"ת לומר, יש ועפ"ז
סי  הר במעמד שנוכח עי"ז למציאות, שדוקא כך, כדי ועד התורה, את ומקבל ונשמע" "נעשה ואומר ני,

התורה! את לקבל עצמו רבינו משה גם יכול

אבל:

הוכחה רק מהוה זה לומרyiyענין אפשר אי עדיין אבל פשוט, לאיש וחשיבות idnמעלה mi`exy
לומר רק יכולים והחשיבות; האמת.mipin`nyהמעלה  הוא שכן

דמ"ת, הענין להיות שיוכל כדי הפשוט לאיש זקוקים מדוע – בעי טעמא גופא הא ועיקר: ועוד
ש"היא – התורה של ענינה mkzpiaeדלכאורה, mkznkg"העמים לחכמה 129לעיני יותר ששייך מי וא"כ, ,

המדרש  לדברי הטעם ומהו ובינה. לחכמה פחות ששייך ממי לתורה יותר גדולה שייכות לו יש ובינה,
ריבוא  מששים קטן היותר של התורה בקבלת תלוי רבינו, למשה בנוגע אפילו מ"ת, של הענין שכללות

בנ"י?!

.·Î:להבין צריך גם

הגלויים, כחותיו מצד לא יהודי על להביט שצריך אדמו"ר, מו"ח כ"ק אומר הנ"ל השיחה בהמשך
בשלימות. הם הנעלמים הכחות הרי ומצוות, בתורה שלם שאינו אע"פ שכן,

איש  של המעלה כי, – פשוט איש של והחשיבות המעלה אודות לעיל האמור היפך זה הרי ולכאורה,
מתבטאת הפחות zehytaפשוט גם כולל בנ"י, ריבוא ששים כל את מ"ת בשביל צריכים (ולכן שלו

הגלויים, כחות שמצד – להיפך נאמר כאן ואילו הפשטות); ענין להם אין המעלה שאנשי כיון שבהם,
להחשיב  צריכים שאעפ"כ אלא חסרון, של ענין זה הרי פשוט, איש הוא הגלויים כחות שמצד גם כולל

כל את לו יש הנעלמים הכחות שמצד בגלל אותו, ?!zelrndגם

השיחה  בהמשך מהמסופר יותר :130ויוקשה
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תרע"ח 124) שעח. ע' תרכ"ט סה"מ קנ. ע' וארא אוה"ת ראה
ועוד. שסו. ע'

מנחם 125) (תורת סכ"ד תשכ"ז דחה"ש ב' יום שיחת ראה
וש"נ. .(53 ס"ע ח"נ

מלכים 126) הל' רפ"ט. יסוה"ת הל' גם וראה התשיעי. ביסוד

סה"ג. פי"א
יט.127) יב, משלי
ח.128) פ"ז,
ו.129) ד, ואתחנן
(130.128 ע' חכ"ח מנחם תורת גם ראה

h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

egixkny והשגה מהבנה בערך שלא למעלה הוא הבחירה ענין אמיתית ואילו מעלות. בו שיש בדבר לבחור
הנפש. לעצם עד בנפשו שחקוק ענין זהו ודעת; בטעם

בנ"י, של המעלות מצד לא היינו, ודעת, מטעם למעלה היא בחרת") ("ובנו בבנ"י שהבחירה וכיון
בשוה. בנ"י בכל היא שהבחירה מובן הרי – כו' העצם מצד אלא

איש"ר  דאמירת שהענין כיון – תבחר" "אשרי – איש"ר אמירת עם הבחירה ענין את מקשרים ולכן
כל" בפי שגור שמים ש"שם באופן כולם 114הוא כוונת וארץ, שמים שברא "באשעפער", תיבת שבאמרם ,ַ

רבא". ל"שמי'

במסכת  הגמרא כלשון היכלך", קדוש ביתך בטוב נשבעה חצריך "ישכון בין חילוקים אין זה ובענין
התענוג 115מגילה  ענין שפועלים ד"אשרי", הענין ישנו בשוה כולם אצל אלא וכו'", לחצר "הראוי :

ישנם  שבו ד"תקרב", בענין – תבחר" ד"אשרי הענין נמשך לאח"ז ורק איש"ר; אמירת ע"י למעלה
ו"היכלך". "ביתך" ד"חצריך", החילוקים

.ÁÈ:לעניננו ובנוגע

הבחירה  ענין הי' שאז תורתנו", מתן "זמן לפעול 116בבוא – תבחר" ד"אשרי הענין מבנ"י תובעים ,
איש"ר. לאמירת חיבה נעשית זו ידיעה שע"י וכאמור, איש"ר, אמירת ע"י למעלה התענוג ענין

חסידות  ע"פ כהפירוש עלמיא", ולעלמי לעלם מברך רבא שמי' ש"יהא העולמות 117ויה"ר ג' על שקאי
ועד  ומעשה), דיבור מחשבה (שכנגד עשי' יצירה בריאה השתלשלות: שבסדר והפרטיים הכלליים

למטה  העשי' כו',שבעולם מבורך הגדול" ש"שמו רואים טפחים מעשרה

בימינו. במהרה צדקנו, משיח ע"י ישראל, לעמו גדולה ישועה הגדולה מידו וממשיך

***

.ËÈ אדמו"ר כ"ק ע"י (הוגה לאמר האלה הדברים כל את אלקים וידבר ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה
שליט"א).

***

.Î על שהוגהה – (סי"ד) הנ"ל תש"ד השבועות מחג אדמו"ר מו"ח כ"ק של ההתוועדות ברשימת
שאלה  מופיעה – :118ידו

סיני" הר על הוי' "וירד – הוא דמתןֿתורה של 119החידוש באופן למטה אלקות גילוי שהי' היינו, ,
תורה" מתן בשעת זה מעין לעולמים הי' (ש"כבר לבוא לעתיד שיהי' ע"ד בשר, בעיני מוחשית ),120ראי'

לעליונים" יעלו ש"תחתונים הענין העליונים.121ונפעל בדרגת נעשו שתחתונים והיינו, ,

חידוש; דבר אצלם הוא אלקות גילוי של שהענין לאלו בנוגע רק מובן זה שענין – שאלו זה ועל

שמביא  (כפי אוא"ס שורה שבה דאצילות עילאה חכמה היא דרגתו הרי – רבינו למשה בנוגע  אבל
בתניא  הזקן האמת 122רבינו אחד הוא ב"ה שא"ס "משום הדבר, טעם – המגיד הרב בשם הידועה בהגהה

החכמה"), מדרגת היא וזו זולתו, ואין הוא לבדו שהוא

כמ"ש  מ"ת, קודם גם רבינו משה הי' זו נתמלא 123ובדרגא ש"כשנולד כיון הוא", טוב כי אותו "ותרא
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תשא  תנחומא (ראה ממש במוחש מרכבה" "מעשה רב") ה"ערב
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ועוד.



h"kyz'dכח ,zereayd bgc 'a mei zgiy

במקומו  "מנין" לו הי' המגיד, הרב אצל תלמיד שהי' לפני הזקן, רבינו של הראשונות בשנים
אלא לתפלה, "מנין" לא – אליו בוויטעבסק השייכים לאלו ("א 131הכוונה "כחוש" הי' ה"מנין" אבל ,ַ

בין מאגערער") החילוק ידע  שלא אחד שהי' ועד פשוטים, אנשים גם היו שביניהם אלא בכמות, לא – ָ
נפשו  למסור מוכן הי' דבר כל שעל באופן היתה ועבודתו יעבור"... ואל ל"יהרג יהרג" ואל "יעבור

ממש. בפועל

ומתפללים  שלומדים חסידים מנינים ואלפי מאות ב"ה כיום ישנם זה שמ"מנין" בהשיחה, ומסיים
הזקן. רבינו שיטת לפי

והחשיבות המעלה אודות לעיל להאמור יותר בסתירה הוא זה משמע וענין שמזה – פשוט איש של
גילוי? לידי הנעלמים) הכחות (שמצד מעלותיו יבואו שסוכ"ס היא הפשוט האיש של שהמעלה לכאורה

.‚Î במאמר לעיל המבואר ע"פ בזה הביאור –132ויובן ענינים בג' במ"ת שנפעל החידוש אודות
לא  הוי' ש"אני (אע"פ התורה נותן להקב"ה בנוגע וגם התורה, ללומד בנוגע עצמה, לתורה בנוגע

).133שניתי"

מ"ת, ללא גם להיות יכול הי' כשלעצמו התורה שלימוד – בזה הענין וכללות

כדאיתא  מ"ת, לאחרי מאשר יותר (ועוד תורה אבינו אברהם למד מ"ת קודם שגם שמצינו כפי
באהלם 134בגמרא  תורה שלמד אהלים", "יושב הי' ויעקב פרקין), ת' היתה אבינו אברהם של ע"ז שמסכת

ועבר  משם שלמד מה כל ליוסף מסר  ויעקב ועבר, שם להורות 135של יוסף אל לפניו שלח יהודה "ואת ,
הוראה" תצא שמשם תלמוד בית לו "לתקן גו'", ,136לפניו

היו" ש"ריחות באופן רק זה הרי אעפ"כ, והיתה 137אבל למעלה, התורה ענין עיקר הי' שאז כיון ,
העליון  שכל ליקח יוכל התחתון ששכל אפשרי בלתי הי' ולכן לתחתונים", ירדו לא ש"עליונים הגזירה

כו'" כלל נמצא כערכו ולא כמוהו יחוד שאין נפלא "יחוד של ;138באופן

שהקב"ה  המועדים לקביעות בנוגע שמצינו ועד דוקא, למטה התורה ענין אמיתית נפעל במ"ת ורק
כו'" מטה של ב"ד אצל נלך ואתם "אני השרת למלאכי כמ"ש 139אומר "אתם 140, אתם", תקראו "אשר

מזידין" דוקא 141אפילו למטה הפס"ד נקבע להקב"ה, דרקיע מתיבתא בין פלוגתא כשיש וגם ולא 142, ,
. ש"קוב"ה אלא נצחוני"עוד בני נצחוני ואמר חייך קא .83.

להיות  יכולה היתה לא מ"ת לפני שהרי – תורה ללומד בנוגע במ"ת שנפעל החידוש גודל מובן ומזה
להגיע  יכול ש"נברא" כזו לדרגא רק הגיע התורה שלומד כיון בני", "נצחוני יאמר שהקב"ה מציאות
ניתן  שבמ"ת בגלל – זה חידוש נפעל במ"ת ורק  ה"בורא"; את לנצח יכול אינו ש"נברא" ובודאי אלי',
"ואני  לתחתונים", ירדו ש"עליונים עי"ז נעשה זה וענין כמותם, להיות לעליונים" יעלו ש"תחתונים הכח

סיני" הר על ה' וירד שנאמר בתניא 121המתחיל מ"ש (ס"כ) לעיל וכאמור גילוי 120, הי' מ"ת שבשעת
מלא" אני הארץ ואת השמים ש"את אע"פ הרי לפנ"ז, (משא"כ חושיית בראי' זאת 16אלקות ראו לא –

לתחתונים). ירדו לא עליונים בגלוי;

.„Î כמ"ש – מצרים גלות הקדמת ע"י נעשה האבות, זמן לגבי במ"ת שנתחדש זה 143וחידוש

האלקים  את ד"תעבדון שהענין והיינו, הזה", ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
במצרים. היו שבנ"י לאחרי רק להיות יכול הי' במ"ת, הזה" ההר על
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בזה: והענין

הברזל" "כור הו"ע – לזהב"144מצרים וכור לכסף "מצרף כמו הסיגים 145, ולזכך ולברר לצרף שענינו ,
וזיכוך  ובירור הצירוף נעשה שעי"ז מצרים, גלות של הענין גם וזהו טהור, כסף שישאר עד כו' והפסולת

בנ"י. של

ומשברתו" הגוף את המפרכת קשה "עבודה פרך", "עבודת ע"י – הגוף צירוף וצירוף 146ובפרטיות: ,
הארץ" "ערות מצרים, בארץ היותם שלמרות עי"ז – גילולים 147הנפש מלאה שהיתה יכול 148, הי' שלכן ,
אדמו"ר  מו"ח כ"ק פירוש [וכידוע כו' הרע בהם שפעלו 150במ"ש 149לידבק המצרים", אותנו "וירעו

כו'" והללו ע"ז עובדי "הללו לטענה מקום שהי' כך, כדי ועד רע, של ענין בין 107אצלנו לברר הצליחו ,[
בעבודה  ועצומה גדולה יגיעה הדורש ענין שזהו – כו' בחיים ובחרו להפכם, וטוב חיים בין לרע, טוב

אגרא" צערא ו"לפום כו', ואתהפכא עלמין"151דאתכפיא בכולהו דקוב"ה יקרא "אסתלק עי"ז שדוקא ,152,
בזהר 153וכנ"ל  ה'154ממ"ש גדול כי ידעתי "עתה יתרו שאמר לאחרי רק להיות יכול הי' דמ"ת שהענין

האלקים" החושך 155מכל מן האור יתרון שזהו"ע ,156.

ישראל  בשביל היא העולם שבריאת העולם 157וכיון גם נתעלה בנ"י, של והזיכוך הבירור ע"י הנה ,
למ"ת. ראוי להיות כולו

וכמארז"ל  התורה, לקבלת זוכים דוקא ידו שעל כו', והזיכוך הצירוף ענין כללות שהתורה 158וזהו
הקב"ה  הרי מובן: אינו שלכאורה אף – יסורין" ע"י אלא לישראל) (הקב"ה נתנן ש"לא מהמתנות היא

גנוזה" "חמודה התורה, את לקבל שכדי קבע ולמה הטוב, תכלית –159הוא דוקא?! ביסורים צורך יהי' ,
כו'. והזיכוך הצירוף נעשה שעי"ז כיון

השרת" למלאכי תורה ניתנה ש"לא הטעם בגמרא 160וזהו כדאיתא "תנה 159, טענו המלאכים שכאשר
השמים" על לצרף 161הודך מצרים גלות בהקדמת צורך שיש כיון – כו'" ירדתם "למצרים להם: השיבו ,

צירוף  של ענין הי' לא שאצלו אבינו, לאברהם התורה ניתנה לא וכמו"כ כו'; והנפש הגוף את ולברר
במדרש  וכדאיתא דוקא, יגיעה ע"י נובעות 162וזיכוך והיו רבנים שני כמין כליותיו שתי הקב"ה לו ש"זימן

תאמין" אל ומצאת יגעת "לא הרי היגיעה, ענין אצלו הי' שלא וכיון כו'", תורה אותו ,163ומלמדות
"יגעת". ללא "מצאת" להיות יכול שלא והיינו,

היציאה  וחותם לגמר [ועד ממצרים היציאה היתה – מצרים בגלות והזיכוך הצירוף לאחרי ורק
אחד" עד בהם נשאר ש"לא סוף, ים בקריעת – מצרים 164ממצרים מורא עדיין הי' אז שעד כיון ,

במ"ת.165עליהם  הזה" ההר על האלקים את "תעבדון – ממצרים" העם את ו"בהוציאך ,[

.‰Î שלא – משה אצל היתה לא בנ"י, כל אצל שהיתה מצרים בגלות וזיכוך הצירוף מעלת אמנם,
אורה", כולו הבית נתמלא "כשנולד הוא", טוב ד"כי ומצב במעמד שהי' כיון וזיכוך, לצירוף זקוק הי'

כלל. והסתר והעלם חושך של ענין אצלו הי' שלא כך,
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ואילך.154) ב סז, ח"ב
יא.155) יח, יתרו
וש"נ.156) ואילך. 74 ע' חי"א לקו"ש ראה
וש"נ.157) סע"ב. ו, ברכות ראה
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ב.159) פח, שבת
וש"נ.160) ב. כה, ברכות
ב.161) ח, תהלים
א.162) פס"א, ב"ר
ע"ב.163) ריש ו, מגילה
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וש"נ.165) .87 ע' חנ"ו מנחם תורת גם ראה

h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

במקומו  "מנין" לו הי' המגיד, הרב אצל תלמיד שהי' לפני הזקן, רבינו של הראשונות בשנים
אלא לתפלה, "מנין" לא – אליו בוויטעבסק השייכים לאלו ("א 131הכוונה "כחוש" הי' ה"מנין" אבל ,ַ

בין מאגערער") החילוק ידע  שלא אחד שהי' ועד פשוטים, אנשים גם היו שביניהם אלא בכמות, לא – ָ
נפשו  למסור מוכן הי' דבר כל שעל באופן היתה ועבודתו יעבור"... ואל ל"יהרג יהרג" ואל "יעבור

ממש. בפועל

ומתפללים  שלומדים חסידים מנינים ואלפי מאות ב"ה כיום ישנם זה שמ"מנין" בהשיחה, ומסיים
הזקן. רבינו שיטת לפי

והחשיבות המעלה אודות לעיל להאמור יותר בסתירה הוא זה משמע וענין שמזה – פשוט איש של
גילוי? לידי הנעלמים) הכחות (שמצד מעלותיו יבואו שסוכ"ס היא הפשוט האיש של שהמעלה לכאורה

.‚Î במאמר לעיל המבואר ע"פ בזה הביאור –132ויובן ענינים בג' במ"ת שנפעל החידוש אודות
לא  הוי' ש"אני (אע"פ התורה נותן להקב"ה בנוגע וגם התורה, ללומד בנוגע עצמה, לתורה בנוגע

).133שניתי"

מ"ת, ללא גם להיות יכול הי' כשלעצמו התורה שלימוד – בזה הענין וכללות

כדאיתא  מ"ת, לאחרי מאשר יותר (ועוד תורה אבינו אברהם למד מ"ת קודם שגם שמצינו כפי
באהלם 134בגמרא  תורה שלמד אהלים", "יושב הי' ויעקב פרקין), ת' היתה אבינו אברהם של ע"ז שמסכת

ועבר  משם שלמד מה כל ליוסף מסר  ויעקב ועבר, שם להורות 135של יוסף אל לפניו שלח יהודה "ואת ,
הוראה" תצא שמשם תלמוד בית לו "לתקן גו'", ,136לפניו

היו" ש"ריחות באופן רק זה הרי אעפ"כ, והיתה 137אבל למעלה, התורה ענין עיקר הי' שאז כיון ,
העליון  שכל ליקח יוכל התחתון ששכל אפשרי בלתי הי' ולכן לתחתונים", ירדו לא ש"עליונים הגזירה

כו'" כלל נמצא כערכו ולא כמוהו יחוד שאין נפלא "יחוד של ;138באופן

שהקב"ה  המועדים לקביעות בנוגע שמצינו ועד דוקא, למטה התורה ענין אמיתית נפעל במ"ת ורק
כו'" מטה של ב"ד אצל נלך ואתם "אני השרת למלאכי כמ"ש 139אומר "אתם 140, אתם", תקראו "אשר

מזידין" דוקא 141אפילו למטה הפס"ד נקבע להקב"ה, דרקיע מתיבתא בין פלוגתא כשיש וגם ולא 142, ,
. ש"קוב"ה אלא נצחוני"עוד בני נצחוני ואמר חייך קא .83.

להיות  יכולה היתה לא מ"ת לפני שהרי – תורה ללומד בנוגע במ"ת שנפעל החידוש גודל מובן ומזה
להגיע  יכול ש"נברא" כזו לדרגא רק הגיע התורה שלומד כיון בני", "נצחוני יאמר שהקב"ה מציאות
ניתן  שבמ"ת בגלל – זה חידוש נפעל במ"ת ורק  ה"בורא"; את לנצח יכול אינו ש"נברא" ובודאי אלי',
"ואני  לתחתונים", ירדו ש"עליונים עי"ז נעשה זה וענין כמותם, להיות לעליונים" יעלו ש"תחתונים הכח

סיני" הר על ה' וירד שנאמר בתניא 121המתחיל מ"ש (ס"כ) לעיל וכאמור גילוי 120, הי' מ"ת שבשעת
מלא" אני הארץ ואת השמים ש"את אע"פ הרי לפנ"ז, (משא"כ חושיית בראי' זאת 16אלקות ראו לא –

לתחתונים). ירדו לא עליונים בגלוי;

.„Î כמ"ש – מצרים גלות הקדמת ע"י נעשה האבות, זמן לגבי במ"ת שנתחדש זה 143וחידוש

האלקים  את ד"תעבדון שהענין והיינו, הזה", ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
במצרים. היו שבנ"י לאחרי רק להיות יכול הי' במ"ת, הזה" ההר על
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שדוקא  בראותו – פשוט איש של והחשיבות המעלה את לראות רבינו משה אצל פעל שמ"ת וזהו
ממצרים  בשלימות יוצא וכו', ליגיעה שזקוק פשוט איש אלא האבות, כמו בעלֿמעלה לא פשוט, איש

ה  את לקבל תורה.וזוכה

בתורה: היגיעה ענין יהי' אצלו שגם רבינו, משה אצל פעל זה וענין

בסיון, בששה סיני בהר התורה את וקיבלו ממצרים יצאו שבנ"י לאחרי מיד הסתיים לא מתןֿתורה
לילה  וארבעים יום ארבעים בהר משה הי' לאח"ז למטה.166אלא הלוחות את להביא יכול הי' אז ורק ,

יום  ארבעים לאחרי רק הלוחות נתינת היתה למה – בסיון בששה הי' הגזירה שביטול כיון ולכאורה:
לילה?! וארבעים

אלא  לנשמע, נעשה דהקדמת הביטול לאחרי שנעשה דמ"ת, הענין בכללות די שלא – הוא הענין אך
ארבעים  בהר להיות משה הוצרך ולכן פרטים, ופרטי הפרטים בכל יחדור והביטול המס"נ שענין צורך יש

האלה" הדברים ["כל כולה התורה כל את ללמוד כדי לילה, וארבעים ותורה 167יום שבכתב תורה ,
לחדש  עתיד ותיק שתלמיד מה כל ועד כולה, אדם 168שבעלֿפה של "שלוחו ישראל, של בשליחותם – [

ה'",169כמותו" קול את לשמוע אנחנו יוספים אם הזאת הגדולה האש תאכלנו "כי התייראו שבנ"י כיון ,
גו'" אלינו תדבר ואת גו' ושמע אתה "קרב למשה אמרו נאמר 170ולכן לאח"ז ורק משה 171– אל "ויתן

ezelkk."'וגו אתו לדבר

את  יקח שלא והיינו, פשוט, איש אצל כמו בתורה, היגיעה ענין רבינו משה אצל גם נעשה ועי"ז
– חז"ל כדברי היגיעה , בענין הפשוט האיש עם ישתווה אלא אורה", ש"כולו באופן שנולד כפי התורה

תאמין". אל ומצאתי יגעתי "לא – הכלל מן יוצא ללא כאו"א על שנאמרו

.ÂÎלמטה התורה נתינת של התכלית לנשמע,וזוהי נעשה דהקדמת ומס"נ בביטול להסתפק שלא –
התורה  עם ולחיות בהידור, מצוות ולקיים בעומק תורה ללמוד בגילוי, הנעלמים הכחות את להמשיך אלא
שפועל  ועד ("תורה'דיקע"), התורה ע"פ נעשים שלו ומעשה דיבור שהמחשבה באופן היוםֿיום, בחיי
("א  תורה של עולם נעשה וכיו"ב, תרצח" ד"לא הענין לשלול צריך שבו כזה עולם שגם בעולם, ַגם
הענין  נעשה אז ודוקא טפחים, מעשרה למטה כשבאה מ"ת, של השלימות שזוהי – וועלט") תורה
נעשה  הקדמת של ומצב במעמד שעומד מישראל אחד לכל בנוגע שנאמר כפי נצחוני", בני ד"נצחוני

לנשמע.

(ע"ד  לפניך" אני "מודה באמירת היא היום שהתחלת – יום בכל מישראל אחד כל בעבודת הוא וכן
הוה  לשון התורה" "נותן התורה: ברכת אומר ולאח"ז לנשמע), נעשה דהקדמת שבכל 172הביטול כיון ,

בעמדו  התפלה, בשעת רק לא – הענינים כל את שחודרת ובאופן מחדש, התורה וקבלת נתינת נעשית יום
מרי'" קמי "כעבדא לעסוק 173בביטול יוצא ואח"כ המדרש, לבית הכנסת מבית כשיוצא לאח"ז גם אלא ,

ארץ" דרך מנהג בהן "הנהג – אמצעיות) ברכות בי"ב בתפלה, בעמדו אודותם (שמזכיר העולם ,174בעניני
שמים" לשם יהיו מעשיך ש"כל מזה 175באופן ויתירה דעהו"176, דרכיך "בכל וטוב 177: שמחה ומתוך ,

לבב.

***

.ÊÎ כמ"פ השבועות דובר חג ואפילו השבוע. בימי ולא החודש, בימי תלוי' טובים הימים שקביעות
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לי h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

העומר  לספירת החמישים ביום אלא סיון, בחודש מסויים ביום תלוי תלוי'178שאינו ספה"ע התחלת הרי ,
בשבוע. יום באותו תמיד חל אינו שהרי השבוע, בימי ולא החודש, בימי שתלוי' הפסח, חג של בקביעות

השבוע: בימי לקביעות בנוגע מיוחדת הדגשה השבועות בחג מצינו אעפ"כ אבל

בגמרא  אחד 179איתא "כתוב אחד 180: וכתוב יום, חמישים תספרו שבתות 181אומר שבע אומר
הא  בשבת), ומסיימות בשבת באחד המתחילות אותן אלא קרי לא (ושבועות תהיינה תמימות (שבועות)

. תמימות שבתות שבע (מתקיים בשבת להיות שחל טוב ביום כאן שחל כיצד, ביו"ט כאן כסדרן), .
שבתות  ד"שבע הענין ששלימות והיינו, שלימות), שבועות ולא יום (חמשים השבת" באמצע להיות
ומסיימות  בשבת באחד המתחילות שבועות שבע לאחרי חל השבועות חג כאשר הוא תהיינה" תמימות

השבוע. לימי גם שייכות לו שיש כך, בשבת,

ועוד: זאת

או  (ששה מ"ת ביום להיות מוכרח אינו השבועות שחג אע"פ כי, – למתןֿתורה שייך השבועות חג
הגמרא  כדברי בסיון), ניסן 182שבעה בחדשים (ותלוי שבעה" פעמים ששה פעמים חמשה פעמים "עצרת

בירושלמי  מצינו הרי – חסרים) או מלאים הם אם הלשון 183ואייר נאמר לא עצרת של שבקרבנות הטעם
תורה, עול עליכם שקבלתם "מכיון לבנ"י אומר שהקב"ה כיון טובים, הימים שאר בקרבנות כמו חטא

מ"ת. עם קשורה שעצרת מוכח ומזה מימיכם", חטאתם לא כאילו עליכם אני מעלה

אבל  בו, בשבעה או תורה ניתנה בסיון בששה אם יוסי לר' רבנן בין פלוגתא יש – למ"ת ובנוגע
תו zayaל"כו"ע לישראל"ניתנה לימי 184רה מיוחדת שייכות לו יש למ"ת ששייך השבועות שחג ונמצא, .
השבוע.

קשור  ויו"ט דוקא השבוע ימי עם קשור ששבת באופן היא תורה ע"פ שהקביעות שאע"פ מובן, ומזה
חשיבות  לזה יש הראשונה, כבפעם בשבוע יום באותו גם חל יו"ט כאשר הנה דוקא, החודש ימי עם

מיוחדת.

האריז"ל  בכתבי המבואר ע"פ הפסוק 185ובפרט שכאשר 186על ונעשים", נזכרים האלה "והימים
האלה "mixkfp"הימים הם אזי "miyrp שנה בכל שנעשית הראשונה דפעם שההתעוררות מובן הרי – "

כבפעם  היא השבוע ימי מצד הקביעות גם כאשר עוז, וביתר שאת ביתר יותר, בתוקף היא ושנה
.187הראשונה 

.ÁÎ כל שהרי פרטית, בהשגחה בודאי שהיא – המועדים לקביעות בנוגע פלא דבר מצינו זה ובענין
(וכמ"ש  מקרה של באופן אינם שבודאי התומ"צ עניני ועאכו"כ פרטית, בהשגחה הם שבעולם הענינים

החזקה  יד בספרו הפסוק 188הרמב"ם וכו'",189בפירוש קרי שהיא תאמרו "אם בקרי", עמי "והלכתם
עונשו): גדול ולכן גדול, מכשול שזהו

הרי  השבוע, בימי ולא בניסן, ט"ו החודש, בימי תלוי' שקביעותו אע"פ הנה – הפסח לחג בנוגע
בשו"ע  הזקן רבינו כמ"ש השבוע, בימי הקביעות היתה איך גם יצאו 178יודעים בשבת ש"בחמשה

הראשונה. כבפעם היא הפסח דחג הקביעות שנים בכמה ואכן ממצרים",
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h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

שדוקא  בראותו – פשוט איש של והחשיבות המעלה את לראות רבינו משה אצל פעל שמ"ת וזהו
ממצרים  בשלימות יוצא וכו', ליגיעה שזקוק פשוט איש אלא האבות, כמו בעלֿמעלה לא פשוט, איש

ה  את לקבל תורה.וזוכה

בתורה: היגיעה ענין יהי' אצלו שגם רבינו, משה אצל פעל זה וענין

בסיון, בששה סיני בהר התורה את וקיבלו ממצרים יצאו שבנ"י לאחרי מיד הסתיים לא מתןֿתורה
לילה  וארבעים יום ארבעים בהר משה הי' לאח"ז למטה.166אלא הלוחות את להביא יכול הי' אז ורק ,

יום  ארבעים לאחרי רק הלוחות נתינת היתה למה – בסיון בששה הי' הגזירה שביטול כיון ולכאורה:
לילה?! וארבעים

אלא  לנשמע, נעשה דהקדמת הביטול לאחרי שנעשה דמ"ת, הענין בכללות די שלא – הוא הענין אך
ארבעים  בהר להיות משה הוצרך ולכן פרטים, ופרטי הפרטים בכל יחדור והביטול המס"נ שענין צורך יש

האלה" הדברים ["כל כולה התורה כל את ללמוד כדי לילה, וארבעים ותורה 167יום שבכתב תורה ,
לחדש  עתיד ותיק שתלמיד מה כל ועד כולה, אדם 168שבעלֿפה של "שלוחו ישראל, של בשליחותם – [

ה'",169כמותו" קול את לשמוע אנחנו יוספים אם הזאת הגדולה האש תאכלנו "כי התייראו שבנ"י כיון ,
גו'" אלינו תדבר ואת גו' ושמע אתה "קרב למשה אמרו נאמר 170ולכן לאח"ז ורק משה 171– אל "ויתן

ezelkk."'וגו אתו לדבר

את  יקח שלא והיינו, פשוט, איש אצל כמו בתורה, היגיעה ענין רבינו משה אצל גם נעשה ועי"ז
– חז"ל כדברי היגיעה , בענין הפשוט האיש עם ישתווה אלא אורה", ש"כולו באופן שנולד כפי התורה

תאמין". אל ומצאתי יגעתי "לא – הכלל מן יוצא ללא כאו"א על שנאמרו

.ÂÎלמטה התורה נתינת של התכלית לנשמע,וזוהי נעשה דהקדמת ומס"נ בביטול להסתפק שלא –
התורה  עם ולחיות בהידור, מצוות ולקיים בעומק תורה ללמוד בגילוי, הנעלמים הכחות את להמשיך אלא
שפועל  ועד ("תורה'דיקע"), התורה ע"פ נעשים שלו ומעשה דיבור שהמחשבה באופן היוםֿיום, בחיי
("א  תורה של עולם נעשה וכיו"ב, תרצח" ד"לא הענין לשלול צריך שבו כזה עולם שגם בעולם, ַגם
הענין  נעשה אז ודוקא טפחים, מעשרה למטה כשבאה מ"ת, של השלימות שזוהי – וועלט") תורה
נעשה  הקדמת של ומצב במעמד שעומד מישראל אחד לכל בנוגע שנאמר כפי נצחוני", בני ד"נצחוני

לנשמע.

(ע"ד  לפניך" אני "מודה באמירת היא היום שהתחלת – יום בכל מישראל אחד כל בעבודת הוא וכן
הוה  לשון התורה" "נותן התורה: ברכת אומר ולאח"ז לנשמע), נעשה דהקדמת שבכל 172הביטול כיון ,

בעמדו  התפלה, בשעת רק לא – הענינים כל את שחודרת ובאופן מחדש, התורה וקבלת נתינת נעשית יום
מרי'" קמי "כעבדא לעסוק 173בביטול יוצא ואח"כ המדרש, לבית הכנסת מבית כשיוצא לאח"ז גם אלא ,

ארץ" דרך מנהג בהן "הנהג – אמצעיות) ברכות בי"ב בתפלה, בעמדו אודותם (שמזכיר העולם ,174בעניני
שמים" לשם יהיו מעשיך ש"כל מזה 175באופן ויתירה דעהו"176, דרכיך "בכל וטוב 177: שמחה ומתוך ,

לבב.

***

.ÊÎ כמ"פ השבועות דובר חג ואפילו השבוע. בימי ולא החודש, בימי תלוי' טובים הימים שקביעות
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h"kyz'dלב ,zereayd bgc 'a mei zgiy

השבועות  חג יחול לא מ"מ, לישראל", תורה ניתנה ש"בשבת אע"פ הנה השבועות, לחג בנוגע אמנם,
בד"ו  "לא הכלל וע"פ דפסח, שני יום חל שבו יום באותו היא השבועות דחג הקביעות שהרי בשבת,

בשבת.190פסח" השבועות) חג גם (ובמילא דפסח שני יום יחול לא ,

הרס"ג  לשיטת ראש"191ובפרט אד"ו "לא גם 190שהסימנים הי' וכך מסיני, למשה הלכה הם וכיו"ב
על  להקשות ואין בשבת. השבועות חג חל לא אז שגם כך, הראי', ע"פ החדשים מקדשים שהיו בזמן
ניתנה  התורה כי – לישראל") תורה ניתנה בשבת ("דכו"ע הראשונה בפעם בשבת מהקביעות רס"ג שיטת

יום178לעומר p"`ביום חל שבו יום באותו השבועות b'(שקביעותו שחג השנים שאר בכל אבל דפסח),
בשבת. יחול לא לעומר, חמישים ביום הוא

.ËÎ לר"ה בנוגע גם מצינו זה שפלא נאמר 192ולהעיר, עליו להיותו 193– מעשיך", תחלת היום "זה
ששי, ביום ר"ה יחול לא לעולם ואעפ"כ, ששי, ביום שהי' – הבריאה ותכלית עיקר אדה"ר, ברוא יום

הראי'). ע"פ מקדשים שהיו בזמן גם הוא כן הרס"ג שלשיטת (וכאמור  ראש" אד"ו "לא כהכלל

בשנה חל שבו יום באותו יחול לא שגם הסוכות מחג להקשות שחג ואין כיון – ברה"ע של ראשונה
עם אלא ברה"ע, עם קשור אינו מארץ יצי הסוכות אותם בהוציאי בנ"י את הושבתי בסוכות ("כי "מ

).194מצרים"

נקבע  לא יוהכ"פ גם אבל אדה"ר. שנברא בשנה חל שבו יום באותו יחול שלא ליוהכ"פ, בנוגע ועד"ז
כדברך" ד"סלחתי הענין מצד אלא אדה"ר, .195מצד

ששי  ביום לעולם יחול לא ואעפ"כ אדה"ר, בריאת מצד שנקבע – לר"ה בנוגע רק הוא הפלא ולכן
אדה"ר. נברא שבו

.Ïהקביעות הנה השבועות, דחג לקביעות daexwובנוגע ikd התורה שניתנה בשנה שהיתה לקביעות
דשבועות  ב' ויום ששי, ביום חל השבועות שחג – זו שנה של הקביעות היא (בשבת) הראשונה בפעם
בפעם  הקביעות כמו ממש זה הרי בסיון, בשביעי ניתנה שהתורה יוסי ר' שלדעת כך, בשבת, חל

יו"ט עכ"פ בשבת חל רבנן, לדעת וגם תורתנו".ipyהראשונה, מתן "זמן אומרים בו שגם דשבועות,

סופר  החתם בשו"ת מ"ש הידוע ע"פ שאר 196ובפרט של שני יו"ט כמו אינו שבועות של שני שיו"ט ,
לעומר  החמישים ביום שקביעותו השבועות, בחג שייך זה שאין דיומא, ספיקא מצד רק שהוא המועדים
שעושים  ומה ניסן, ר"ח נקבע יום באיזה בודאי יודעים השבועות חג ועד ניסן, ר"ח של בקביעות תלוי'

בידיכם" אבותיכם במנהג "הזהרו (משום השבועות בחג שני חכמים 197יו"ט תקנת בגלל רק זה הרי (
במועדות" לחלוק שלא של 198"כדי שני יום שכאשר מובן הרי – ודאי של ותוקף כח בו יש שלכן ,

התורה. שניתנה בשנה הקביעות בדוגמת זה הרי בשבת, חל שבועות

.‡Ï זו שנה בקביעות מעלה :199ועוד

בתורת  אלא) דיומא, ספיקא מצד (לא הוא השבועות חג של שני שיו"ט לעיל שהאמור – ובהקדמה
טבוח" "יום של לענין גם שייך :200ודאי,

בשו"ע  הזקן רבינו מנהג 201כתב מחמת רק (לא הדין מעיקר להתענות אסור השבועות חג "במוצאי :
שלא  ראי' עולות מקריבין היו ביום שבו דהיינו קיים, הי' שביהמ"ק בזמן טבוח יום שהי' לפי בעלמא),
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סתכ"ח.190) או"ח טושו"ע רפ"ז. קידוה"ח הל' רמב"ם
בא 191) בתו"ש בארוכה וראה פ"ו. ש"ד עולם ביסוד הובא

וש"נ. פ"ג. יג) (כרך
וש"נ.192) .139 ע' חל"ח מנחם תורת גם ראה
א).193) כז, (מר"ה דר"ה מוסף תפלת נוסח
מג.194) כג, אמור
וש"נ.195) .10 הערה 570 ע' חכ"ד לקו"ש וראה כ. יד, שלח
סוסקמ"ה.196) חאו"ח

ה"ה.197) פ"ה שם רמב"ם סע"ב. ד, ביצה
הי"ב.198) פ"ג שם רמב"ם
נשא.199) ש"פ משיחת פרטים איזה נכללו – לקמן בהבא
(תורת 200) ואילך ס"ב תשט"ז דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 324 ע' חט"ז מנחם
דחה"ש 201) ב' יום שיחת גם וראה סי"ט. סתצ"ד או"ח

וש"נ. ואילך). 43 ע' חל"ז מנחם (תורת סכ"ז תשכ"ג



לג h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

שום  בהם שאין לפי עצמו), ביו"ט שמקריבים ציבור קרבנות כמו (ולא עצמו ביו"ט להקריב יכולין היו
להקריבן  שאפשר כיון בשבילם, טוב יום מחללין ואין לה'), כליל הוא עולה קרבן (שהרי נפש אוכל צורך
בית  לדברי אבל שמאי, בית לדברי הוא שזה ואע"פ שבעה. כל תשלומין לה יש שהעצרת יו"ט, אחר
נהגו  מישראל והרבה כדבריהם, ב"ה עשו זה שבדבר כיון מ"מ, עצמו, ביו"ט אף להקריבן מותר הלל

. עצמו יו"ט כמו יו"ט מוצאי שהוא זה יום להם ונעשה יו"ט, אחר להקריבן משחרב כמותם עתה אף .
ביום". בו והתענית ההספד הותרה לא המקדש בית

אינה  ב"ה במקום (ו"ב"ש עצמו" ביו"ט אף להקריבן ש"מותר כב"ה היא שההלכה שאע"פ [ומובן,
כיון202משנה" הרי ,(lretay יום להם "נעשה (כב"ש), יו"ט" אחר "להקריבן מישראל והרבה ב"ה נהגו

. הדין זה מעיקר חיוב בו אין אם (גם שיהי' איזה קרבן בו שמקריבים יום כל כמו עצמו", יו"ט כמו .
וכו' תחנון אמירת לגבי ליו"ט שנחשב  חומרא), איזה מצד ].203או

ביו"ט  להקריב אפשר אי ב"ש שלדעת דכיון תשלומין, של בגדר אינה זה ביום שההקרבה לומר, ויש
זה  הרי יו"ט", אחר להקריבן כמותם נהגו מישראל והרבה כדבריהם, ב"ה עשו זה ו"בדבר עצמו,

ההקרבה  זמן עיקר .204לכתחילה

בזמן  טבוח יום ואילו בסיון, שמונה הוא בחו"ל שבועות שמוצאי לחו"ל, זה דין שייך איך ולכאורה,
בסיון? בשבעה הוא קיים הי' שביהמ"ק 

יום  ולכן, ממש, כעצרת הוא הרי ודאי, בתורת הוא שבועות של שני שיו"ט שכיון הוא, הענין אך
בסיון. שמונה – שלאחריו יום הוא טבוח

טבוח", ד"יום בענין מתאחדים חו"ל ובני א"י שבני – זו שנה בקביעות מיוחדת מעלה יש ועפ"ז
בסיון  ששביעי דכיון בסיון, בשמונה אלא) בסיון, בשביעי שנה, בכל כמו (לא הוא טבוח יום בא"י שגם
יהי' טבוח שיום ובהכרח ב"ה), לדעת והן ב"ש לדעת (הן ראי' עולות בו להקריב אסור בשבת, חל

בסיון. בשמונה

(ולא  אחד יום הוא השבועות שחג (ס"ג) לעיל כאמור השבועות, שבחג האחדות בענין ניתוסף ועי"ז
ובקביעות  האחדות, ענין בעולם להמשיך שענינו כיון ימים), שבעה שהם הסוכות וחג הפסח חג כמו
בכל  בנ"י לכל אחד יום הוא השבועות חג שבמוצאי טבוח שיום – יותר האחדות ענין מודגש זו שנה

בחו"ל  והן בא"י הן .205מושבותם,

.·Ï הטעם אינו הזקן, רבינו שמביא הנ"ל שהטעם טבוח", ד"יום להענין בנוגע ולהעיר להוסיף ויש
אברהם  המגן :206שמביא

נחמי' הדברי וכמ"ש המג"א, כדברי אדה"ז פוסק כלל שבדרך שידוע התחרט 207ובהקדים, ימיו שבסוף
בנוגע  אבל המג"א. כמו כלל בדרך פסק בשו"ע אופן, בכל אבל המג"א, על ביותר שסמך על הזקן רבינו

המג"א. ממ"ש אחר באופן אדה"ז מבאר טבוח, יום של לענין

השבועות  חג במוצאי תענית איסור בטעם המג"א "מפני208וז"ל :zaya zxvr lgyky טבוח יום הי'
בשבת. חל כשאינו גם השבועות, חג  מוצאי בכל תענית איסור יש זה ובגלל השבת", אחר הקרבנות

כי: כן, סובר אינו הזקן רבינו אבל

פסח" בד"ו "לא הכלל עם מתאימה אינה בשבת השבועות חג של שהקביעות כיון – לראש לכל
לפי  ואף הראי', ע"פ מקדשים שהיו בזמן אפילו כזו קביעות היתה לא הרס"ג, דעת ולפי סכ"ח), (כנ"ל

הראי'. ע"פ מקדשים שהיו בזמן רק זו קביעות להיות יכולה היתה הרס"ג, על החולקים
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וש"נ.202) ע"ב. ריש לו, ברכות
וש"נ.203) ס"ט. סתכ"ט שם אדה"ז שו"ע ראה
(204.52 הערה 31 ע' חכ"ח לקו"ש גם ראה
(תורת 205) סכ"ו תשט"ו דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה

וש"נ. .(130 ע' חי"ד מנחם

(206.27 הערה 26 ע' שם לקו"ש גם ראה
ס 207) או"ח נחמי' דברי שו"ת תורת ראה גם וראה כ"א.

וש"נ. .233 ע' חנ"א מנחם
סק"ג.208) שם או"ח

h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

השבועות  חג יחול לא מ"מ, לישראל", תורה ניתנה ש"בשבת אע"פ הנה השבועות, לחג בנוגע אמנם,
בד"ו  "לא הכלל וע"פ דפסח, שני יום חל שבו יום באותו היא השבועות דחג הקביעות שהרי בשבת,

בשבת.190פסח" השבועות) חג גם (ובמילא דפסח שני יום יחול לא ,

הרס"ג  לשיטת ראש"191ובפרט אד"ו "לא גם 190שהסימנים הי' וכך מסיני, למשה הלכה הם וכיו"ב
על  להקשות ואין בשבת. השבועות חג חל לא אז שגם כך, הראי', ע"פ החדשים מקדשים שהיו בזמן
ניתנה  התורה כי – לישראל") תורה ניתנה בשבת ("דכו"ע הראשונה בפעם בשבת מהקביעות רס"ג שיטת

יום178לעומר p"`ביום חל שבו יום באותו השבועות b'(שקביעותו שחג השנים שאר בכל אבל דפסח),
בשבת. יחול לא לעומר, חמישים ביום הוא

.ËÎ לר"ה בנוגע גם מצינו זה שפלא נאמר 192ולהעיר, עליו להיותו 193– מעשיך", תחלת היום "זה
ששי, ביום ר"ה יחול לא לעולם ואעפ"כ, ששי, ביום שהי' – הבריאה ותכלית עיקר אדה"ר, ברוא יום

הראי'). ע"פ מקדשים שהיו בזמן גם הוא כן הרס"ג שלשיטת (וכאמור  ראש" אד"ו "לא כהכלל

בשנה חל שבו יום באותו יחול לא שגם הסוכות מחג להקשות שחג ואין כיון – ברה"ע של ראשונה
עם אלא ברה"ע, עם קשור אינו מארץ יצי הסוכות אותם בהוציאי בנ"י את הושבתי בסוכות ("כי "מ

).194מצרים"

נקבע  לא יוהכ"פ גם אבל אדה"ר. שנברא בשנה חל שבו יום באותו יחול שלא ליוהכ"פ, בנוגע ועד"ז
כדברך" ד"סלחתי הענין מצד אלא אדה"ר, .195מצד

ששי  ביום לעולם יחול לא ואעפ"כ אדה"ר, בריאת מצד שנקבע – לר"ה בנוגע רק הוא הפלא ולכן
אדה"ר. נברא שבו

.Ïהקביעות הנה השבועות, דחג לקביעות daexwובנוגע ikd התורה שניתנה בשנה שהיתה לקביעות
דשבועות  ב' ויום ששי, ביום חל השבועות שחג – זו שנה של הקביעות היא (בשבת) הראשונה בפעם
בפעם  הקביעות כמו ממש זה הרי בסיון, בשביעי ניתנה שהתורה יוסי ר' שלדעת כך, בשבת, חל

יו"ט עכ"פ בשבת חל רבנן, לדעת וגם תורתנו".ipyהראשונה, מתן "זמן אומרים בו שגם דשבועות,

סופר  החתם בשו"ת מ"ש הידוע ע"פ שאר 196ובפרט של שני יו"ט כמו אינו שבועות של שני שיו"ט ,
לעומר  החמישים ביום שקביעותו השבועות, בחג שייך זה שאין דיומא, ספיקא מצד רק שהוא המועדים
שעושים  ומה ניסן, ר"ח נקבע יום באיזה בודאי יודעים השבועות חג ועד ניסן, ר"ח של בקביעות תלוי'

בידיכם" אבותיכם במנהג "הזהרו (משום השבועות בחג שני חכמים 197יו"ט תקנת בגלל רק זה הרי (
במועדות" לחלוק שלא של 198"כדי שני יום שכאשר מובן הרי – ודאי של ותוקף כח בו יש שלכן ,

התורה. שניתנה בשנה הקביעות בדוגמת זה הרי בשבת, חל שבועות

.‡Ï זו שנה בקביעות מעלה :199ועוד

בתורת  אלא) דיומא, ספיקא מצד (לא הוא השבועות חג של שני שיו"ט לעיל שהאמור – ובהקדמה
טבוח" "יום של לענין גם שייך :200ודאי,

בשו"ע  הזקן רבינו מנהג 201כתב מחמת רק (לא הדין מעיקר להתענות אסור השבועות חג "במוצאי :
שלא  ראי' עולות מקריבין היו ביום שבו דהיינו קיים, הי' שביהמ"ק בזמן טבוח יום שהי' לפי בעלמא),
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סתכ"ח.190) או"ח טושו"ע רפ"ז. קידוה"ח הל' רמב"ם
בא 191) בתו"ש בארוכה וראה פ"ו. ש"ד עולם ביסוד הובא

וש"נ. פ"ג. יג) (כרך
וש"נ.192) .139 ע' חל"ח מנחם תורת גם ראה
א).193) כז, (מר"ה דר"ה מוסף תפלת נוסח
מג.194) כג, אמור
וש"נ.195) .10 הערה 570 ע' חכ"ד לקו"ש וראה כ. יד, שלח
סוסקמ"ה.196) חאו"ח

ה"ה.197) פ"ה שם רמב"ם סע"ב. ד, ביצה
הי"ב.198) פ"ג שם רמב"ם
נשא.199) ש"פ משיחת פרטים איזה נכללו – לקמן בהבא
(תורת 200) ואילך ס"ב תשט"ז דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 324 ע' חט"ז מנחם
דחה"ש 201) ב' יום שיחת גם וראה סי"ט. סתצ"ד או"ח

וש"נ. ואילך). 43 ע' חל"ז מנחם (תורת סכ"ז תשכ"ג



h"kyz'dלד ,zereayd bgc 'a mei zgiy

במשנה  איתא לזה: .209ונוסף "עצרת .שכאשר השבת אחר טבוח שיום בשבת להיות חלה מותרין . .
דברי  היפך להדיא מפורש וא"כ, השבת". אחר עצרת האומרין דברי לקיים שלא ובתענית, בהספד

.210המג"א 

הלבוש  שתירץ כלל,211ומה מובן אינו – בינינו" מצויים שאין לצדוקים חיישינן לא הזה ש"בזמן
הענין  כל שייך ולא כלל, קרבנות מקריבים אין בינינו, מצויין הצדוקים שאין הזה בזמן דממהֿנפשך:
קרבנות  שהקריבו הזמן מצד הוא טבוח יום מצד תענית איסור של הדין מאי, אלא טבוח"; ד"יום

הצדוקים. דברי לקיים שלא לחשוש צריכים היו אז והרי בביהמ"ק,

דעצרת  הקביעות בגלל רק הוא שבועות במוצאי תענית איסור של הטעם שכל המג"א לדעת זאת: ועוד
מצויים. צדוקים היו ואז הראי', ע"פ מקדשים שהיו בזמן רק להיות יכולה היתה זו קביעות הרי – בשבת

להשיטה  –212[וגם צדוקים היו לא כבר ואז החורבן, לאחרי זמן משך גם הראי' ע"פ מקדשים שהיו
בביה  קרבנות שהקריבו הזמן מצד הוא תענית איסור ואילו כלל, טבוח" "יום אין החורבן לאחרי מ"ק,הרי

צדוקים]. היו ואז

לומר  שייך זו תקופה ולגבי הצדוקים, היו לא שעדיין זמן הי' גופא הבית שבזמן זה, על ששאלו ומה
טבוח  יום הי' בשבת עצרת שכשחל "מפני הוא השבועות חג במוצאי  תענית איסור שטעם המג"א, כדברי

כי: כן, לומר אפשר אי באמת הנה – השבת" אחר הקרבנות

רק הצדוקים היו לומר zlgzdaאילו מקום הי' אזי – נתבטלו ואח"כ שני, בית זמן באמצע) (או
איסור  יש זה ובגלל בשבת, עצרת כשחל טבוח" ב"יום תענית איסור ותיקנו חזרו הצדוקים שכשנתבטלו

שני  בית ל)התחלת מ(קרוב היו שהצדוקים כיון אבל שנה; בכל השבועות חג למחרת seqעד213תענית
שני  .214בית "עצרת שכאשר ההלכה היתה עדיין שני בית זמן שבסוף נמצא שיום – בשבת להיות חלה .

. השבת אחר המג"א oixzen.טבוח כדברי לומר אפשר אי וא"כ , הצדוקים), דברי (מצד ובתענית" בהספד
בשבת. שחל עצרת משום הוא טבוח " ב"יום ותענית הספד שאיסור

כשעצרת  רק הי' שבועות במוצאי טבוח שיום כהמג"א הזקן רבינו סובר לא הנ"ל הטעמים כל ומצד
ביו"ט  להקריב יכולין היו "שלא כיון שבועות, במוצאי טבוח יום הי' שנה שבכל ס"ל אלא בשבת, חל
יו"ט". אחר להקריבן כמותם נהגו מישראל והרבה כדבריהם, ב"ה עשו זה ו"בדבר ב"ש, כדעת עצמו",

.‚Ï:הנה – בשבת חל השבועות דחג ב' שיום זו, לשנה ובנוגע

רש"י  (כדברי למטה ירד ביהמ"ק .215אם העתיד משמים")ש"מקדש ויבא יגלה הוא ומשוכלל בנוי .
בלילה  המקדש את בונין שאין (דאף זה יכול 216בלילה זה הרי השמים, מן לירד צריך שרק כיון הרי ,

בלילה  גם גם)217להיות אלא התמיד, קרבנות רק (לא יקריבו ואז התוקף, בכל טבוח" "יום מחר יהי' – (
השבועות. חג של הקרבנות את

עולת  להקריב אפשר שאי אמרה שהתורה דכיון תשלומין, של בגדר זה שאין (סל"א) לעיל וכאמור
מצד  ולא ההקרבה, זמן עיקר היא שלאחריו ביום ההקרבה הרי שלאחריו), בשבת לא (וגם ביו"ט ראי'

תשלומין.
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א.209) יז, חגיגה
ה"ו.210) סוף פ"ו המקדש כלי הל' למלך משנה ראה
סק"ח.211) סתכ"ט השקל במחצית הובא – סוסתצ"ד או"ח
ר"ה 212) – להרמב"ן ה'" ו"מלחמת ריטב"א ר"ן, ראה

– בארוכה גם וראה ה"ט. פ"ב שופר הל ' משנה מגיד רפ"ד.
וש"נ. ואילך. 466 ע' ח"א תשמ"ה התוועדויות

בהבנת 213) שטעו ובייתוס צדוק תלמידי הם הצדוקים שהרי
שהי' מ"ב), פ"ה (אדר"נ סוכו איש אנטיגנוס – רבם דברי

שני. בית זמן בתחילת

שם)214) (חגיגה הגמרא מקושיית –כמובן טרפון מרבי
(ראה שני בית ימי בסוף החורבן שהי' ובזמן א) עא, קידושין

ולא  טבוח" ב"יום להספיד שאסר – שם) לחגיגה רי"ד תוס' (ראה
צדוקים. של מלבן להוציא חשש

סע"א.215) מא, סוכה
הי"ב.216) פ"א ביהב"ח הל' רמב"ם ע"ב. ריש טו, שבועות
תוס'217) שם. סוכה ותוס' פרש"י סע"א. ל, ר"ה פרש"י ראה

שם. שבועות



לה h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

.„Ï מכו"כ לערוך שנהגו בהכינוסֿתורה השתתפותי בתור הוא – דתורה בנגלה ענין – לעיל האמור
התורה. ניתנה שבו השבועות, חג לאחרי ובפרט יו"ט, כל לאחרי שנים

צריך  שבו בשבוע, ראשון ביום שחל כיון שנה, מבכל עוז ויתר שאת וביתר כולם, בו ישתתפו ובודאי
או"ח  בשו"ע מצינו שהרי – הימים משאר יותר תורה ללמוד חכם העוסקים 218תלמיד חכמים ש"תלמידי
ושתי'" אכילה בעונג יותר קצת ימשיכו השבוע, ימי כל בקביעות שביום 219בתורה מובן הרי שכן, וכיון ,

השבת. שביום ההפסק בגלל מחודשת, בחיות התורה ללימוד זיך") כאּפן ("צו לחזור צריך ַראשון

של  הטירדא שישנה כך, יו"ט, לאחרי גם אלא שבת, לאחרי רק לא הוא ראשון שיום בנדו"ד, ובפרט
בשאר  (משא"כ לכם" נמי דבעינן בעצרת מודים ש"הכל השבועות, בחג ובפרט יו"ט, שבת ועונג כבוד

לכם") כולו או לה' כולו "או להיות שיכול טובים בחג 220ימים חלום תענית להתענות "אסור ולכן ,
תעניתו  על תענית להתענות מנת על אפילו היתה 221השבועות", שבהם ימים ב' של הפסק לאחרי וא"כ, ,

התורה. ללימוד יותר גדולה תשוקה צ"ל  תורה, ללמוד יותר קטנה הזדמנות

. "כינוס של באופן יהי' זה שכינוס המשנה ויה"ר (כדברי לעולם" והנאה להן ש"הנאה לצדיקים" .
סנהדרין  נאמר 222במסכת התורה שעל כיון "להן", – נתתי223) טוב שהרי mkl"לקח "לעולם", וגם ,"

דוקא, למטה בעולם בגופים לנשמות אלא) למעלה, לנשמות (לא ניתנה שהתורה הוא דמ"ת החידוש
ובפנימיות. בשמחה כולה, השנה כל על התורה בלימוד שיומשך ובאופן

תש"ד  השבועות דחג בהתוועדות אדמו"ר מו"ח כ"ק בשופר,224וכפתגם תוקעים יוהכ"פ שבמוצאי ,
נאמר  השכינה שכשעלתה במ"ת, שהי' כמו למעלה, שכינה לסילוק גו'"225"סימן היובל וא"כ,226במשוך ,

של  שענינו הוא, הענין אך – היובל" "במשוך לזכר דברֿמה השבועות חג בכל גם לעשות צריכים היו
מכפר" יום של "עיצומו – ביום בו רק הוא שקבלת 227יוהכ"פ השבועות, חג משא"כ למחרתו, לא אבל ,

חדשים" בעיניך יהיו יום ש"בכל באופן כולה, השנה כל על להיות צריכה גם 228התורה שנאמר (כפי
הדמיון  כ"ף חג.229ללא באסרו נמשך דמ"ת שהענין ועאכו"כ ההפסק; על שמורה תקיעה אין ולכן ,(

התוס' מדברי המובן ברכת 230וע"פ נמשכת אזי – ביוהכ"פ כמו מקטרג, השטן אין השבועות שבחג
בגבורה  שיורדין גשמים, גבורות כמו ההשפעה, תגבורת של ובאופן הענינים, בכל ענין 231ה' גם (כולל

כמארז"ל  לטיפה, טיפה בין .232ההתחלקות עצמה בפני דפוס לה בראתי וטיפה טיפה שאלמלי "כל .
גבורה), על (שמורה אלקים משם שנמשך ההשפעה אופן שזהו וכו'"), אחד מדפוס יוצאות טיפין שתי

"רכב בגלוי: מרכבה מעשה ראיית לגבי במ"ת גו'"`miwlכמ"ש הוספה,233ריבותיים של ובאופן ,
ויתן".234כמ"ש  ויחזור "יתן האלקים", לך "ויתן

פשוטו" מידי יוצא מקרא וכידוע 235ו"אין הגשמיים, הענינים בכל השפעה ריבוי ש"טבעת 236–
בעתם" גשמיכם ד"ונתתי הענין הוא לבנ"י הקב"ה שנותן הגשמיים,237הקידושין" הענינים כל על שקאי ,

והנגלה. הנראה בטוב טפחים, מעשרה למטה שנמשכים
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אע"פ 218) בבתֿשחוק: ואמר הפסיק שליט"א אדמו"ר כ"ק
חו"מ, לומדים תחילה לבסוף; רק או"ח לומדים חכמים שתלמידי

או"ח. לומדים לאח"ז ורק אה"ע, ולאח"ז יו"ד, ולאח"ז
וש"נ.219) ס"ה. סר"צ אדה"ז שו"ע
ב.220) סח, פסחים
וש"נ.221) סי"ח. סתצ"ד או"ח אדה"ז שו"ע ראה
סע"ב.222) עא,
מ"ג.223) פ"ו אבות וראה ב. ד, משלי
(224.(140 ע' תש"ד (סה"ש בסופה
יג.225) יט, יתרו
וש"נ.226) סוסתרכ"ג. או"ח אדה"ז שו"ע
מנחם 227) (תורת סכ"ג תשכ"ד דחה"ש ב' יום שיחת ראה

וש"נ. .(59 ס"ע ח"מ
וש"נ.228) ס"ב. סס"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה

טז.229) כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י
ח"ה 230) מוהריי"צ אדמו"ר באג"ק הובא רע"א. פט, שבת

סיון). גֿד יום" ב"היום (נעתק עח ע'
תענית.231) ריש
סע"א.232) טז, ב"ב
ניסן 233) בי"א לאמרו שהתחילו הקאּפיטל יח. סח, ַתהלים

וש"נ). בתחלתו. ניסן י"א סה"מ (ראה השתא
ובפרש"י.234) כח כז, תולדות
וש"נ.235) א. סג, שבת
תרצ"ו 236) (סה"ש בסופה תרצ"ו דחה"ש ב' יום שיחת ראה

יום" ב"היום (נעתק רעז ע' ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .(151 ע'
(תורת  סוסמ"ג תשכ"ז דחה"ש ב' יום שיחת גם וראה תשרי). כח

וש"נ. .(679 ע' ח"נ מנחם
בחוקותי.237) ר"פ

h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

במשנה  איתא לזה: .209ונוסף "עצרת .שכאשר השבת אחר טבוח שיום בשבת להיות חלה מותרין . .
דברי  היפך להדיא מפורש וא"כ, השבת". אחר עצרת האומרין דברי לקיים שלא ובתענית, בהספד

.210המג"א 

הלבוש  שתירץ כלל,211ומה מובן אינו – בינינו" מצויים שאין לצדוקים חיישינן לא הזה ש"בזמן
הענין  כל שייך ולא כלל, קרבנות מקריבים אין בינינו, מצויין הצדוקים שאין הזה בזמן דממהֿנפשך:
קרבנות  שהקריבו הזמן מצד הוא טבוח יום מצד תענית איסור של הדין מאי, אלא טבוח"; ד"יום

הצדוקים. דברי לקיים שלא לחשוש צריכים היו אז והרי בביהמ"ק,

דעצרת  הקביעות בגלל רק הוא שבועות במוצאי תענית איסור של הטעם שכל המג"א לדעת זאת: ועוד
מצויים. צדוקים היו ואז הראי', ע"פ מקדשים שהיו בזמן רק להיות יכולה היתה זו קביעות הרי – בשבת

להשיטה  –212[וגם צדוקים היו לא כבר ואז החורבן, לאחרי זמן משך גם הראי' ע"פ מקדשים שהיו
בביה  קרבנות שהקריבו הזמן מצד הוא תענית איסור ואילו כלל, טבוח" "יום אין החורבן לאחרי מ"ק,הרי

צדוקים]. היו ואז

לומר  שייך זו תקופה ולגבי הצדוקים, היו לא שעדיין זמן הי' גופא הבית שבזמן זה, על ששאלו ומה
טבוח  יום הי' בשבת עצרת שכשחל "מפני הוא השבועות חג במוצאי  תענית איסור שטעם המג"א, כדברי

כי: כן, לומר אפשר אי באמת הנה – השבת" אחר הקרבנות

רק הצדוקים היו לומר zlgzdaאילו מקום הי' אזי – נתבטלו ואח"כ שני, בית זמן באמצע) (או
איסור  יש זה ובגלל בשבת, עצרת כשחל טבוח" ב"יום תענית איסור ותיקנו חזרו הצדוקים שכשנתבטלו

שני  בית ל)התחלת מ(קרוב היו שהצדוקים כיון אבל שנה; בכל השבועות חג למחרת seqעד213תענית
שני  .214בית "עצרת שכאשר ההלכה היתה עדיין שני בית זמן שבסוף נמצא שיום – בשבת להיות חלה .

. השבת אחר המג"א oixzen.טבוח כדברי לומר אפשר אי וא"כ , הצדוקים), דברי (מצד ובתענית" בהספד
בשבת. שחל עצרת משום הוא טבוח " ב"יום ותענית הספד שאיסור

כשעצרת  רק הי' שבועות במוצאי טבוח שיום כהמג"א הזקן רבינו סובר לא הנ"ל הטעמים כל ומצד
ביו"ט  להקריב יכולין היו "שלא כיון שבועות, במוצאי טבוח יום הי' שנה שבכל ס"ל אלא בשבת, חל
יו"ט". אחר להקריבן כמותם נהגו מישראל והרבה כדבריהם, ב"ה עשו זה ו"בדבר ב"ש, כדעת עצמו",

.‚Ï:הנה – בשבת חל השבועות דחג ב' שיום זו, לשנה ובנוגע

רש"י  (כדברי למטה ירד ביהמ"ק .215אם העתיד משמים")ש"מקדש ויבא יגלה הוא ומשוכלל בנוי .
בלילה  המקדש את בונין שאין (דאף זה יכול 216בלילה זה הרי השמים, מן לירד צריך שרק כיון הרי ,

בלילה  גם גם)217להיות אלא התמיד, קרבנות רק (לא יקריבו ואז התוקף, בכל טבוח" "יום מחר יהי' – (
השבועות. חג של הקרבנות את

עולת  להקריב אפשר שאי אמרה שהתורה דכיון תשלומין, של בגדר זה שאין (סל"א) לעיל וכאמור
מצד  ולא ההקרבה, זמן עיקר היא שלאחריו ביום ההקרבה הרי שלאחריו), בשבת לא (וגם ביו"ט ראי'

תשלומין.
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א.209) יז, חגיגה
ה"ו.210) סוף פ"ו המקדש כלי הל' למלך משנה ראה
סק"ח.211) סתכ"ט השקל במחצית הובא – סוסתצ"ד או"ח
ר"ה 212) – להרמב"ן ה'" ו"מלחמת ריטב"א ר"ן, ראה

– בארוכה גם וראה ה"ט. פ"ב שופר הל ' משנה מגיד רפ"ד.
וש"נ. ואילך. 466 ע' ח"א תשמ"ה התוועדויות

בהבנת 213) שטעו ובייתוס צדוק תלמידי הם הצדוקים שהרי
שהי' מ"ב), פ"ה (אדר"נ סוכו איש אנטיגנוס – רבם דברי

שני. בית זמן בתחילת

שם)214) (חגיגה הגמרא מקושיית –כמובן טרפון מרבי
(ראה שני בית ימי בסוף החורבן שהי' ובזמן א) עא, קידושין

ולא  טבוח" ב"יום להספיד שאסר – שם) לחגיגה רי"ד תוס' (ראה
צדוקים. של מלבן להוציא חשש

סע"א.215) מא, סוכה
הי"ב.216) פ"א ביהב"ח הל' רמב"ם ע"ב. ריש טו, שבועות
תוס'217) שם. סוכה ותוס' פרש"י סע"א. ל, ר"ה פרש"י ראה

שם. שבועות



h"kyz'dלו ,zereayd bgc 'a mei zgiy

עבדא"]. "אנא הניגון (עוה"פ) לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.‰Ï של שהענין כיון היובל", "במשוך של ענין אין השבועות שבחג (סל"ד) לעיל להמוזכר בהמשך
כמו  התורה ואהבת ההתמסרות להיות צריכה יום בכל ולכן לאח"ז, גם נמשך אלא מסתיים, אינו מ"ת

בנוגע הוא שכן מובן, הרי – חדש זמני דבר בכל ושנה, שנה בכל שישנם במ"ת, שהיו הענינים לכל
מ"ת. בזמן ובפרט השנה,

חז"ל  במדרשי להמסופר בנוגע שבנ"י 238ועד"ז שיבטיחו מבנ"י הקב "ה שביקש ה"ערבים" אודות
כדלקמן. אותנו", עורבים "בנינו אמרו שבנ"י עד נתרצה ולא התורה, את יקיימו

.ÂÏ:בזה והענין

לו  שיש בכך ולהשתעשע ומצוחצח, יקר כדבר המדף על אותה שיניחו כדי לא – היא התורה נתינת
הוראה  מלשון היא תורה אלא התורה. תכלית היא זו לא וכו'; מכובד במקום אותה ששומר יפה ,239ס"ת

מעשה  לידי שמביא לימוד גדול שהרי – בפועל במעשה להתנהג כיצד מורה שהתורה בחייו 29והיינו, –
ומשתתף  ובביתֿהכנסת בישיבה שנמצא בשעה רק לא התורה הוראת ע"פ שמתנהג ובאופן היוםֿיומיים,
ניכר  אז גם – כו' במסחר ובעסקו ושתי', האכילה בשעת גם אלא ביחיד, או ברבים הנלמדים בשיעורים

בשו"ע  שכתוב מה שיודע איד"), תורה ("א תורני יהודי שהוא בו שפוגש מי הרמב"ם 240לכל ובלשון ,241: ַ
. ובדעותיו בחכמתו ניכר שהחכם ובמשאו "כשם וכו' ובמשקהו במאכלו במעשיו ניכר שיהי' צריך כך .

התורה. חכמת שלמד חכם שהוא ניכר קטנים בדברים ואפילו ובמתנו",

גנוזה" "חמודה היתה עתה שעד – התורה את לקחת רצה הקב"ה כאשר לבנ"י 159ולכן, וליתנה –
חיים", "תורת שתהי' באופן התורה עם שיתנהגו שיבטיחו "ערבים" מהם ביקש הגשמי, בעוה"ז למטה

הע  דרך את להם האכילה להורות בשעת והן התורה ולימוד התפלה בשעת הן היום, כל במשך בודה
הענינים. ובכל במסחר והעסק ושתי'

" אמרו בנ"י שכאשר במדרש, מסופר זה זו,`epizeaועל ערבות הקב"ה קיבל לא – אותנו" עורבים
ערב". צריך "ערבך באמרו:

ל"מושב  אותו ומכניס אביו, את הבן מכבד הטוב, שבמקרה זו, במדינה ובפרט בפועל, שרואים וכפי
יוכל  שהאב כך לימוד, שיעורי בו שיש וביתֿמדרש ביתֿכנסת גם כולל הנוחיות, כל את בו שיש זקנים"
המצוות  קיום וכללות שבת לשמירת בנוגע לבנו דעתו את להביע רוצה האב כאשר אבל וללמוד; לשבת

מוחלפת" תהא לא הזאת ש"התורה לו ולומר אותה 126כדבעי, היא סיני בהר שניתנה שהתורה והיינו, ,
התורה  אותה והיא שטעטל"), אלטע "די כאן: שנקראת (כפי לים מעבר הקטנה בעיירה שהיתה ַהתורה

לא!... זאת הנה – שבארה"ב בניוֿיורק תשכ"ט, בשנת החדש", ב"עולם

הוא  ואם שרוצה, ישיבות לאיזה לצדקה לחלק שיוכל כסף לו ליתן ואפילו אביו, את לכבד מוכן הבן
שלך  לעסקים דאג לאביו: הבן אומר לאח"ז אבל מלמד, גם עבורו ישכור עמו, שילמד מלמד רוצה
אפשר  אי שבה באמריקא, שחי מודרני יהודי אני לעשות; מה לי תאמר ואל ביזנעס"), אן יּור ָ("מיינד

לאמריקא!... גם מתאים שיהי' בשו"ע שינויים לערוך ובהכרח במדבר, שניתן שו"ע עם לחיות
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שיחת 238) גם וראה ב. ויגש תנחומא (א). ד פ"א, שהש"ר
ס"ע  ח"ה מנחם (תורת ואילך ס"כ ס"ז; תשי"ב דחה"ש ב' יום

וש"נ. ואילך). 253 ע' ואילך; 244
(בשם 239) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
שו"ע 240) שלמד בכך די ולא הוסיף: שליט"א אדמו"ר כ"ק

עד  החתונה, לאחרי גם או החתונה, עד אפילו או הברֿמצוה, עד
בעצמו  להיות צריך שאז חותנו, שולחן על שסמוך הזמן לסיום
תורה  שיעורי ללמוד להמשיך צריך לאח"ז גם אלא ה"מפרנס",

יום. בכל
רפ"ה.241) דעות הל'
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שגם  מוכח שמזה והיינו, ערב", צריך ש"ערבך כיון  ד"אבותינו", ה"ערבות" הקב"ה מקבל לא ולכן
היו  בניהם, לחינוך בנוגע אידן") ("מס"נ מס"נ בעלי ההורים היו אילו כי, כדבעי, אינם "אבותינו"
כאשר  ולכן, שכל, ע"פ למדידה ניתן אינו המס"נ ענין מס"נ; בעלי להיות ילדיהם את לחנך מצליחים
אחרים, דברים גם אבל זה, טעם בגלל יהדות, עמהם ללמוד – שכלי חשבון ע"פ ילדים לחנך רוצים
במקצת, לוותר שלך השכל ע"פ התנהגת אתה לאביו: הבן אומר זמן לאחרי הנה – אחר טעם בגלל
מראה  בעצמך אתה שהרי אחר, באופן שלי השכל ע"פ אתנהג עצמו, בפני שכל בעל אדם בתור ואני,

השכל  על בנוי .242שהכל

" בנ"י אמרו לנו":ערביןepi`iapואח"כ

לבנ"י  שאמר להקב"ה ומספר הנביא חוזר ואח"כ ה', דבר התורה, עניני לבנ"י שאומרים נביאים ישנם
שומעים  היו לא דאל"כ, דבריו, את שיקיימו מוכח ומזה אותו, וכיבדו לו הודו ובנ"י ה', נבואת

הסוף. ועד מהתחלה הנביא דברי את מלכתחילה

דברי  אם לידע שצריך כיון – ערב" צריך "ערבך באמרו: הקב"ה, מקבל לא זו "ערבות" גם אבל
עדיין  וההתפעלות, ההתלהבות בכל הדברים את אומר הנביא כאשר גם שהרי הלב, מן יוצאים היו הנביא
שייך  זה שאין יאמר לא שהשומע כדי רק זאת שעשה יתכן שהרי לבו, בכל זאת אמר אם יודעים לא

אליו!...

.ÊÏ" להקב"ה אמרו בנ"י כאשר מעניקים epipaורק שאנו החינוך את ראה כלומר, אותנו", עורבים
ה"ערבות". את הקב"ה קיבל – התורה את לנו וליתן בנו להאמין שאפשר ותווכח לילדינו,

אוחז: בעצמו הוא במה יודעים ילדיו, עם האדם הנהגת שמאופן – בזה וההסברה

אבל  בחייו, מטרה יש אדם לכל ילדיו. אצל לתקן רוצה אצלו, שחסר שמה אדם, בני בטבע רואים
בידו" תאוותו וחצי מת אדם רק 243"אין אבל באשמתו, גם שזהו ומודה לאמת מתכחש לא אמנם [הוא

הפריעו  שאחרים בגלל – נוסף וחלק הקב"ה... של באשמתו חלק – השאר וכל בלבד, קטן חלק במקצת...
ילדיו  אצל יחסר לא אצלו, חסר שהי' שמה לתקן, משתדל ילדיו לחינוך בנוגע ולכן .244לו],

יצה"ר, לו יש שהרי הפרטיים, מחייו זאת לדעת אפשר אי – אוחז הוא במה לדעת כשרוצים ולכן,
שום  חוסך אינו לשמו, הראוי "הורה" רק הוא אם – ילדיו לחינוך בנוגע אבל לנצחו; יכול אינו ואולי
מדבר  ולהמנע עצמו על לשלוט יכול אדם כל שהרי לו, להפריע יכול אינו היצה"ר וגם כו', וכסף מאמץ

לילדיו להזיק שיכול מדבר שמתיירא האדם כטבע לילדיו, להזיק שלא כדי שיכול xzeiתאוה, מדבר
"עולם" הם וילדיהם עצמו בפני "עולם" שהם והחליטו מילדיהם, שהתנתקו אלו אצל (מלבד לו להזיק

עצמו). בפני

שהנסיון אבינו, אברהם שנתנסה נסיונות לעשרה בנוגע שמצינו –וכפי העקידה נסיון הוא גדול הכי
רש"י  בפירוש שהובא (כהחשבון שנה ל"ז בן אז הי' שיצחק כיון השאלה: הנסיון 245וידועה עיקר הרי ,(

ומבואר  אברהם?! אצל גדול הכי לנסיון נחשב ולמה אברהם, אצל מאשר יותר יצחק אצל הוא בזה
אברהם 246בזה  של הנסיון ולכן, לעצמם, להזיק מאשר יותר לילדיהם להזיק להם שקשה ההורים שטבע ,

בנו, ליצחק .בנוגע אהבת""בנך אשר יחידך לעצמו.247. בנוגע יצחק של מהנסיון יותר גדול ,

רק  לא כדבעי תהי' הילדים שהנהגת עי"ז אותנו", עורבים "בנינו להקב"ה אמרו בנ"י כאשר ולכן,
הנהגתם  תהי' ברחוב בהיותם גם אלא הוריהם, ובבית בביתֿהכנסת בישיבה תורה, בתלמוד בהיותם

ה'" ברך זרע הם כי יכירום רואיהם ש"כל ניכר248באופן בזה הנה –mnvr mixeddy להתנהג משתוקקים
להם). מפריעים היו לא רק (אם כזה באופן בעצמם
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(242.365 ע' חנ"ה מנחם תורת גם ראה
תש"ג 243) סה"מ גם וראה יו"ד. פ"ג, יג. פ"א, קה"ר ראה

שם. אדמו"ר כ"ק בהערת 191 ע'
וש"נ.244) ואילך. 148 ס"ע חנ"א מנחם תורת גם ראה

כ.245) כה, תולדות
פי"ד.246) מוסר שבט ראה
ב.247) כב, וירא
ט.248) סא, ישעי'

h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

עבדא"]. "אנא הניגון (עוה"פ) לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.‰Ï של שהענין כיון היובל", "במשוך של ענין אין השבועות שבחג (סל"ד) לעיל להמוזכר בהמשך
כמו  התורה ואהבת ההתמסרות להיות צריכה יום בכל ולכן לאח"ז, גם נמשך אלא מסתיים, אינו מ"ת

בנוגע הוא שכן מובן, הרי – חדש זמני דבר בכל ושנה, שנה בכל שישנם במ"ת, שהיו הענינים לכל
מ"ת. בזמן ובפרט השנה,

חז"ל  במדרשי להמסופר בנוגע שבנ"י 238ועד"ז שיבטיחו מבנ"י הקב "ה שביקש ה"ערבים" אודות
כדלקמן. אותנו", עורבים "בנינו אמרו שבנ"י עד נתרצה ולא התורה, את יקיימו

.ÂÏ:בזה והענין

לו  שיש בכך ולהשתעשע ומצוחצח, יקר כדבר המדף על אותה שיניחו כדי לא – היא התורה נתינת
הוראה  מלשון היא תורה אלא התורה. תכלית היא זו לא וכו'; מכובד במקום אותה ששומר יפה ,239ס"ת

מעשה  לידי שמביא לימוד גדול שהרי – בפועל במעשה להתנהג כיצד מורה שהתורה בחייו 29והיינו, –
ומשתתף  ובביתֿהכנסת בישיבה שנמצא בשעה רק לא התורה הוראת ע"פ שמתנהג ובאופן היוםֿיומיים,
ניכר  אז גם – כו' במסחר ובעסקו ושתי', האכילה בשעת גם אלא ביחיד, או ברבים הנלמדים בשיעורים

בשו"ע  שכתוב מה שיודע איד"), תורה ("א תורני יהודי שהוא בו שפוגש מי הרמב"ם 240לכל ובלשון ,241: ַ
. ובדעותיו בחכמתו ניכר שהחכם ובמשאו "כשם וכו' ובמשקהו במאכלו במעשיו ניכר שיהי' צריך כך .

התורה. חכמת שלמד חכם שהוא ניכר קטנים בדברים ואפילו ובמתנו",

גנוזה" "חמודה היתה עתה שעד – התורה את לקחת רצה הקב"ה כאשר לבנ"י 159ולכן, וליתנה –
חיים", "תורת שתהי' באופן התורה עם שיתנהגו שיבטיחו "ערבים" מהם ביקש הגשמי, בעוה"ז למטה

הע  דרך את להם האכילה להורות בשעת והן התורה ולימוד התפלה בשעת הן היום, כל במשך בודה
הענינים. ובכל במסחר והעסק ושתי'

" אמרו בנ"י שכאשר במדרש, מסופר זה זו,`epizeaועל ערבות הקב"ה קיבל לא – אותנו" עורבים
ערב". צריך "ערבך באמרו:

ל"מושב  אותו ומכניס אביו, את הבן מכבד הטוב, שבמקרה זו, במדינה ובפרט בפועל, שרואים וכפי
יוכל  שהאב כך לימוד, שיעורי בו שיש וביתֿמדרש ביתֿכנסת גם כולל הנוחיות, כל את בו שיש זקנים"
המצוות  קיום וכללות שבת לשמירת בנוגע לבנו דעתו את להביע רוצה האב כאשר אבל וללמוד; לשבת

מוחלפת" תהא לא הזאת ש"התורה לו ולומר אותה 126כדבעי, היא סיני בהר שניתנה שהתורה והיינו, ,
התורה  אותה והיא שטעטל"), אלטע "די כאן: שנקראת (כפי לים מעבר הקטנה בעיירה שהיתה ַהתורה

לא!... זאת הנה – שבארה"ב בניוֿיורק תשכ"ט, בשנת החדש", ב"עולם

הוא  ואם שרוצה, ישיבות לאיזה לצדקה לחלק שיוכל כסף לו ליתן ואפילו אביו, את לכבד מוכן הבן
שלך  לעסקים דאג לאביו: הבן אומר לאח"ז אבל מלמד, גם עבורו ישכור עמו, שילמד מלמד רוצה
אפשר  אי שבה באמריקא, שחי מודרני יהודי אני לעשות; מה לי תאמר ואל ביזנעס"), אן יּור ָ("מיינד

לאמריקא!... גם מתאים שיהי' בשו"ע שינויים לערוך ובהכרח במדבר, שניתן שו"ע עם לחיות
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שיחת 238) גם וראה ב. ויגש תנחומא (א). ד פ"א, שהש"ר
ס"ע  ח"ה מנחם (תורת ואילך ס"כ ס"ז; תשי"ב דחה"ש ב' יום

וש"נ. ואילך). 253 ע' ואילך; 244
(בשם 239) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
שו"ע 240) שלמד בכך די ולא הוסיף: שליט"א אדמו"ר כ"ק

עד  החתונה, לאחרי גם או החתונה, עד אפילו או הברֿמצוה, עד
בעצמו  להיות צריך שאז חותנו, שולחן על שסמוך הזמן לסיום
תורה  שיעורי ללמוד להמשיך צריך לאח"ז גם אלא ה"מפרנס",

יום. בכל
רפ"ה.241) דעות הל'
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העמים" מכל סגולה לי "והייתם באמרו: התורה, את לבנ"י ונתן זו, "ערבות" הקב"ה קיבל 249ולכן

העמים" מכל המעט ו"אתם הארץ", כל ש"לי ).250(אע"פ

.ÁÏ:אלו לימינו והלימוד ההוכחה וזוהי

לילדים. שמעניקים החינוך ע"י – היא התורה שקבלת לדעת צריך

יום,ה  בכל התורה בלימוד שיעור לקבוע וצריך התורה, מוסדות להחזקת כסף ליתן שצריך אמת ן
יתחנכו  ילדה) והן ילד (הן שהילדים – הוא העיקרים עיקר חובה; ידי יוצאים לא בכך אעפ"כ, אבל
חיים" "תורת של באופן התורה תהי' היוםֿיום בחיי עניניהם בכל בנ"י שאצל ה"ערבים" שהם באופן

אמת". ו"תורת

אמת. זו אין – פשרה עושים וכאשר אמיתיות. שתי ואין אחת, היא ה"אמת" והרי

וריקונסטרוקטיבית, קונסרבטיבית  רפורמית, שיטות : שלש ביהדות  ושמאל אין ימין יש גופא וביניהם
משנים  ואח"כ לחצאין, משנים בתחילה הנה לשנות, מתחילים וכאשר אחת, יהדות ורק אך יש ואמצע...
אחד  דבר לשנות רוצים אם אפילו שכן, "ערטילאי", במצב ונשארים לגמרי שמשנים ועד יותר, עוד

התורה. שלימות היפך זה הרי בתורה,

ירוחם" ועוזב ו"מודה בתשובה, ישוב אזי – נכשל שהוא יודע פלוני אצלו 251כאשר יש כאשר אבל ;
כיון  לעולם, בתשובה ישוב לא – התרי"ג המצוה מקבל ואינו מצוות, תרי"ב רק שמקבל "שיטה",

מצוה! זוהי הרי – דבריו לפי ואדרבה: עבירה, זו אין שלשיטתו

אני  ואילו אחת, מצוה לדלת מעבר זרקת אתה לאביו: אומר אזי – כזו הנהגה רואה הילד וכאשר
כולם! את שיזרוק ועד מצוות... וארבע שלש שתים, ואזרוק ממך, יותר  "פיקח"

נאמר  שעלי' וישראל, משה תורת אמת", "תורת אחת, יהדות רק שיש לילדים אומרים כאשר 167ורק

לחדש  עתיד ותיק שתלמיד מה גם כולל לאמר", האלה הדברים כל את אלקים התורה 168"וידבר ו"זאת ,
אמת". "תורת ע"פ יתנהג הוא וגם דברֿמה, לשנות הבן של דעתו על יעלה לא אזי – מוחלפת" תהא לא

אמת" אלקים "ה' – הקב"ה מקיים המצטרך.252ואז בכל הברכות כל את ליתן הבטחתו את –

להורים  באים שילדים שבזמננו, הילדים עם הקשיים כל את אין – כזה באופן היא ההנהגה וכאשר
שניתי" לא הוי' ד"אני הענין את אצלכם רואים היכן צודקת: בחג 133בטענה תורה אותה שזוהי ,

הפוכה: דוגמא מראים שאתם בשעה בה – מיטוואך") א ("סתם רגיל חול וביום ביוהכ"פ ַָהשבועות,
ע"פ  מתנהגים יוהכ"פ בנעילת לגמרי!... אחר אדם כמו מתנהגים ולמחרת לביהכנ"ס, רצים ביוהכ"פ
רגיל  חול יום בין לחלק התורה על בעה"ב הנך אם שרוצים!... כפי מתנהגים רגיל חול וביום השו"ע,
וא"כ, אמיתי, ענין זה אין הרי – רצונו את לקיים להקב"ה טובה עושה אתה ביוהכ"פ שרק ליוהכ"פ,

האמת?!... שאינה בדרך לילך הנני צריך מדוע

עצמו  את ולרמות תירוצים למצוא יכול – לעצמו בנוגע פשרות; ללא החינוך ענין להיות צריך ולכן
אפילו  להם לומר אפשר אי ולכן "קונצים"... שום יודעים שאינם הילדים, את לרמות אפשר אי אבל כו',

עצמו!... על לקבל מה יחליט שהוא הילד יטען שאז כיון לשנותו, שניתן בשו"ע אחד סעיף על

.ËÏ:זה בענין נוספת ואזהרה

ובין  לרע טוב בין ולברר להבחין כבר כשיכול לחינוך, מגיע שהילד הזמן על רק חושבים כלל בדרך
בבית. אמו והנהגת הנהגתו אופן נוגע שלא חושבים שלפנ"ז לזמן בנוגע אבל לשקר, אמת

כן  אינו האמת משה 253אך לנו צוה תורה מלמדו אביו לדבר מתחיל "כשהתינוק ומיד  תיכף אלא ,
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ז.250) ז, ואתחנן
יג.251) כח, משלי

יו"ד.252) יו"ד, ירמי'
וש"נ.253) .312 ע' חנ"ב מנחם תורת גם ראה



לט h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

שנתיים 254גו'" בגיל זה הרי הרגיל שבאופן – לדבר מתחיל רק התינוק כאשר ידבר,255: בדעת לא הרי –
זה. בלימוד התועלת מהי ולכאורה המדינה), בשפת לו יסבירו אם (גם המילות פירוש עדיין מבין ואינו

לתורה. לחנכו צריך כח, איזה אצלו להתפתח מתחיל כאשר שמיד התורה, אומרת ואעפ"כ

ע"ד פשוטים אנשים לעורר לילך הבעש"ט הנהגת אודות (סי"ד) ובהמשך וכמשנת"ל איש"ר, אמירת
הגלויים, בכחות חסר כאשר גם כי הגלויים, דכחות ומצב במעמד להתחשב שאין (סכ"ב) גם נתבאר לזה
מבין  אינו התינוק כאשר שגם בנדו"ד, ועד"ז בשלימות, הם הנעלמים הכחות הרי כו', והשגה בהבנה
שנים  עשרות לאחרי וגם כו', בזכרונו ונחקק הנעלמים, בכחותיו נקלט זה הרי גו'", צוה ד"תורה הלימוד
חכמת  ע"פ הוא שכן מסקנא לידי כבר הגיעו הרופאים שגם ולהעיר, הנהגתו. על השפעה לזה יש

הרפואה.

להזהר  צריך אז שכבר לידתו, לאחרי מיד – לדבר שמתחיל לפני עוד החינוך ענין מתחיל ובאמת
מהו  נפק"מ שאין לחשוב יכולים שלכאורה אף אותו, ולהרדים להרגיע כדי שמנגנים הניגון על ולהקפיד
משפיע  אזי כו', פתוחות אזנים לנשמה ויש חיים, נשמת לו שיש תינוק אודות שמדובר דכיון – הניגון

ניגון  נולד שרק לתינוק לנגן ישראל מנהג הי' ולכן חייו, ימי כל על רושם ומותיר הנשמה על 256השיר

סחורה" מכל סחרה ש"טוב התורה מעלת אודות יותר 257שתוכנו סחורה"), בעסטע די איז תורה ("די
הרשב"א  מ"ש וכידוע כו', מאנדלען") און ("ראזשינקעס ממתקים שיש 258מכל זקנות, נשים מנהג אודות ַָ

היא" תורה ישראל ד"מנהג התוקף כל כו'.259בו גאון של תשובה גם ומכריע ,

התינוק  לידת לפני חדשים תשעה כבר מתחיל זה שענין .260ועד ש"נשמה משעה באדם"– ניתנה .
בזה) הענינים 261(כהדעות שכל להבטיח צריכים וברוחניות, בגשמיות בריא ילד שיוולד שכדי והיינו, ,

אלא כשר, ילד רק לא יוולד שעי"ז ה', כרצון ובקדושה ובכשרות בטהרה יהיו וטהור שלפנ"ז קדוש גם
ובנשמה. בגוף

.Ó חב"ד ובנות נשי של האסיפה בעת שעבר בשבוע להמדובר בהמשך גם בא זה שה"מפתח"262ענין ,
האם. של בידי' נמצא החינוך לענין

המאכלים,– כשרות ענין כמו והאם, האב שוים שבהם ענינים אלא יש האם, אכילת רק לא שנוגע
דהאם  והאודם דהאב מהלובן מהאב, והן מהאם הן נעשה הגוף בנין שהרי האב, אכילת ואף 263גם ,

על  משפיעים מהאב שבאים הענינים גם הרי האם, מן שבא מהאודם נעשה הגוף עיקר שהוא שהבשר
כו'. הטבע

כיון  האם, של התפקיד זה הרי כלל שבדרך אף הנה – בעריסה לתינוק שמנגנים להניגון בנוגע וכן
האב. זאת עושה עסוקה, כשהאם לפעמים, הנה הפרנסה, בעניני עסוק שהאב

הולד. לידת לפני חדשים תשעה שמתחילים לענינים בנוגע כנ"ל – להאם רק ששייכים ענינים יש אבל

.‡Ó:פשוטות ובאותיות

לפנ"ז. והאם האב בהנהגת תלויים – ילדים עם בימינו שישנם הקשיים כל

מהיהודים  הצרות שהתחילו בשעה ברוסיא, בהיותו עוד אדמו"ר מו"ח כ"ק שאמר מה וכידוע
המשפחה  טהרת של הענין הי' שבעבר בגלל היא, בעבר הי' שלא זה למצב שהסיבה הקומוניסטים,
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יט.254) יא, עקב ספרי א. מב, סוכה
(תורת 255) ס"כ דאשתקד דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה

וש"נ. .(45 ע' חנ"ג מנחם
(256.50 הערה 134 ע' חמ"ט מנחם תורת גם ראה
דשמח"ת.257) ושמחו" "שישו פיוט
סי"ג.258) משה השיב בשו"ת הובא ס"ט. ח"א שלו בשו"ת
הובא 259) – מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה

שו"ע  .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד ברמ"א

סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח אדה"ז
ועוד.

(תורת 260) סט"ו תשכ"ז דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה
וש"נ. .(43 ע' ח"נ מנחם

ב.261) צא, סנהדרין
(262.(214 ע' חנ"ו מנחם (תורת ס"ג סיון ר"ח שיחת
א.263) לא, נדה

h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

העמים" מכל סגולה לי "והייתם באמרו: התורה, את לבנ"י ונתן זו, "ערבות" הקב"ה קיבל 249ולכן

העמים" מכל המעט ו"אתם הארץ", כל ש"לי ).250(אע"פ

.ÁÏ:אלו לימינו והלימוד ההוכחה וזוהי

לילדים. שמעניקים החינוך ע"י – היא התורה שקבלת לדעת צריך

יום,ה  בכל התורה בלימוד שיעור לקבוע וצריך התורה, מוסדות להחזקת כסף ליתן שצריך אמת ן
יתחנכו  ילדה) והן ילד (הן שהילדים – הוא העיקרים עיקר חובה; ידי יוצאים לא בכך אעפ"כ, אבל
חיים" "תורת של באופן התורה תהי' היוםֿיום בחיי עניניהם בכל בנ"י שאצל ה"ערבים" שהם באופן

אמת". ו"תורת

אמת. זו אין – פשרה עושים וכאשר אמיתיות. שתי ואין אחת, היא ה"אמת" והרי

וריקונסטרוקטיבית, קונסרבטיבית  רפורמית, שיטות : שלש ביהדות  ושמאל אין ימין יש גופא וביניהם
משנים  ואח"כ לחצאין, משנים בתחילה הנה לשנות, מתחילים וכאשר אחת, יהדות ורק אך יש ואמצע...
אחד  דבר לשנות רוצים אם אפילו שכן, "ערטילאי", במצב ונשארים לגמרי שמשנים ועד יותר, עוד

התורה. שלימות היפך זה הרי בתורה,

ירוחם" ועוזב ו"מודה בתשובה, ישוב אזי – נכשל שהוא יודע פלוני אצלו 251כאשר יש כאשר אבל ;
כיון  לעולם, בתשובה ישוב לא – התרי"ג המצוה מקבל ואינו מצוות, תרי"ב רק שמקבל "שיטה",

מצוה! זוהי הרי – דבריו לפי ואדרבה: עבירה, זו אין שלשיטתו

אני  ואילו אחת, מצוה לדלת מעבר זרקת אתה לאביו: אומר אזי – כזו הנהגה רואה הילד וכאשר
כולם! את שיזרוק ועד מצוות... וארבע שלש שתים, ואזרוק ממך, יותר  "פיקח"

נאמר  שעלי' וישראל, משה תורת אמת", "תורת אחת, יהדות רק שיש לילדים אומרים כאשר 167ורק

לחדש  עתיד ותיק שתלמיד מה גם כולל לאמר", האלה הדברים כל את אלקים התורה 168"וידבר ו"זאת ,
אמת". "תורת ע"פ יתנהג הוא וגם דברֿמה, לשנות הבן של דעתו על יעלה לא אזי – מוחלפת" תהא לא

אמת" אלקים "ה' – הקב"ה מקיים המצטרך.252ואז בכל הברכות כל את ליתן הבטחתו את –

להורים  באים שילדים שבזמננו, הילדים עם הקשיים כל את אין – כזה באופן היא ההנהגה וכאשר
שניתי" לא הוי' ד"אני הענין את אצלכם רואים היכן צודקת: בחג 133בטענה תורה אותה שזוהי ,

הפוכה: דוגמא מראים שאתם בשעה בה – מיטוואך") א ("סתם רגיל חול וביום ביוהכ"פ ַָהשבועות,
ע"פ  מתנהגים יוהכ"פ בנעילת לגמרי!... אחר אדם כמו מתנהגים ולמחרת לביהכנ"ס, רצים ביוהכ"פ
רגיל  חול יום בין לחלק התורה על בעה"ב הנך אם שרוצים!... כפי מתנהגים רגיל חול וביום השו"ע,
וא"כ, אמיתי, ענין זה אין הרי – רצונו את לקיים להקב"ה טובה עושה אתה ביוהכ"פ שרק ליוהכ"פ,

האמת?!... שאינה בדרך לילך הנני צריך מדוע

עצמו  את ולרמות תירוצים למצוא יכול – לעצמו בנוגע פשרות; ללא החינוך ענין להיות צריך ולכן
אפילו  להם לומר אפשר אי ולכן "קונצים"... שום יודעים שאינם הילדים, את לרמות אפשר אי אבל כו',

עצמו!... על לקבל מה יחליט שהוא הילד יטען שאז כיון לשנותו, שניתן בשו"ע אחד סעיף על

.ËÏ:זה בענין נוספת ואזהרה

ובין  לרע טוב בין ולברר להבחין כבר כשיכול לחינוך, מגיע שהילד הזמן על רק חושבים כלל בדרך
בבית. אמו והנהגת הנהגתו אופן נוגע שלא חושבים שלפנ"ז לזמן בנוגע אבל לשקר, אמת

כן  אינו האמת משה 253אך לנו צוה תורה מלמדו אביו לדבר מתחיל "כשהתינוק ומיד  תיכף אלא ,

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

(ובפרש"י).249) ה יט, יתרו
ז.250) ז, ואתחנן
יג.251) כח, משלי

יו"ד.252) יו"ד, ירמי'
וש"נ.253) .312 ע' חנ"ב מנחם תורת גם ראה



h"kyz'dמ ,zereayd bgc 'a mei zgiy

. ימים ה' ("להמתין א'" יום עוד "להוסיף ההידור גם כולל י"ב בפשטות, – נקיים" ז' ותספור .264

הילדים!...265ימים) על ניכר הדבר הי' בזה, נזהרו לא וכאשר ,

רבתי  כלה במסכת שמצינו חסר 266וכפי שכאשר והיינו, טהורה, אינה שאמו חצוף בן על שאמרו ,
בחמותה" כלה באמה קמה בת אב, מנוול ש"בן ומצב מעמד נעשה אזי הטהרה, אחר 267ענין אחד ואף ,

כמ"ש  אלא בכך, אשם הבעש"ט 268אינו וכפירוש רעתך", יסורים,269"תייסרך לו גורם האדם של שהרע
הילדים. ומצב למעמד במיוחד נוגע זה הרי ובנדו"ד,

הרפואה  בחכמת כמו להתנהג יש – זאת למנוע :270וכדי

לבטל  עצה יש אזי וכו', רועדות שידיו או גבוה, חום כמו מחלה, של סימנים אדם אצל כשרואים
מקל ipniqאת לו ליתן או החום, את שמורידים הרפואה סממני לו שנותנים עי"ז (המסובב), המחלה

את לרפא – יותר טובה עצה יש אבל וכיו"ב; בהליכתו עליו יתבטל zaiqלהשען ממילא ובדרך המחלה,
נותנים  המחלה, סיבת את שירפאו עד הנה רב, זמן דורש המחלה סיבת ריפוי שכאשר אלא המסובב. גם

המסובב. את ולהסיר החולה על להקל תרופה בינתיים

"כרם" בשם נקראים בנ"י בנדו"ד: ח"ו,271ועד"ז להיפך ולא נחמד, כרם זה שיהי' להשתדל וצריך ,
– הוא העיקר אבל האפשרי; באופן המצב לתיקון לפעול להשתדל צריכים ומיד שתיכף בודאי ולכן

את החינוך.daiqdלמצוא אופן – היא והסיבה הבלתיֿרצוי, למצב

– עכשיו לעשות יכולים ומה לפנ"ז, שנים מכמה כבר שנעשה ענין אודות מדובר שלכאורה הרי ואף
העבר daeyzdע"י על גם בעה"ב שמכאן 272נעשים להבא, על טובה בקבלה צורך יש זה שבשביל אלא ,

מתקבלת, תשובתו ואז העבר, על באמת שמתחרט ההוכחה שזוהי והישר, הטוב בדרך החינוך יהי' ואילך
תשעה  שהי' החסרון על הבט מבלי הנהגתם, את להטיב לבת או לבן תשובה הרהור יומשך ומלמעלה
גמורה, חרטה כשישנה – אמורים דברים במה אבל טובה; לא בדרך החינוך והמשך לידתם, קודם חדשים
והישר, הטוב בדרך שמחנכים חינוך במוסדות התמיכה ע"י בפועל, במעשה ההנהגה תיקון שרואים ועד
הידור, של ובאופן ומכופל כפול באופן לנכדים, ובנוגע הילדים לשאר בנוגע הראוי החינוך ע"י וגם

העבר. תיקון גם נעשה שעי"ז

המשפחה  טהרת של לענין בנוגע אבל לאב, גם חלק יש הלידה, לאחר לחינוך בנוגע – לעיל וכאמור
כל  עם הענין קיום תלוי וברצונה לאם, נמסרה בזה הנאמנות כל הרי לפנ"ז, חדשים תשעה שמתחיל
שיוולד  לילד שנוגע ענין אודות מדובר שהרי – כו' החברה או השכנה מדברי להתפעל מבלי הדיוקים,
שיזיק  דבר יעשו השכנה דברי שבגלל הדעת על יעלה שלא וכשם הדורות, כל סוף עד אחריו ולבניו
אמו); של הסינר תחת בהיותו רק לא וסבא, אבא שיהי' לאחרי (גם חייו ימי כל במשך הבן לבריאות

בפועל. מאשר בדמיון יותר הם זה, בענין האם של הקשיים שכל גם ומה

הדורות. כל סוף עד בריאים ונינים ונכדים בנים הקב"ה נותן המתאים, באופן מתנהגים וכאשר

בריאים  וקיימא, חיא זרעא ובנות, בנים להעמיד – לבנ"י הקב"ה שנתן הקדושה השליחות וזוהי
בפועל  האיןֿסוף כח ניכר שבו ענין שזהו וברוחניות, ה"אמון"273בגשמיות את הקב"ה נותן ובזה ,

שלפנ"ז. והשנים החדשים במשך המתאימה ההכנה לאחרי באם, ובעיקר והאם, האב בהורים,

– התורה נתינת על הקב"ה שקיבל ה"ערבות" שזוהי – החינוך לענין בנוגע טובה החלטה ומתוך
והנין, הנכד הבן, הסבא, עם יחד ובפנימיות, בשמחה כולה השנה לכל השבועות מחג בריקוד יוצאים
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סי"א.265) סקצ"ו יו"ד רמ"א
רפ"ב.266)
בסופה.267) סוטה
וש"נ.268) .155 ע' חמ"ז מנחם תורת גם וראה יט. ב, ירמי'

וש"נ.269) .160 ע' חמ"ה מנחם תורת גם ראה
וש"נ.270) .332 ע' חמ"ח מנחם תורת גם ראה
ה 271) ישעי' ספל"ד.ראה שמו"ר ואילך. א ,
וש"נ.272) .70 ע' חנ"ו מנחם תורת ראה
ואילך.273) סע"ד לט, שה"ש לקו"ת ובכ"מ.ראה
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היעוד  לקיום וזוכים והנכדה, הבת הסבתא, עם נשים, בעזרת כיון 274וכן במחול", בתולה תשמח "אז
ו  קדושים יהודים ילדים של דור בימינו.שהעמידו במהרה צדקנו, משיח לקראת עמהם שהולכים טהורים,

***

.·Ó:בלבד נקודות של באופן לקמן הבא ידובר – הזמן הגבלת מצד

הלוחות  על "חרות נאמר ובמשנתם)" בהם שבחר ברוך המשנה (בלשון חכמים "שנו א"ת 275בפרק ,
תורה" בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך שאין חרות, אלא הצ"צ 276חרות האריך לתווך 277(וכבר ֵָ

הגמרא  דברי עם זה .278מארז"ל הראשונות לוחות נשתברו לא שולטת "אלמלי ולשון אומה כל אין .
. שנאמר דוקא).בהן, ראשונות ללוחות שייך החירות שענין משמע שמזה חירות", .

חוזר" משנה בדבר ש"טעה עד כ"כ הפשוט דבר שהוא משנה, דבר שזהו שכאשר 279וכיון מובן, הרי ,
חורין". "בן נעשה אזי בתורה, עוסק יחיד יהודי

במדה  תורה ללמוד נפשו ומוסר יכלתו כפי עושה מהם אחד שכל יחידים ריבוי ישנם וכאשר
רבבות  לכו"כ בנוגע קרובה הכנה זה הרי – שונים במקומות שישנם מהגזירות להתפעל מבלי האפשרית,
בנוגע  רק (לא חורין בני שיהיו מס"נ, מתוך תומ"צ מקיימים ואעפ"כ ובשבי' במיצר שנמצאים מישראל
כמ"פ  שהם – יחד וכולם מהם, אחד שכל והיינו, טפחים, מעשרה למטה בגשמיות גם) אלא לנשמתם,

שבזה  הפירושים כל (עם המרחב אל המיצר מן לחירות, יצאו – ריבוא ובזקני 280ששים "בנערינו גו'), נו
ובבנותינו" אתם"281בבנינו וזהבם ו"כספם ממש.282, בימינו במהרה שמחה, של ובאופן ,

שיצאו  אלו וכן שנה, עשרים לפני משם יצאו שכבר הראשונים שלוחיהם ישנם שכבר לאחרי ובפרט
אחריהם. שיבואו אלו וכן תשכ"חֿט), (בשנים לאחרונה

בכל  לעמוד שיוכלו ובאופן וברוחניות, בגשמיות טובה הכי הסתדרות מהם אחד לכל ותהי'
שבהם  שנה חמישים שלאחרי שטוען היצה"ר מפיתויי להתפעל שלא – החדש שבמקומם ה"נסיונות"
למהוי, כדבעי שאינם החדש במקום הנמצאים מאלו ללמוד עתה יכולים ביומו, יום מידי למס"נ הוצרכו

בקודש" "מעלין שצ"ל לדעת "כן 283אלא הנה נפשי", לך ד"צמאה הענין אצלם שהי' וכשם בקודש 284,
וכבודך" עוזך לראות לבב.285חזיתיך וטוב שמחה ומתוך הרחבה מתוך ,

ובנותיהם  בניהם את ומחנכים והישר, הטוב בדרך הולכים משם שביציאתם יראה הקב"ה וכאשר
הכתוב  עליו ו"שנה – לעיל וכאמור ריבוא, ששים כמ"פ משם הקב"ה יוציא אזי התומ"צ, בדרכי

אל 286לעכב" המיצר מן יצאו אתם", וזהבם ו"כספם ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו ש"בנערינו –
הפירושים. כל ועם כפשוטו, המרחב,

דידן, בעגלא לארצנו, קוממיות ויוליכנו שיבוא טפחים, מעשרה למטה צדקנו משיח את וימשיכו
ממש. בקרוב

נפשי". לך "צמאה הניגון בעצמו ניגן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

זשוריצי  "ניע והניגון פ"א), – הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון הכנה, ניגון לנגן צוה אח"כ
ָכלאּפצי"].

***
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ב'כב.277) ע' תשא אוה"ת
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מדרש 284) (ראה צדיקים של לשון שהוא דייקא, "כן"

כן"). "על ה) (א, עה"פ תהלים
בֿג.285) סג, תהלים
וש"נ.286) ע"ב. ריש נא, יומא
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. ימים ה' ("להמתין א'" יום עוד "להוסיף ההידור גם כולל י"ב בפשטות, – נקיים" ז' ותספור .264

הילדים!...265ימים) על ניכר הדבר הי' בזה, נזהרו לא וכאשר ,

רבתי  כלה במסכת שמצינו חסר 266וכפי שכאשר והיינו, טהורה, אינה שאמו חצוף בן על שאמרו ,
בחמותה" כלה באמה קמה בת אב, מנוול ש"בן ומצב מעמד נעשה אזי הטהרה, אחר 267ענין אחד ואף ,

כמ"ש  אלא בכך, אשם הבעש"ט 268אינו וכפירוש רעתך", יסורים,269"תייסרך לו גורם האדם של שהרע
הילדים. ומצב למעמד במיוחד נוגע זה הרי ובנדו"ד,

הרפואה  בחכמת כמו להתנהג יש – זאת למנוע :270וכדי

לבטל  עצה יש אזי וכו', רועדות שידיו או גבוה, חום כמו מחלה, של סימנים אדם אצל כשרואים
מקל ipniqאת לו ליתן או החום, את שמורידים הרפואה סממני לו שנותנים עי"ז (המסובב), המחלה

את לרפא – יותר טובה עצה יש אבל וכיו"ב; בהליכתו עליו יתבטל zaiqלהשען ממילא ובדרך המחלה,
נותנים  המחלה, סיבת את שירפאו עד הנה רב, זמן דורש המחלה סיבת ריפוי שכאשר אלא המסובב. גם

המסובב. את ולהסיר החולה על להקל תרופה בינתיים

"כרם" בשם נקראים בנ"י בנדו"ד: ח"ו,271ועד"ז להיפך ולא נחמד, כרם זה שיהי' להשתדל וצריך ,
– הוא העיקר אבל האפשרי; באופן המצב לתיקון לפעול להשתדל צריכים ומיד שתיכף בודאי ולכן

את החינוך.daiqdלמצוא אופן – היא והסיבה הבלתיֿרצוי, למצב

– עכשיו לעשות יכולים ומה לפנ"ז, שנים מכמה כבר שנעשה ענין אודות מדובר שלכאורה הרי ואף
העבר daeyzdע"י על גם בעה"ב שמכאן 272נעשים להבא, על טובה בקבלה צורך יש זה שבשביל אלא ,

מתקבלת, תשובתו ואז העבר, על באמת שמתחרט ההוכחה שזוהי והישר, הטוב בדרך החינוך יהי' ואילך
תשעה  שהי' החסרון על הבט מבלי הנהגתם, את להטיב לבת או לבן תשובה הרהור יומשך ומלמעלה
גמורה, חרטה כשישנה – אמורים דברים במה אבל טובה; לא בדרך החינוך והמשך לידתם, קודם חדשים
והישר, הטוב בדרך שמחנכים חינוך במוסדות התמיכה ע"י בפועל, במעשה ההנהגה תיקון שרואים ועד
הידור, של ובאופן ומכופל כפול באופן לנכדים, ובנוגע הילדים לשאר בנוגע הראוי החינוך ע"י וגם

העבר. תיקון גם נעשה שעי"ז

המשפחה  טהרת של לענין בנוגע אבל לאב, גם חלק יש הלידה, לאחר לחינוך בנוגע – לעיל וכאמור
כל  עם הענין קיום תלוי וברצונה לאם, נמסרה בזה הנאמנות כל הרי לפנ"ז, חדשים תשעה שמתחיל
שיוולד  לילד שנוגע ענין אודות מדובר שהרי – כו' החברה או השכנה מדברי להתפעל מבלי הדיוקים,
שיזיק  דבר יעשו השכנה דברי שבגלל הדעת על יעלה שלא וכשם הדורות, כל סוף עד אחריו ולבניו
אמו); של הסינר תחת בהיותו רק לא וסבא, אבא שיהי' לאחרי (גם חייו ימי כל במשך הבן לבריאות

בפועל. מאשר בדמיון יותר הם זה, בענין האם של הקשיים שכל גם ומה

הדורות. כל סוף עד בריאים ונינים ונכדים בנים הקב"ה נותן המתאים, באופן מתנהגים וכאשר

בריאים  וקיימא, חיא זרעא ובנות, בנים להעמיד – לבנ"י הקב"ה שנתן הקדושה השליחות וזוהי
בפועל  האיןֿסוף כח ניכר שבו ענין שזהו וברוחניות, ה"אמון"273בגשמיות את הקב"ה נותן ובזה ,

שלפנ"ז. והשנים החדשים במשך המתאימה ההכנה לאחרי באם, ובעיקר והאם, האב בהורים,

– התורה נתינת על הקב"ה שקיבל ה"ערבות" שזוהי – החינוך לענין בנוגע טובה החלטה ומתוך
והנין, הנכד הבן, הסבא, עם יחד ובפנימיות, בשמחה כולה השנה לכל השבועות מחג בריקוד יוצאים
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בשיחת 264) בזה הביאור ראה – י"ג מספר גם נזכר בהשיחה
ואילך). 296 ע' חנ"ו מנחם (תורת ס"ג נשא ש"פ

סי"א.265) סקצ"ו יו"ד רמ"א
רפ"ב.266)
בסופה.267) סוטה
וש"נ.268) .155 ע' חמ"ז מנחם תורת גם וראה יט. ב, ירמי'

וש"נ.269) .160 ע' חמ"ה מנחם תורת גם ראה
וש"נ.270) .332 ע' חמ"ח מנחם תורת גם ראה
ה 271) ישעי' ספל"ד.ראה שמו"ר ואילך. א ,
וש"נ.272) .70 ע' חנ"ו מנחם תורת ראה
ואילך.273) סע"ד לט, שה"ש לקו"ת ובכ"מ.ראה



h"kyz'dמב ,oeiq c"i ,`yp t"y zgiy

.‚Ó כי חת"ת, שיעורי – אודותיו לעורר המתאים הזמן הוא השבועות שחג נוסף ענין :287ישנו

מסיני" תורה קיבל "משה השבועות המלך 288בחג דוד של ההילולא יום הוא השבועות חג מלכא 31; ,
הבעש"ט  של ההילולא יום גם והוא בתורת 96משיחא; אח"כ שנמשך כפי חוצה, המעיינות הפצת שענינו ,

(וכידוע  חב"ד שתורהֿשבכתב 289חסידות פטרבורג), לאחרי התחיל חוצה מעיינותיך דיפוצו הענין שעיקר
התניא  ספר הוא ישמח290שלה "וכעת התניא: ספר על בהסכמה גם וכמרומז ,l`xyi(הבעש"ט) .291כו'"

ראשון  (יום יום לכל השייכת הפרשה – חומש שיעורי והפצת חיזוק אודות להזכיר המקום כאן ולכן,
(וכיו"ב  רש"י פירוש עם וכו') שני עד הפרשה מהתחלת לימי 292– שנחלקו כפי – תהלים שיעורי ,(

אדמו"ר. מו"ח כ"ק ע"י השנה לימי שנחלקו כפי – תניא ושיעורי החודש,

יקרב  זה וענין זאת, יקיימו אחרים שגם להשתדל – זאת ויפיץ בעצמו, זאת יקיים אחד שכל ויה"ר
משיחא. מלכא דוד ע"י הגאולה את

ברכה". של מ"כוס לכאו"א שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק – והבדלה ערבית תפלת המזון, ברכת [לאחרי

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל – לך" "ויתן ואמירת אחרונה ברכה לאחרי

•
.h"kyz'd ,oeiq c"i ,`yp t"y zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

לשבת ‡. בנוגע כמ"ש כו', בו שמתעלים שלפניו, החול ימי ששת על פועל השבת שיום כמ"פ דובר
בראשית  ימי של ימי 1הראשון בששת שנבראו הענינים שכל היינו, צבאם", וכל והארץ השמים "ויכולו :

השבת. ביום נתעלו המעשה,

ליום  בנוגע להסתפק יש אבל בשבת, שמתעלים הדבר ברור – השבת שלפני החול לימי בנוגע ובכן:
שלאחריו. בשבת עולה הוא גם אם החול, ימי ששת שלפני השבת

כי: – עלי' בו שפועל הא', שבת לגבי הב' בשבת עילוי שיש הסברא מהי דלכאורה – הדבר וטעם

יומין" כולהו מתברכין ש"מיני' השבת, יום מענין גם ישנו החול ימי ששת 2בששת עניני שכל וכיון .
מתעלה  שלפניהם) מהשבת (הברכה שבהם השבת ענין שגם מובן הרי השבת, ביום מתעלים החול ימי

(שלאחריהם). השבת ביום

(ש"מיני' החול ימי ששת עם הקשור השבת שענין כשם הנה אחד, הו"ע השבת ענין שכללות וכיון
ששת  עם קשור שאינו השבת ענין גם אז מתעלה כמו"כ שלאחריו, בשבת עולה יומין") כולהו מתברכין
היותו  גם כולל יומין", כולהו מתברכין ש"מיני' מזה שלמעלה ענינים גם ישנם בשבת שהרי – החול ימי

בחסידות  (כמבואר לגמרי הזמן מהשתלשלות ראשון 3למעלה יום "היום שבוע: בכל שאומרים הטעם
ד  דשי"ב, ראשון מיום ימים ריבוי עברו שכבר אף מהזמן,בשבת", למעלה שהוא ענין יש שבשבת כיון

ביום  מתעלה זה ענין וגם מחדש), הזמן ענין מתחיל השבת ולאחרי הזמן, השתלשלות ענין כל נפסק אזי
יומין". כולהו מתברכין ש"מיני' השבת ענין שמתעלה כשם שלאחריו, השבת
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(תורת 287) סט"ז דאשתקד דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה
ואילך). 40 ע' חנ"ג מנחם

רפ"א.288) אבות
ואילך.289) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש
ע'290) ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק .79 ע' תש"ב סה"ש

וש"נ. ואילך. רסא

א.291) סא, ח"א לקו"ד ראה
וש"נ.292) קפז. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה

א.1) ב, בראשית
א.2) פח, ב. סג, זח"ב
ובכ"מ.3) סע"א. כה, שה"ש לקו"ת ראה



מג h"kyz'd ,oeiq c"i ,`yp t"y zgiy

"זמן ·. אומרים בו שגם השבועות, דחג ב' יום הי' שלפניו השבת יום הנה – זה הש"ק ליום ובנוגע
נעשית  זה הש"ק  שביום נמצא, שלפניו, השבת גם מתעלה השבת שביום האמור וע"פ תורתנו", מתן

השבועות. חג של העלי'

לחג  שייכים היו שלאחריהם) השבת ביום מתעלים (שבודאי השבוע של החול ימי שגם ובפרט
להיותם – oinelyzdהשבועות ini לחג שטפל בלבד תשלומין של ענין שזהו (דאף השבועות חג של

השבועות). לחג שייכות להם שיש מובן השבועות חג את להשלים שביכלתם גופא מזה הרי השבועות,

" גם הי' השבוע ימי שבין זאת, geahועוד mei ישראל בארץ גם הנה בשבת, חל סיון שז' זו (ובשנה "
סיון  בח' טבוח" "יום השבועות,4הי' בחג להקריב יכולים היו שלא ראי' עולות מקריבים היו שבו – (

והרבה  גם) אלא מיוחדת, במדריגה שהיו ב"ה רק (ולא כדבריהם ב"ה עשו זה ו"בדבר ב"ש, כדעת
כמותם" נהגו משנת"ל 5מישראל ע"פ ובפרט תשלומין,4, בגדר אינה טבוח" ב"יום שההקרבה לומר שיש

רק  ולא הדין, מעיקר ותענית בהספד שאסור מזה כדמוכח מלכתחילה, ההקרבה זמן הוא זה יום אלא
התשלומין  ימי כשאר מנהג, השבועות5מחמת לחג ששייך כך, ,xzei.התשלומין ימי משאר

נסתי  לא וטעמים סיבות איזה שמצד ענינים כמה להמשיך) עכ"פ (או לסיים המקום כאן ים ולכן,
השבועות. בחג ביאורם

להמדובר ‚. בנוגע – לראש לטעות 6ולכל מקום נתינת לשלול צורך שיש המשפחה, טהרת בענין
ולהמתין להחמיר שיש לפועל, המנהג b"iבנוגע  והיפך ההלכה היפך שזהו – .7ימים

להמתין שצריך הכוונה היתה – י"ג המספר בהתוועדות שנזכר י"ב crומה שיהיו היינו, הי"ג, ליום
ככולו. היום דמקצת באופן ולא שלמים, ימים

לחג  שייכותו בגלל – ככולו) היום דמקצת באופן ולא שלמים, בימים צורך (שיש זה ענין ונזכר
:8השבועות 

בו  בשבעה או תורה ניתנה בסיון בששה אם לרבנן יוסי ר' בין לפלוגתא "בה'9בנוגע לרבנן הנה ,
פרישה" עוד,10עבוד תפלטנה שמא חשו ולא שבת ליל ומדטבלו חשיכה, עם אלא פרשו שלא "ויש ,

.ש"מ היום ומקצת טהורה, בג' ככולו"דפולטת רק11. לפרוש צריך "אין ועפ"ז עונות", יוסי 12ג' ולר' ;
פרישה" עבוד עונות"10"בד' ו' לפרושי ו"בעי ,12.

באופן  ולא שלימות", עונות ו' עלי' שיעברו עד נקיים ז' לספור מתחלת ש"אינה מנהגנו יסוד וזהו
. אחד יום עוד (ו"להמתין ערב" לעת ד' יום "ותפסוק ככולו, היום ולכן שמקצת וכו'", שמא דחיישינן .

ימים") ה' להמתין .13"צריכה

פוסק  הזקן שרבינו (כרבנן),14ואף התורה" ניתנה בסיון ש"בששה

פעם – הענין 15וכמשנ"ת כל קורין בסיון) (ששה שבועות של ראשון שביום מזה הוא לזה שההכרח
התורה" ניתנה שבו יום של ענינו ("שהוא שם 16דמתןֿתורה על דיחזקאל, במרכבה בנביא "ומפטיר ,(
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ע'4) חנ"ו מנחם (תורת סל"א דחה"ש ב' יום שיחת ראה
.(272
וש"נ.5) סי"ט. סתצ"ד או"ח אדה"ז שו"ע
ואילך).6) 283 ע' (שם סמ"א שם
שם):7) להצ"צ דינים (ובפסקי סי"א סקצ"ו יו"ד רמ"א ראה

. ימים ה' "להמתין – לשנות" ואין אלו במדינות נוהגין ."וכן
כו'". עוד להחמיר שנהגו נשים כ"יש ולא נקיים", ז' ותספור

כ"ק 8) מענה בזה מועתק – לקמן הבא הענין לשלימות
ב' יום בשיחת להמדובר בנוגע השאלה על שליט"א אדמו"ר

וז"ל: דחה"ש,
– השבועות לחג זה) (דענין (השייכות הימים זהו חשבון ואם

י"ג  או כו')י"ב –בפולטת העונות לענין קשור לו יש כמובן
יותר. לרבנן ה"ז – י"ב שלר"י דמה ורבנן, ר"י דרק לפלוגתת וכיון

מחכה הרי – המג"א לדעת כר"י נוהגין וק"ל.יותר חומרא ,
להל' – כרבנן בסתצ"ד (אדה"ז) מפס"ד סתירה בזה יש ולכאורה

רסתצ"ד.וכו'נדה השו"ע נ"כ עיין .
ב.9) פו, שבת

רע"א.10) פז, שם
א.11) פו, שם פרש"י
שם.12) רמ"א
שם.13) ורמ"א שו"ע
רסתצ"ד.14) או"ח
ס"ע 15) ח"א אג"ק (ס"ג). מה חוברת "רשימות" גם ראה

ואילך. רצא
ס"ד.16) שם אדה"ז שו"ע

h"kyz'd ,oeiq c"i ,`yp t"y zgiy

.‚Ó כי חת"ת, שיעורי – אודותיו לעורר המתאים הזמן הוא השבועות שחג נוסף ענין :287ישנו

מסיני" תורה קיבל "משה השבועות המלך 288בחג דוד של ההילולא יום הוא השבועות חג מלכא 31; ,
הבעש"ט  של ההילולא יום גם והוא בתורת 96משיחא; אח"כ שנמשך כפי חוצה, המעיינות הפצת שענינו ,

(וכידוע  חב"ד שתורהֿשבכתב 289חסידות פטרבורג), לאחרי התחיל חוצה מעיינותיך דיפוצו הענין שעיקר
התניא  ספר הוא ישמח290שלה "וכעת התניא: ספר על בהסכמה גם וכמרומז ,l`xyi(הבעש"ט) .291כו'"

ראשון  (יום יום לכל השייכת הפרשה – חומש שיעורי והפצת חיזוק אודות להזכיר המקום כאן ולכן,
(וכיו"ב  רש"י פירוש עם וכו') שני עד הפרשה מהתחלת לימי 292– שנחלקו כפי – תהלים שיעורי ,(

אדמו"ר. מו"ח כ"ק ע"י השנה לימי שנחלקו כפי – תניא ושיעורי החודש,

יקרב  זה וענין זאת, יקיימו אחרים שגם להשתדל – זאת ויפיץ בעצמו, זאת יקיים אחד שכל ויה"ר
משיחא. מלכא דוד ע"י הגאולה את

ברכה". של מ"כוס לכאו"א שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק – והבדלה ערבית תפלת המזון, ברכת [לאחרי

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל – לך" "ויתן ואמירת אחרונה ברכה לאחרי

•
.h"kyz'd ,oeiq c"i ,`yp t"y zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

לשבת ‡. בנוגע כמ"ש כו', בו שמתעלים שלפניו, החול ימי ששת על פועל השבת שיום כמ"פ דובר
בראשית  ימי של ימי 1הראשון בששת שנבראו הענינים שכל היינו, צבאם", וכל והארץ השמים "ויכולו :

השבת. ביום נתעלו המעשה,

ליום  בנוגע להסתפק יש אבל בשבת, שמתעלים הדבר ברור – השבת שלפני החול לימי בנוגע ובכן:
שלאחריו. בשבת עולה הוא גם אם החול, ימי ששת שלפני השבת

כי: – עלי' בו שפועל הא', שבת לגבי הב' בשבת עילוי שיש הסברא מהי דלכאורה – הדבר וטעם

יומין" כולהו מתברכין ש"מיני' השבת, יום מענין גם ישנו החול ימי ששת 2בששת עניני שכל וכיון .
מתעלה  שלפניהם) מהשבת (הברכה שבהם השבת ענין שגם מובן הרי השבת, ביום מתעלים החול ימי

(שלאחריהם). השבת ביום

(ש"מיני' החול ימי ששת עם הקשור השבת שענין כשם הנה אחד, הו"ע השבת ענין שכללות וכיון
ששת  עם קשור שאינו השבת ענין גם אז מתעלה כמו"כ שלאחריו, בשבת עולה יומין") כולהו מתברכין
היותו  גם כולל יומין", כולהו מתברכין ש"מיני' מזה שלמעלה ענינים גם ישנם בשבת שהרי – החול ימי

בחסידות  (כמבואר לגמרי הזמן מהשתלשלות ראשון 3למעלה יום "היום שבוע: בכל שאומרים הטעם
ד  דשי"ב, ראשון מיום ימים ריבוי עברו שכבר אף מהזמן,בשבת", למעלה שהוא ענין יש שבשבת כיון

ביום  מתעלה זה ענין וגם מחדש), הזמן ענין מתחיל השבת ולאחרי הזמן, השתלשלות ענין כל נפסק אזי
יומין". כולהו מתברכין ש"מיני' השבת ענין שמתעלה כשם שלאחריו, השבת
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(תורת 287) סט"ז דאשתקד דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה
ואילך). 40 ע' חנ"ג מנחם

רפ"א.288) אבות
ואילך.289) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש
ע'290) ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק .79 ע' תש"ב סה"ש

וש"נ. ואילך. רסא

א.291) סא, ח"א לקו"ד ראה
וש"נ.292) קפז. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה

א.1) ב, בראשית
א.2) פח, ב. סג, זח"ב
ובכ"מ.3) סע"א. כה, שה"ש לקו"ת ראה



h"kyz'dמד ,oeiq c"i ,`yp t"y zgiy

שנאן" אלפי רבבות ברבוא בסיני הקב"ה נזכר 16שנגלה שבהפטרה בסיון), (שבעה שני ביום משא"כ ,
כלל. נזכר לא ובקרה"ת ברמז, רק  דמ"ת הענין

מתן  "זמן ואומרים בסיון, בששה רק שבועות חוגגים ישראל שבארץ מזה יותר, פשוטה ראי' ועוד
–תורתנו"

לחומרא  – יוסי) (כר' עונות ו' לפרושי דבעי קיי"ל .17מ"מ

להקריב „. יכולין היו שלא ראי' עולות מקריבין "היו טבוח שביום הזקן רבינו לשון בדיוק הביאור
בהם שאין לפי עצמו jxevביו"ט mey חכ"ח בלקו"ש נכלל – חגיגה שלמי הזכיר ולא כו'", נפש אוכל

.16 הערה 25 ע'

המדובר ‰. על שאלו מסופר 18כמו"כ שבסופה כיון השבועות, בחג רות מגילת לקריאת הטעם אודות
צדיקים  של שנותיהם ממלא הקב"ה והרי בעצרת, שמת מזה (כמובן בעצרת נולד ודוד דוד, לידת אודות

הזקן  רבינו בשו"ע הרי – ליום) מתן 19מיום זמן שהוא בשבועות רות מגילת לקרות ש"נוהגין הובא
מביא  ואינו כשנתגיירה", לרות שהי' כמו ועוני, יסורין ע"י אלא תורה נתנה שלא ללמוד כדי תורה,

דוד? דלידת הטעם

את בשו"ע מביא אינו הזקן שרבינו מובן ולכן lkאך בפועל, להלכה שנוגע מה רק אלא הטעמים,
"כדי בו שיש טעם כאן לפועל.cenllהביא שנוגע ענין שזהו ועוני", יסורין ע"י אלא תורה נתנה שלא

מקום  יש בלבד זה טעם מצד כי, דוד, דלידת בטעם להסתפק יכול אינו הזקן שרבינו להוסיף, ויש
השבועות: בחג השירים ושיר הפסח, בחג רות מגילת קריאת להנהיג

בשו"ע  הזקן רבינו פסח 20כותב של המועד בחול שחל בשבת השירים שיר מגילת לקרות "נוהגין :
שיש  לפי השירים, שיר לקרות מתאים השבועות בחג גם ולכאורה, מצרים". יציאת מענין בה שיש לפי

כמארז"ל  הקב"ה, עם בנ"י של והחתונה להשידוך ששייך כו', וכלה חתן מענין יותר חתונתו 21בה "ביום
תורה". מתן זה

הפסח  בחג גם רות מגילת לקרוא מתאים קציר 22וכמו"כ "תחלת אודות שם מסופר שהרי –
יצי"מ.23שעורים" בזמן ניסן, בחודש שהוא מדבר", הכתוב העומר "בקצירת רש"י: ופירש ,

הרי: – השבועות בחג רות מגילת לקריאת בנוגע ואילו

רקא) הוא דוד לידת אודות רות.meiqaהסיפור מגילת

חגיגה ב) במסכת בתוס' כמובא – פלוגתא יש דוד למיתת מת 25שבירושלמי 24בנוגע ש"דוד איתא
מדליקין  במה בפרק בשבת "משמע בבבלי, ואילו חל 26בעצרת", אינו עצרת (והרי דוד" נפטר דבשבת
אהא". פליג אלא הכי לי' לית התם "ושמא ומסיק, בשבת),

לאברהם ג) בחסד הצ"צ 27איתא בדרושי שהובא הפסוק 28(ספר על בל 29) במעגלותיך אשורי "תמוך
עוד לחיות צריך הי' החמה דשנת החשבון וע"פ יום, וחצי שנה ע' דוד שחי פעמי", יום,a"lנמוטו

" שנולד laוזהו ראי' אין ועפ"ז, ימים". ל"ב זמנו קודם שנפטר פעמי, נמוטו יום ב"ל ר"ל פעמי, נמוטו
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רסתצ"ד.17) או"ח מג"א
וש"נ.18) .(248 ע' חנ"ו מנחם (תורת ס"ד שם
ס"ד 19) תשכ"ו דחה"ש ב' יום שיחת גם וראה סי"ג. שם

ואילך). 36 ע' חמ"ז מנחם (תורת ואילך
סי"ז.20) סת"צ
(במשנה).21) ב כו, תענית
לחג 22) בשייכות רות של הגיור אודות נזכר נוספת ברשימה

בנ"י. גיור הי' שבו הפסח,
כב.23) א, רות
אף).24) (ד"ה א יז,

ה"ג.25) פ"ב חגיגה ה"ד. פ"ב ביצה
סע"א.26) ל,
נח.27) נהר ד מעין
בהוספות28) ויקרא בלקו"ת הצ"צ ה,הגהות ואתחנן ב. נד,

לך  לך אוה"ת שנו. ע' אחרי פ' ביאוה"ז עג. ע' אור יהל סע"ד.
תתרנ. ע' תבוא א'ש. ע' מטות יז. ע' שמות א. תתשפא, ז) (כרך
"מעשה  ס' גם וראה ועוד. תשנא. ע' ב ) (כרך שה"ש תק. ע' נ"ך

ואילך). 82 (ע' פ"ג תשע"ה) (ברוקלין, חשב"
ה.29) יז, תהלים



מה h"kyz'd ,oeiq c"i ,`yp t"y zgiy

ארוך  זמן משך לחיות הוצרך שהרי ליום, מיום צדיקים של שנותיהם ממלא שהקב"ה זה מצד בעצרת,
יותר.

בעצרת. השירים ושיר הפסח, בחג רות מגילת לקרות לכאורה הי' מוטב וא"כ,

ע"י  אלא תורה נתנה שלא ללמוד "כדי בעצרת, רות מגילת לקריאת הטעם הזקן רבינו מביא ולכן
הפסח). בחג השירים שיר קורין (ובמילא כו'" לרות שהי' כמו ועוני, יסורין

.Â.השבועות בחג אודותם שדובר לענינים בנוגע בקיצור – כאן עד שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

אחד  כל צריך השבועות חג שלאחרי – העיקרית על והנקודה שקיבל מה בפועל ולקיים להמשיך
השבועות: בחג עצמו

הוא השבועות חג של ענינו שעיקר הנתינהoznכיון שזוהי לא dlrnlnתורה, מעשה בשעת הרי ,
לענין  שייך אינו מעשה שבשעת מרבו, שמקבל התלמיד וכמשל בפועל. הענינים את להמשיך שייך

פליט" לא למבלע דטריד ד"איידי לעצמו, השפעה לא אפילו מתחילה 30ההשפעה, תורה, מתן לאחרי ורק .
zlaw שבו הש"ק, ביום ובפרט התשלומין, בימי נעשה זה וענין כו'. בפנימיות שתומשך באופן התורה

במ"א  כמבואר מ"ת, עם קשור בכלל ששבת לכך נוסף (כנ"ל), השבועות חג של העלי' .31נעשית

עשיתי, שלי את אני לומר לא ממש; בפועל שיומשך אלא בלבד, והבטחות בהחלטות די שלא ומובן
ת"ת  בהל' כמבואר נקי, ואין כו', התמדה בתוספת וחסידות, נגלה התורה, בלימוד להתייגע פשוט 32אלא

כו'. והן בריא הן אחד, כל על חיוב הוא התורה שלימוד

כמ"ש  הקב"ה, של ברכתו לקבל "כלי" נעשים בתורה",33ועי"ז עמלים "שתהיו תלכו", בחוקותי "אם
קוממיות" אתכם "ואולך עד בפרשה, המנויות הברכות וכל בעתם", גשמיכם "ונתתי .34אזי

והחכמה  הדעה "תרבה שאז גאולה, לשנת ועד תורה, ושנת ברכה ושנת אורה שנת שתהי' ויה"ר
הרמב"ם  (כלשון היעוד 35והאמת" יקויים ולאח"ז מכסים",36), לים כמים ה' את דעה הארץ "מלאה

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת

***

.Ê כמ"פ שאע"פ 37דובר החודש, ימי עם הקשורים והענינים השבוע ימי עם הקשורים לענינים בנוגע
ימי  עם הקשור ענין מ"מ, אופן, באותו תמיד אינה שקביעותם שרואים וכפי שונים, ענינים ב' שהם

השבוע. ימי עם הקשורים בענינים גם מוסיף החודש

כ"ק  של המאסר התחיל שבו סיון, בי"ד – היא החודש בימי זה הש"ק יום של הקביעות ובנדו"ד,
המאסר  ברשימת שכותב כפי אדמו"ר, .38מו"ח ג' ביום לילה חצות "אחרי התחיל זה י"ד שמאורע .

. ד' ליום אור סיון, סיון".בחודש בחודש ט"ו .

.Á החמה משקיעת הזמן תורה, ע"פ דלכאורה, – סיון י"ד ג' יום התאריך בציון הביאור ובהקדם
ג' ליום ולא סיון, ט"ו ד' ליום זה מאורע שייך וא"כ, שלאחריו, ליום נחשב הכוכבים מצאת ועאכו"כ

סיון?! י"ד

הזמן  אבל לילה, חצות עד רק זה הרי – השבת ליום ששייך שבת למוצאי בנוגע שאפילו ולהעיר,
וכו' תחנון לאמירת בנוגע ראשון, ליום כבר שייך לילה חצות שבהם 39שלאחרי לקדשים בנוגע ועד"ז .
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ב.30) ח, חולין – חז"ל ל' ע"פ
ג.31) ע' תענית מס' על לוי"צ תורת ג. ע, יתרו תו"א ראה

ועוד.
ה"ד.32) פ"ג – ואדה"ז ה"ח. פ"א – רמב"ם
ופרש"י.33) ובתו"כ בחוקותי ר"פ
יג.34) שם,
ספ"ט.35) תשובה הל'

בסופן.36) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'
חנ"ו 37) מנחם (תורת בתחלתה שמיני ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(157 ע'
וש"נ.38) .179 ע' תרפ"ז סה"ש
רצז.39) ס"ע חי"ד אג"ק גם וראה ס"ש. או"ח שע"ת ראה

וש"נ.

h"kyz'd ,oeiq c"i ,`yp t"y zgiy

שנאן" אלפי רבבות ברבוא בסיני הקב"ה נזכר 16שנגלה שבהפטרה בסיון), (שבעה שני ביום משא"כ ,
כלל. נזכר לא ובקרה"ת ברמז, רק  דמ"ת הענין

מתן  "זמן ואומרים בסיון, בששה רק שבועות חוגגים ישראל שבארץ מזה יותר, פשוטה ראי' ועוד
–תורתנו"

לחומרא  – יוסי) (כר' עונות ו' לפרושי דבעי קיי"ל .17מ"מ

להקריב „. יכולין היו שלא ראי' עולות מקריבין "היו טבוח שביום הזקן רבינו לשון בדיוק הביאור
בהם שאין לפי עצמו jxevביו"ט mey חכ"ח בלקו"ש נכלל – חגיגה שלמי הזכיר ולא כו'", נפש אוכל

.16 הערה 25 ע'

המדובר ‰. על שאלו מסופר 18כמו"כ שבסופה כיון השבועות, בחג רות מגילת לקריאת הטעם אודות
צדיקים  של שנותיהם ממלא הקב"ה והרי בעצרת, שמת מזה (כמובן בעצרת נולד ודוד דוד, לידת אודות

הזקן  רבינו בשו"ע הרי – ליום) מתן 19מיום זמן שהוא בשבועות רות מגילת לקרות ש"נוהגין הובא
מביא  ואינו כשנתגיירה", לרות שהי' כמו ועוני, יסורין ע"י אלא תורה נתנה שלא ללמוד כדי תורה,

דוד? דלידת הטעם

את בשו"ע מביא אינו הזקן שרבינו מובן ולכן lkאך בפועל, להלכה שנוגע מה רק אלא הטעמים,
"כדי בו שיש טעם כאן לפועל.cenllהביא שנוגע ענין שזהו ועוני", יסורין ע"י אלא תורה נתנה שלא

מקום  יש בלבד זה טעם מצד כי, דוד, דלידת בטעם להסתפק יכול אינו הזקן שרבינו להוסיף, ויש
השבועות: בחג השירים ושיר הפסח, בחג רות מגילת קריאת להנהיג

בשו"ע  הזקן רבינו פסח 20כותב של המועד בחול שחל בשבת השירים שיר מגילת לקרות "נוהגין :
שיש  לפי השירים, שיר לקרות מתאים השבועות בחג גם ולכאורה, מצרים". יציאת מענין בה שיש לפי

כמארז"ל  הקב"ה, עם בנ"י של והחתונה להשידוך ששייך כו', וכלה חתן מענין יותר חתונתו 21בה "ביום
תורה". מתן זה

הפסח  בחג גם רות מגילת לקרוא מתאים קציר 22וכמו"כ "תחלת אודות שם מסופר שהרי –
יצי"מ.23שעורים" בזמן ניסן, בחודש שהוא מדבר", הכתוב העומר "בקצירת רש"י: ופירש ,

הרי: – השבועות בחג רות מגילת לקריאת בנוגע ואילו

רקא) הוא דוד לידת אודות רות.meiqaהסיפור מגילת

חגיגה ב) במסכת בתוס' כמובא – פלוגתא יש דוד למיתת מת 25שבירושלמי 24בנוגע ש"דוד איתא
מדליקין  במה בפרק בשבת "משמע בבבלי, ואילו חל 26בעצרת", אינו עצרת (והרי דוד" נפטר דבשבת
אהא". פליג אלא הכי לי' לית התם "ושמא ומסיק, בשבת),

לאברהם ג) בחסד הצ"צ 27איתא בדרושי שהובא הפסוק 28(ספר על בל 29) במעגלותיך אשורי "תמוך
עוד לחיות צריך הי' החמה דשנת החשבון וע"פ יום, וחצי שנה ע' דוד שחי פעמי", יום,a"lנמוטו

" שנולד laוזהו ראי' אין ועפ"ז, ימים". ל"ב זמנו קודם שנפטר פעמי, נמוטו יום ב"ל ר"ל פעמי, נמוטו

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

רסתצ"ד.17) או"ח מג"א
וש"נ.18) .(248 ע' חנ"ו מנחם (תורת ס"ד שם
ס"ד 19) תשכ"ו דחה"ש ב' יום שיחת גם וראה סי"ג. שם

ואילך). 36 ע' חמ"ז מנחם (תורת ואילך
סי"ז.20) סת"צ
(במשנה).21) ב כו, תענית
לחג 22) בשייכות רות של הגיור אודות נזכר נוספת ברשימה

בנ"י. גיור הי' שבו הפסח,
כב.23) א, רות
אף).24) (ד"ה א יז,

ה"ג.25) פ"ב חגיגה ה"ד. פ"ב ביצה
סע"א.26) ל,
נח.27) נהר ד מעין
בהוספות28) ויקרא בלקו"ת הצ"צ ה,הגהות ואתחנן ב. נד,

לך  לך אוה"ת שנו. ע' אחרי פ' ביאוה"ז עג. ע' אור יהל סע"ד.
תתרנ. ע' תבוא א'ש. ע' מטות יז. ע' שמות א. תתשפא, ז) (כרך
"מעשה  ס' גם וראה ועוד. תשנא. ע' ב ) (כרך שה"ש תק. ע' נ"ך

ואילך). 82 (ע' פ"ג תשע"ה) (ברוקלין, חשב"
ה.29) יז, תהלים



h"kyz'dמו ,oeiq c"i ,`yp t"y zgiy

היום" אחר הולך לילה 40ה"לילה חצות עד רק זה הרי חכמים תקנת ע"פ הנה לא 41, בנדו"ד, ואילו .
לקדשים, בנוגע ולא ג'), יום (אלא השבת יום אודות לאחרי מדובר אירע שהמאורע למרות ואעפ"כ,

שלפניו! ליום שייכותו מודגשת לילה, חצות

היום, אחר הולך הלילה שאצלם העולם, לאומות גם שייך זה שמאורע דכיון – בזה הביאור לומר ויש
סיון. י"ד ג' יום היותו גם נזכר לכן מ"ת, לפני כמו

ניתנה  שלא עד התורה כל את האבות קיימו בענין לשקו"ט בנוגע שמצינו דלכאורה 42[וע"ד בנוגע 43, ,
ד"יום  הציווי מצד שבת, לשמור להם אסור דין שע"פ כיון קולא, לידי דאתי חומרא זו הרי שבת לשמירת

ישבותו" לא מיתה"44ולילה חייב "ששבת נח שבן ועד זה 45, על ומהתירוצים שבת 46– ליל ששמרו ,
– כבניֿנח דינם ואם שבת, שמרו הרי – כישראל דינם אם וממהֿנפשך: שבת, מוצאי ולא שבת, ויום
ולהעיר, היום. אחר הולך הלילה ב"נ שאצל כיון שבת, שמרו שלא נמצא שבת, מוצאי שמרו שלא כיון

מקומו]. כאן אין אך קושיות, כמה זה על שיש

כך, שם), נהוג שהי' כפי (ובפרט הערב בשעות הרשמיים המשרדים סגורים כלל בדרך לזה: ונוסף
י"ד  ליום שייך זה שמאורע אדמו"ר מו"ח כ"ק כתב ולכן יום, מבעוד ידם על הגזירה נחתמה שבודאי

סיון.

הענינים: ובפנימיות

טוב  כי בו שהוכפל יום הוא ג' לבריות"47יום וטוב לשמים "טוב והנגלה.48, הנראה טוב שזהו ,

הענין  באמצע עוד ההיא בשנה נכתבה הנ"ל שרשימה שזהו 49וכיון לציין אדמו"ר מו"ח כ"ק דייק ,
כדי ג', טוב weqtlיום של באופן התוצאה גם תהי' טוב, כי בו שהוכפל ג' ביום להתחלה שבהתאם

בשר. בעיני ראו שכולם באופן בפועל הי' שאכן כפי – והנגלה הנראה

.Ë"ונעשים נזכרים האלה ש"הימים אלא 50וכיון "נזכרים", רק לא צ"ל שנה בכל סיון בי"ד הנה ,
"נעשים" לומר 51גם נוהג הי' אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכפי עמדו 52, שבו ומצב המעמד את לצייר שצריכים ,

וכו'. זמן באותו

שהי' ומצב המעמד את שזוכרים כאלו נוספות) בהתוועדויות (ועד"ז זו בהתוועדות נמצאים ובכן:
כו'. מעצמו רצון שביעות היתה שלא ומכ"ש עוה"ז, בעניני מושקעים היו שלא – אז

בקרבי" חלל ש"לבי בדרגא היו לא אז בתענית"53גם הרגו כי יצה"ר לו ש"אין בדוד, כמ"ש ,54,
את "ומצאת באברהם כמ"ש לא לפניך"eaalועאכו"כ לטוב 55נאמן היצה"ר את שהפך היו 56, אבל ;

עכשיו. נמצאים שבו ומצב מהמעמד שענער") סאך ("א יותר הרבה נעלה ומצב ַַבמעמד

ש"בתוך  הרגיש אחד כל "ּפאראד"... מזה עשו לא ואפילו בפועל, למס"נ מוכנים היו שם, ַַכשהיו
יושבת" אנכי למס"נ 57עמי עד הכל, לעשות שצריך בפשיטות, הי' בפועל, מס"נ חייב שם שהמצב וכיון ,

מזה  הי' ולא געוואלד")?!... דער איז ("וואס בכך מה – בפועל נפש מסירת זוהי מאי, אלא ַָבפועל!
וכו'. לתורה עלי' כבוד, זה בשביל לבקש רצון, שביעות של הרגש
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וש"נ.40) סע"א. פג, חולין
בתחלתה.41) ברכות
וש"נ.42) ב. כח, יומא
בתחלתו.43) דרכים פרשת בארוכה ראה
כב.44) ח, נח
ה"ט.45) פ"י מלכים הל' רמב"ם סע"ב. נח, סנהדרין
ובספרו 46) עה"פ, נח פ' יפות פנים בספרו ההפלאה, בעל

ב. לז, קידושין עמ"ס המקנה
ז.47) א, בראשית עה"ת בפרש"י הובא ו. פ"ד, ב"ר
ועוד.48) ב. לג, בראשית אוה"ת וראה א. מ, קידושין

(49.179 ס"ע חמ"ז מנחם תורת גם ראה
כח.50) ט, אסתר
דוד 51) לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס ' רמ"ז ראה

פכ"ט. (להחיד"א)
(52– לדוגמא – ועוד.ראה צח. ע' ריש ח"ה שלו אג"ק
כב.53) קט, תהלים
ב).54) (ה, פ"א תניא
ח.55) ט, נחמי'
ה"ה.56) פ"ה סוטה ה"ה. פ"ט ברכות ירושלמי ראה
יג.57) ד, מלכיםֿב
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ורגילותו, טבעו מכפי יותר דבר יעשה לא ולכן למס"נ, כבר נחשב קטנות של ענין כל – היום ואילו
ממש!... מס"נ זה הרי לשליחות, נסיעה אודות כשמדובר ובפרט

מזה  לו ויש יתקרי', ורבי חכם חסיד, זה ובגלל בכך, מסתפק – שעושה קטן דבר כל גיסא, ולאידך
דרקיע" ו"מתיבתא הקב"ה וגם ממנו, מרוצים שכולם שכיון בעצמו חשבון שעושה כיון רצון, שביעות

הקב"ה!... נגד ילך לא בודאי שהרי עצמו, עם מרוצה להיות הוא גם צריך ממנו, מרוצים

עמי" זקני נגד נא "כבדני – כבוד לו שיעניקו דורש שעושה, המעט כשמדברים 58ובשביל ולדוגמא: ,
לשליחות; אתה גם סע – אתך?! לדבר יש מה אבל, האחדֿעשר!... להיות הוא מוכרח – אנשים עשר עם
לשלול  כדי בעלמא דיבור רק (לא אתך לדבר מה יהי' ואז והרגילות, מהטבע יותר ללמוד עצמך את כפה

כו'). אותך שמרחקים מחשבתך את

שעשה  במה שמסתפק או הישיבה, לבחורי מיועדת לשליחות שנסיעה הוא, טוען לפועל אבל
לעשות  צריך לא כבר ועכשיו החתונה, לאחרי שנה עשרֿעשרים אפילו או החתונה, עד מהברֿמצוה

בתניא  המבואר היפך – למהוי כדבעי הוא היום גם הנה בעבר, שעשה מה שבגלל וחושב 59מאומה,

. ש"הרע לבינוני, .בנוגע השמאלי בחלל ..xzei wfgzp'ושתי באכילה הרבה בו שנשתמש הזמן בהמשך
עוה"ז". עניני ושאר

שהקב"ה  בכך ויתבונן אז, שהי' כפי ומצבו מעמדו לגבי עתה ומצבו מעמדו אחד כל ישווה ובכן:
ממצרים" היום יצא הוא כאילו עצמו את לראות אדם ו"חייב המרחב, אל המיצר מן אותו והרי 60הוציא ,

אז  כמו ומצב מעמד באותו להיות עליך וא"כ, שלך... "מצרים" אודות וחומרי!...61מדובר גס לא ובודאי ,

מונח הי' היכן להתבונן הם `fעליך והיכן ויראה, אהבה ודעת, בינה חכמה הרצון, שלך, התענוג
היום,meidמונחים ואילו המוכרחים; דברים על ההוצאה עבור הי' שלא בשעה בה במס"נ, עמדו אז, – !

ענינים  עבור החובות...) את לשלם (או כסף להשיג הראש  את לעצמם ומבלבלים עוה"ז, בעניני מושקעים
בארה"ב, כשנמצאים ב"ה, לדאוג, צורך אין הכרחיים, ענינים עבור (שהרי מותרות אלא הכרח שאינם

השבת! יום של בעיצומו גם זה על שחושבים ועד מותרות), עניני עבור דואגים ולכן

עצמך: והגע

אדמו"ר  מו"ח כ"ק אמר ההם בימים המאוס.62עוד דבר הם הנחות" ש"בעלֿהבית'שע אביו, בשם

ערבית" אחד ופרק שחרית אחד "פרק אמנם שלמדו – הנחות" "בעלֿהבית'שע אז נקרא הי' מה ,63אך
בזה  כהפירוש ד"פרק", באופן הי' כך,64והלימוד פאנאנדער"), אים נעמט ("עס בו חודר  ַַשהלימוד

שהסתפק  הוא, החסרון אלא היום, כל על שינוי עליו פעל זה הרי ובערבית, בשחרית רק היותו שלמרות
מזה; רצון שבע והי' בכך

מעצמם!... מרוצים ועוד וחומריים, גשמיים בענינים שמושקעים כאלו אודות כלל דובר לא אבל

.È המלך דוד אצל שאפילו הטוענים, ועיף",65ישנם צי' "בארץ בהיותו ומצב המעמד בין חילוק הי'
חזית  בקודש "כן אמר שעליו שלאח"ז ומצב חזיתיך"66יך"למעמד בקודש "הלואי רוצים 67, מה וא"כ, .

מהם?!...

מרוצה  הוא לו; איכפת לא – הוא ואילו זה, על וביקש התפלל המלך שדוד – הוא החילוק אבל,
טוב!... ומצב במעמד שנמצא וחושב מעצמו
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ל.58) טו, שמואלֿא
פי"ג.59)
רפמ"ז.60) תניא (במשנה). ב קטז, פסחים
(61) קצת ).l"endחסר
וש"נ.62) רסו. ע' היומן רשימת – מנחם תורת גם ראה
ב.63) צט, מנחות
וש"נ.64) .36 ע' חנ"ו .198 ס"ע חל"ז מנחם תורת ראה

ה 65) דור להיותו דוד מעלת גם שנזכר נוספת, c"iברשימה
סיהרא  ד"קיימא להעילוי ששייך כו), פט"ו, (שמו"ר
י"ב  כ"ט "חצי הוא הלבנה ושלימות מילוי שהרי באשלמותא",

לט"ו. י"ד בין שהוא סתכ"ו), או"ח (ב"י תשצ"ג"
בֿג.66) סג, תהלים
וש"נ.67) סס"ד. בהוספות כש"ט ראה

h"kyz'd ,oeiq c"i ,`yp t"y zgiy

היום" אחר הולך לילה 40ה"לילה חצות עד רק זה הרי חכמים תקנת ע"פ הנה לא 41, בנדו"ד, ואילו .
לקדשים, בנוגע ולא ג'), יום (אלא השבת יום אודות לאחרי מדובר אירע שהמאורע למרות ואעפ"כ,

שלפניו! ליום שייכותו מודגשת לילה, חצות

היום, אחר הולך הלילה שאצלם העולם, לאומות גם שייך זה שמאורע דכיון – בזה הביאור לומר ויש
סיון. י"ד ג' יום היותו גם נזכר לכן מ"ת, לפני כמו

ניתנה  שלא עד התורה כל את האבות קיימו בענין לשקו"ט בנוגע שמצינו דלכאורה 42[וע"ד בנוגע 43, ,
ד"יום  הציווי מצד שבת, לשמור להם אסור דין שע"פ כיון קולא, לידי דאתי חומרא זו הרי שבת לשמירת

ישבותו" לא מיתה"44ולילה חייב "ששבת נח שבן ועד זה 45, על ומהתירוצים שבת 46– ליל ששמרו ,
– כבניֿנח דינם ואם שבת, שמרו הרי – כישראל דינם אם וממהֿנפשך: שבת, מוצאי ולא שבת, ויום
ולהעיר, היום. אחר הולך הלילה ב"נ שאצל כיון שבת, שמרו שלא נמצא שבת, מוצאי שמרו שלא כיון

מקומו]. כאן אין אך קושיות, כמה זה על שיש

כך, שם), נהוג שהי' כפי (ובפרט הערב בשעות הרשמיים המשרדים סגורים כלל בדרך לזה: ונוסף
י"ד  ליום שייך זה שמאורע אדמו"ר מו"ח כ"ק כתב ולכן יום, מבעוד ידם על הגזירה נחתמה שבודאי

סיון.

הענינים: ובפנימיות

טוב  כי בו שהוכפל יום הוא ג' לבריות"47יום וטוב לשמים "טוב והנגלה.48, הנראה טוב שזהו ,

הענין  באמצע עוד ההיא בשנה נכתבה הנ"ל שרשימה שזהו 49וכיון לציין אדמו"ר מו"ח כ"ק דייק ,
כדי ג', טוב weqtlיום של באופן התוצאה גם תהי' טוב, כי בו שהוכפל ג' ביום להתחלה שבהתאם

בשר. בעיני ראו שכולם באופן בפועל הי' שאכן כפי – והנגלה הנראה

.Ë"ונעשים נזכרים האלה ש"הימים אלא 50וכיון "נזכרים", רק לא צ"ל שנה בכל סיון בי"ד הנה ,
"נעשים" לומר 51גם נוהג הי' אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכפי עמדו 52, שבו ומצב המעמד את לצייר שצריכים ,

וכו'. זמן באותו

שהי' ומצב המעמד את שזוכרים כאלו נוספות) בהתוועדויות (ועד"ז זו בהתוועדות נמצאים ובכן:
כו'. מעצמו רצון שביעות היתה שלא ומכ"ש עוה"ז, בעניני מושקעים היו שלא – אז

בקרבי" חלל ש"לבי בדרגא היו לא אז בתענית"53גם הרגו כי יצה"ר לו ש"אין בדוד, כמ"ש ,54,
את "ומצאת באברהם כמ"ש לא לפניך"eaalועאכו"כ לטוב 55נאמן היצה"ר את שהפך היו 56, אבל ;

עכשיו. נמצאים שבו ומצב מהמעמד שענער") סאך ("א יותר הרבה נעלה ומצב ַַבמעמד

ש"בתוך  הרגיש אחד כל "ּפאראד"... מזה עשו לא ואפילו בפועל, למס"נ מוכנים היו שם, ַַכשהיו
יושבת" אנכי למס"נ 57עמי עד הכל, לעשות שצריך בפשיטות, הי' בפועל, מס"נ חייב שם שהמצב וכיון ,

מזה  הי' ולא געוואלד")?!... דער איז ("וואס בכך מה – בפועל נפש מסירת זוהי מאי, אלא ַָבפועל!
וכו'. לתורה עלי' כבוד, זה בשביל לבקש רצון, שביעות של הרגש
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וש"נ.40) סע"א. פג, חולין
בתחלתה.41) ברכות
וש"נ.42) ב. כח, יומא
בתחלתו.43) דרכים פרשת בארוכה ראה
כב.44) ח, נח
ה"ט.45) פ"י מלכים הל' רמב"ם סע"ב. נח, סנהדרין
ובספרו 46) עה"פ, נח פ' יפות פנים בספרו ההפלאה, בעל

ב. לז, קידושין עמ"ס המקנה
ז.47) א, בראשית עה"ת בפרש"י הובא ו. פ"ד, ב"ר
ועוד.48) ב. לג, בראשית אוה"ת וראה א. מ, קידושין

(49.179 ס"ע חמ"ז מנחם תורת גם ראה
כח.50) ט, אסתר
דוד 51) לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס ' רמ"ז ראה

פכ"ט. (להחיד"א)
(52– לדוגמא – ועוד.ראה צח. ע' ריש ח"ה שלו אג"ק
כב.53) קט, תהלים
ב).54) (ה, פ"א תניא
ח.55) ט, נחמי'
ה"ה.56) פ"ה סוטה ה"ה. פ"ט ברכות ירושלמי ראה
יג.57) ד, מלכיםֿב
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אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר בקרעמענטשוק68וכפי שהי' פלוני לו,אודות ואמרו כו', חשוך במרתף
ש"שמים  אומגליק"), דער איז ("דאס הבעי' שזוהי והשיב, מואר, שזה יראה זמן, משך שם יהי' ָשכאשר

לאור" חושך!...69חושך שזהו לב שמים שלא עד כ"כ שמתרגלים היינו, ,

.‡È:לפועל ובנוגע

את  ולראות חשבון לערוך – ש"נעשים" באופן להיות צריך זה הרי נזכרים", האלה ש"הימים כיון
בפועל. שינוי יהי' מזה וכתוצאה היום , ומצב למעמד אז ומצב המעמד בין החילוק

"כלי". לעשות רק צריכים זה שבשביל ומזוני, חיי לבני בנוגע מלמעלה הברכות כל יומשכו ואז

שמחה. ומתוך מחודשת חיות מתוך להיות צריכה זו ועבודה

היעוד  כשיקויים לבוא, ולעתיד כדבעי, הי' שהעבר בכך כשמתבוננים מוריך",70ובפרט עוד יכנף "ולא
עזבתיך" קטן "ברגע בינתיים, קטן רגע רק ונשאר טוב, יהי' ד"לבוד"71בודאי הענין ע"ד זה הרי וא"כ, ,72,

מזוכך  הכל ונעשה שבינתיים, החומר את מבטל זה הרי מכאן, ואויר מכאן אויר יש שכאשר והיינו,
לגמרי.

ממש. בקרוב והשלימה, האמיתית הגאולה אל וריקוד שמחה מתוך הולכים וכך

***

.·È.'וכו לשמה בתורה העוסק כל ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.‚È הפסוק על רש"י בפירוש וגו'"73הביאור תרומה מקריבין 74"וכל תרומה וכי ישמעאל, רבי "אמר ,
בהם  שנאמר הבכורים, אלו לכהן, יקריבו אשר ת"ל ומה הגרנות, לבית אחרי' המחזר הוא והלא 75לכהן,

שיהיו  הבכורים על ולימד הכתוב בא יהי', לו לכהן ת"ל בהם, יעשה מה יודע ואיני אלקיך, ה' בית תביא
לכהן", נתנין

–" גזל eדממ"ש אודות לפנ"ז למ"ש בהמשך בא זה שכתוב מסתבר המוסיף, בוא"ו תרומה", כל
המיוחדת 76הגר  השייכות בגלל שייכים77, אינם ששניהם – הגר לגזל תרומה אלא 78לכהן dligzklnשל ,

רק היא לכהן לה'.ixg`lהנתינה אותם נותנים שהבעלים

"אשר שנאמר כיון "הואeaixwiאבל הכהן בתרומה, ואילו `ixg'לכהן", xfgnd"הגרנות –79לבית
תרומה  על שקאי לפרש בהם80אין שנאמר הבכורים "אלו אלא ,`iaz."אלקיך ה' בית
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וש"נ.68) .185 ע' חמ"ו מנחם תורת גם ראה
כ.69) ה, ישעי'
א).70) (מו, פל"ו תניא וראה כ. ל, שם
ז.71) נד, שם
וש"נ.72) .375 ע' חמ"ח מנחם תורת גם ראה
ט.73) ה, פרשתנו
ע'74) חנ"ו מנחם (תורת (פ"בֿג במאמר להמדובר בהמשך

התרומה. לענין בנוגע ואילך)) 288
כו.75) לד, תשא יט. כג, משפטים
ובפרש"י.76) וֿח שם,
סמיכות 77) רש"י מבאר פרשיות בשתי שאפילו מזה כמובן

כת  "מה יב: ה, (כבפרשתנו כו'",הפרשיות הענין מן למעלה וב
אחת. בפרשה ועאכו"כ כו'"), נסמכה "למה ב: ו,

כשנולד,78) מיד היא שקדושתו בכור לומר כמו שיש אלא
פ"א  בכורות הל' רמב"ם וש"נ. סע"א. כט, (ערכין בפה גם זאת

ה"ד).
לכך 79) (נוסף כי – הגרנות" "לבית מוסיף שרש"י הטעם

מז, ברכות (ראה מירוח לאחר בגורן, רק נעשה דתרומה שהחיוב
"אשר  לפרש מקום הי' זאת לולי וש"נ)), (ובפרש"י). ע"ב ריש
לכהן, קרוב למקום התרומה את להביא שצריך לכהן", יקריבו
רש"י  מדגיש ולכן אחרי'; הכהן יחזר ושם וכיו"ב, לירושלים

אחרי' המחזר "הוא zepxbdשהכהן zial לאו) שהוא מקום בכל ,"
ירושלים). כמו מסויים, במקום דוקא

עקיבא 80) כרבי מקרא של פשוטו לפרש רש"י יכול לא ולכן
גורנו  כל לעשות בא שאם ללמדך הכתוב ש"בא עה"פ), (ספרי

. מקצת שישייר ובלבד רשאי על תרומה ולימד הכתוב בא .
(א) זה: בפירוש הקושי על (נוסף בכל" נוהגת שתהא התרומה
החיוב  הפשט ע"ד (ב) זו, בפרשה מקומם אין תרומה דיני פרטי

המינים). בכל ולא ויצהרך", תירושך ב"דגנך רק הוא דתרומה



מט h"kyz'd ,oeiq c"i ,`yp t"y zgiy

"תביא  שמהפסוק בגלל אלא) הגר, לגזל השייכות בגלל (לא – בפ"ע בכורים מפרט שהכתוב והטעם
הכהן  על קאי יהי'" ש"לו (היינו, יהי' לו לכהן ת"ל בהם, יעשה מה יודע "איני עדיין לפרש 81גו'" ואין ,

"לכהן  שניתן הגר לגזל (בניגוד שירצו כהן לאיזה לתתם הנאה טובת להם שתהי' הבעלים, על שקאי
משמר" שנמצא82שבאותו לכהן ליתנם שצריך מובן הרי אלקיך", ה' "בית להביאם שצריך דכיון – (f`

די שלא (היינו, לכהן" נתנין שיהיו הביכורים על ולימד הכתוב בא לצורך mz`adaבביהמ"ק), הכהן, אל
הם אלא וכיו"ב, אליו).mikiiyתנופה

מועד" באוהל ופרטות בסיני נאמרו ש"כללות שסובר ישמעאל, ר' הוא המאמר  בפ'83ובעל ולכן ,
ותשא  ובפ'84משפטים גו'", "תביא הכלל: רק נאמר בסיני, נאמרו שנאמרו מועד, באוהל שנאמרה נשא

יהי'" לו לכהן "יקריבו –הפרטים:

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.85הוגה 29 ע' ח"ח בלקו"ש

.„È:מזה וההוראה

כולל  בהידור, מצוות ולקיים בהתמדה תורה ללמוד אחד מכל תובעים ממתןֿתורה, עתה זה בבואנו
הציווי  ועד 86גם וכו', שכונתו ממשפחתו, החל הזולת, על גם לפעול צריך שלכן כמוך", לרעך "ואהבת

אדמו"ר) מו"ח כ"ק ע"י כמ"פ (שנאמר הבעש"ט וכמאמר כולו, העולם אפילו 87לכל צ"ל ישראל שאהבת
לדרוש  יכולים כיצד לטעון: יהודי יכול וא"כ, כו'. אודותיו שמע ולא ראהו לא שמעולם יהודי כלפי

התורה?! את עתה זה קיבל בעצמו שהוא בשעה בה זה, כל ממנו

ארץ" דרך מנהג בהן "הנהג שצ"ל שסובר – ישמעאל שר' לו, אומרים זה אמרו 88ועל זה ועל ,88

ש"כללות  סובר – בידן") עלתה ולא "כר"ש שעשו אלו כמו (ולא בידן" ועלתה ישמעאל כר' עשו "הרבה
ורק  ה"דקדוקים"), עם יחד (אבל ה"כללים" באים לראש שלכל כך, מועד", באוהל ופרטות בסיני נאמרו

והדרגה. בסדר אלא אחת, בבת כולם ולא הפרטים, באים לאח"ז

השבועות  בחג במדרש 89וכמדובר כדאיתא במ"ת, גם הי' שכך לפי 90, והזקנים כחן לפי "הבחורים :
אחד. כל של כחו מכפי יותר תובעים שלא והיינו, כחן", לפי והקטנים כחן

.ÂË בנוגע תורה", של ה"יינה להקב"ה המשך והמובחר ה"ראשית" יודע 91לנתינת "איני שכאשר ,
אלקיך", ה' בית "תביא לראש לכל הנה לצרכיו, חלק ליקח או לצדקה לגמרי ליתן אם בהם", יעשה מה
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אשר81) ת"ל "ומה לפנ"ז רש"י odklומ"ש eaixwi,היינו ,"
") אלאחריו ולא אלפניו, קאי "לכהן" elשתיבת odkl– יהי'")

לשלילת בהמשך זה ר"ע),c"qwdהרי (כדעת תרומה על שקאי
על אלא) הכהן, על (לא יהי'" "לו יתפרש ,milradשעפ"ז

ומה  שירצו; כהן לאיזה התרומה ליתן לבעלים, הנאתם שטובת
לו  קדשיו את "איש מהפסוק לבעלים הנאה שטובת שלמדים

מתנות על יתפרש – iel*.(37'יהיו" הערה שבפנים לקו"ש (ראה
. תרומה "וכל שהפסוק המסקנא לפי לכהן אבל יקריבו אשר .

קאי  (ולא לכהן" נתנין שיהיו הביכורים "על ללמד בא יהי'" לו
מהפס  למדים – התרומה) בנתינת לבעלים הנאה טובת וק על

בנוגע  גם לבעלים הנאתן שטובת יהיו" לו קדשיו את "איש
.dpedkלמתנות
מפרשי 82) (ששקו"ט רש"י של ומקורו – ח. ה, כאן פרש"י

– בפשטות י"ל – הזכרון)) וספר לדוד משכיל (ראה בזה רש"י
ש"איל  וכיון גו'", הכיפורים איל "מלבד הפסוק בסיום ממ"ש
הקרבנות), (ככל משמר שבאותו לכהן בודאי שייך הכיפורים"
נאמר  שעליו – והחומש) הקרן (זה המושב" "האשם גם הנה

משמר. שבאותו לכהן הוא – גו'" "מלבד
וש"נ.83) ואילך. סע"א ו, חגיגה
בפ'84) מש"נ לגבי תשא שבפ' החידוש פעם נתבאר וכבר

ואילך). 196 ע' חנ"ב מנחם תורת (ראה משפטים
בהעלותך.85) ש"פ בשיחת ההמשך בשילוב
יח.86) יט, קדושים
ב"היום 87) (נעתק וש"נ סקל"ג. בהוספות טוב שם כתר ראה

א). אדר ג שם גם וראה כסלו. טו יום"
ב.88) לה, ברכות
(89.(235 ע' חנ"ו מנחם (תורת פ"ב גו' אלקים וידבר בד"ה
רפכ"ט.90) שמו"ר
כפי 91) – הרגיל כדרך שלא ריוח לו כשמזדמן ובפרט

אודות  וש"נ) .212 ע' תרצ"ז (סה"ש אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר
לו  נזדמן שכאשר שמו), את (בהזכירו הזקן רבינו מחסידי אחד
לביתו  הגיע שכנראה בדעתו עלה מיד הרגיל, כדרך שלא ריוח
הרגיל, כדרך שלא צדקה של ענין עבור הזקן מרבינו "משולח"

זה. ריוח הקב"ה לו הזמין זה ובשביל

(*el` miweqta zepeyld iiepiy mrh edfe±"odkl"('g weqt),"'idi el odkl"('h weqt),e"eidi el"('i weqt):"odkl"cala±eze`ay odk
xnyn,milral d`pd zaeh `ll;"'idi el odkl"±milral d`pd zaehy ote`a odkl dpizp;e"eidi el"(odk xkfp `le)±milral d`pd zaeh

zepzna'לוי.

h"kyz'd ,oeiq c"i ,`yp t"y zgiy

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר בקרעמענטשוק68וכפי שהי' פלוני לו,אודות ואמרו כו', חשוך במרתף
ש"שמים  אומגליק"), דער איז ("דאס הבעי' שזוהי והשיב, מואר, שזה יראה זמן, משך שם יהי' ָשכאשר

לאור" חושך!...69חושך שזהו לב שמים שלא עד כ"כ שמתרגלים היינו, ,

.‡È:לפועל ובנוגע

את  ולראות חשבון לערוך – ש"נעשים" באופן להיות צריך זה הרי נזכרים", האלה ש"הימים כיון
בפועל. שינוי יהי' מזה וכתוצאה היום , ומצב למעמד אז ומצב המעמד בין החילוק

"כלי". לעשות רק צריכים זה שבשביל ומזוני, חיי לבני בנוגע מלמעלה הברכות כל יומשכו ואז

שמחה. ומתוך מחודשת חיות מתוך להיות צריכה זו ועבודה

היעוד  כשיקויים לבוא, ולעתיד כדבעי, הי' שהעבר בכך כשמתבוננים מוריך",70ובפרט עוד יכנף "ולא
עזבתיך" קטן "ברגע בינתיים, קטן רגע רק ונשאר טוב, יהי' ד"לבוד"71בודאי הענין ע"ד זה הרי וא"כ, ,72,

מזוכך  הכל ונעשה שבינתיים, החומר את מבטל זה הרי מכאן, ואויר מכאן אויר יש שכאשר והיינו,
לגמרי.

ממש. בקרוב והשלימה, האמיתית הגאולה אל וריקוד שמחה מתוך הולכים וכך

***

.·È.'וכו לשמה בתורה העוסק כל ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.‚È הפסוק על רש"י בפירוש וגו'"73הביאור תרומה מקריבין 74"וכל תרומה וכי ישמעאל, רבי "אמר ,
בהם  שנאמר הבכורים, אלו לכהן, יקריבו אשר ת"ל ומה הגרנות, לבית אחרי' המחזר הוא והלא 75לכהן,

שיהיו  הבכורים על ולימד הכתוב בא יהי', לו לכהן ת"ל בהם, יעשה מה יודע ואיני אלקיך, ה' בית תביא
לכהן", נתנין

–" גזל eדממ"ש אודות לפנ"ז למ"ש בהמשך בא זה שכתוב מסתבר המוסיף, בוא"ו תרומה", כל
המיוחדת 76הגר  השייכות בגלל שייכים77, אינם ששניהם – הגר לגזל תרומה אלא 78לכהן dligzklnשל ,

רק היא לכהן לה'.ixg`lהנתינה אותם נותנים שהבעלים

"אשר שנאמר כיון "הואeaixwiאבל הכהן בתרומה, ואילו `ixg'לכהן", xfgnd"הגרנות –79לבית
תרומה  על שקאי לפרש בהם80אין שנאמר הבכורים "אלו אלא ,`iaz."אלקיך ה' בית
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וש"נ.68) .185 ע' חמ"ו מנחם תורת גם ראה
כ.69) ה, ישעי'
א).70) (מו, פל"ו תניא וראה כ. ל, שם
ז.71) נד, שם
וש"נ.72) .375 ע' חמ"ח מנחם תורת גם ראה
ט.73) ה, פרשתנו
ע'74) חנ"ו מנחם (תורת (פ"בֿג במאמר להמדובר בהמשך

התרומה. לענין בנוגע ואילך)) 288
כו.75) לד, תשא יט. כג, משפטים
ובפרש"י.76) וֿח שם,
סמיכות 77) רש"י מבאר פרשיות בשתי שאפילו מזה כמובן

כת  "מה יב: ה, (כבפרשתנו כו'",הפרשיות הענין מן למעלה וב
אחת. בפרשה ועאכו"כ כו'"), נסמכה "למה ב: ו,

כשנולד,78) מיד היא שקדושתו בכור לומר כמו שיש אלא
פ"א  בכורות הל' רמב"ם וש"נ. סע"א. כט, (ערכין בפה גם זאת

ה"ד).
לכך 79) (נוסף כי – הגרנות" "לבית מוסיף שרש"י הטעם

מז, ברכות (ראה מירוח לאחר בגורן, רק נעשה דתרומה שהחיוב
"אשר  לפרש מקום הי' זאת לולי וש"נ)), (ובפרש"י). ע"ב ריש
לכהן, קרוב למקום התרומה את להביא שצריך לכהן", יקריבו
רש"י  מדגיש ולכן אחרי'; הכהן יחזר ושם וכיו"ב, לירושלים

אחרי' המחזר "הוא zepxbdשהכהן zial לאו) שהוא מקום בכל ,"
ירושלים). כמו מסויים, במקום דוקא

עקיבא 80) כרבי מקרא של פשוטו לפרש רש"י יכול לא ולכן
גורנו  כל לעשות בא שאם ללמדך הכתוב ש"בא עה"פ), (ספרי

. מקצת שישייר ובלבד רשאי על תרומה ולימד הכתוב בא .
(א) זה: בפירוש הקושי על (נוסף בכל" נוהגת שתהא התרומה
החיוב  הפשט ע"ד (ב) זו, בפרשה מקומם אין תרומה דיני פרטי

המינים). בכל ולא ויצהרך", תירושך ב"דגנך רק הוא דתרומה



h"kyz'dנ ,oeiq c"i ,`yp t"y zgiy

הברכות  כל הקב"ה נותן כזו הנהגה וע"י לכהן". ש"ניתנין כבר ידע שהוגהה 92ואז הנ"ל בשיחה נכלל –
שליט"א. אדמו"ר כ"ק ע"י

***

.ÊË במאמר) לעיל להמוזכר ובהמשך האחרון, בזמן עתה 93כנהוג יתבאר – התשובה לענין בנוגע (
שלפנ"ז  בהתוועדות גם דובר אודותיו אוחזים), (שבו ד' פרק התשובה באגרת נשארו 94ענין שעדיין אלא ,

מובנים  שאינם ענינים :95כמה

.96במ"ש  אלקים בשם המלאכים ש"נקראו הזקן .רבינו חיצוניות מבחי' היא חיותם שיניקת לפי ..
לבאר נוגע מה מובן: אינו – הוי'" שם לגבי חיצוניות בחי' הוא אלקים daeyzdושם zxb`a הטעם

התשובה? ענין לביאור זה ענין נוגע מה – אלקים בשם נקראים שמלאכים

מעלת  עי"ז לבאר בכדי – אגב בדרך רק כאן נזכר החיות חיצוניות מבחי' הם שמלאכים הענין
על נשמו lkהנשמות ואילו החיות, מחיצוניות נמשכים שכולם מלאכים, אפילו נמשכים הנבראים, ת

פ"ה  כדלקמן התשובה, ענין לביאור נוגע החיות מפנימיות נמשכים שנשמות זה (וענין החיות מפנימיות
שיתבאר  מקום אין החיות, מחיצוניות נמשכים שמלאכים אגב בדרך כאן שנזכר בגלל וא"כ, ואילך);

החיות). מחיצוניות שנמשכים עפ"ז (שמתבאר אלקים בשם נקראו שמלאכים הטעם גם כאן

מזה: ויתירה

מפנימיות lkאם שנמשכים (ונשמות אלקים בשם נקראים היו החיות מחיצוניות שנמשכים הנבראים
או  (אלקים נברא כל של ששמו שכיון בדוחק) (עכ"פ לומר אפשר הי' הוי'), בשם נקראים היו החיות
גם  כבר מזכיר הנבראים, לשאר נשמות בין החיות חילוק כשמבאר הנה חיותו, בבחי' ותלוי קשור הוי')

שמותיהם; בין החילוק

שאודותם השמים", "צבא (אפילו הנבראים ששאר היא, האמת אף אבל כאן), באגה"ת בפירוש מדבר
החיות, חיצוניות בחי' שהוא אלקים משם נמשכים הם נשמות `mpiשגם (וכן אלקים בשם נקראים

כמשנת"ל  הוי', בשם נקראים אינם החיות, מפנימיות שנמשכים אף ).97(למטה),

שמורה  "אבן" השם כמו חיותו, נמשכת שמהם האותיות עם הקשור בשם נקרא נברא שכל ואע"פ
ב"ן  משם שהוא 98שחיותו הוי') בשם – למטה (ונשמות "אלקים" בשם הנבראים נקראים לא מ"מ, ,

של .d"awdמשמותיו

(בחי' אלקים משם נמשכת שחיותם בגלל רק אינו אלקים, בשם נקראים שמלאכים שזה ונמצא,
בגילוי. – דקריאה באופן בהם נמצא אותם שמחי' אלקים דשם שהחיות לפי גם אלא חיצוניות),

(כמשנת"ל  בגלוי אלקות יש השמים בצבא שגם על 99[ואע"פ מורה שמציאותם באופן רק זה הרי – (
כו' ושמשתחוים נפלאים דברים – השמים צבא את כשרואים מכח ielbaאלקות; שנבראו מיד רואים ,

בגילוי;נפ  האלקי הכח נמצא גופא שבהם באופן זה אין אבל אליו, שבטלים מציאות ושיש ביותר, לא
כיון – מלאכים תמיד mdayמשא"כ ומוכנים לאלקות בביטול עומדים שלכן בגילוי, הוא האלקות גופא

נקראים (שלכן הקב"ה של שליחותו גםcinzלקיים "מלאכים", נקראים ly`בשם לכן שליחותם), בשעת
אלקים]. בשם

נמשכים  שממנה החיות ש(חיצוניות) המלאכים, מעלת לבאר באגה"ת כאן נוגע מה מובן: אינו וא"כ
בהם? בגילוי היא
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סכ"ד.92) לקמן ראה
ואילך).93) 289 ס"ע חנ"ו מנחם (תורת פ"ג
וא 94) סי"א במדבר ש"פ (שםשיחת ואילך).ילך 201 ע'
ש"פ 95) בשיחת הביאור המשך גם נכלל – לקמן בהבא

בהעלותך.
שליט"א 96) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסכ"ג עד מכאן

ואילך  213 ע' חל"ט ללקו"ש בהוספות ונדפס (באידית),
המו"ל). ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו (במהדורא

(97202 ס"ע חנ"ו מנחם (תורת סי"ג במדבר ש"פ שיחת
ואילך).
פ"ז.98) פ"א. ח"ב כדלעיל
(99.(204 ע' ריש (שם סט"ו הנ"ל שיחה
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.ÊÈ:בזה והביאור

שנמשכה האדם "נשמת אודות מדובר כו'", המלאכים נקראו "ולכן הפיסקא מבחי'dlgzלפני
. החיות .פנימיות ירדה ואח"כ אדם".. נעשה שבמאמר האותיות בחי' ע"י .

השאלה: נשאלת זה ולפי

בשעהיוה"א  שמבאר כפי הוי', משם היא הנבראים כל התהוות את 100גם שמהוה פירושו הוי' ש"שם
lkdהו"ע הוי' משם כולה הבריאה (והתהוות ליש" על icinzמאין משמשת ש"היו"ד שם כמבואר ,

לשם  מגין שהוא אלקים שם ע"י לעבור צריך זה הרי שלאח"ז אלא ותמיד"), הוה בלשון שהיא הפעולה
בשרש  הנבראים: לשאר נשמות בין מאד" עצום ה"הפרש סו"ס מהו מובן, אינו וא"כ שם). (כמבואר הוי'
שבמאמר? האותיות ע"י יורדות הנשמות גם – בפועל ובהתהוות הוי', משם היא הבריאה כל – ההתהוות

– הנבראים שכל בזה, למציאות ixg`lוהביאור ששייכת החיות הוי'. לשם חיותם שייכת לא שנתהוו,
mdly נעשה שבמאמר האותיות ע"י שירדו לאחרי גם – נשמות משא"כ אלקים. משם החיות רק היא

ב"ה". הוי' שם "חלק הם הרי אדם,

אותיות  ד' בהם יש בגוף, בהתלבשות למטה שהם כפי נשמות שגם הענין", ב"וביאור שממשיך וזהו
והחומרי. הגשמי הגוף, חיות כולל – חיותו באה ומשם הוי', שם

.ÁÈ:הנה – אלקים לשם רק שייכים שנתהוו) (לאחרי שהנבראים רואים היכן

כיון  הם, שייכים חיות דרגת לאיזה לראות אפשר אי בהעלם, בהם היא האלקי שהחיות בנבראים
הוי'). או אלקים משם שיונק (כפי חיותם בגלוי בהם נראית שלא

– בגלוי היינו – נקראים שמלאכים לכך הסיבה אלקים": בשם המלאכים נקראו "ולכן אומרו וזהו
אלקים, בשם נקראים ואעפ"כ סט"ז), (כנ"ל בגילוי הוא שבהם האלקי שהחיות בגלל היא אלקים בשם

החיות. חיצוניות לבחי' רק היא שלהם שהשייכות כיון הוי', בשם ולא

שבג' מלאכים סוגי ג' כנגד שהם – אלקים בשם נקראים שמלאכים פסוקים ג' שמביא הטעם גם וזהו
בי"ע  שלכן 101עולמות בגילוי, הוא החיות דעשי' במלאכים אפילו (א) קצוות: ב' מודגשים שבזה –

דבריאה  מלאכים אפילו (ב) למטה). נשמות לגבי מעלה בהם יש זה ענין (ומצד אלקים בשם נקראים
אלקים, לשם רק החיות.zeipevigשייכים

.ËÈלפי" הדברים בהמשך הדיוק גם יובן כו'":zwipiyעפ"ז חיצוניות מבחי' היא חיותם

מוסיף וכאן וקיימים", וחיים ליש מאין "שנבראו רק נאמר "חיותם",oiprלעיל "בריאתם", (לא רביעי
שמשם  (המקום חיותם יניקת אפילו הנה שנתהוו שלאחרי להדגיש כדי – חיותם" "יניקת אלא) "קיומם",

חיצוניות.יונקים  בחי' רק הוא חיותם)

.Î:"בכתוב אלקים בשם המלאכים נקראו "ולכן בפיסקא הענינים פרטי ולבאר להוסיף ויש

אלקים"?א) ש"נקראו כתב ולא "בשם", תיבת מוסיף למה

"בכתוב"?ב) זה הרי אלקים בשם שנקראו שזה להדגיש נפק"מ למאי – "בכתוב" הדיוק מהו

" ממשיך לאח"ז מיד מזה: צריך y"nkeויתירה ולמה בפסוק, נאמר זה שענין כבר רואים וא"כ, כו'",
"בכתוב"? לפנ"ז להדגיש

להבין: צריך גם

כאשר ג) (אלא לראי' שנוגעים התיבות את רק מעתיק מסויים, לענין מפסוק ראי' מביא הזקן כשרבינו
פסוק, באמצע מסתיימים אלו לא תיבות אנן משה פסקי' דלא פסוקא ש"כל כיון "וגו'", מוסיף אזי

).102פסקינן"
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פ"ד.100)
(101.21 הערה 954 ע' התניא בספר שיעורים ראה

וש"נ.102) ב. כז, תענית
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הברכות  כל הקב"ה נותן כזו הנהגה וע"י לכהן". ש"ניתנין כבר ידע שהוגהה 92ואז הנ"ל בשיחה נכלל –
שליט"א. אדמו"ר כ"ק ע"י

***

.ÊË במאמר) לעיל להמוזכר ובהמשך האחרון, בזמן עתה 93כנהוג יתבאר – התשובה לענין בנוגע (
שלפנ"ז  בהתוועדות גם דובר אודותיו אוחזים), (שבו ד' פרק התשובה באגרת נשארו 94ענין שעדיין אלא ,

מובנים  שאינם ענינים :95כמה

.96במ"ש  אלקים בשם המלאכים ש"נקראו הזקן .רבינו חיצוניות מבחי' היא חיותם שיניקת לפי ..
לבאר נוגע מה מובן: אינו – הוי'" שם לגבי חיצוניות בחי' הוא אלקים daeyzdושם zxb`a הטעם

התשובה? ענין לביאור זה ענין נוגע מה – אלקים בשם נקראים שמלאכים

מעלת  עי"ז לבאר בכדי – אגב בדרך רק כאן נזכר החיות חיצוניות מבחי' הם שמלאכים הענין
על נשמו lkהנשמות ואילו החיות, מחיצוניות נמשכים שכולם מלאכים, אפילו נמשכים הנבראים, ת

פ"ה  כדלקמן התשובה, ענין לביאור נוגע החיות מפנימיות נמשכים שנשמות זה (וענין החיות מפנימיות
שיתבאר  מקום אין החיות, מחיצוניות נמשכים שמלאכים אגב בדרך כאן שנזכר בגלל וא"כ, ואילך);

החיות). מחיצוניות שנמשכים עפ"ז (שמתבאר אלקים בשם נקראו שמלאכים הטעם גם כאן

מזה: ויתירה

מפנימיות lkאם שנמשכים (ונשמות אלקים בשם נקראים היו החיות מחיצוניות שנמשכים הנבראים
או  (אלקים נברא כל של ששמו שכיון בדוחק) (עכ"פ לומר אפשר הי' הוי'), בשם נקראים היו החיות
גם  כבר מזכיר הנבראים, לשאר נשמות בין החיות חילוק כשמבאר הנה חיותו, בבחי' ותלוי קשור הוי')

שמותיהם; בין החילוק

שאודותם השמים", "צבא (אפילו הנבראים ששאר היא, האמת אף אבל כאן), באגה"ת בפירוש מדבר
החיות, חיצוניות בחי' שהוא אלקים משם נמשכים הם נשמות `mpiשגם (וכן אלקים בשם נקראים

כמשנת"ל  הוי', בשם נקראים אינם החיות, מפנימיות שנמשכים אף ).97(למטה),

שמורה  "אבן" השם כמו חיותו, נמשכת שמהם האותיות עם הקשור בשם נקרא נברא שכל ואע"פ
ב"ן  משם שהוא 98שחיותו הוי') בשם – למטה (ונשמות "אלקים" בשם הנבראים נקראים לא מ"מ, ,

של .d"awdמשמותיו

(בחי' אלקים משם נמשכת שחיותם בגלל רק אינו אלקים, בשם נקראים שמלאכים שזה ונמצא,
בגילוי. – דקריאה באופן בהם נמצא אותם שמחי' אלקים דשם שהחיות לפי גם אלא חיצוניות),

(כמשנת"ל  בגלוי אלקות יש השמים בצבא שגם על 99[ואע"פ מורה שמציאותם באופן רק זה הרי – (
כו' ושמשתחוים נפלאים דברים – השמים צבא את כשרואים מכח ielbaאלקות; שנבראו מיד רואים ,

בגילוי;נפ  האלקי הכח נמצא גופא שבהם באופן זה אין אבל אליו, שבטלים מציאות ושיש ביותר, לא
כיון – מלאכים תמיד mdayמשא"כ ומוכנים לאלקות בביטול עומדים שלכן בגילוי, הוא האלקות גופא

נקראים (שלכן הקב"ה של שליחותו גםcinzלקיים "מלאכים", נקראים ly`בשם לכן שליחותם), בשעת
אלקים]. בשם

נמשכים  שממנה החיות ש(חיצוניות) המלאכים, מעלת לבאר באגה"ת כאן נוגע מה מובן: אינו וא"כ
בהם? בגילוי היא
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סכ"ד.92) לקמן ראה
ואילך).93) 289 ס"ע חנ"ו מנחם (תורת פ"ג
וא 94) סי"א במדבר ש"פ (שםשיחת ואילך).ילך 201 ע'
ש"פ 95) בשיחת הביאור המשך גם נכלל – לקמן בהבא

בהעלותך.
שליט"א 96) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסכ"ג עד מכאן

ואילך  213 ע' חל"ט ללקו"ש בהוספות ונדפס (באידית),
המו"ל). ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו (במהדורא

(97202 ס"ע חנ"ו מנחם (תורת סי"ג במדבר ש"פ שיחת
ואילך).
פ"ז.98) פ"א. ח"ב כדלעיל
(99.(204 ע' ריש (שם סט"ו הנ"ל שיחה
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שבג' מלאכים סוגי ג' כנגד (שהם אלקים בשם המלאכים שנקראו שמביא הפסוקים בג' ובנדו"ד:
בי"ע  (הפסוק 101עולמות הראשונים פסוקים בב' הנה – אלקיכם 103) הוי' גו'104"כי האלקים ",105אלקי

נקראים 106והפסוק  שמלאכים הראי' היא זו (שמתיבה "האלקים" תיבת רק מביא האלקים"), לאלקי "הודו
הג' בפסוק אבל אלקים); "ויבו 107בשם התיבות רק לא מעתיק ענינים , ב' בזה [שיש האלקים" בני :108או

(וכמו אלקים בבחי' עצמם ושהם אלקים, של בנים בעשי',109חורין)ipaשהם להיותם שמ"מ, אלא .
" רק לעניננו?101האלקים"ipaנקראים מזה למדים מה ולכאורה, "להתייצב". תיבת גם אלא ,[

.‡Î:בזה והביאור

הצ"צ  מביא אלקים, בשם המלאכים קריאת באגה"ת 110בענין המבואר כפי אינם ושניהם הסברים, שני
ואכ"מ):111כאן  שבאגה"ת. הביאור הצ"צ מביא לא מדוע (וצ"ע

ומטעם א) רב". כח "בעל הוא שמלאך לפי אלקים, מלאכים נקראים ולכן כח. מלשון הוא אלקים
אלקים  – דיינים גם נקראים .112זה

בשם ב) – אלקים נקראים לכן למשלח, בטל ששליח וכיון הקב"ה, של שלוחים הם מלאכים
הוי'113המשלח  בשם ג"כ לפעמים נקרא השליחות  שבשעת ).114(עד

ענין עוד שיש אלא שבאגה"ת. לנדו"ד ראי' אין – הפי' אלקים.b'ולשני שנק' בזה

ב' שולל ידם שעל – "להתייצב" ותיבת "בשם" תיבת מוסיף הזקן שרבינו הטעם מובן ועפ"ז
הנ"ל: הפירושים

ב  שהם לפי אלקים שנקראים שכוונתו לפרש מקום הי' אלקים", המלאכים ש"נקראו כותב הי' עלי אילו
"115כח  שנקראו מדגיש ולכן .mya.(הקב"ה של (משמותיו אלקים לשם היא שהכוונה היינו, אלקים",

ב  נקראים שמלאכים גו'":myוהראי' האלקים אלקי (הוא) אלקיכם ה' "כי מהפסוק היא אלקים

"אלקי  יתפרש אזי כח, בעלי היותם בגלל הוא "האלקים" למלאכים קורא שהפסוק הטעם אם
יותר, גדול שכחו כיון מלאכים, על בעה"ב הוא שהקב"ה האלקים"

הצ"צ – שמבאר כפי  שבח, של ענין הפסוק 116[וזהו האלקים".117על מכל הוי' גדול כי ידעתי "עתה
–עיי"ש]

הוא  שהקב"ה פירושו האדונים" "אדוני גם האדונים": "ואדוני הפסוק בהמשך מ"ש מובן אינו ועפ"ז
פעמים? ב' ענין אותו בפסוק נאמר  למה וא"כ, "אדונים", על ובעה"ב אדון

לפרש  ה"אלקה"118ובהכרח הוא שהקב"ה אלא הכח, מענין מדובר לא האלקים" "אלקי שבתיבות ,
הנקראים המלאכים .119אלקים myaשל
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יז.103) יו"ד, עקב
שם:104) עקב ותיקונים"ed`בפרשת ב"הערות (ראה אלקי

כאן). לאגה"ת
התיקון".105) ב"לוח שנתקן וכמו – כו' ולא – כצ"ל
ב.106) קלו, תהלים
ו.107) א, איוב
ב.108) ו, בראשית עדמ"ש
שם.109) בראשית בפרש"י הפירושים ב' ראה
תקצו.110) ע' עקב פ' ג"כ וראה תשמגֿד. ע' יתרו אוה"ת

תקצט. ע'
שהם111) כאן, באגה"ת (לפי myaנקראוmnvrכי, אלקים

ואילו  פ"ז). פ"א, ח"ב לעיל ראה – חיותם היא זו שבחינה
ב  שנקראים השני ביאור לפי גם – שם הרי myבאוה"ת אלקים,

נקרא זה ה d"awdבשם גם נקראים שלוחיו, שלהיותם ם (אלא
המשלח). בשם

גם 112) וראה ועוד. כז. שם, ח. כב, ו. כא, משפטים ראה

ועוד. שם. בראשית פרש"י
בכח".113) בין כו' בפועל "בין ב) (יו"ד, פ"ו תניא עיין
שליח 114) שהוא מלאך "שכל א: קנט, קו"א – תניא
בקרבו".`ifמלמעלה השוכן ממש הוי' בשם נקרא
(115" שם: בראשית מפרש"י ל'lkלהעיר שבמקרא אלקים
מרות".

תשלזֿח.116) ע' יתרו אוה"ת
יא.117) יח, יתרו
(118– בפנים מ"ש תורת eצ"ל`ileע"פ (ראה בוא"ו גו'

שיש  ברור שבלאה"כ ובפרט וש"נ). .161 הערה 44 ע' חנ"ד מנחם
גו'). ולא כו' (שנדפס טה"ד כאן

"הודו 119) ג) (פסוק אח"כ נאמר הרי – ב קלו, בתהלים וכן
האדונים". לאדוני

מיני' מדלעיל ולא ב, קלו, מתהלים שמביא מה גם יובן ועפ"ז
ה. קלה,
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שבהם. השליחות ענין מצד הוא "אלקים" בשם נקראים שמלאכים שהטעם לומר אפשר עדיין אבל

" מתיבת ראי' מביא זה האלקים"aviizdlועל "בני ביאת שהרי – בשליחותו aviizdlגו'" היתה לא
ענין זה הי' אלא הקב"ה, "בניmdlyשל ג"כ שם נקראים ואעפ"כ ,miwl`d."

.·Î:קדוש בשם מלאכים לקרוא שייך איך – הקושיא נשאלת עפ"ז אבל

הצ"צ  שמבאר וכפי דעות. חילוקי יש – כח מלשון אלקים המלאכים לקריאת בנוגע טעם 120אפילו
בע"ז" ממש "נתן שעי"ז האלקים" מכל הוי' גדול כי ידעתי "עתה יתרו לאמירת בנוגע אע"פ 121הדעה –

ביד  כגרזן שהם דכיון – כח מלשון אלקים שקראם שלמעלה לשרים כוונתו היתה "האלקים" שבאמרו
לקרותם שאסור ומכ"ש כח. מלשון אפילו אלקים, לקרותם אסור אלקים?myaהחוצב ,

דכיון – "בכתוב" בתיבת הזקן רבינו מתרץ זו חשש weqtdyוקושיא אין אלקים, בשם אותם קורא
בכתוב  שנאמר מצינו מזו וגדולה יאמר122בדבר. ש"לא אף צפון", בעל בצד `mc"לפני לי שמור כו'

פלונית" הפסוק 123ע"ז כאשר משא"כ לשבחה, שכוונתו לחשוש יש ע"ז, שם מזכיר אדם כאשר  כי, ,
הכתובה  ע"ז שם להזכיר מותר לאדם שאפילו – מזה יתירה מצינו (ולכן בדבר חשש אין זאת, אומר

התורה)123בתורה  כוונת כפי היא שכוונתו כבר יודעים בתורה, שכתובה לאחרי כי, ,124.

אלקים. בשם מלאכים לקרוא שיכול מכ"ש הרי – ע"ז שם לומר מותר לפסוק ואם

.‚Î,עקב שבפרשת האלקים" אלקי הוא אלקיכם ה' "כי הפסוק שמביא הטעם גם יובן הנ"ל ע"פ
(שלפנ"ז): יתרו שבפרשת האלקים" מכל ה' גדול "כי הפסוק את ולא

ובמילא יתרו, אמר – האלקים" מכל ה' גדול כח.gxkda125"כי מלשון אלקים לפרשו

כיון  זה, מפסוק ראי' להביא אפשר אי בודאי הרי בע"ז ", ממש "נתן שיתרו הדעה שלפי לכך [ונוסף
הי' זו דעה יתרו"`xeqשלפי אמר ש"יפה הדעה לפי אפילו הנה – אלקים להם לקרוא אפשר 126לו אי ,

כח]. מלשון אלקים לפרשו שבהכרח כיון זה, מפסוק ראי' להביא

בזה  הכוונה הרי "בכתוב", שלהיותו האלקים", אלקי הוא אלקיכם ה' "כי מהפסוק ראי' מביא ולכן
אכן סכ"א).myהיא כנ"ל האדונים", "ואדוני הכתוב מהמשך (וכדמוכח אלקים

***

.„Î של ברכותיו להמשכת בנוגע רש"י, שבפירוש תורה" של ל"יינה בהמשך ההתוועדות, בסיום
שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – סט"ו) (כנ"ל אלקיך" ה' בית ד"תביא ההנהגה על הקב"ה

פ' בלקו"ת (כמבואר העליון – אדם של ו"שלוחו הקב"ה, של שלוחו שהוא דכיון – בזה והענין
כמותו"127ויקרא  – מובן128) הרי ,jln ly egelyy,ומכובד נעלה ומצב במעמד להיות צריך

אחיו"– משל "גדלהו לכה"ג: בנוגע הציווי בעשיית 129ע"ד "אסור הציבור על שנתמנה פרנס וכן ,
שלשה" בפני –130מלאכה

בחסידות  (כמבואר ברוחניות רק הענינים)131ולא ברוחניות נאה ואשה נאה ודירה נאים דבגדים התוכן
אבל  רוחניות, לגבי בטלים אמנם שהם אוה"ע, על לפעול כדי אבל בנ"י, על לפעול כדי מספיק שזה –

בגשמיות. גם יהיו הברכות שכל צורך יש – מרוחניות מתפעלים אינם
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תשלט.120) ע' שם אוה"ת
כז.121) פ"ב, דב"ר
ב.122) יד, בשלח
ב.123) סג, סנהדרין
וש"נ.124) .262 ע' ח"מ מנחם תורת גם ראה
שהוא125) לפרש הכרח שום שם שאין על אלקים myנוסף

כנ"ל). עקב, (כבפ'

ה.126) פ"א, מדב"ר – תשלו ע' שם אוה"ת
ג.127) א,
וש"נ.128) (במשנה). ב לד, ברכות
וש"נ.129) א. יח, יומא
א.130) ע, קידושין
וש"נ.131) .23 ס"ע חכ"ב מנחם תורת ראה

h"kyz'd ,oeiq c"i ,`yp t"y zgiy

שבג' מלאכים סוגי ג' כנגד (שהם אלקים בשם המלאכים שנקראו שמביא הפסוקים בג' ובנדו"ד:
בי"ע  (הפסוק 101עולמות הראשונים פסוקים בב' הנה – אלקיכם 103) הוי' גו'104"כי האלקים ",105אלקי

נקראים 106והפסוק  שמלאכים הראי' היא זו (שמתיבה "האלקים" תיבת רק מביא האלקים"), לאלקי "הודו
הג' בפסוק אבל אלקים); "ויבו 107בשם התיבות רק לא מעתיק ענינים , ב' בזה [שיש האלקים" בני :108או

(וכמו אלקים בבחי' עצמם ושהם אלקים, של בנים בעשי',109חורין)ipaשהם להיותם שמ"מ, אלא .
" רק לעניננו?101האלקים"ipaנקראים מזה למדים מה ולכאורה, "להתייצב". תיבת גם אלא ,[

.‡Î:בזה והביאור

הצ"צ  מביא אלקים, בשם המלאכים קריאת באגה"ת 110בענין המבואר כפי אינם ושניהם הסברים, שני
ואכ"מ):111כאן  שבאגה"ת. הביאור הצ"צ מביא לא מדוע (וצ"ע

ומטעם א) רב". כח "בעל הוא שמלאך לפי אלקים, מלאכים נקראים ולכן כח. מלשון הוא אלקים
אלקים  – דיינים גם נקראים .112זה

בשם ב) – אלקים נקראים לכן למשלח, בטל ששליח וכיון הקב"ה, של שלוחים הם מלאכים
הוי'113המשלח  בשם ג"כ לפעמים נקרא השליחות  שבשעת ).114(עד

ענין עוד שיש אלא שבאגה"ת. לנדו"ד ראי' אין – הפי' אלקים.b'ולשני שנק' בזה

ב' שולל ידם שעל – "להתייצב" ותיבת "בשם" תיבת מוסיף הזקן שרבינו הטעם מובן ועפ"ז
הנ"ל: הפירושים

ב  שהם לפי אלקים שנקראים שכוונתו לפרש מקום הי' אלקים", המלאכים ש"נקראו כותב הי' עלי אילו
"115כח  שנקראו מדגיש ולכן .mya.(הקב"ה של (משמותיו אלקים לשם היא שהכוונה היינו, אלקים",

ב  נקראים שמלאכים גו'":myוהראי' האלקים אלקי (הוא) אלקיכם ה' "כי מהפסוק היא אלקים

"אלקי  יתפרש אזי כח, בעלי היותם בגלל הוא "האלקים" למלאכים קורא שהפסוק הטעם אם
יותר, גדול שכחו כיון מלאכים, על בעה"ב הוא שהקב"ה האלקים"

הצ"צ – שמבאר כפי  שבח, של ענין הפסוק 116[וזהו האלקים".117על מכל הוי' גדול כי ידעתי "עתה
–עיי"ש]

הוא  שהקב"ה פירושו האדונים" "אדוני גם האדונים": "ואדוני הפסוק בהמשך מ"ש מובן אינו ועפ"ז
פעמים? ב' ענין אותו בפסוק נאמר  למה וא"כ, "אדונים", על ובעה"ב אדון

לפרש  ה"אלקה"118ובהכרח הוא שהקב"ה אלא הכח, מענין מדובר לא האלקים" "אלקי שבתיבות ,
הנקראים המלאכים .119אלקים myaשל
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יז.103) יו"ד, עקב
שם:104) עקב ותיקונים"ed`בפרשת ב"הערות (ראה אלקי

כאן). לאגה"ת
התיקון".105) ב"לוח שנתקן וכמו – כו' ולא – כצ"ל
ב.106) קלו, תהלים
ו.107) א, איוב
ב.108) ו, בראשית עדמ"ש
שם.109) בראשית בפרש"י הפירושים ב' ראה
תקצו.110) ע' עקב פ' ג"כ וראה תשמגֿד. ע' יתרו אוה"ת

תקצט. ע'
שהם111) כאן, באגה"ת (לפי myaנקראוmnvrכי, אלקים

ואילו  פ"ז). פ"א, ח"ב לעיל ראה – חיותם היא זו שבחינה
ב  שנקראים השני ביאור לפי גם – שם הרי myבאוה"ת אלקים,

נקרא זה ה d"awdבשם גם נקראים שלוחיו, שלהיותם ם (אלא
המשלח). בשם

גם 112) וראה ועוד. כז. שם, ח. כב, ו. כא, משפטים ראה

ועוד. שם. בראשית פרש"י
בכח".113) בין כו' בפועל "בין ב) (יו"ד, פ"ו תניא עיין
שליח 114) שהוא מלאך "שכל א: קנט, קו"א – תניא
בקרבו".`ifמלמעלה השוכן ממש הוי' בשם נקרא
(115" שם: בראשית מפרש"י ל'lkלהעיר שבמקרא אלקים
מרות".

תשלזֿח.116) ע' יתרו אוה"ת
יא.117) יח, יתרו
(118– בפנים מ"ש תורת eצ"ל`ileע"פ (ראה בוא"ו גו'

שיש  ברור שבלאה"כ ובפרט וש"נ). .161 הערה 44 ע' חנ"ד מנחם
גו'). ולא כו' (שנדפס טה"ד כאן

"הודו 119) ג) (פסוק אח"כ נאמר הרי – ב קלו, בתהלים וכן
האדונים". לאדוני

מיני' מדלעיל ולא ב, קלו, מתהלים שמביא מה גם יובן ועפ"ז
ה. קלה,
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היא ‡. ש"התורה הכלל פעמים, כמה כמדובר
גם 1נצחית" כולה, התורה לכל בנוגע הוא בתקפו

אשר שבתורה `mpiהענינים zeinyba- בזמננו
הרוחניות  [והרי ברוחניותם עכשיו גם הם נמצאים

הגשמיות]. ושרש מקור היא
גרשון  בני מנין - בפרשתנו הנאמר בענין וכן
הקודמת  פרשה בסוף הנאמרת והתחלתו מררי. ובני

בפרשתנו  (המסתיים קהת בני מנין שאף 2- - (
למנותם `epiשבגשמיות הציווי שהיה נצחי, ענין

לצאתם  השנית בשנה אחת פעם רק עצמו והמנין
מצרים  בכל 3מארץ - נצחי הוא ברוחניותו הענין -

ודור. דור

ישראל ·. הוצרכו למה בהקדים זה ויובן
ידי xacnaלהשאר שעל אמת הן שנה: ארבעים

לארץ  יכנסו שלא עליהם נגזר המרגלים חטא
לשנה  יום לשנה יום - שנה הגזירה 4ארבעים הרי ,

בזה  [חטאו ישראל לארץ לכניסתם בנוגע רק היתה
שלא  נענשו ולכן ישראל, לארץ לעלות רצו שלא
יכולים  היו הרי אבל מדה], כנגד מדה אליה, יכנסו
בארץ  (שלא ישוב במקום אלו שנה מ' להיות
הגדול  "במדבר - ובפרט במדבר. ולא ישראל),

מים" אין אשר וצמאון ועקרב שרף נחש ?5והנורא
ריש  תורה' ב'לקוטי כמבואר הוא, והענין

המשכן 6פרשתנו  עם במדבר נסיעתם ש"טעם ,
ששרש  החיצונים, יניקת כח להכניע כדי היה וכליו
ידי  על מזו: ויתירה דוקא". במדבר הוא יניקתם
"היו  המסתיר והחשך החיצונים את שהכניעו

אלקות"ממשי  גילוי הוצרכו 7כים זה לפעול ובכדי .
שנה  מ' במדבר .8להיות

במדבר, ישראל בני מסעות ידי על בפשטות:
והעקרבים  הנחשים את הורג הענן הפכו 9היה וגם ,

ישוב  ממקום נבדל מדבר ישוב. למקום המדבר את
שם" אדם ישב "לא א) ענינים: בשני -10בעיקר

ישראל, בני רבוא ששים בו אדם ayiוכשהיו
זרועה"11שם  לא "ארץ ב) ישראל 12; בני ובהיות -

מיני  "מגדלים מרים של מבארה המים היו במדבר,
סוף" לאין ואילנות .13דשאים

שנמנו  הענינים) (בפנימיות הטעם גם וזהו
לעבודתם  - גו') שנה שלשים (מבן במיוחד הלויים
המדבר  את הפכו ידם (שעל וכליו המשכן דנשיאת

תורה') מ'לקוטי כנ"ל נושבת, לארץ

נעשו  זה בענין המיוחד המנין ידי על כי -
חשוב  דבר בזה יפעול 14במיוחד לא המדבר ולכן .
שבמנין דבר [כי הם 15בטל l`עליהם ואדרבה, ,[

נושבת". ל"ארץ אותו יהפכו

נושבת"‚. "ארץ מ"מדבר" לעשות - זה ענין
הוא  - למנותם הציווי ידי על מלמעלה זה על והכה
דור  בכל כנ"ל) שבתורה, הענינים (ככל נצחי ענין

ודור:
נמצא, הוא בה בהסביבה האדם כשמתבונן
"מדבר  בבחינת שהיא שיראה כזו היא לפעמים

(העליון  אדם ישב לא בני 16אשר רוב כי שם", (
(אדם  אלקות מענין יודעים אינם בסביבתו אדם
להתנהג  המתעוררים ואלה היודעים ואלה העליון),
בארץ  צדיק אין הרי - בתורה הקב"ה הוראות כפי

יחטא  ולא טוב יעשה פנים17אשר כל על -xiqgi
להיות  שצריך למיעבד שעל 18מכדבעי – בעבודתו

לא אשר ב"מדבר הוא נמצא הרי זה אדם ayiפי
של  באופן שם איננו העליון אדם כי שם".

– ליפול zeriaw19התיישבות העובד ויכול ,
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רפי"ז.1) תניא
ואילך.2) לד ד,
במדבר.3) ר"פ
לד.4) יד, שלח
טו.5) ח, עקב
למיהך 6) קב"ה לון ואפיק רע"א): קפד, (ח"ב זהר גם וראה

כו'. תוקפי' לתברא בגין . . . תקיפא במדברא
סע"ב.7) כב, שם לקו"ת
במדבר 8) להיות צריכים היו לא המרגלים חטא שאלולי ומה

(וע"ד  אחר באופן הבירור הי' שאז  לפי לומר, יש – שנה מ'
עה"ד). לחטא בנוגע סע"ד) (ה, בתו"א המבואר

שם.9) פרש"י לד. יו"ד, בהעלותך ספרי

ו.10) ב, ירמי'
הי'11) במדבר שרויין שישראל שבזמן ב): (ו, שבת ראה

הרבים. לרשות נחשב
ב.12) שם, ירמי'
כו.13) פי"ט, במדב"ר
ד"ה 14) א). (שמז, מחנות שלשה תושב"כ חלק של"ה ראה

תרע"ג. לתיבה תעשה צהר
ס"א.15) ק"י סי' יו"ד בשו"ע רמ"א ב. ג, ביצה
ובכ"מ.16) ג. כ, פרשתנו בלקו"ת שמפרש כמו
כ.17) ז, קהלת
א.18) סז, כתובות
ד):19) יב, תזריע בפרש"י הובא – סע"א (כא, מגילה ראה

עכבה. לשון אלא ישיבה אין

h"kyz'd ,oeiq `"k ,jzelrda t"y zgiy

הכתוב  ותירוש",132ובלשון דגן ורוב הארץ ומשמני השמים מטל האלקים לך ויתן) ויחזור (יתן "ויתן :
וכו'" תלמוד זו דגן משנה, זו הארץ ומשמני מקרא, זו השמים "מטל ברוחניות, בגשמיות 133הן והן ,

כפשוטו.

שלכאורה  (דאף "נשא" בשם שנקראת השבוע בפרשת כמודגש ראש, נשיאת של באופן – זה וכל
בשם  הפרשה נקראת מ"מ, טפל, הו"ע המנין ואילו הנשיאים, וקרבנות המזבח חנוכת הו"ע הפרשה עיקר
עצמו  את מרגיש אינו יהודי שכאשר מודגש שבזה – ראש נשיאת מלשון והן מנין מלשון הן "נשא"),

בשוה  יחד כולם עם נמנה שלכן בנ"י, כל עם שוה אלא כו', או 134ל"מיוחס" בנ"י, ריבוא מששים (אחד
ראש  נשיאת של ענין אצלו פועל גופא זה הנה הלוים), אלף מכ"ב .61אחד

באופן  תורה שנת נעשית ובמילא גאולה, ושנת ברכה שנת אורה, שנת נעשית כולה שהשנה ועד
ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת משיח, של תורתו עם הקשור

ירושלים"]. תשב "פרזות הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [לאחרי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(ובפרש"י).132) כח כז, תולדות
ג.133) פס"ו, ב"ר

וש"נ.134) .333 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר חיים שי'

שלום וברכה!

אם  מזכיר  שאין  ולפלא  מכאן,  שנשלחו  הספרים  קבלת  מאשר  בו  מכתבו  קבלתי  מזמן  זה 

משתמשים בספרים הנ"ל להחזקת והפצת היהדות התורה והמצוה,

ומובן אשר אף שצודק במש"כ שאם הי' מנהיג רוחני מבני התושבים עצמם הרבה נקל יותר 

להשפיע עליהם ולהנהיגם, אבל אין לחכות עד אז כי הרי הזמן הוא אבדה שאינה חוזרת וגם הנוער 

ההולך וגדל וכמרז"ל )קדושין ל"ד רע"א(. ובמילא עליו ועל חבריו לעשות בזה כפי יכולתם, ואין לך 

דבר העומד בפני הרצון.

ובודאי ידוע לו שכאשר באו פליטי רוסיא ופולין לפאריז החלו להתעסק בשדה חינוך הכשר 

דבני היהודים דצרפת שלא היתה להם בתחלה כל שפה משותפת וצריכים היו להעזר ברמיזה בידים 

וכו' וכן במלות האחדות דלשון הקדש שבחומש וכו' שידועים היו גם להנ"ל על ידי זה ששמעום בבית 

נערים  ועשיריות  ויותר  יותר  רחבים  בממדים  והצליחה  עבודתם  פרחה  לאט  ולאט  וכיו"ב,  הכנסת 

ונערות לומדים כבר ומבינים בטוב, ולא עוד אלא שגם השפיעו בבית הוריהם לקרבם ליהדות לתורה 

ומצותי'.

אחת  נפש  שהמקיים  מרז"ל  ע"פ  רק  ולא  יצליחו,  בודאי  עתה  במקומם  זה  בדרך  וכשילכו 

מישראל כאילו קיים עולם מלא אלא שבודאי יקיימו כמה וכמה נפשות.

ולקראת חג השבועות זמן מתן תורתנו וקבלתה, הבע"ל, הנני בזה להביע ברכתי בנוסח כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.



נה

`yp zyxt zegiy ihewl יג כרך

היא ‡. ש"התורה הכלל פעמים, כמה כמדובר
גם 1נצחית" כולה, התורה לכל בנוגע הוא בתקפו

אשר שבתורה `mpiהענינים zeinyba- בזמננו
הרוחניות  [והרי ברוחניותם עכשיו גם הם נמצאים

הגשמיות]. ושרש מקור היא
גרשון  בני מנין - בפרשתנו הנאמר בענין וכן
הקודמת  פרשה בסוף הנאמרת והתחלתו מררי. ובני

בפרשתנו  (המסתיים קהת בני מנין שאף 2- - (
למנותם `epiשבגשמיות הציווי שהיה נצחי, ענין

לצאתם  השנית בשנה אחת פעם רק עצמו והמנין
מצרים  בכל 3מארץ - נצחי הוא ברוחניותו הענין -

ודור. דור

ישראל ·. הוצרכו למה בהקדים זה ויובן
ידי xacnaלהשאר שעל אמת הן שנה: ארבעים

לארץ  יכנסו שלא עליהם נגזר המרגלים חטא
לשנה  יום לשנה יום - שנה הגזירה 4ארבעים הרי ,

בזה  [חטאו ישראל לארץ לכניסתם בנוגע רק היתה
שלא  נענשו ולכן ישראל, לארץ לעלות רצו שלא
יכולים  היו הרי אבל מדה], כנגד מדה אליה, יכנסו
בארץ  (שלא ישוב במקום אלו שנה מ' להיות
הגדול  "במדבר - ובפרט במדבר. ולא ישראל),

מים" אין אשר וצמאון ועקרב שרף נחש ?5והנורא
ריש  תורה' ב'לקוטי כמבואר הוא, והענין

המשכן 6פרשתנו  עם במדבר נסיעתם ש"טעם ,
ששרש  החיצונים, יניקת כח להכניע כדי היה וכליו
ידי  על מזו: ויתירה דוקא". במדבר הוא יניקתם
"היו  המסתיר והחשך החיצונים את שהכניעו

אלקות"ממשי  גילוי הוצרכו 7כים זה לפעול ובכדי .
שנה  מ' במדבר .8להיות

במדבר, ישראל בני מסעות ידי על בפשטות:
והעקרבים  הנחשים את הורג הענן הפכו 9היה וגם ,

ישוב  ממקום נבדל מדבר ישוב. למקום המדבר את
שם" אדם ישב "לא א) ענינים: בשני -10בעיקר

ישראל, בני רבוא ששים בו אדם ayiוכשהיו
זרועה"11שם  לא "ארץ ב) ישראל 12; בני ובהיות -

מיני  "מגדלים מרים של מבארה המים היו במדבר,
סוף" לאין ואילנות .13דשאים

שנמנו  הענינים) (בפנימיות הטעם גם וזהו
לעבודתם  - גו') שנה שלשים (מבן במיוחד הלויים
המדבר  את הפכו ידם (שעל וכליו המשכן דנשיאת

תורה') מ'לקוטי כנ"ל נושבת, לארץ

נעשו  זה בענין המיוחד המנין ידי על כי -
חשוב  דבר בזה יפעול 14במיוחד לא המדבר ולכן .
שבמנין דבר [כי הם 15בטל l`עליהם ואדרבה, ,[

נושבת". ל"ארץ אותו יהפכו

נושבת"‚. "ארץ מ"מדבר" לעשות - זה ענין
הוא  - למנותם הציווי ידי על מלמעלה זה על והכה
דור  בכל כנ"ל) שבתורה, הענינים (ככל נצחי ענין

ודור:
נמצא, הוא בה בהסביבה האדם כשמתבונן
"מדבר  בבחינת שהיא שיראה כזו היא לפעמים

(העליון  אדם ישב לא בני 16אשר רוב כי שם", (
(אדם  אלקות מענין יודעים אינם בסביבתו אדם
להתנהג  המתעוררים ואלה היודעים ואלה העליון),
בארץ  צדיק אין הרי - בתורה הקב"ה הוראות כפי

יחטא  ולא טוב יעשה פנים17אשר כל על -xiqgi
להיות  שצריך למיעבד שעל 18מכדבעי – בעבודתו

לא אשר ב"מדבר הוא נמצא הרי זה אדם ayiפי
של  באופן שם איננו העליון אדם כי שם".

– ליפול zeriaw19התיישבות העובד ויכול ,
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רפי"ז.1) תניא
ואילך.2) לד ד,
במדבר.3) ר"פ
לד.4) יד, שלח
טו.5) ח, עקב
למיהך 6) קב"ה לון ואפיק רע"א): קפד, (ח"ב זהר גם וראה

כו'. תוקפי' לתברא בגין . . . תקיפא במדברא
סע"ב.7) כב, שם לקו"ת
במדבר 8) להיות צריכים היו לא המרגלים חטא שאלולי ומה

(וע"ד  אחר באופן הבירור הי' שאז  לפי לומר, יש – שנה מ'
עה"ד). לחטא בנוגע סע"ד) (ה, בתו"א המבואר

שם.9) פרש"י לד. יו"ד, בהעלותך ספרי

ו.10) ב, ירמי'
הי'11) במדבר שרויין שישראל שבזמן ב): (ו, שבת ראה

הרבים. לרשות נחשב
ב.12) שם, ירמי'
כו.13) פי"ט, במדב"ר
ד"ה 14) א). (שמז, מחנות שלשה תושב"כ חלק של"ה ראה

תרע"ג. לתיבה תעשה צהר
ס"א.15) ק"י סי' יו"ד בשו"ע רמ"א ב. ג, ביצה
ובכ"מ.16) ג. כ, פרשתנו בלקו"ת שמפרש כמו
כ.17) ז, קהלת
א.18) סז, כתובות
ד):19) יב, תזריע בפרש"י הובא – סע"א (כא, מגילה ראה

עכבה. לשון אלא ישיבה אין

h"kyz'd ,oeiq `"k ,jzelrda t"y zgiy

הכתוב  ותירוש",132ובלשון דגן ורוב הארץ ומשמני השמים מטל האלקים לך ויתן) ויחזור (יתן "ויתן :
וכו'" תלמוד זו דגן משנה, זו הארץ ומשמני מקרא, זו השמים "מטל ברוחניות, בגשמיות 133הן והן ,

כפשוטו.

שלכאורה  (דאף "נשא" בשם שנקראת השבוע בפרשת כמודגש ראש, נשיאת של באופן – זה וכל
בשם  הפרשה נקראת מ"מ, טפל, הו"ע המנין ואילו הנשיאים, וקרבנות המזבח חנוכת הו"ע הפרשה עיקר
עצמו  את מרגיש אינו יהודי שכאשר מודגש שבזה – ראש נשיאת מלשון והן מנין מלשון הן "נשא"),

בשוה  יחד כולם עם נמנה שלכן בנ"י, כל עם שוה אלא כו', או 134ל"מיוחס" בנ"י, ריבוא מששים (אחד
ראש  נשיאת של ענין אצלו פועל גופא זה הנה הלוים), אלף מכ"ב .61אחד

באופן  תורה שנת נעשית ובמילא גאולה, ושנת ברכה שנת אורה, שנת נעשית כולה שהשנה ועד
ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת משיח, של תורתו עם הקשור

ירושלים"]. תשב "פרזות הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [לאחרי
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(ובפרש"י).132) כח כז, תולדות
ג.133) פס"ו, ב"ר

וש"נ.134) .333 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה
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שליחותו  לנטוש ושלום, חס ויאוש, בעצבות
כו'. אחר למקום ולנוס עירך" ב"עניי

ההוראה  באה זה ולשנותו 20על במדבר לנסוע
כמו  שבפרשתנו: במדבר ישראל בני כנסיעת -
הקב"ה, ציווי פי על היתה אז במדבר שנסיעתם

בנוגע הוא כן – ישוב למקום המדבר lklוהפכו
cg`e cg` מקום שבכל הזמנים, בכל מישראל

שמם", "מדבר הוא המקום אם גם נמצא, שהוא
אלא) ושלום, חס במקרה (לא הוא שם היותו הרי
גבר  מצעדי "מה' – הקב"ה של בשליחותו

עבודתו,21כוננו" ידי על אותו, שיהפוך בכדי ,
(העליון) אדם מושב .22למקום

הרמב"ם  שכתב מה פי לוי 23ועל שבט "ולא
ואיש  איש כל אלא רוחו 24בלבד נדבה אשר . .

יהיה  . . כו' לשרתו ה' לפני לעמוד להבדל . . אותו
- ללויים" לכהנים שזכה כמו . . ונחלתו חלקו ה'
אותו  רוחו ינדב רק באם ואחד, אחד כל הרי
הצדיקים  ומשפטיו הישרים דרכיו "להורות

עד 25לרבים" - והחשיבות הכח מלמעלה לו יותן ,
"נשא  גרשון) ד(בני – לדרגא ומדרגא - בטל שאינו
הימנו, לגדול בצירוף ראש נשיאות גם", ראש את
עצמו. בפני ראש את נשא קהת) ד(בני לדרגא ועד
אם  (גם המצאו מקום לעשות ביכולתו זה ידי ועל

- מדבר) היה יתברך.dxicבתחלה לו

לעבודת „. גם היא שייכת האמורה ההוראה
עם :envr26האדם

- עליו שעבר ממה צדק חשבון עושה כשאדם

בבחי' היתה שהנהגתו הוא הכל" ה"סך לפעמים
חס  יאוש לידי שיבוא אפשר זה ידי ועל – "מדבר"
ובפרט  הנהגתי לשנות אוכל איך בחשבו: ושלום,

כהיתר  לו שנעשה בה ושנה עבר אם 27אם ובפרט
פעמים  מב' יותר בה רגיל נעשה 28היה והרגל ,

טבע?

אז  שהיו לוי, שבני כמו ההוראה: באה זה על
את  עבדו לא אז ועד ומעלה, שנה שלשים מבני

המשכן  (ועד 29עבודת הכח להם ניתן זה ובכל ,
נושאי  יהיו והלאה שמאז ראש") את ל"נשא
– רב ומעשה ישוב, למקום המדבר ויהפכו המשכן

בפועל; זה כל שנעשה

מצבו  על הבט שמבלי ואחד, אחד בכל הוא כן
"יעמוד  ולהבא שמכאן יחליט באם עכשיו, עד
את  לטהר הכח לו יותן ולעבדו", לשרתו ה' לפני

בגדיו  (ואת רצויים 30עצמו הבלתי הענינים מכל (
גילוי  ולהמשיך ב"מדבר", בהיותו בעבר שהיו

ושכנתי יאמר ועליו בנפשו, להיות mkezaאלקות
יתברך  לו .31משכן

לו ‰. דירה ייעשו שלו והסביבה שהאדם בכדי
ד"סור  הקוין בשני העבודה להיות צריכה יתברך
ודם, בשר מלך ובדוגמת טוב". וד"ועשה מרע"
מכל  ההיכל "לפנות צריך דירה, לו לתקן כשרוצים
נאים", כלים שם לסדר כך ואחר כו' וטינוף לכלוך
לזה  שצריך יתברך, לו הדירה בעשיית גם הוא כן

טוב  ועשה מרע דסור הענינים .32ב'
(נושאי  קהת ובני גרשון בבני נרמז זה ענין וגם

גירושין  מלשון הוא גרשון מרע.33המשכן): סור -
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הי'20) אם רפ"ו) דעות (הל' הרמב"ם ממ"ש לזה סתירה אין
כמ"ש  הוא זה לדין הטעם כי – כו' ילך כו' רעים שמנהגי' במדינה
נוהג  כו' נמשך להיות אדם של ברייתו "דרך לפנ"ז שם הרמב"ם

מדינתו אנשי היינו jkitlכמנהג כו'", במדינה הי' אם כו'
המקום  מנהגי אחרי שנמשך כזו במדריגה שנמצא במי שהמדובר
הסביבה  על לפעול שעליו התוקף בכל מחליט אם אבל כו',
שמע"צ  לקו"ת – (אחרים לטהר הבא אמחז"ל – לטוב ולשנותה
הכח  לו שניתן וש"נ), סע"ב. לח, (יומא אותו מסייעין ב) פח,

המדינה ly`מלמעלה אנשי לשנות ואדרבא – כו' נמשך להיות
כבפנים. כו',

קד.21) סט, ע' יום היום וראה כג. לז, תהלים
"אשר 22) דקדושה, למדבר העמים מדבר שמהפך מזו ויתירה

`l.(ואילך ג ד, במדבר לקו"ת (ראה למעליותא שם" אדם ישב
דאורייתא מלי מתישבן דלא שם: זהר גם דלית `l`וראה תמן,

חשוכא. מגו דנפיק ההוא אלא נהורא
ויובל.23) שמיטה הל' סוף
א.24) עה, כתובות ראה
הי"ב.25) שם
ואילך.26) סע"ב כ, פרשתנו לקו"ת ראה

ב.27) פו, יומא
דבג'28) – בערכו כללים שד"ה רס"א. יו"ד רמ"א ראה

(משו"ת  בערכו סה"ד) (לבעה"מ ערה"כ ס' רגיל. נקרא פעמים
חו"י).

הקמ 29) לאחרי תיכף הי' זה המשכן.שהרי ת
א  כד, (חולין לעבודה" ושלשים ללימוד "כ"ה  שבכלל ואף
דתקיפין  ד"ה פרש"י וראה כד. ח, בהעלותך בפרש"י הובא –
מכיון  הרי – בסופה) ה"ז פ"ג המקדש כלי להל' כס"מ שם. חולין
בתורה  חלק הוא הראשונה בפעם הלויים עבודת אופן שגם
רוחנית  בעבודה שייך זה אופן דגם מובן נצחית", ש"היא

דכאו"א.
ואילך.30) ו ח, בהעלותך ראה
פל"ד.31) תניא ראה
ג.32) ע, בלק לקו"ת
למררי 33) בנוגע גם י"ל ועד"ז סע"א. כא, פרשתנו לקו"ת

משא  וגם (וקהת) לגרשון הוא ו)טפל ש(צעיר אלא מרירו), (ל'
גרשון. דבני וכו' יריעות בדוגמת – כו' קרשים מררי בני
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מלשון וק  הוא עמים"34הת יקהת (אסיפת 35"ולו
טוב.36וקיבוץ  ועשה - הטובים) ענינים

נולד שגרשון בסדר iptlוכמו גם הוא כן קהת,
ואחר  מרע" "סור להיות צריך שבתחלה העבודה,

טוב" "ועשה שבא 37כך נאים כלים סידור [בדוגמת
ixg`l'כו לכלוך מכל ההיכל ].29ניקוי

.Â,טוב ועשה מרע דסור העבודה פעולות
למשא  גרשון בני משא שבין מהחילוק הם מובנים

קהת: בני
 ֿ מה וכו' המשכן יריעות את נשאו גרשון בני
הארון  - המשכן כלי נשאו קהת בני שאיןֿכן

והכלים  וכו' היריעות בין והחילוק וכו'. והשלחן
כן  שאין מה ומגינים, מקיפים וכו' שהיריעות הוא,
מיוחדת  ופעולה עבודה כלי לכל יש הרי - הכלים

ארון שלחןzecrdלו: ,mglc.'וכו כו'

על  מגינה (שלילה) - מרע סור בעבודה: וענינם
עשיית  - טוב עשה ומזיקו; עליו מהאסור האדם
נעשית  צדקה המחלקת יד עדות, שהם מצוות

וכו' ממש .38מרכבה

לו  ודירה המשכן נעשה העבודות ב' ידי ועל
בשלימותו. יתברך

(a"lyz `yp zyxt zay zgiyn)
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א.34) שם,
י.35) מט, ויחי
שם.36) לקו"ת גם וראה שם. כפירש"י
בפנים)37) כנ"ל – (חשיבות נמנו קהת שבני בני iptlומה

מצד הוא – (במדב"ר mzeaiygגרשון הארון נושאי שהיו לפי ,
פרשתנו). ריש

הארון  נושאי היו קהת שבני מה שזה בפנים, מ"ש לפי ובפרט

לזה  [נוסף הרי – דוע"ט בהקו הוא שעבודתם זה מצד הוא כו'
היא דוע"ט העבודה zilrpשהעבודה דסו"מ] מהעבודה יותר

היא dncwdeדסו"מ dpkdשהרי] דוע"ט ziiyrdxicdלהעבודה
רק  היא לכלוך מכל ההיכל ופינוי נאים, הכלים סידור ע"י היא

בכוונה. קדום הוא דוע"ט הקו וא"כ לזה], כהקדמה
ראה פכ"ג.38) תניא
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הארון  - המשכן כלי נשאו קהת בני שאיןֿכן
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc zay(iyily meil)

.mc eizerav` ezzye ±àæéæt ànò ,déì øîàxdnpe leda mr - ¨©¥©¨§¦¨
,mz`eëééðãeàì eëééîet eúéîc÷c,mkipfe`l mkit mzncwdy ± §©§¦©§§§©§

`id dnke ji` mzrnyy mcew dxezd z` miiwl mkilr mzlaiwe
,da cenrl elkez m`de dyweúéîéé÷ eëééúeæçôa ézkàoiicre ± ©©¦§©£©§¨§¦

,dligzak mkzefifta micner mz`òîLîì eëì àéòaéà àLéøa± §¥¨¦©§¨§§¦§©
,dxeza aezk dn renyl mkl did dligzaeúéìa÷ eúéöî éà± ¦¨¦©§¦
,mkilr melaw ,mixacd z` miiwl elkez m`.eúéìa÷ àì ,àì éàå§¦ŸŸ©§¦

déì øîà,`axïðà ¨©¥£©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc zay(iyiy meil)

ïðéòa ïéìëBà äöéakdviak xeriya `nhd lke`d didiy jixv - ©¥¨¨¦¨¦©
.`ax wtzqp dnae .zifk wx wxf `ede ,`nhl ie`x didiy ick

:`xnbd zvxzníìBòì`ax wtzqp,úaL ïéðòìxeriy jixvy s`e §¨§¦§©©¨
,dpey xacd o`k ,zxbexbkexaecnàkéàc ïBâkziaa yi xaky - §§¦¨

éàäå ,ïéìëBà äöéakî úBçtwxfy df zifke -BîéìLîezgpda ¨¦©¥¨¨¦§©©§¦
ìk xeriy,äöéawtzqpe ,`nhl miie`x eidp ef dgpdaeéàîdn - §¥¨©

m`d ,oicdäàîeè ïéðòì óøèöîcîef dwixf daeygy jezn - ¦§¦§¨¥§¦§©§¨
mb zaygp ,`nhl dviak xeriyl mitxhvn milke`d dci lry

e ,zaya d`vedl xeriy da yiyénð áéiçéîmb aiige -úaL ïéðòì ¦©©©¦§¦§©©¨

,ez`ved lr aiigl zxbexbk xeriy ea yi eli`kàîìéc Bà`ny - ¦§¨
y ,xn`pìkaeigïéðòìzek`lnúaLxeriy ,milk`naúøâBøbk ¨§¦§©©¨©§¤¤
`weecïðéòa.eaiigl ick mikixv - ¨¦©

:wtqd z` hyet ongp axdéì øîà,`axl ongp axäeúéðzepipy - ¨©¥§¦¨
,`ziixaa z`fïøeòéL ,íéðtä íçìå íçlä ézL ,øîBà ìeàL àaà©¨¨¥§¥©¤¤§¤¤©¨¦¦¨

miaxd zeyxl ycwnd on zaya mz`ved lr aiigzdl.úøâBøbk©§¤¤
éànàåxeriykn zegt miaiygn ixd ,zxbexbk mxeriy recn - §©©

ok m`e ,enr `ad xg` xeqi` oiprl aeyg `edy meyn zaya
ïéðòìcî ,àîéìleqt ¥¨¦¦§¦§©
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נח

צוארי   על  ויפל   – יד-טו  מה,  בראשית 
צואריו על  בכה  ובנימן  ויבך  אחיו   בנימין 
וינשק לכל אחיו ויבך עלהם ואחרי דברו אחיו אתו

צז

מבאר לשון הזוהר עה"פ, "ויבך עלהם" חסר אות יוד, 
לרמז על גלות יו"ד שבטים וכו', – לא שרתה רוח הקדש 
על השבטים דנענשו על מכירת יוסף – מדה כנגד מדה

על  בכה  ובנימן  ויבך  אחיו  בנימן  צוארי  על  ויפול1 

צואריו, רבי יצחק אמר, הא אוקמוה דבכה על מקדש 

ראשון ועל מקדש שני וכו'.

צוארינו  על  ה(  ה,  )איכה  דכתיב  אוקמוה,  והא2 

נרדפנו, על בי מקדשא דאיהו צואר ושפירו דכל עלמא 

נרדפנו, יגענו למבני לי' תרין זמנין, ולא הונח לנו, דהא 

לא שבקוה לן ואתרחב ולא אתבני לבתר. מה צואר כיון 

בי מקדשא  נמי  הכי  עמי',  גופא אשתצי  כל  דאשתצי, 

נמי  הכי  עלמא  כל  ואתחשך,  אשתצי  דאיהו  כיון 

אתחשך, ולא נהיר שמשא ולא שמיא וארעא וככביא.

דא,  על  דבכה  ולבתר  דא,  על  יוסף  בכה  כך  בגין3 

בכה על שבטין דאתגלו, כד אתחריב בי מקדשא כלהו 

שבטין אתגלו מיד, ואתבדרו ביני עממיא, הה"ד וינשק 

בכה,  כלם  על  ודאי,  עליהם  עליהם,  ויבך  אחיו  לכל 

על בי מקדשא דאתחריב תרין זמנין, ועל אחוי עשרת 

עממיא,  ביני  ואתבדרון  בגלותא  דאתגלו  השבטים 

ואחרי כן דברו אחיו אתו, ולא כתיב ויבכו, דהא איהו 

בכה דנצנצה בי' רוחא קדישא, ואינון לא בכו דלא שרא 

עלייהו רוח קודשא.
ספר הזהר חלק א' דף רט ע"ב

1( ]תרגום ללה"ק[ ויפול על צוארי בנימן אחיו ויבך, ובנימן בכה על 

צואריו, רבי יצחק אמר הא אוקמוה, הרי כבר פירשו חז"ל )מגילה 

לפי שראה  יוסף  רבים, שבכה  צוארי בלשון  ב( על מה שנאמר  טז, 

בנימין  ליבנות בחלקו של  ברוח הקודש ששני המקדשים העתידים 

עתידים ליחרב.

2( ]תרגום ללה"ק[ וכבר פירשוה חז"ל מה דכתיב על צוארינו נרדפנו 

פירושו שנרדפנו על בית המקדש שהוא צואר ויופי של כל העולם, 

יגענו לבנותו שתי פעמים, ולא הניחו אותו לנו, כי נחרבו ולא נבנו 

אחר כך. ועוד דמיון הבית המקדש לצואר כמו שצואר כיון שנכרת, 

ונחרב,  נכרת  שהוא  כיון  המקדש  בית  כן  כמו  עמו,  נכרת  הגוף  כל 

והארץ  והשמים  האיר  לא  והשמש  אורו,  נחשך  כן  גם  העולם  כל 

והכוכבים לא השפיעו את כחם.

ואחר  החורבנות,  ב’  על  יוסף  בכה  זה  ובשביל  ללה"ק[  ]תרגום   )3

שבכה על זה בכה על השבטים שגלו, כי כאשר נחרב הבית המקדש 

ויבך  וינשק לכל אחיו  בין העמים. הה"ד  ונתפזרו  גלו  כל השבטים 

עלהם, עלהם ודאי פירוש על הכל בכה, על בית המקדש שנחרב ב’ 

פעמים, ועל אחיו עשרת השבטים שגלו ונתפזרו בין העמים. ואחרי 

כן דברו אחיו אתו, ולא כתיב ויבכו כי הוא בכה לפי שנצנצה בו רוח 

הקודש, והם לא בכו כי לא שרתה עליהם רוח הקודש.

וכו'.  בגלותא  דאתגלו  השבטים  עשרת  אחוי  ועל4 

לכאורה גם בנימין גלה, וא"כ הם י"א שבטים.

בהבכי'  נכלל  בנימין  גלות  על  הבכי'  כי  לומר,  יש 

שבכה על צוארי בנימין, א"כ הבכי' דויבך עלהם הוא 

רק על י' שבטים, והיינו מה שעלהם כתוב חסר י' לרמז 

על גלות י' שבטים.

או יש לומר, לוי אינו נחשב במנין השבטים, ובמנין 

הי"ב שבטים נכנסו אפרים ומנשה, ואפרים ומנשה הם 

ובהפסוקים,  בזהר  ודיוקים  שאלות  וכמה  כמה  מבאר  זה  בסימן   )4

ומהם:

א( כתוב בזהר דיוסף בכה על השני בתי מקדשות שנחרבו ועל גלות 

עשרת השבטים, ולכאורה הרי יש י"ב שבטים, וחוץ מיוסף יש י"א 

שבטים, וא"כ למה בכה יוסף רק על העשרה?

משא"כ  הגלות,  על  והן  מקדשות  בתי  חורבן  על  הן  בכה  יוסף  ב( 

בנימין בכה רק על משכן שילה, למה לא בכה בנימין גם על הגלות?

ג( בזהר מבאר הטעם דרק יוסף בכה כשראה אחיו, משא"כ השבטים 

לא בכו כשראו יוסף, "איהו בכה דנצנצה בי' רוחא קדישא, ואינון לא 

בכו דלא שרה עלייהו רוח קודשא", ולכאורה למה לא כתוב דגם על 

בנימין נצנצה בי' רוחא קדישא, דהוא ג"כ ראה ברוח הקודש דמשכן 

שילה עתיד ליחרב?

ד( בהלשון הנ"ל בזהר )שאלה ג(, מהו דיוק חילוק הלשון, דביוסף 

"דלא  כתוב  בהשבטים  משא"כ  קדישא",  רוחא  בי'  "דנצנצה  כתוב 

כהלשון  בהשבטים  כתוב  לא  למה  קדישא",  רוחא  עלייהו  שרא 

ביוסף, והי' צ"ל "ואינון לא בכי דלא נצנצה בהן רוח קודשא"?

ה( בלשון הנ"ל, למה ביוסף כתוב הלשון "דנצנצה בי' רוחא קדישא", 

משא"כ בהשבטים כתוב "דלא שרא עלייהו רוח קודשא", ביוסף נקט 

"רוחא" ובהשבטים נקט "רוח", מהו החילוק?

קדישא",  "רוחא  כתוב  דביוסף  הנ"ל,  הזהר  בלשון  יבואר  וכן  ו( 

ובהשבטים נקט "רוח קודשא"?

קדישא",  רוחא  ביה  "דנצנצה  כתוב  דביוסף  הנ"ל,  בלשון  דיוק  ז( 

משא"כ בהשבטים "דלא שרא עלייהו רוח קדישא", למה לא כתוב 

בהשבטים "דלא שרא בהו" ע"ד כביוסף?

חז"ל  ואמרו  ביחד,  עשרה  היו  השבטים  ביאור,  דורש  גופא  הא  ח( 

)סנהדרין לט, א( "אכל ביה עשרה שכינתא שרייא", וא"כ למה לא 

שרו עלייהו רוח קודשא?

ט( דיוק לשון הזהר דכתוב ביוסף "דנצנצה בי' רוח קדישא", והלא 

הרמונים"  "הנצו  יג(  ז,  השירים  )שיר  הפסוק  מלשון  הוא  "נצנצה" 

ופירושו פריחה וניצה, וא"כ מהו כפל הלשון "נצנצה" – ב' פעמים 

"נץ", הי' יכול לומר "דנצה בי' רוחא קדישא"?

י( בפירוש תיבת "נץ-נצה" יש שני פירושים, בזוהר פ' ויחי )דף רלח, 

א-ב( מפרש דקאי על בחי' "יסוד", משא"כ בזהר פ' בלק )דף קפט, 

ב( מפרש נצה על בחי' "מלכות"?

עלהם",  ויבך  אחיו  לכל  "וינשק  כתוב  אחיו  עם  יוסף  בפגישת  יא( 

תיבת "עלהם" הוא בלי אות י', והרי בשאר מקומות כתוב בתוספות 

אות י' "עליהם", מהו הרמז דחסר האות י'?

יב( איפה מרומז בפ' דיוסף בכה גם על אחוי עשרת השבטים דאתגלו 

בגלותא?

יג( מהו הביאור )בפנימיות הענינים(, ד"יוסף" בכה ב' בכיות – על 

משכן   – אחת  בכי'  רק  בכה  "בנימין"  הגלות,  ועל  מקדשות  הבתי 

שילה, וה"שבטים" לא בכו כלל?

וע"ז מבאר:

ילקוט לוי יצחק על התורה



נט

אחיו שבטים  על  מה שבכה  א"כ  אחיו,  ולא  יוסף  בני 

הוא רק על י'.

רוחא קדישא5  בי'  דנצנצה  דאיהו בכה  ואמר 

קודשא,  רוח  עלייהו  שרא  דלא  בכו  לא  ואינון 
)ובפרש"י  רוה"ק  ג"כ  בו  נצנצה  שבכה  בנימין  א"כ 

בחומש6 שבכיית בנימין הי' על משכן שילה שבחלקו 

פ"ק7(.  דמגילה  והוא מגמרא  ליפול,  יוסף שעתיד  של 

אך ביוסף הי' ב' בכיות, א' על חורבן ב' בהמ"ק, ב' על 

משכן  חורבן  על  בכי'  רק  הי'  ובבנימין  ישראל,  גלות 

שילה  משכן  בחורבן  כי  ישראל,  גלות  על  ולא  שילה, 

לא גלו ישראל.

דשביק  הרוחא  הוא  קדישא  רוחא  לפרש,  יש  אולי 

שרש10  כי  אויר,  דהיינו  רוחא  ונק'  קדש9,  הנק'  אבא8 

הרוחא הזה הוא מאוירא כמ"ש בעץ חיים שער11 מ"ן 

שמע12  קריאת  בשער  חיים  עץ  ובפרי  י',  דרוש  ומ"ד 

דז"א,  בדעת13  נמשך  הזה  והרוחא  ע"ש.  המטה  שעל 

והוא14 הב' עטרין דדעת, ומדעת נמשך ליסוד ז"א )כי 

לדעת,  אלא  קישוי  אין  כמאמר15  מדעת  נמשך  יסוד 

ועיין בפרי עץ חיים16 שער הלולב פ"ג ובדרוש להרר"י 

מערבי ז"ל זיע"א שם(.

דמלכות,  בגווה  הזה17  מהרוח  החצי  נותן  ויסוד 

5( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק ביאור הלשון עפ"י קבלה.

להיות  שעתיד  שילה  משכן  על  צואריו,  על  בכה  ובנימין  וז"ל:   )6

בחלקו של יוסף וסופו ליחרב. ראה ביאור על פרש"י בלקוטי שיחות 

חלק י' פ' ויגש )א( עמוד 146.

מובא גם בילוט משיח וגאולה עה"ת פ' ויגש סי' פה עמוד 301.

7( דף טז, ב.

עמוד  צדק  להצמח  הזהר  ביאור  ראה  קדש.  נק'  חכמה,   – אבא   )8

וכן  מובדל  לשון  קדש  כי  חכמה...  נקרא  קדש  הנה  וז"ל:  תתקסג 

חכמה הוא למעלה מגדר ההשגה הארה בעלמא אשר אין נתפס ואין 

מושג כלל רק מאיר למעלה משכלו ובינתו ומאין תמצא כו', ע"ש. 

וראה גם דרך מצותיך עמוד 66.

ראה  כאן(.  יצחק  לוי  )לקוטי  ראשונה"  בביאה  דאימא  “בגווה   )9

הביאור לקמן הערה 19.

10( שרש הרוחא הזה מאוירא. לקוטי תורה שיר השירים עמוד לא, ב. 

ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי )קהת ה'תשע"ה( עמוד צז, ד ואילך. 

אור התורה מטות עמוד א'רעח. לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-

דברים עמוד קפד.

11( שער לט.

12( פרי עץ חיים שער קריאת שמע שעל המטה פרק ו.

13( “הסוגר יסוד אימא” )לקוטי לוי יצחק כאן(.

דבחי'  פירושו,  "והוא"  תיבת  פירוש  דדעת:  עטרין  הב'  והוא   )14

דעת שרשו מאבא )קדש( ואמא, חכמה ובינה, והב' עטרין )כתרים( 

דדעת שהן חסד וגבורה נמשכו מחכמה ובינה, מבחי' "חכמה" נמשך 

עטרא דחסד, ומבחי' "בינה" עטרא דגבורה. ראה גם לעיל סימן נט.

15( יבמות נג, ב.

16( פרק א.

17( “בביאה ראשונה שלו" )לקוטי לוי יצחק כאן(. ראה לקמן הערה 19.

בגווה  והרוחא שנמשך  דגבורה18,  דעטרא  הרוח  היינו 

דמלכות הוא הוא בחינת בנימין19, נפשה דרחל, כידוע.

וזהו שביוסף20 יסוד דדכורא דז"א נצנצה בי' רוחא 

קדישא, ובכה ב' בכיות.

דגבורה  מעטרא  הוא  המקדש,  בית  חורבן  על  א' 

שברוה"ק.

ב' על גלות ישראל, הוא מעטרא דחסד שברוה"ק.

גבורה  כמו  הם  ישראל  בערך  שהבתים  מובן21  כי 

לגבי חסד, )וכמו מלכות שבה הוא העטרא דגבורה הוא 

בחי' בית לגבי ז"א שהוא בחי' אדם כמ"ש22 כתפארת 

אדם לשבת בית(.

18( “ומ"מ נשאר גם הוא העטרא דגבורה ביסוד, כי זכר דעתו שלם 

שיש בו עטרא דגבורה ג"כ כידוע". )לקוטי לוי יצחק כאן(. ראה לעיל 

סימן צד.

19( ראה זהר )סבא( משפטים דף צט. לקוטי תורה מהאריז"ל פרשת 

וירא ד"ה והנה בן לשרה. מובא בילקוט לוי יצחק חלק ב' סימן מו 

הערה 6. ועיין ספר המאמרים ה'תרנ"ט עמוד קלט-קמ.

ידוע דבנימין הוא  וז"ל:  וראה אור התורה פרשת מקץ עמוד 2206 

בנבראים  שיש  התשוקה  ומדרגת  בחי'  שהוא  תחתון  צדיק  בחי' 

להתכלל במקורם א"ס ב"ה ואל אישך תשוקתך כו' שתשוקה זו נק' 

צדיק תחתון, פי' התקשרות המקבל אל המשפיע )כמ"ש במ"א ע"פ 

ושמתי כדכ"ד(.

והנה מבואר בעץ חיים שער ל"ח פ"ח שבחי' בנימין הוא בחי' ההוא 

רוחא דשדי בגווה בביאה ראשונה כו', והענין כי עיקר הכח ויכולת 

להתכלל  נפלאה  תשוקה  מבחי'  מ"ן  מעלה  שהמקבל  מ"ן  העלא' 

במקורו הוא מצד השפע שכבר נשפע לו מן המשפיע שנשאר תמיד 

רשימו ממנה בהמקבל, ומצד זה יהי' תשוקתו ליכלל בהמשפיע, כי 

ובחי'  כו'  גורמת בו התשוקה  זו  ולכן רשימו  כל דבר חוזר למקורו 

תחתון  צדיק  ונק'  בגווה  דשדי  רוחא  הנק'  זהו  זה  ורשימו  שפע 

שמקורו מבחי' צדיק עליון שהוא בחי' התקשרות המשפיע להמקבל 

)כמ"ש במק"מ פרשת ויצא דף קנ"ה ב' הרח"ו דשרש בנימין מבחי' 

יוסף כו' ע"ש(. וזהו שרש נשמת בנימין הצדיק ע"ש.

20( יוסף יסוד: ראה זוהר חלק ג' דף שב, א "יוסף איקר יסוד, ואקרי 

)משלי י, כה( "צדיק יסוד עולם". זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין 

דנטיר לי' לברית זכה דאקרי צדיק". וראה בתורת לוי יצחק חידושים 

עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס  וביאורים 

על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי'  והנסיון  פוטיפר, 

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

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 דאצילת, 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".

21( מקשה, דהרי גלות ישראל הו"ע של גבורה ולא חסד, ולמה הוא 

שהם   – מקדשות  בתי  דהחורבן  מתרץ,  וע"ז  דחסד,  לעטרא  שייך 

ערך  כמו  אדם,  בחי'  ישראל  גלות  ערך  לפי  הם   – ואבנים  מעצים 

גבורה כלפי חסד.

22( ישעי’ מד, יג.
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עטרא  בחי'  הרוחא  בחי'  גופא  הוא  שהוא  ובנימין 

משכן  חורבן  על  אחת  בכי'  רק  בכה  בלבד,  דגבורה 

שילה, ולא שייך לומר שיבכה על גלות ישראל שהבכי' 

בו,  אין  זו  בחי'  כי  הוא מעטרא דחסד דהרוחא  הזאת 

ול"ש לומר שנצנצה בו רוה"ק במה שבכה על חורבן 

משכן שילה, כי הרי כל מהותו דבנימין הוא הוא בחי' 

עטרא דגבורה דרוה"ק, א"כ מה שייך לומר נצנצה כו' 

הרי הוא גופא הוא בחי' רוה"ק, וכמובן.

הנצו  מלשון23  שהוא  נצנצה  הלשון  דקדוק  והיינו 

הרמונים, דהיינו פריחה וניצה, אך נצנץ הוא ב' פעמים 

נץ, היינו ב' עטרין חו"ג והיינו כמו הנצנים, שהוא בחי' 

הרוחא בדף24 א' ע"ב הנ"ל במק"מ שם.

ועיין בפ' ויחי דף רל"ח25 מפרש נצה על יסוד, ובפ' 

23( שיר השירים ז, יג.

24( זהר חלק א', הקדמת הזהר דף א, ב. וז"ל: רבי שמעון פתח )ודרש 

]פירוש  בארץ  נראו  הנצנים  שכתוב(  מה  ואמר  בראשית,  במעשה 

)בחודש  בארץ  נראו  האילנות(,  פרחי  )הם  הנצנים  כפשוטו:  הקרא 

האביב, ואז( עת הזמיר הגיע )הזמן שהעופות מזמרים בצפצוף קולם, 

הערב כבר(, וקול התור )גם קול התורים( נשמע בארצנו, עיין רש"י[.

הנצנים, אילין אנון אבהן )אלו הם האבות שהם חג"ת דז"א(, דעאלו 

במחשבה )שעלו באבא הנקרא מחשבה(, ועאלו בעלמא דאתי )וגם 

עלו באימא הנקראת עולם הבא(, ואתגניזו תמן )ונגנזו שם(, ומתמן 

נפקו בגניזו )ומשם יצאו בהסתר, ור"ל שמשם יצאו חג"ת, וגם יצא 

השפע עמהם בהעלם, כדי שלא יינקו מהם החיצונים(, ואטמירו ביה 

ואחר  אמת,  נביאי  הנקראים  והוד  נצח  בתוך  )ונסתרו  קשוט  נביאי 

הנקרא  היסוד  ונתגלה  )נולד  יוסף  אתיליד  לנו"ה(,  השפע  שהגיע 

דז"א  היסוד  שהוא  יוסף  )נכנס  קדישא  בארעא  יוסף  עאל  יוסף(, 

)ונטע  תמן  לון  ונציב  הקודש(,  ארץ  הנקראת  עם המלכות  להתיחד 

והשפיע את כל השפע שקבל מחג"ת דז"א על ידי נו"ה, במלכות(, 

וכדין נראו בארץ ונתגלו תמן )ואז נראו בארץ שהיא המלכות, ונתגלו 

שם השפעות של חג"ת שהם סוד הנהגת העולם בחסד דין ורחמים(, 

ואימתי אתחזון )מתי אנו יודעים שנראו השפעות החג"ת במלכות, 

בשעתא דאתגלי קשת בעלמא )בשעה  ואשר יש אז יחוד למעלה(, 

שנתגלה ונראית הקשת בעולם הזה(, דהא בשעתא דקשת אתחזי )כי 

וירוק, שהם  גווני' שהם לבון אדום  בשעה שנראית הקשת בשלשה 

סוד חסד דין ורחמים(, כדין אתגלין אנון )אז הוא סימן שהשפעות 

יד(  ט,  )בראשית  כמ"ש  במלכות,  נתגלו  ביסוד  שנכללו  החג"ת 

"ונראתה הקשת" שהיא היסוד, "בענן" במלכות בסוד היחוד. ע"ש(.

ובגפן  י(  מ,  )בראשית  כתיב  וז"ל:  א-ב.  רלח,  דף  א'  חלק  זהר   )25

האי  שלשה שריגים, והיא כפורחת עלתה נצה )ומפרש ואמר, כי( 

רשע מה כתיב בי' )רשע זה דהיינו שר המשקים מה כתוב בו(, חמא 

חלמא דקשוט )ראה חלום אמת( דכתיב ובגפן שלשה שריגים, מאי 

גפן, דא כנסת ישראל )דהיינו המלכות( דכתיב )תהלים פט, טו. שדוד 

המלך התפלל על מדתו שהיא המלכות להקב"ה, ואמר( הבט משמים 

וראה ופקוד גפן זאת )פירוש( משמים, דהא מאתר דא אתרמי )כי מן 

כמא דאת אמר )איכה ב, א( השליך משמים  השמים היא הושלכה( 

ארץ )פי' שהושלכה המלכות הנקראת ארץ מן ז"א הנקראת שמים, 

לכן( ופקוד גפן זאת )ומפרש( גפן דהיא זאת ודאי )בראשית כט, ב( 

הגפן היא המלכות הנקראת זאת ודאי(.

והובא27  על מלכות,  נצה  ע"ב26 מפרש  דף קפ"ט  בלק 

בקהלת יעקב מע' נצה.

והיינו:

נצה, יסוד, הוא עטרא דחסד, השייך רק לדכורא.
ונצה, דמלכות, הוא הרוחא דעטרא דגבורה.

א"כ ב' פעמים נץ, נצנצה, הוא הרוחא דהב' עטרין.

בבחי'  זה  שהי'  היינו  דוקא  בי'  בי',  נצנצה  ואמר 

שלשה  ב(  כט,  )בראשית  אמר  דאת  כמה  )פירושו(  שריגים  שלשה 

ויסוד  נצח הוד  )פי' הם סוד שלש ספירות  עלי'  רובצים  צאן  עדרי 

דז"א הרובצות ומשפיעות במלכות הנקראת באר, וכן שלשה שריגים 

הם סוד נה"י המשפיעים בגפן, ומש"כ( והיא כפורחת )היינו( דכתיב 

)מלכים-א ה, י( ותרב חכמת שלמה )פירושו( דאתנהיר סיהרא )פי' 

והיא  וכן  שלמה,  חכמת  הנקראת  המלכות  האירה  שלמה  שבימי 

דרגא  ההוא  לעילא  נצה,  עלתה  הגפן(,  כשהאירה  פי'  כפורחת 

דקיימא עלה ויניק לה )פי' עלתה המלכות על ידי נצה שהוא היסוד 

שפע  בה  ומשפיע  ומתקנה  ומגדילה  המלכות  מן  למעלה  שעומד 

על הארץ  בו  זרעו  אשר  יא(  א,  )בראשית  דאת אמר  כמה  ברכות(, 

)פי' זרע'ו היינו זרע ו' שהיא טפת היחוד שביסוד דז"א שמשפיעה 

במלכות הנקראת ארץ(. ע"ש.

26( זהר חלק ג' דף קפט, ב. וז"ל: ובגפן שלשה שריגים )בראשית מ, 

י(, וההיא גפן כד מטא לגבה )וגפן ההיא מגיעות אלי', אל המלכות(, 

אושיטת תלתא שריגין )היא מוציאה ג' שריגים, דהיינו שמתפשטים 

דיוקנא  ואינון תלת  ונגדלים כל הג' קוים שלה כנגד הנה"י דז"א(. 

דאבהן )ואלו הג' אבות והארת החג"ת(, דאתקדשת בהו )שהמלכות 

מתקדשת בהם על ידי הארת חג"ת(.

)ומה שכתוב( והיא כפורחת )היינו המלכות, היא( ככלה דאתקשטת 

באהבה  )ונכנסת  וכו'  בחדוה  ברחימו  ועאלת  המתקשטת(,  )ככלה 

ובשמחה לז"א לסוד היחוד(, כדין עלתה נצה )דהיינו( סליקת רחימו 

ושריאת לנגנא  דילה לגבי דודה )אז העלתה אהבתה לז"א דודה(, 

ולאעלא בריחו )והתחילה לנגן ולהכנס לז"א באהבה(, וכדין )ואז על 

ידי יחודה עם ז"א(, אתמליין ואתבשלן אינון ענבין רכיבן )מתמלאים 

ומתבשלים אותם הענבים הרכים, דהיינו על ידי שז"א נותן לה טפות 

החסדים בסוד מ"ד, על ידי זה נמתקות הגבורות שלה לגמרי(, 

דא )כל ענין הגפן שראה שר המשקים בחלום(, הוה לבשרא ליוסף 

תליא  הוה  דבי'  בגין  המלכות(,  תקון  את  ליוסף  לבשר  כדי  )הי' 

מלתא )לפי שבו שהוא בחינת היסוד הי' תלוי כל ענין תיקון המלכות 

והיחוד(, חנוך מטטרו"ן אמר, שלשה שריגים ודאי לקבל תלת אבהן 

)הג' שריגים הם ודאי כנגד הג' אבות, כי המלכות נתקנה על ידי חג"ת, 

ומקשה( והא ארבע אינון דילה )הרי ארבע ספירות הם שלה, כי עיקר 

הגורם אל היחוד הוא היסוד שהוא הרביעי המתקן אותה(, אלא דא 

הוא דכתיב )אלא זהו שכתוב( והיא כפורחת )ומפרש( בזמנא דאיהי 

עולה   – המלכות   – שהיא  )בזמן  לסלקא  בכנפאה  ופרחת  סליקחת 

ופורחת בכנפי' לעלות, דהיינו בזמן שהמלכות עולה להתייחד פב"פ 

עם ז"א(, כדין עלתה נצה )אז עלתה – המלכות – נצה, דהיינו( דא 

הוא ההוא רביעאה דאשתאר )זהו הרביעי שהוא היסוד שנשאר, כי 

היא עולה אל היסוד(, דסליק בהדה ולא אתפרש מנה )כי המלכות 

עולה אל היסוד ואינו נפרד ממנה(. ע"ש.

דרש  כן  מעלה,  שהמלכות  נוקבין  מיין  בחינת  )א(  נצה  וז"ל:   )27

בזוהר בלק קפ"ט ע"ב. )ג( יסוד הוא נקרא נצה, זוהר ויחי רל"ח ע"א. 

ע"ש.
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פנימיות בי', ואינון )היינו הי' אחים( לא בכו דלא שרא 

עלייהו רוח קודשא, היינו אפילו הרוח קודשא דעטרא 

הי'  הנה  הוא,  בכה  שלכן  בבנימין  הי'  שזה  דגבורה, 

אחים הם למטה מבחי' זו, לכן גם בחי' זו דרוח קודשא 

לא שרא עלייהו.

ונקט שרא עלייהו, ולא נצנצה בהם, היינו שאפילו 

הי' אפילו בבחי'  וביוסף  עליהם,  הי'  לא  בבחי' מקיף 

פנימי ג"כ.

היו  הם  כי  הוא,  עלייהו,  שרא  שנקט  מה  עוד  וי"ל 

עשרה, ועל עשרה הרי שורה אור השכינה שבבחי' בלי 

גבול ותכלית בבחי' מקיף וכמ"ש באגה"ק פכ"ג בד"ה 

בגזירת עירין כו'28 ע"ש.

28( וז"ל: עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרוי’..., ההשראה 

ואינו  ותכלית,  גבול  בלי  בה  המאיר  ה’  מאור  עצומה  הארה  היא 

יכול להתלבש בנפש גבולית כ"א מקיף עלי’ מלמעלה מראשה ועד 

רגלה, כמו שאמרו חז"ל אכל בי עשרה שכינתא שריא כלומר עליהם 

מלמעלה.

במכירת  שחטאו  מפני  והוא  עלייהו,  שרא  לא  הנה 

וגרמו שנסתלקה שכינה מיעקב אביהם כמ"ש29  יוסף, 

את  כשמכרו  ממנו  שנסתלקה  אביהם  יעקב  רוח  ותחי 

יוסף. ועיין בתרגום יונתן30 ובפרש"י שם31.

לכן מדה כנגד מדה32 לא שרא עלייהו רוח קודשא 

אפילו כשנתועדו מיוסף.

מה  הלשון  שנוי  הנה  הוא,  מדוייקת  גירסתינו  ואם 

שביוסף נקט רוחא קדישא, ובהם נקט רוח קודשא.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית ע' קצה

29( בראשית מה, כז.

יוֵֹסף  ַית  ינּו  ְדַזּבִ ִעַדן  ּבְ ִמיֵנה  ְלַקת  ְדִאיְסּתַ ְנבּוָאה  רּוַח  ַרת  ּוׁשְ 30( וז"ל: 

ְוָתַבת ֲעלוֹי ַיֲעקב ֲאבּוהוֹן.

31( וז"ל: שרתה עליו שכינה שפרשה ממנו.

32( וזהו דיוק לשון הזהר בהשבטים "לא שרא עלייהו רוח קודשא", 

יעקב את  ראה  זמן דלא  דכל  יעקב אביהם",  רוח  "ותחי  כנגד מ"ש 

יוסף נסתלקה ממנו השכינה – רוח נבואה, וע"כ אף שהי' השבטים 

עשרה ושכינתא שריא ועשו שלום עם יוסף, אבל עדיין לא ראה יעקב 

את יוסף, וע"כ "לא שריי' עלייהו רוח קודשא" – מדה כנגד מדה.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אייר, תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

רופא אחד  לחוו"ד  הוא  דואג  שי' אשר  בנו...  בריאות  למצב  בנוגע  בעתו קבלתי את מכתבו 

שהרפה את ידיו והחליש את תקותו לרפו"ש של בנו שי':

ירפא, שניתן רשות  ורפא  וכמה מנשיאנו רבוה"ק על מרז"ל  לו מאמרם של כמה  ידוע  בטח 

לרופא לרפאות, שרק זהו הכח והסמכא שיש לרופא - לרפאות בענין של רפואה, ובפרט - שהרופא השני 

ג"כ אינו מסכים לחו"ד הפסמיסט אין לו איפוא כלל להחליש התקוה הטובה, ובפרטי פרטיות הוא 

בימינו אלה שבכל יום ויום מתחדשים תרופות חדשות ודרכים חדשים בעניני רפואה.

בעת רצון שהנני על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הנני מזכיר את בנו שי' לרפואה, ותקותי חזקה 

אשר במשך הזמן יוכל לבשרני בשו"ט בזה, אבל מובן מעצמו שח"ו אין לו להחליש בטחונו בהשי"ת 

שהוא הוא הרופא חולים ואין מעצור לו להושיע ברב או במעט, ועל ידי תוספת כח בהבטחון, הן מצדו 

והן מצד זוגתו תחי', הנה בלי ספק, אשר זה ימהר ג"כ הטבת בריאות בנו שי'.

נתינה  וכן  בפרט,  החסידות  ובתורת  בכלל  בתורה  נוסף  לימוד  עצמו  על  יקח  אשר  מהראוי 

לצדקה - אף אם גם סכומים קטנים, אבל - בקביעות ותכופות לזכות בנו שי' ואחכה לבשו"ט ממנו 

בהנ"ל.

בפ"ש חותנו הרה"ח הוו"ח כו' מוה"ר... שי' ובברכה מיוחדת לבנו... שי'.



סב

ו, ב – דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם 
איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר 

לה'

של  )וענין(  לשון  ענינים:  ב'  נזירות  בגדר  מצינו  א. 
על  אלקיו  נזר  כמ"ש2  קדושה  של  )וענין(  ולשון  הפרשה1, 

ראשו כל ימי נזרו קדוש הוא לה'.
ולכן, אף שעיקר ענין נזירות התורה הוא קדושת הנזיר 
)גם(  הוא  שנזיר  היות  מ"מ,  בישראל,  רק  שייך  וזה  כנ"ל3, 
מקום  יש  אצלם  גם  כי  בב"נ.  גם  שייך  ה"ז  הפרשה,  לשון 

להנהגה של פרישות מתאוות העולם4.
כי  דוקא,  בב"נ  שייך  הפרישות  ענין  עיקר  ואדרבה, 
מושקעים  נעשים  העולם  בעניני  )רק(  עסוקים  להיותם 
רע  האדם  לב  יצר  כי  וכמ"ש  ובתאוותיו  העולם  בעניני 
מנעוריו5, וזה גורם היזק להם ולעולם סביבם: ואילו בנוגע 
וצ"ל  התורה"7  לך  שאסרה  מה  "דייך  אמרו6  לישראל 
עבודתו באופן של המשכת קדושה בו ובעולם ]ולכן דוקא 
"הנודר8 לה' דרך קדושה הרי זה נאה ומשובח וע"ז נאמר 
כנביא  הכתוב  ושקלו  לה'  הוא  קדוש  ראשו  על  אלקיו  נזר 

שנאמר9 ואקח מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים"[10...

1( ראה ספרי )ופירוש רש"י( פרשתנו ו, ג )ב( "אין נזירה בכל מקום אלא פרישה )אף 

כאן שפירש מן היין(".

2( פרשתנו ו, ז-ח. וראה ספרי ופרש"י "זו קדושת הגוף".

3( ראה שו"ת מהרי"ט ח"א סי' נג. פי' הרא"ש נדרים ב, ב. צפנת פענח הל' מאכלות 

אסורות )פה, ב(. וראה שם הל' נדרים )יז, ב( ריש הל' נזירות.

4( ראה תו"א תולדות יט, רע"ג.

5( נח ח, כא.

6( ירושלמי נדרים פ"ט ה"א.

7( ועד שהנזיר נקרא חוטא שציער עצמו מן היין )ספרי ורש"י פרשתנו ו, יא. נזיר יט, 

א. וש"נ(. וראה ירושלמי )סוף קידושין( "עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל שראת 

עינו ולא אכל".

8( רמב"ם סוף הלכות נזירות.

9( עמוד ב, יא. וראה רמב"ן פרשתנו ו, יד.

בזהר  שמפרש  ואילך,  שנד  עמד  פרשתנו  לזהר(  )הערות  לוי"צ  לקוטי  ראה   )10

שאז  לבוא,  לעתיד  תהי'  נזירות  דקדושת  זו  ושלימות 
יהיו ישראל "פנויין בתורה וחכמתה . . ובאותו הזמן לא יהי' 
שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות שהטובה תהי' 
מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר, ולא יהי' עסק 
כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד"11, והיינו שלא יהי' צורך 
לפרישות מעניני תאוות העולם, כי כל אחד ואחד מישראל 

יהי' "קודש לה'".
בהלכה  שלמדין  לכך  הפנימי  הטעם  שזהו  לומר  ויש 
שמשיח יכול לבוא בכל יום מענין הנזירות "האומר12 הריני 
נזיר ביום שבן דוד בא בו אם בחול נדר הרי זה אסור לעולם 
ואם בשבת או ביום טוב נדר אותה שבת או אותו יום טוב 

מותר מכאן ואילך אסור לעולם" –
לבוא13,  לעתיד  תהי'  בשלימותה  נזירות  קדושת  כי 
בביאת משיח צדקנו, וכמו שכתוב ואקים מבניכם לנביאים 
וכתיב14 אשפוך את רוח על כל  לנזירים כנ"ל,  ומבחוריכם 

בשר ונבאו בניכם ובנותיכם15,
לקוטי שיחות חלק לח עמוד 31

)פרשתנו קכז, ב( שיש ג' דרגות בנזיר – "מה שנזיר נקרא קדוש הוא שמגיע בבחי' 

קדוש דאריך . . מגיע זה בבחי' קדוש דעתיק . . ולהגיע לזה הוא דוקא ע"י קוצותיו 

תלתלים דזעיר . . שערות . . דז"א".

ויש לומר שזהו החילוק )ע"ד הקבלה( בין נזירות דישראל ונזירות דעכו"ם: הנזירות 

למעלה  שהם  מכיון  לגוי,  שייכת  אינה  ועתיק  באריך  המגיעה  הקדושה  שהיא 

מהשתלשלות, והיא רק בישראל: משא"כ הנזירות כפי שהיא בז"א, שבעת ימי הבנין, 

השייכים לגדרי העולם, יש מקום לומר ששייך גם לנזירות דגוי.

11( רמב"ם סוף הלכות מלכים.

12( לשון הרמב"ם הלכות נזירות פרק ד הלכה יא )מעירובין מג, ב(.

13( להעיר מצפנת פענח על התורה דברים )הוספות למקץ( עמוד שמג "כולם נזירים 

כמו נזיר שמעון הצדיק )נזיר ד, ב. ושם נתבאר( וזה יהי' לאחר תחיית המתים כו'".

14( יואל ג, א.

15( וראה מצודת דוד שם ד"ונבאו" קאי רק על ישראל, משא"כ "אשפוך את רוחי" 

)ראה  כו'"  ישראל  יהיו   . . העולם  כל  "עסק  שם  ברמב"ם  מ"ש  וע"ד   – בעכו"ם  גם 

לקוטי שיחות חלק כז עמוד 246 ואילך(. וברד"ק שם, דגם "אשפוך את רוחי" קאי 

רק על ישראל.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת נשא

אגרות קודש
 ב"ה,  ח' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט אייר, הנה ירבה באותיות התורה והתפלה וישתדל שיהיו חקוקים 

זקן בלקוטי  פני  והדרת  והדרוש ד"ה  ואיזה פרקים תניא,  במוחו לכל הפחות איזה פרקים משניות 

תורה סוף פ' קדושים. כן יפריש בכל יום שני וחמישי קודם התפלה בבקר פרוטה או שתים לצדקה, 

וישתדל כפי האפשרי בהשפעה על הנוער לקרב את לבם לאבינו שבשמים. נוסף על כל זה, והוא העיקר, 

שיסיח דעתו מהעון ואפילו מתיקונו, אשר כל הנ"ל הוא סגולה ותיקון לכשיעבוד את השי"ת בשמחה 

הרי לאט לאט ירגיש בהטבת מצבו. ויהי רצון שההתחלה בזה תהי' בקרוב.

מו"ח  כ"ק  מתקנת  נפש  לכל  השוים  השיעורים  שלשת  שמירת  על  להעירו  למותר  ובודאי 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והם בחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכת הצ' בעניניו.



סג `yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g oey`x meil inei xeriy

ß oeiq 'g oey`x mei ß

ã(àë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áë)íúáà úéáì íä-íb ïBLøâ éða Làø-úà àNð̈À¤²Ÿ§¥¬¥«§−©¥®§¥¬£Ÿ−̈
:íúçtLîì§¦§§Ÿ¨«

i"yx£Ì‰ŒÌb ÔBL¯‚ Èa L‡¯Œ˙‡ ‡N∑ קהת ּבני על ׁשּצּויתי יׁשּכמֹו ּכּמה לראֹות עבֹודה , לכלל .ׁשהּגיעּו »∆…¿≈≈¿«≈ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(âë)ìL ïaîíéMîç-ïa ãò äìòîå äðL íéL ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨©²¤£¦¦¬
ãáòì àáö àáöì àaä-ìk íúBà ã÷ôz äðL̈−̈¦§´Ÿ¨®¨©¨¸¦§´Ÿ¨½̈©«£¬Ÿ

:ãòBî ìäàa äãáò£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãë):àOîìe ãáòì épLøbä úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£−Ÿ§©¨«

(äë)ãòBî ìäà-úàå ïkLnä úòéøé-úà eàNðå§¨̧§¹¤§¦³Ÿ©¦§¨Æ§¤´Ÿ¤¥½
-úàå äìòîìî åéìò-øLà Lçzä äñëîe eäñëî¦§¥¾¦§¥²©©¬©£¤¨−̈¦§¨®§¨§¤̧

:ãòBî ìäà çút Cñî̈©½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÔkLn‰ ˙ÚÈ¯ÈŒ˙‡∑ הּתחּתֹונֹות עׂשר.Œ˙‡Â ∆¿ƒ…«ƒ¿»ְֶֶַַ¿∆

„ÚBÓ Ï‰‡∑ עּזים עליו יריעֹות לאהל .העׂשּויֹות …∆≈ְְֲִִִֶָָָֹ
e‰ÒÎÓ∑ אילים Á˙t.מאּדמים עֹורֹות CÒÓ∑ וילֹון ƒ¿≈ְִִֵָָ»«∆«ִ

.הּמזרחי  ְִִַָ

(åë)Cñî-úàå øöçä éòì÷ úàå|çút|çä øòLøö §¥Á©§¥̧¤«¨¥¹§¤¨©´¤´©©´©¤«¨¥À
íäéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò øLà£¤̧©©¦§¨³§©©¦§¥̧©Æ¨¦½§¥¸¥«§¥¤½
íäì äNòé øLà-ìk úàå íúãáò éìk-ìk-úàå§¤¨§¥−£«Ÿ̈¨®§¥̧¨£¤¯¥«¨¤²¨¤−

:eãáòå§¨¨«
i"yx£ÔkLn‰ŒÏÚ ¯L‡∑והּמס הּקלעים ּכלֹומר, ¬∆««ƒ¿»ְְְִַַַָָָ

הּמׁשּכן  על ּומגּנים הּסֹוככים חצר, מזּבח ׁשל ועל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
סביב  Ì‰Ï.הּנחׁשת ‰NÚÈ ¯L‡ŒÏk ˙‡Â∑ ְִֶַָֹ¿≈»¬∆≈»∆»∆

להֹון" יתמסר ּדי ּכל "וית ּגרׁשֹון ּכתרּגּומֹו: לבני –. ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָ

(æë)épLøbä éða úãáò-ìk äéäz åéðáe ïøäà ét-ìò©¦Á©«£¸Ÿ¨¹̈¦«§¤À¨£Ÿ©Æ§¥´©¥«§ª¦½
íäìò ízã÷ôe íúãáò ìëìe íàOî-ìëì§¨̧©¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§©§¤³£¥¤Æ

:íàOî-ìk úà úøîLîa§¦§¤½¤¥−¨©¨¨«
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ ÈtŒÏÚ∑ ממּנה מהּבנים הּכהן ואיזה ּבןֿאהרן איתמר ּביד .עליהם? «ƒ«¬…»»ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

(çë)ãòBî ìäàa épLøbä éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§²Ÿ§¥¬©¥«§ª¦−§´Ÿ¤¥®
ñ :ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ízøîLîe¦̧§©§½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

ÓÈÓÏ¯:כא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È·Ï˙כב  Ôep‡ Û‡ ÔBL¯‚ Èa ÔaLÁ ˙È Ïa«̃≈»À¿«¿≈≈¿«ƒ¿≈
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿«¿¬«¿

ÔÈLÓÁכג  ¯a „Ú ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»«««¿ƒ
‡ÏÈÁ ‡ÏiÁÏ È˙‡c Ïk ÔB‰˙È ÈÓz ÔÈL¿ƒƒ¿≈»¿»¿»≈¿«»»≈»

:‡ÓÊ ÔkLÓa ‡ÁÏt ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»¿»»¿«¿«ƒ¿»

ÁÏÙÓÏכד  ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏet ÔÈc≈¿««¿¬«≈¿¿ƒ¿«
:ÏBhÓÏe¿«

ÔkLÓכה  ˙ÈÂ ‡kLÓ ˙ÚÈ¯È ˙È ÔeÏhÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ««¿¿»¿»«¿«
È‰BÏÚ Èc ‡B‚ÒÒ„ ‰‡ÙBÁÂ d‡ÙBÁ ‡ÓÊƒ¿»»≈¿»»¿«¿»ƒ¬ƒ
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡lÚlÓƒ¿≈»¿»¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

„ÏÚÓ‡כו  ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡z¯„ È„¯Ò ˙ÈÂ¿»¿»≈«¿»¿»¿»»¿«¬»»
‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ Èc ‡z¯c Ú¯˙cƒ¿««¿»ƒ««¿¿»¿««¿¿»
ÈÓ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èeh‡ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«≈¿»»»≈
:ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰Ï ¯ÒÓ˙È Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÁÏt»¿«¿¿»»ƒƒ¿¿«¿¿ƒ¿¿

Èaכז  ÔÁÏt Ïk È‰È È‰B·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¬…¿ƒ¿≈»»¿«¿≈
ÔepÓ˙e ÔB‰ÁÏt ÏÎÏe ÔB‰ÏehÓ ÏÎÏ ÔBL¯‚≈¿¿»«¿¿…»¿«¿¿«

:ÔB‰ÏehÓ Ïk ˙È ‡¯hÓa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»»«¿

ÓÊ‡כח  ÔkLÓa ÔBL¯‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»
:‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ÔB‰z¯hÓe««¿¿ƒ»¿ƒ»»««¬…«¬»



yp`סד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h ipy meil inei xeriy

ß oeiq 'h ipy mei ß

(èë)ã÷ôz íúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða§¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ−̈¦§¬Ÿ
íúà: Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(465 'nr a jxk g"nyz zegiyd xtq)

אתם ּתפקד . . מררי כט)ּבני (ד, ְְְִִֵָָֹֹ
ּובגרׁשֹון. ּבקהת ׁשּנאמר ּכפי ראׁש, נׂשיאת ּבהם נאמר ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלא
ּתנאים. ׁשני ּדרׁשה הּמׁשּכן עבֹודת ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָויׁש

ּבּטּוי מציאּות לידי ּבא וזה לב. וחכמת הּלב נדיבת – ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

חׁשּובים. הּיֹותר הּכלים את ׁשּנׂשאּו וגרׁשֹון, –ּבּטּולּבקהת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבמררי  ּבּטּוי לידי ּבא וזה איׁשּיֹות. ּפנּיֹות ּבלי לׁשמי", ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶָָ"לי
נאמר  לא לכן הּקרׁשים. את ׁשּנׂשא ּובּטּול), מרירּות ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ(לׁשֹון

והּפׁשטּות. הּבּטּול היא מעלתֹו ּכי ראׁש, נׂשיאת ְְְֲִִִִַַַַַָֹּבֹו

(ì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²¤£¦¦¬¨−̈
ìäà úãáò-úà ãáòì àávì àaä-ìk íã÷ôz¦§§¥®¨©¨Æ©¨½̈©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(àì)ìäàa íúãáò-ìëì íàOî úøîLî úàæå§ŸÆ¦§¤´¤©¨½̈§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤
:åéðãàå åéãenòå åéçéøáe ïkLnä éLø÷ ãòBî¥®©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©¨¬©«£¨¨«

(áì)íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãenòå§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À¦¥«Ÿ¨Æ
úîLáe íúãáò ìëìe íäéìk-ìëì íäéøúéîe¥´§¥¤½§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§¥´Ÿ

:íàOî úøîLî éìk-úà eã÷ôz¦§§½¤§¥−¦§¤¬¤©¨¨«
i"yx£Ì‰È¯˙ÈÓe Ì˙„˙ÈÂ∑ יתדֹות ׁשהרי עּמּודים, ׁשל ƒ≈…»≈¿≈∆ְֲִֵֵֶֶַ

ויתדֹות  היּו; ּגרׁשֹון ּבני ּבמּׂשא הּקלעים ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָּומיתרי
ׁשּלא  מּלמּטה, ולּקלעים ליריעֹות היּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּומיתרים

לעּמּודים  היּו ּומיתרים ויתדֹות הרּוח, סביב ּתגּביהם ְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
הּקלעים  ּבהם ּבכלֹונסֹות לתלֹות העליֹונה ּבׂשפתם ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

הּמׁשּכן"סין וקנּד ּב"מלאכת ׁשּׁשנּויה .ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָֻ

(âì)íúãáò-ìëì éøøî éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

(ãì)éða-úà äãòä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥−̈¤§¥´
:íúáà úéáìe íúçtLîì éúäwä©§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(äì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(åì)úBàî òáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå©¦«§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬¥−
:íéMîçå©«£¦¦«

‡·‰˙‰ÔBכט  ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó Èa¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔB‰˙È ÈÓzƒ¿≈»¿

ÔÈLÓÁל  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔepÓz ÔÈL¿ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿≈»¿ƒ¿«»

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt»¿««¿«ƒ¿»

ÔB‰ÁÏtלא  ÏÎÏ ÔB‰ÏehÓ ˙¯hÓ ‡„Â¿»«¿««¿¿»»¿«¿
È‰B¯·ÚÂ ‡kLÓ Ètc ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»«≈«¿¿»¿«¿ƒ

:È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

ÔB‰ÈÎÓÒÂלב  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
ÏÎÏe ÔB‰ÈÓ ÏÎÏ ÔB‰Èeh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈¿»»≈¿…
˙¯hÓ ÈÓ ˙È ÔepÓz Ô‰ÓL·e ÔB‰ÁÏt»¿«¿ƒ¿»»¿«»»≈«¿«

:ÔB‰ÏehÓ«¿

ÔB‰ÁÏtלג  ÏÎÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈¿»ƒ¿»»¿«¿
Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»««¬…

:‡‰k«¬»

Èaלד  ˙È ‡zLÎ È·¯·¯Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Óe¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈¿ƒ¿»»¿≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰¿̃»¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

ÔÈLÓÁלה  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏלו  ÔÈ¯z ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿«¿ƒ



סה `yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h ipy meil inei xeriy

(æì)ìäàa ãáòä-ìk éúäwä úçtLî éãe÷ô älà¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤
ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî¥®£¤̧¨©³¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−

ñ :äLî-ãéa§©¤«

(çì):íúáà úéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§−̈§¥¬£Ÿ¨«

(èì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(î)íétìà íúáà úéáì íúçtLîì íäéã÷t eéäiå©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®©§©¾¦
ìLe úBàî LLå:íéL §¥¬¥−§¦«

(àî)làãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô ä ¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−
:ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬§Ÿ̈«

(áî)úéáì íúçtLîì éøøî éða úçtLî éãe÷ôe§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬
:íúáà£Ÿ¨«

(âî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãî)ìL íúçtLîì íäéã÷ô eéäiåíéôìà úL ©¦§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®§¬¤£¨¦−
:íéúàîe¨¨«¦

(äî)äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(åî)éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä-ìk̈©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úà ìàøNé¦§¨¥−¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(æî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
ìäàa àOî úãáòå äãáò úãáò ãáòì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©−̈§¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
i"yx£‰„·Ú ˙„·Ú∑ עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר אחרת הּוא OÓ‡.לעבֹודה ˙„·ÚÂ∑ּכמׁשמעֹו. ¬…«¬…»ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ«¬…««»ְְַָ

ÔkLÓaלז  ÁÏÙc Ïk ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿»»¿»«¿«¿«
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«≈¿»«¿»

:‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿∆

È·Ïe˙לח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ Èa ÈÈÓeƒ¿»≈¿≈≈¿¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁלט  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡·‰˙‰ÔBמ  ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

ÁÏÙcמא  Ïk ÔBL¯‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈≈¿»¿»«
ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»

È·Ï˙מב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓeƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמג  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏמד  ‡˙Ïz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿»»«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

Ó‡מה  Èc È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒƒ¿»
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ∆¿«¬…«≈¿»«¿»ƒ»¿∆

È·¯·¯Âמו  Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»ƒ¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈
˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈»≈¿«¿¬«¿¿≈

:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמז  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔÁÏÙe ‡ÁÏt ÔÁÏt ÁÏÙÓÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿ƒ¿«»¿«»¿»»»¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓa ÏehÓ«¿«¿«ƒ¿»



yp`סו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(49 'nr gi zegiy ihewl)

מז)ּכמׁשמעֹו ד, (רש"י ְְַָ
"עבֹודה היא מּׂשא" ׁש"עבֹודת נפרׁש ׁשּלא ",למּׂשא ּכּונתֹו, ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ורׁש"י  העגלֹות. למּׂשא עבֹודה ׁשהיא העגלֹות, טעינת ְְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָהיינּו
לוּים  ׁשני ידי על ׁשּנעׂשית זֹו, עבֹודה ׁשּכן זה, ּפרּוׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשֹולל

לגיל  מעל ׁשהּוא לוי על־ידי ּגם להעׂשֹות יכֹולה יֹותר, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאֹו
כה)חמּׁשים ח, בהעלתך מּבן (רש"י לּמנין ׁשּיכת ואינּה , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

חמּׁשים. ּבן עד ְֲִִִֶַֹׁשלׁשים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr gi jxk y"ewl t"r)

`weC zFxFPke miYlvnA miIeNd zxiW¦©©§¦¦¦§¦§©¦§¦©§¨

ּכל־ ׁשנה ּבן־חמּׁשים ועד ומעלה ׁשנה ׁשלׁשים ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹמּבן
עבדה  עבדת לעבד ֲֲֲַַַָָֹֹֹֽהּבא

לעבֹודה  עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָהּוא
ובפרש"י)אחרת מז. (ד, ֶֶַ

ּבּפה? הּׁשירה את ּכלל מביא רׁש"י אין מּדּוע לעּין, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיׁש
והרי  וכּנֹורֹות", "מצלּתים רק רׁש"י ּׁשהביא מה לדּיק יׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַּכן

ּכלים כו"כ ּבעֹוד מנּגנים הּלוּיים היּו הל'ּבּמקּדׁש רמב"ם (ראה ְְְְְִִִִִֵַַַָָ
ה"ד) פ"ג המקדש ?כלי

הּלוּיים  ׁשרק זה ּדהּנה מחּדׁש, ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻויׁש
הּמׁשּכן, לעבֹודת ראּויים היּו ׁשנה מחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָהּצעירים

רׁש"י נשא)מפרׁש ד"ה ג ד, חמּׁשים (במדבר ּבן על "הּיֹותר ּכי ְֲִִִִֵֵֶַַַָ
מכחיׁש". ְִַֹּכחֹו

וחלילים  ּבנבלים אֹו ּבּפה, ׁשירה הרי להקׁשֹות, יׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָולכאֹורה
ּכֹוח  זֹו לעבֹודה צריכים ואין ּביֹותר, קּלה עבֹודה היא ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָוכיו"ב,
ּפחּותים  ׁשהם אּלּו רק זֹו לעבֹודה ראּויים מּדּוע וא"כ ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָרב,
ּבּפה, לׁשיר יכֹולים יֹותר הּמבּגרים ּגם הרי ׁשנה, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמחמּׁשים

ּונבלים? ּבחלילים לנׁשף ְְֲִִִִַָֹאֹו
ׁשירה  על ּכאן הּמדּבר אין הּפׁשט ׁשּבדר רׁש"י, מתרץ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻולכן
וכּנֹורֹות", "ּבמצלּתים ּבנגינה רק אּלא ּבנבלים, אֹו ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָּבּפה
ּובפרט  יד, ּומלאכת עׂשּיה עם הּקׁשּורֹות עבֹודֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָׁשהם

מּתכת" ׁשל רחבֹות חתיכֹות "ב' ׁשהם ד"ה מצלּתים (רש"י ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ
ב) יג, ערכין והעבֹודה עבידתא, רק , ולכן רב. ּכח מצריכה ּבהם ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹ

זֹו. למלאכה ראּויים ׁשנה" חמּׁשים מ"ּבן הּצעירים ְְְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָהּלוּיים
וק"ל.

(çî)úBàî Lîçå íéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½©«£¥¬¥−
:íéðîLe§Ÿ¦«

(èî)Léà Léà äLî-ãéa íúBà ã÷t ýåýé ét-ìò©¦̧§Ÿ̈¹¨©³¨Æ§©¤½¦¬¦²
ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOî-ìòå Búãáò-ìò©£«Ÿ̈−§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

ô :äLî-úà¤¤«
i"yx£‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆŒ¯L‡ ÂÈ„˜Ùe∑ ׁשנה ׁשלׁשים "מּבן ּבּמצוה היּו הּפקדים חמּׁשים"ואֹותן ּבן .ועד ¿À»¬∆ƒ»∆…∆ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

ß oeiq 'i iyily mei ß

ä(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)òeøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©
:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëå§¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑ נאמרה זֹו ּפרׁשה «∆¿≈ƒ¿»≈¿ְֱֶָָָָ
ּבֹו נאמרּו ּפרׁשּיֹות ּוׁשמֹונה הּמׁשּכן, ׁשהּוקם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָּבּיֹום

'הּנּזקין',ּבּיֹום  ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת ס (ּכדאיתא .)דף ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָ
‰Án‰ŒÔÓ eÁlLÈÂ∑ ׁשם היּו מחנֹות ּבׁשעת ׁשלׁש ƒ«¿ƒ««¬∆ְֲִַַָָָֹ

הלוּים  חנית ׁשכינה, מחנה היא הּקלעים ּתֹו ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָחניתן:
היא  – סיני" "ּבמדּבר ּבפרׁשת ׁשּמפרׁש ּכמֹו – ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹסביב

לכל  הּדגלים מחנה סֹוף ועד ּומּׁשם לוּיה. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָמחנה
נׁשּתּלח  הּצרּוע יׂשראל. מחנה היא הרּוחֹות ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָארּבע
מן  ּומׁשּלח יׂשראל ּבמחנה מּתר הּזב לכּלן; ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֻֻֻחּוץ
ואינֹו לוּיה, ּבׁשל אף מּתר לנפׁש וטמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּׁשּתים.

ׁשכינה  מּׁשל אּלא רּבֹותינּומׁשּלח ּדרׁשּו זה וכל . ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
ּפסחים ּבמּסכת הּמקראֹות סז)מן LÙÏ.(דף ‡ÓË∑ ְְְִִִֶֶַַָָ»≈»»∆

Ó‡‰מח  LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÈÓz ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿»«¿ƒ«¬≈¿»
:ÔÓ˙Â¿«¿»

„LÓ‰מט  ‡„Èa ÔB‰˙È ‡Ó ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»¿»»¿ƒ»¿∆
È‰BÈÓe dÏehÓ ÏÚÂ dÁÏt ÏÚ ¯·b ¯·b¿«¿««»¿»≈¿««≈ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È¯LÓ˙‡ב  ÔÓ ÔeÁlLÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ«¿ƒ»
ÈÓËÏ ·‡ÒÓc ÏÎÂ ·‡„c ÏÎÂ ¯È‚Òc Ïk»ƒ¿ƒ¿»¿»≈¿…ƒ¿»»ƒ¿≈

:‡L‡„ ‡LÙ«¿»∆¡»»



סז `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iyily meil inei xeriy
ׁשהּוא  אני, אֹומר דאנׁשא. נפׁשא לטמי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּדמסאב

עצמֹות  יׁשלׁשֹון והרּבה ארמי, ּבלׁשֹון אדם ְְְְְֲִִֵֵַַָָָ
רּבה' אדרּיא (פע"ח)ּב'בראׁשית :– טמיא ׁשחיק נּוס ְְְְִִִִֵַַַָָָ

עצמֹות  .ׁשחיק ְֲִָ

(â)äðçnì õeçî-ìà eçlLz äá÷ð-ãò øëfî¦¨¨³©§¥¨Æ§©¥½¤¦¬©©«£¤−
ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé àìå íeçlLz§©§®§³Ÿ§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬

:íëBúa§¨«

(ã)õeçî-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤¦−
éða eNò ïk äLî-ìà ýåýé øac øLàk äðçnì©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬

ô :ìàøNé¦§¨¥«

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å)eNòé ék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³©«£Æ
äîLàå ýåýéa ìòî ìòîì íãàä úàhç-ìkî¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®§¨«§−̈

:àåää Lôpä©¤¬¤©¦«
i"yx£'‰a ÏÚÓ ÏÚÓÏ∑ ּפרׁשת ּכאן וכתב חזר הרי ƒ¿…«««ְֲֵַַַָָָָָ

וּיקרא  ּבפרׁשת האמּורה היא ׁשקר, על ונׁשּבע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּגֹוזל
ה) וגֹו'",(ויקרא ּבעמיתֹו וכחׁש ּבה' מעל "ּומעלה :ְְֲֲִִֵַַַַָָ

האחד  ּבּה: ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים ׁשני ּבׁשביל ּכאן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָונׁשנית

ואׁשם  חמׁש חּיב ׁשאינֹו לֹומר "והתוּדּו", ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכתּוב
הּגר  ּגזל על – והּׁשני ּבּדבר. ׁשּיֹודה עד עדים ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעלּֿפי

לּכהנים  נּתן .ׁשהּוא ֲִִֶַָֹ

(æ)-úà áéLäå eNò øLà íúàhç-úà ecåúäå§¦§©À¤©¨¨»£¤´¨¼§¥¦³¤
øLàì ïúðå åéìò óñé BúLéîçå BLàøa BîLà£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤¬

:Bì íLà̈©−«
i"yx£BL‡¯a BÓL‡Œ˙‡∑(קיא הּקרן (ב"ק עליו הּוא BÏ.ׁשּנׁשּבע ÌL‡ ¯L‡Ï∑(יט לֹולמי (כתובות .ׁשּנתחּיב ∆¬»¿…ְִֶֶֶַַָָ«¬∆»«ְְִִֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 18 'nr gl jxk y"ewl t"r)
zillM devnM daEWY§¨§¦§¨§¨¦

עׂשּו אׁשר את־חּטאתם ז)והתוּדּו (ה, ְְֲִֶֶַַָָָֽ
הּתׁשּובה  עם אֹותם ולאמר . . העוֹונֹות על להתוּדֹות ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹצּונּו

והתוּדּו . . אמרֹו והּוא . עג). מ"ע להרמב"ם (סהמ"צ ְְְְִַָ
הרמּב"ם על מקֹומֹות ּבכּמה הקׁשּו שסד.ּכבר מצוה (מנ"ח ְְְְְִַַַַָָָ

לא ועוד) עצמּה הּתׁשּובה ואת למצוה, הּוּדּוי רק מנה מּדּוע ,ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ּובארּו ְֲִִֵַָָמנה.
הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

ׁשל  איבריו רמ"ח ּכנגד הם מצֹות־עׂשה ׁשרמ"ח חז"ל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאמרּו
סע"ב)אדם כג, ּכנגד (מכות הם לא־תעׂשה מצֹות וׁשס"ה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

ּגידים ב)ׁשס"ה קע, ּבכל (זח"א ׁשּיׁש חסידּות, ּבספרי ּומבאר . ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָֹ
וחּיּות" ּכחֹות מיני "ּתרי"ג נא)נׁשמה פרק וכאׁשר (תניא , ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

הּוא  אז מצֹות, הּתרי"ג ּכל ּבׁשמירת ׁשלם הּוא ְְְִִִֵַַַָָָָָָָהאדם

חּסר  אם מה־ׁשאין־ּכן כּו', הּנפׁש איברי ּבכל וׁשלם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ"ּתמים
איבר" מחּסר נעׂשה הרי ּבּה ּפגם אֹו אחת תורה מצוה (לקוטי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

ג) מה, .נצבים
ּכי  הּפגּומים, האיברים את לתּקן ּבכחּה הּתׁשּובה מצות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹא
מקֹור  ׁשהּוא הּנפׁש, ּומעצם ּדלּבא מעמקא מּגיעה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּתׁשּובה
מּׁשם  נמׁש ולכן וחּיּות". ּכחֹות מיני ה"ּתרי"ג ׁשל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהחּיּות

הּפגּום. האבר לתּקן חדׁשה ְֲֵֵַַַָָָָָחּיּות
הּמצֹות  ּבמנין ׁשּבּלב הּתׁשּובה מצות נמנית לא ּכי ולכן , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

הּתׁשּובה  מצות א הּנפׁש, ּכחֹות ּכנגד ׁשהן הּמצֹות רק ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹנמנּו
ׁשּבכחּה עד הּנפׁש, מּכחֹות ׁשּלמעלה הּנפׁש מעמק ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹמּגיעה
ּבּפה  ׁשהיא הּוּדּוי מצות ורק ׁשּבּכחֹות, הּפגמים את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹלתּקן

הּמצֹות. ּבמנין להּמנֹות ְְְְְִִִַַָָיכֹולה

aÓÏ¯‡ג  ÔeÁlLz ‡·˜e „Ú ¯ÎcÓƒ¿««¿»¿«¿¿ƒ»»
˙È Ôe·‡ÒÈ ‡ÏÂ ÔepÁlLz ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿«¿À¿»¿«¬»
:ÔB‰ÈÈ· ‡È¯L ÈzÎL Èc ÔB‰˙È¯LÓ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

ÔB‰˙Èד  eÁlLÂ Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿
ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ Èa e„·Ú Ôk ‰LÓ∆≈¬»¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡¯Èו  ‡˙z‡ B‡ ¯·b Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿»¬≈
Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ ‡L‡ È·BÁ ÏkÓ Ôe„aÚÈ«¿¿ƒ»≈¡»»¿«»»¿»√»

:‡e‰‰ ‡L‡ ·BÁÈÂ ÈÈ¿»¿≈¡»»«

È˙ז  ·˙ÈÂ e„·Ú Èc ÔB‰È·BÁ ˙È ÔecÂÈÂƒ«»≈ƒ¬»¿»≈»
ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙·BÁ¿≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ¿ƒ≈

:dÏ ·Á„Ïƒ¿»≈



yp`סח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iriax meil inei xeriy

(ç)íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà-íàå§¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²
øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì áLenä©¨¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬

:åéìò Ba-øtëé§©¤−¨¨«
i"yx£Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ŒÌ‡Â∑ׁשהׁשּביעֹו הּתֹובע ׁשּמת ¿ƒ≈»ƒ…≈ְִִֵֵֶֶַַ

יֹורׁשים  לֹו ‡ÂÈÏ.ואין ÌL‡‰ ·ÈL‰Ï∑ּכׁשּנמל ְְִֵ¿»ƒ»»»≈»ְְִֶַ
עֹונֹו על להתוּדֹות לזה יׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו . ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָ

אֹו ּבת, אֹו ּבן, אֹו ּגֹואלים, לֹו ׁשאין ּביׂשראל ְְֲִִֵֵֵֶַָָָאדם
למעלה  אביו מּמׁשּפחת הּקרֹוב ּבׂשר ׁשאר אֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָאח,

הּגר  זה אּלא יעקב? יֹורׁשים עד לֹו ואין .ׁשּמת ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
·Len‰ ÌL‡‰∑ הּקרן Ô‰kÏ.והחמׁשזה '‰Ï∑ »»»«»ְֶֶֶֶַַֹ««…≈

הּׁשם  ׁשּבאֹותֹוקנאֹו לּכהן ּונתנֹו lÓ·„.מׁשמר , ְְְְִֵֵֶַַָָָֹƒ¿«
ÌÈ¯tk‰ ÏÈ‡∑'ּב'וּיקרא להביא האמּור צרי .ׁשהּוא ≈«ƒÀƒְְְִִִֶַָָָָָ

(è)eáéø÷é-øLà ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²£¤©§¦¬
:äéäé Bì ïäkì©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â ‰Óe¯zŒÏÎÂ∑ וכי יׁשמעאל: רּבי אמר ¿»¿»¿ְְִִִֵַַָָ
אחריה  המחּזר הּוא והלא לּכהן? מקריבין ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹּתרּומה
"אׁשרֿיקריבּו ּתלמּודֿלֹומר ּומה הּגרנֹות?! ְְְְֲִֵֶַַַַַָלבית

ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, אּלּו כג)לּכהן"? "ּתביא (שמות : ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבהם? ּיעׂשה מה יֹודע ואיני ,"אלהי ה' ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבית
ולּמד  הּכתּוב ּבא יהיה", לֹו "לּכהן ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹּתלמּודֿלֹומר:

לּכהן  נּתנין ׁשּיהיּו הּבּכּורים .על ְִִִִִֵֶַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr g jxk zegiy ihewl)

הּגרנֹות לבית אחריה הּמחּזר הּוא ט)והלא ה, יׁש(רש"י ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָֹ
" מדּיק מּדּוע "לביתלׁשאל, נקט ולא ּבבית הּגרנֹות", ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹֹ

הּמסּיעים  . . "הּכהנים רז"ל אמרּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹהּגרנֹות".
הּתרּומֹות), לֹו ׁשּיּתנּו ּכדי ולזרֹות (לדּוׁש הּגרנֹות ּבבית . .ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

לכן  חּללּו". ּכן עֹוׂשין ואם ּבׂשכרן, ּתרּומה להם נֹותנין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָאין
" ּבזה לבית ּכתב (וגם עצמֹו הּגרנֹות ּבבית ׁשּמסּיע ולא ," ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

רׁש"י). ּבפרּוׁש לדּיק יׁש ּכּמה עד ְְְִִֵֵֵֶַַַַָנראה

(é)ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bì åéLã÷-úà Léàå§¦¬¤¢¨−̈´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−
:äéäé Bì¬¦«§¤«

i"yx£eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜Œ˙‡ LÈ‡Â∑ׁשּנאמרּו לפי ¿ƒ∆√»»ƒ¿ְְֱִֶֶ
ּבזרֹוע? ויּטלּום יבֹואּו יכֹול ּולוּיה, ּכהּנה ְְְְְְִִִַַָָָָֻמּתנֹות
מּגיד, יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש ְְְֳִִִֶַַַָָּתלמּודֿלֹומר:

לּבעלים  הנאתן ּדרׁשּוׁשּטֹובת הרּבה מדרׁשים ועֹוד , ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
אּגדה ּומדרׁש ּב'ּספרי'. ראה)ּבֹו פ' "ואיׁש(תנחומא : ְְְִִִֵַַַָָ

ואינֹו מעׂשרֹותיו ׁשּמעּכב מי יהיּו", לֹו ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָאתֿקדׁשיו
עֹוׂשה  ׂשדהּו ׁשאין סֹוף הּמעׂשרֹות, יהיּו לֹו ְְְִֵֵֶַַַָָָנֹותנן,

למּודה  ׁשהיתה מעׂשרה אחד ‡LÈ.לעׂשֹות אּלא ְְֲֲֵֶֶֶַָָָָָָָƒ
Ô‰kÏ ÔzÈŒ¯L‡∑לֹו הראּויֹות È‰È‰.מּתנֹות BÏ∑ ¬∆ƒ≈«…≈ְַָָƒ¿∆

הרּבה  .ממֹון ְֵַָ

ß oeiq `"i iriax mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ
:ìòî Bá äìòîe BzLà äèNú-ék¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©

i"yx£BzL‡ ‰ËN˙ŒÈk LÈ‡ LÈ‡∑ למעלה ּכתּוב מה ƒƒƒƒ¿∆ƒ¿ְְַַָָ
יהיּו" לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש הענין? אּתה מן אם , ְְְֳִִִִִֶַָָָָָ

להביא  אצלֹו לבא ׁשּתצטר חּיי הּכהן, מּתנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמעּכב
הּסֹוטה  את ‡LÈ.לֹו LÈ‡∑ ׁשּמֹועלת ,ללּמד ֶַָƒƒְְֶֶֶֶַ

מּלמּטה  ואיׁשּה מעלה, ׁשל מלחמה ּבאיׁש .ּבׁשּתים: ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ
BzL‡ ‰ËN˙ŒÈk∑ המנאפין אין רּבֹותינּו: ׁשנּו ƒƒ¿∆ƒ¿ְֲִֵֵַַָָ

ׁשטּות  רּוח ּבהן ׁשּתּכנס עד "ּכיֿנֹואפין ּדכתיב: , ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ
ּבֹו ּוכתיב ז)תׂשטה", חסרֿלב".(משלי אּׁשה "נאף : ְְֲִִִֵֵֶַָֹ

dÏח  ‡˙·BÁ ‡·˙‡Ï ˜È¯t ¯·‚Ï ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«¬»»¿»≈
¯ÎcÓ ¯a ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ·˙Óc ‡˙·BÁ¿»ƒ¿≈√»¿»¿«¬»«ƒ¿«

:È‰BÏÚ da ¯tÎÈ Èc ‡i¯etkƒ«»ƒ¿«≈≈¬ƒ

Ï‡¯NÈט  È·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ ‡˙eL¯Ù‡ ÏÎÂ¿»«¿»»¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ Ôe·¯˜È Ècƒ¿»¿¿«¬»ƒ≈¿≈

b·¯י  ÔB‰È dÏc dL„e˜ ¯NÚÓ ˙È ¯·‚e¿«»«¬«¿≈ƒ≈¿¿«
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ ÔzÈcƒƒ≈¿«¬»ƒ≈¿≈

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

b·¯יב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
:¯˜L da ¯wL˙e d˙z‡ ÈËÒ˙ È¯‡ ¯·b¿«¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿««≈¿»



סט `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iriax meil inei xeriy
צניעּות  מּדרכי ּתט - "ּכיֿתׂשטה" מקרא: ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָּופׁשּוטֹו

ּכמֹו ּבעיניו, ד)ותחׁשד ועבר"(שם מעליו (שם "ׂשטה ְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָָֹ
לּב"ז) אלּֿדרכיה יׂשט "אל :.ÏÚÓ B· ‰ÏÚÓe∑ ְְְִֵֶֶֶַָָ»¬»»«

הּמעל? .ּומהּו ַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 311 cenr a jxk zegiy ihewl itÎlr)

d"ATd iEEvA zExidGd zEaiWg£¦©§¦§¦©¨¨

אׁשּתֹו ּכי־תׂשטה איׁש יב)איׁש (ה, ְְִִִִִֶֽ
ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס אלא־אם־ּכן עברה עֹובר אדם ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאין

ּכתיב "תׂשטה" אׁשּתֹו, תׂשטה ּכי איׁש איׁש (סוטה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַ
א) .ג,

כּו' עברה עֹובר אדם ּדאין לענין ׁשהראיה מה לבאר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָיׁש
סֹוטה: מּדין ְִִִָָנלמד

יׂשראל  והּנה, ּבפנּויה. ולא איׁש ּבאׁשת רק ׁשּי סֹוטה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּדין
ּכׁשרה  אּׁשה ׁש"איזֹוהי ּומּכיון לבעל, והּקּב"ה לאּׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָנמׁשלּו

ּבעלּה" רצֹון לׁשֹון העֹוׂשה (ּבׁשּנּוי ט ּפרק רּבא אליהּו דבי (ּתּנא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

קל,קצת) רצֹון על אפילּו לעבר ׁשּלא נֹוגע ׁשּבזה ּומּובן ,( ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
זה  אין הרי הּבעל מרצֹון קצת מׁשּנים אם אפילּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהרי
והּקדֹוׁש־ּברּו־ ּביׂשראל הּוא ּכן הרי ּבעלּה", רצֹון ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָ"עֹוׂשה
קּלה  עברה על־ידי ׁשּגם מּכיון נֹוגעת עברה ׁשּכל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּוא
לֹומדים  ולכן מהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא. רחמנא־לצלן ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָנפרדים
להדּגיׁש על־מנת אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי מהּפסּוק זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָענין

ּובעל. אּׁשה על־דר - נֹוגעת קּלה עברה ֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּגם

(âé)dLéà éðéòî íìòðå òøæ-úáëL dúà Léà áëLå§¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈
àì àåäå da ïéà ãòå äàîèð àéäå äøzñðå§¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ

:äNtúð¦§¨«¨
i"yx£LÈ‡ ·ÎLÂd˙‡∑(כו ּומי (סוטה לקטן ּפרט איׁש, ¿»«ƒ…»ְְִִָָָ

איׁש Ú¯ÊŒ˙·ÎL.ׁשאינֹו d˙‡∑(צה ׁשכיבתּה(יבמות ִֵֶ…»ƒ¿«∆«ְִָָ
אֹותּה ּפֹוסלת אחֹותּה ׁשכיבת ואין אֹותּה ,ּפֹוסלת ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָ

לזֹו זֹו ּדֹומֹות ׁשהיּו אחיֹות ּבׁשּתי ÌÏÚÂ.ּכּמעׂשה ְֲֲִֵֶֶַַָָָ¿∆¿«
dLÈ‡ ÈÈÚÓ∑(כז היה (סוטה אם הא לסּומא. ּפרט ≈≈≈ƒ»ְְִָָָָָ

הּמים רֹואה  אין ּומעלים), אחרים: (ספרים ּומעמעם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

אֹותּה ׁשּתראה ∑zÒÂ¯‰.ּבֹודקין לטמאת ׁשעּור ְִָ¿ƒ¿¿»ְְִֵֶֶַָֻ
da.ּביאה  ÔÈ‡ „ÚÂ∑ אחד עד אפּלּו ּבּה יׁש אם הא ִָ¿≈≈»ֲִִֵֵֶָָָ

ׁשֹותה  היתה לא נטמאת! da.ׁשאמר: ÔÈ‡ „ÚÂ∑ ְְִֵֶַָָָָֹ¿≈≈»
לסתירה  עדים יׁש אבל ,נאנסה ∑Nt˙‰.ּבטמאה, ְְֲִִֵֵַַָָָֻƒ¿»»ְֶֶָ

כב)ּכמֹו עּמּה"(דברים וׁשכב "ּותפׂשּה :. ְְְִַָָָָ

(ãé)àåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáòå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´
BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáò-Bà äàîèð¦§¨®¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½

:äàîèð àì àéäå§¦−¬Ÿ¦§¨«¨
i"yx£ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ∑ לסתירה p˜Â‡.קדם ‰‡˜ Áe¯∑ ¿»«»»ְִֶַָֹ«ƒ¿»¿ƒ≈

רּבֹותינּו ג')ּפרׁשּו ּבּה:(סוטה ׁשּמתרה התראה, לׁשֹון : ְְְְֵֵֶֶַַַָָָ
ּפלֹוני  איׁש עם ּתּסתרי ‡ÚŒB·¯.אל ‰‡ÓË ‡Â‰Â ְְִִִִִַָ¿ƒƒ¿»»»«

'B‚Â ÂÈÏÚ∑ על ועברה ּבּה התרה הּוא ּכלֹומר, »»¿ְְְְִַַָָָָ
ידּוע  ואין לאו התראתֹו, אם נטמאה .אם ְְְְִִִֵַַָָָָָ

(åè)àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà Léàä àéáäå§¥¦̧¨¦´¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³
íéøòN çî÷ äôéàä úøéNò äéìò dðaø÷-úà¤¨§¨¨Æ¨¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®
úçðî-ék äðáì åéìò ïzé-àìå ïîL åéìò ÷öé-àì«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³

:ïåò úøkæî ïBøkæ úçðî àeä úàð÷§¨ŸÆ½¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ
i"yx£ÁÓ˜∑ מּסלת ׁשּלא חּטים ∑ÌÈ¯ÚN.יהא ולא ∆«ְִֵֶֶֹֹ¿…ƒְִִֹ

יב) מאכל (סוטה וקרּבנּה ּבהמה, מעׂשה עׂשתה היא ;ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָ
ÔÓL.ּבהמה  ÂÈÏÚ ˜ˆÈŒ‡Ï∑קרּבנּה יהא ׁשּלא ְֵָ…ƒ…»»∆∆ְְֵֶָָָֹ

"אֹור" קרּוי ׁשהּׁשמן ּבחׁשמהּדר, עׂשתה והיא ,. ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
‰·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈŒ‡ÏÂ∑,"לבֹונה" נקראֹות ׁשהאּמהֹות ¿…ƒ≈»»¿…»ְְִִֶָָָָ

ד)ׁשּנאמר הּלבֹונה",(שיר ּגבעת "אל ה): והיא (סוטה ְְְֱִִֶֶֶַַַָ
מּדרכיהן  ‰ÁÓŒÈk‡e˙.ּפירׁשה ˙‡˜∑ הּקמח ְְִִֵֶַָƒƒ¿«¿»…ֶַַ

זכר  לׁשֹון – קמח ˜‡˙.הּזה. ˙ÁÓ∑ מעֹוררת ְֶֶַַָָƒ¿«¿»…ְֶֶ
הּבעל  וקנאת הּמקֹום קנאת קנאֹות: ׁשּתי .עליה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

qÎÓ‡יג  È‰ÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎL d˙È ¯·b ·kLÈÂ¿ƒ¿À¿«»«»¿««¿»ƒ≈¿«»
„È‰ÒÂ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â ‡¯nhÓe dÏÚ· ÈÈÚÓ≈≈≈«¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»¿»ƒ

:˙ÊÁ‡˙‡ ‡Ï ‡È‰Â da ˙ÈÏ≈«¿ƒ»ƒ¿¬»»

‡d˙zיד  ˙È Èp˜ÈÂ ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚÈÂ¿∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈»ƒ¿≈
‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯·Ú B‡ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â¿ƒ¿»»»¬«¬ƒ«ƒ¿»

:‡·‡ÒÓ ‡Ï ‡È‰Â d˙z‡ ˙È Èp˜ÈÂƒ«≈»ƒ¿≈¿ƒ»¿»»»

È˙טו  È˙ÈÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ d˙z‡ ˙È ‡¯·‚ È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»«¬»¿«¿≈»
ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏÚ da¯À̃¿»«¬««ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
‡ÏÂ ‡ÁLÓ È‰BÏÚ ˜È¯È ‡Ï ÔÈ¯ÚN ‡ÁÓƒ̃¿»¿»ƒ»¿ƒ¬ƒƒ¿»¿»
‡e‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ È¯‡ ‡z·Ï È‰BÏÚ ÔzÈƒ≈¬ƒ¿À¿»¬≈ƒ¿«ƒ¿»»

:‡·BÁ ˙¯k„Ó ‡¯Îec ˙ÁÓƒ¿«¿»»«¿»«»



yp`ע zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iriax meil inei xeriy

(æè):ýåýé éðôì dãîòäå ïäkä dúà áéø÷äå§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®§¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(æé)øôòä-ïîe Nøç-éìëa íéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈
ïúðå ïäkä çwé ïkLnä ò÷ø÷a äéäé øLà£¤³¦«§¤Æ§©§©´©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬

:íénä-ìà¤©¨«¦
i"yx£ÌÈL„˜ ÌÈÓ∑,ּבּכּיֹור עב)ׁשּקּדׁשּו לפי (כתובות «ƒ¿…ƒְְִִֶַֻ

וזֹו הּצֹובאֹות, מראֹות – מּנחׁשת (הּכּיֹור) ְְְְֲִִֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשה
ּבמצרים  לבעליהן נבעלֹות ׁשהיּו מּדרכיהן, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפירׁשה
ּבֹו ּתּבדק – לאחר קלקלה וזֹו הּתּפּוח, .ּתחת ְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

N¯ÁŒÈÏÎa∑(ז יין (סוטה הּנֹואף את הׁשקתה היא ƒ¿ƒ»∆ְְִִִֵֶַַָ
הּמרים  מים ּתׁשּתה לפיכ מׁשּבחים, ּבכֹוסֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֻֻמׁשּבח

חרס  ׁשל ּבזּויה .ּבמקדה ְְִֵֶֶֶָָ

(çé)òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦̧©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ
ïBøkfä úçðî úà äétk-ìò ïúðå äMàä Làø-úà¤´Ÿ¨«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷ úçðî¦§©¬§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîä©«§¨«§¦«
i"yx£‰k‰ „ÈÓÚ‰Â'B‚Â Ô∑ נאמר ּכבר והלא ¿∆¡ƒ«…≈¿ְֱֲֶַַָֹ

מּסיעין  אּלא ה'"? לפני מּמקֹום "והעמדּה אֹותּה היּו ְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָ
ותֹודה  ּדעּתּה ותּטרף ליּגעּה ּכדי ∑Ú¯Ùe.למקֹום ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ»«

ספרי) יד. ׂשערּה(שם קליעת את מּכאן סֹותר לבּזֹותּה. ּכדי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
הראׁש ׁשּגּלּוי יׂשראל להן לבנֹות ‰'.ּגנאי ÈÙÏ∑ ְְְִִִֵֶֶַָָָֹƒ¿≈

נּקנֹור (ספרי) ּדרּבׁשער הּמזרחי, העזרה ׁשער הּוא , ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ
הּנכנסים  ÈtkŒÏÚ‰.ּכל Ô˙Â∑ּתּטרף ליּגעּה אּולי , ְִִַָָ¿»«««∆»ְְִֵַַָָ

המיחד  ׁשם יּמחה ולא ותֹודה, הּמים ּדעּתּה .על ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻ
ÌÈ¯n‰∑ סֹופן ׁשם לּהעל מרים ∑‰ÌÈ¯¯‡Ó.ׁשהם «»ƒִֵֵֶַָָָ«¿»¿ƒ

לׁשֹון העֹולם, מן אֹותּה כד)המחּסרים סּלֹון (יחזקאל : ְְְִִִַַָָָ
קדֹוׁשים  ׁשהרי ארּורים, מים לפרׁש יּתכן ולא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹממאיר.
את  מאררים אּלא הּכתּוב, ּכתב ארּורים ולא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹהן.
אּלא  ליטיא, ּתרּגם לא אֹונקלּוס ואף ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹהאחרים.

זֹו ׁשל ּבגּופּה קללה ׁשּמראֹות .מלטטיא, ְְְְְֶֶַַַָָָָ

(èé)àì-íà äMàä-ìà øîàå ïäkä dúà òéaLäå§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ
CLéà úçz äàîè úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL̈©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²ª§−̈©´©¦¥®

:älàä íéøøàîä íéønä énî é÷pä¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬©«§¨«§¦−¨¥«¤
i"yx£‰Â'B‚Â ÚÈaL∑ הּׁשבּועה היא לא ּומה אם ? ¿ƒ¿ƒ«¿ְִִַַָֹ

אחרים: (ספרים חנקי – ׁשכב אם הא הּנקי, – ְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָׁשכב
ׁשּמצוה  אּלא הן, ׁשֹומע אּתה לאו ׁשּמּכלל ּתּנקי), ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלא

לזכּות  ּתחּלה נפׁשֹות ּבדיני .לפּתח ְְְְְִִִִֵַָָֹ

(ë)ïziå úàîèð éëå CLéà úçz úéèN ék zàå§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧
:CLéà éãòìaî BzáëL-úà Ca Léà¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−¦¥«

i"yx£˙ÈËN Èk z‡Â∑מׁשּמׁש "אם""ּכי" .ּבלׁשֹון ¿«¿ƒ»ƒְְִִִֵַ

(àë)äìàä úòáLa äMàä-úà ïäkä òéaLäå§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼
ìå äìàì CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàåäòáL §¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈

ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà ýåýé úúa Cnò CBúaC §´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−
:äáö̈¨«

ÈÈ:טז  Ì„˜ dpÓÈ˜ÈÂ ‡‰k d˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»««¬»ƒƒƒ«√»¿»

ÙÚ¯‡יז  ÔÓe ÛÒÁc ÔÓa ¯BiÎ ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»≈ƒ¿««¬»ƒ«¿»
ÔzÈÂ ‡‰k ·qÈ ‡kLÓ È„BÒÈa È‰È Ècƒ¿≈ƒ≈«¿¿»ƒ««¬»¿ƒ≈

:‡iÓÏ¿«»

È˙יח  Ú¯ÙÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È ‡‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»»ƒ¿»√»¿»¿ƒ¿«»
˙ÁÓ ˙È ‡‰„È ÏÚ ·‰ÈÂ ‡˙z‡„ ‡LÈ≈̄»¿ƒ¿»ƒ≈«¿»»»ƒ¿«
‡‰Î„ ‡„È·e ‡È‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ ‡¯Îec¿»»ƒ¿«ƒ¿»»ƒƒ»¿«¬»

:‡iËËÏÓ ‡i¯È¯Ó ‡iÓ ÔB‰È¿«»¿ƒ«»¿«¿«»

Ï‡יט  Ì‡ ‡˙z‡Ï ¯ÓÈÈÂ ‡‰k d˙È ÈÓBÈÂ¿≈»««¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»
‡·‡zÒ‡Ï ˙ÈËÒ ‡Ï Ì‡Â CÈ˙È ¯·b ·ÈÎL¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»»»
‡i¯È¯Ó ‡inÓ ‰‡kÊ ÈÂ‰ CÈÏÚaÓ ¯a«ƒ«¬ƒ¡≈«»»ƒ«»¿ƒ«»

:ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ¿«¿«»»ƒ≈

‡z·‡zÒכ  È¯‡Â CÈÏÚaÓ ¯a ˙ÈËÒ È¯‡ z‡Â¿«¿¬≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»¿¿
:CÈÏÚaÓ ¯a dz·ÎL ˙È CÈa ¯·b ·‰ÈÂƒ«¿«ƒ»¿À¿≈«ƒ«¬ƒ

„ËÂÏ‡כא  ‡˙ÓBÓa ‡˙z‡ ˙È ‡‰Î ÈÓBÈÂ¿≈«¬»»ƒ¿»¿»»ƒ¿»»
ËÂÏÏ CÈ˙È ÈÈ ·‰È ‡˙z‡Ï ‡‰k ¯ÓÈÈÂ¿≈««¬»¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒƒ¿«
‡ÈÒÓ CÈk¯È ˙È ÈÈ ·‰È„a CÈnÚ B‚a ÈÓBÓÏe¿≈¿«ƒ¿ƒ≈¿»»«¿ƒ«¿»

:ÔÈÁÈÙ ÈÎÈÚÓ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ



עי `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iriax meil inei xeriy
i"yx£‰Ï‡‰ ˙Ú·La∑ קללה ׁשל ‰'.ׁשבּועה ÔzÈ ƒ¿À«»»»ְְֶָָָƒ≈

'B‚Â ‰Ï‡Ï C˙B‡∑יבֹוא :ּבי מקּללין הּכל ׁשּיהיּו »¿»»¿ְְְְִִִֵֶַַֹ
לפלֹונית  ׁשּבא ּכדר.‰Ú·LÏÂ∑(כד שבועות יח, (סוטה ְְִִֶֶֶָ¿ƒ¿À»

לי  יארע לא :ּבי נׁשּבעין הּכל ׁשארע ׁשּיהיּו ּכדר ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
אֹומר הּוא וכן סה)לפלֹונית. ׁשמכם (ישעיה "והּנחּתם : ְְְְְִִִִֵֵֶֶַ

ּבפרענּותן  נׁשּבעים ׁשהּצּדיקים לבחירי", ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָֻלׁשבּועה
הּברכה לענין וכן רׁשעים, יא)ׁשל "ונברכּו(בראשית : ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

מח)וגֹו'" לאמר"(שם יׂשראל יבר ּב" :.CÎ¯ÈŒ˙‡∑ ְְְְִֵֵֵָָֹ∆¿≈≈
ּבעברה  התחילה ׁשּבּה לפי לבטן, יר הקּדים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּקללה

נפּוחה ∑ˆ·‰.ּתחּלה  .ּכתרּגּומֹו: ְִָ»»ְְְַָ

(áë)éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáeúBaöì C ÂÂ̈©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬
ïîà äMàä äøîàå Cøé ìtðìå ïèa|:ïîà ¤−¤§©§¦´¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«

i"yx£ÔËa ˙BaˆÏ∑ׁשּמּוׁש זהּו ּבטן. להצּבֹות ּכמֹו «¿∆∆ְְְִֶֶֶַ
ׁשהּל וכןּפּתח ּבֹו. נקּודה יג)מ"ד "לנחתם (שמות : ְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

,"א)הּדר ּתלכּוֿבּה".(דברים אׁשר ּבּדר "לראתכם : ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
הּבטן  את מצּבים ׁשהּמים ,יר להנּפיל ,יר לנּפל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוכן

הּיר את C¯È.ּומּפילים ÏtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ∑ּבטנֹו ִִֵֶַַָ«¿∆∆¿«¿ƒ»≈ְִ
ּכׁשהּוא  נבעלת? ׁשל אּלא אינֹו אֹו ּבֹועל. ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָוירכֹו

ׁשל  הרי צבה; ואתּֿבטנ נפלת אתֿירכ ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹאֹומר
אמּור  ‡ÔÓ.נבעלת ÔÓ‡∑ ׁשבּועה "אמן"קּבלת : ְִֶֶָ»≈»≈ְֵַַָָָ

מאיׁש אם "אמן" הּׁשבּועה. על "אמן" האלה, ְִִֵֵֵַַַָָָָָָעל
ׂשטיתי  ׁשּלא "אמן" אחר. מאיׁש אם "אמן" ִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹזה,

ּוכנּוסה  יבם ׁשֹומרת ּונׂשּואה, .ארּוסה ְְֲֶֶָָָָָ

(âë)äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà áúëå§Â¨©Â¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈
:íéønä éî-ìà¤¥¬©¨¦«

(ãë)íéøøàîä íéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−©«§¨«§¦®
:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«

i"yx£‰M‡‰Œ˙‡ ‰˜L‰Â∑,הּמעׂשה סדר זה אין ¿ƒ¿»∆»ƒ»ֲֵֵֶֶֶַַ
מנחתּה מקריב ּבתחּלה מבּׂשרׁשהרי הּכתּוב אּלא , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

,ויר ּבטן ׁשּנאמר: לפי למרים, ּבּה יבאּו ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכׁשּיׁשקּנה
ּבכּלּה.מּנין  בּה, ּובאּו ּתלמּודֿלֹומר: הּגּוף? ּכל לׁשאר ְְְִִִַַַַָָָָָֻ

ׁשהן  לפי ?"ויר "ּבטן ּתלמּודֿלֹומר מה ּכן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָאם
מהם  התחיל לפיכ ּתחּלה, ּבעברה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָהתחילּו

רעים ∑ÌÈ¯ÓÏ.הּפרענּות  לּה .ּומרים להיֹות ְַָֻ¿»ƒְִִִָָָ

(äë)úàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ
éðäådúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈

:çaænä-ìà¤©¦§¥«©
i"yx£ÛÈ‰Â∑ ּומֹוריד מעלה ּומביא, היא מֹולי ואף , ¿≈ƒְֲִִִִֵֶַַ

למעלה  ׁשּידּה עּמֹו, ּכהן מניפה ׁשל È¯˜‰Â·.מּידֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ
d˙‡∑ ׁשל מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשתּה היא זֹו …»ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ

מנחֹות מזּבח  ּכׁשאר קמיצה, .קדם ְְְְִִִֵֶַָָָֹ

(åë)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈§¦§¦−
:íénä-úà äMàä-úà ä÷Lé øçàå äçaænä©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤¨«¦−̈¤©¨«¦

i"yx£d˙¯kÊ‡∑לגבּה לזּכרֹון ּבאה הּמנחה הקטרתֹו, ׁשעלֿידי  הּקמץ, .הּוא «¿»»»ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(æë)ìòîzå äàîèð-íà äúéäå íénä-úà d÷Läå§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ
íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe dLéàa ìòî©´©§¦¨¼¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½
äìàì äMàä äúéäå dëøé äìôðå dðèá äúáöå§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈

:dnò áø÷a§¤¬¤©¨«

ÈÎÈÚÓaכב  ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ ‡iÓ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬«»¿«¿«»»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
¯ÓÈ˙Â ‡k¯È ‰‡ÒÓ‡Ïe ÔÈÚÓ ‡ÁÙ‡Ï«¬»»¿ƒ¿«¿»»«¿»¿≈«

:ÔÓ‡ ÔÓ‡ ‡˙z‡ƒ¿»»≈»≈

ÙÒa¯‡כג  ‡‰k ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ ˙È ·BzÎÈÂ¿ƒ¿»¿»«»»ƒ≈«¬»¿ƒ¿»
:‡i¯È¯Ó ‡iÓÏ ˜BÁÓÈÂ¿ƒ¿¿«»¿ƒ«»

i¯È¯Ó‡כד  ‡iÓ ˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈÂ¿«¿≈»ƒ¿»»«»¿ƒ«»
:e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ ‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ ‡iËËÏÓ¿«¿«»¿≈¬««»¿«¿«»ƒ¿ƒ

ÁÓ˙כה  ˙È ‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«
d˙È ·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÁÓ ˙È ÌÈ¯ÈÂ ‡˙‡ƒ̃¿»»ƒƒ»ƒ¿»»√»¿»ƒ»≈»«

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡„dz¯Îכו  ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«
˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈ Ôk ¯˙·e ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»»«≈«¿≈»ƒ¿»»

:‡iÓ«»

‡zÒ‡·˙כז  Ì‡ È‰˙e ‡iÓ ˙È dp˜LÈÂ¿«¿ƒ«»«»¿≈ƒƒ¿»»«
‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ dÏÚ·a ¯˜L ˙¯wLÂ¿«»«¿»¿«¬«¿≈¬««»
ÈÒÓ˙˙Â ‡‰ÚÓ ÔeÁtÈÂ e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿≈
:dnÚ B‚a ËÂÏÏ ‡˙z‡ È‰˙e dk¯È«¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿««



yp`עב zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iriax meil inei xeriy
i"yx£ÌÈn‰Œ˙‡ d˜L‰Â∑ איני אמרה: ׁשאם לרּבֹות ¿ƒ¿»∆««ƒְְִִֵֶַָָ

המגּלה ׁשֹותה  ׁשּנמחקה לאחר אֹותּה! מערערין , ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָ
אמרה: אּלאֿאםּֿכן ּבעלּֿכרחּה, אֹותּה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָּומׁשקין

אני כז)טמאה B‚Â'.(סוטה dË· ‰˙·ˆÂ∑ אףֿעלּֿפי ְֲִֵָ¿»¿»ƒ¿»¿ִַַ
ּתחּלה  יר הזּכיר אּלא ׁשּבּקללה ּבֹודקין אינן הּמים , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבּה ּכניסתן ּכדר.‰Ï‡Ï ‰M‡‰ ‰˙È‰Â∑ּכמֹו ְְִֶֶָָָ¿»¿»»ƒ»¿»»ְ
ׁשּיהיּו ּבּהׁשּפרׁשּתי, אלין dnÚ.הּכל ·¯˜a∑הפרׁש ְְִִִֵֶֶַַָָֹ¿∆∆«»ְֵֶ

ׁשּנּכר  ּבמקֹום הּמתנּול אדם ּבין הּמתנּול יׁש לאדם , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
נּכר  ׁשאינֹו .ּבמקֹום ְִֵֶָָ

(çë)äúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ äòøæðå§¦§§¨¬¨«©

i"yx£‰M‡‰‰‡ÓË‡ÏŒÌ‡Â∑ זֹוּבסתירה.‰¯B‰Ëe ¿ƒ…ƒ¿¿»»ƒ»ְִִָ¿»
‡È‰∑ אחר ולא ∑wÂ˙‰.מּמקֹום המאררים, מּמים ƒִֵַָ¿ƒ¿»ְְְִִִַַָֹ

ּתלד עֹוד  ּבצער, יֹולדת היתה אם – זרע" "ונזרעה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא
לבנים יֹולדת ׁשחֹורים, יֹולדת היתה אם כז)ּברוח, .(סוטה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָ

(èë)úçz äMà äèNz øLà úàðwä úøBz úàæ¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬¦¨²©¬©
:äàîèðå dLéà¦−̈§¦§¨«¨

(ì)Là Léà Bààp÷å äàð÷ çeø åéìò øáòz ø ´¦À£¤̧©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´
äNòå ýåýé éðôì äMàä-úà ãéîòäå BzLà-úà¤¦§®§¤«¡¦³¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨

:úàfä äøBzä-ìk úà ïäkä dì̈Æ©Ÿ¥½¥¬¨©−̈©«Ÿ
i"yx£LÈ‡ B‡∑כא)ּכמֹו אתֿהאּׁשה"(שמות "והעמיד לכ הּוא, קּנאי איׁש אם ּכלֹומר, נֹודע". "אֹו :. ƒְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

(àì)-úà àOz àåää äMàäå ïåòî Léàä äwðå§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´©¦½¦−̈¤
:dðåò£Ÿ¨«

i"yx£ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ∑ אל הּמים, ּבדקּוה אם ¿ƒ»»ƒ≈»ְִִַַַָָ
הענׁש. מן הּוא נקי ּבמיתתּה!" "חבּתי לֹומר: ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹידאג

"ונּקה  ּבהּתר אצלֹו ּתהא מּׁשּיׁשקּנה, אחר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּדבר
ׁשהּסֹוטה  לבעלּהמעֹון", .(ספרי)אסּורה ְְֲֵֶַַָָָָ

å(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´
:ýåýéì øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤´¤¨¦½§©¦−©«Ÿ̈«

i"yx£‡ÏÙÈ Èk∑ נזיר ּפרׁשת נסמכה לּמה יפריׁש. ƒ«¿ƒְְְִִִַַָָָָָָ
סֹוטה  סֹוטה לפרׁשת הרֹואה ׁשּכל :ל לֹומר ? ְְֶֶַַָָָָָָ

מ  עצמֹו יּזיר לידי ּבקלקּולּה מביא ׁשהּוא הּיין, ן ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָ

ב)ניאּוף ÈÊ¯.(סוטה ¯„∑ אּלא מקֹום ּבכל נזירה אין ִ∆∆»ƒְְִֵֶָָָָ
הּיין  מן ׁשּפירׁש ּכאן אף Ï‰'.ּפריׁשה, ¯Èf‰Ï∑ ְִִִִֶַַַַָָ¿«ƒ«

ׁשמים  לׁשם הּיין מן עצמֹו .להבּדיל ְְְְִִִִֵַַַַַָ

(â)äzLé àì øëL õîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¦§¤®
íéLáéå íéçì íéáðòå äzLé àì íéáðò úøLî-ìëå§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−

:ìëàé àì¬ŸŸ¥«
i"yx£¯ÎLÂ ÔÈiÓ∑,"ועּתיק חדת "מחמר ּכתרּגּומֹו: ƒ«ƒ¿≈»ְְְֲֲִֵַַַַ

יׁשן ׁשהּיין  ּכׁשהּוא צביעה ∑LÓŒÏÎÂ¯˙.מׁשּכר לׁשֹון ְְִֵֶֶַַַָָ¿»ƒ¿«ְְִָ
מׁשקה  ּבכל אֹו "אין ּבמים הרּבה: יׁש מׁשנה ּובלׁשֹון . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּביין" ּפּתֹו ׁשּׁשרה "נזיר וסממנים", ּדיֹו .ׁשֹורין ְְְְִִִִִֶַַָָָָ

‰È‡כח  ‰‡ÈÎ„Â ‡˙z‡ ˙·‡zÒ‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ
:ÈecÚ ÈcÚ˙Â ‰‡kÊ ˜Bt˙Â¿ƒ«»»¿«¿ƒƒ

a¯כט  ‡˙z‡ ÈËÒ˙ Èc ‡˙‡˜c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿»«
:·‡zÒ˙Â dÏÚaÓƒ«¬«¿ƒ¿»»

Èp˜ÈÂל  ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚ˙ Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈
dÏ „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È Ì˜ÈÂ d˙z‡ ˙È»ƒ¿≈ƒ≈»ƒ¿»√»¿»¿«¬≈«

:‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ïk ˙È ‡‰k«¬»»»«¿»»»

‰‰È‡לא  ‡˙z‡Â ‡·BÁÓ ‡¯·b ‰‡kÊ È‰ÈÂƒ≈«»»«¿»≈»¿ƒ¿»«ƒ
:d·BÁ ˙È Ïa˜z¿«≈»«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡Bב  ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
¯ÊÈÓÏ e¯ÈÊ ¯„ ¯cÓÏ L¯ÙÈ È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈¿»≈¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈«

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Á„˙ג  ¯ÓÁc ÏÁ ¯fÈ ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÓ≈¬«¬«¿«ƒƒ«««¬«¬«
˙e¯˙Ó ÏÎÂ ÈzLÈ ‡Ï ˜ÈzÚ ¯ÓÁc ÏÁÂ¿««¬««ƒ»ƒ¿≈¿»«¿
‡Ï ÔÈL·ÈÂ ÔÈ·Èh¯ ÔÈ·ÚÂ ÈzLÈ ‡Ï ÔÈ·pÚƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ≈ƒ»

:ÏeÎÈÈ≈
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(ã)íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²
:ìëàé àì âæ-ãòå§©−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÈpˆ¯Á∑(לד הּגרעינין (נזיר ּכענּבל ∑Ê‚.הם ּבתֹוכן ׁשהחרצּנים ׁשּמּבחּוץ, הּקלּפֹות .ּבּזּוג הם «¿«ƒְִִֵַַ»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(ä)BLàø-ìò øáòé-àì øòz Bøæð øãð éîé-ìk̈§¥Æ¤´¤¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ©Ÿ®
ìcb äéäé Lã÷ ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãò©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬

:BLàø øòN òøt¤−©§©¬Ÿ«
i"yx£‰È‰È L„˜∑(ספרי)ׁשּלֹו ׁשל הּׂשער הּפרע לגּדל , »…ƒ¿∆ְֵֵֶֶֶַַַַָ

ראׁשֹו לפי נקּוד ∑Ú¯t.ׂשער (סּגֹול), קטן ּפּתח ְַֹ∆«ְִֶַָָָָ
ּופרּוׁש ׂשער. ׁשל ּפרע – ראׁשֹו לׂשער ּדבּוק ְִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהּוא

וכן ׂשער. ׁשל ּגּדּול "ּפרע": כא)ׁשל ראׁשֹו(ויקרא את ְִֵֵֶֶֶֶַָֹ
יפ  ּפחֹות לא 'ּפרע' קרּוי ואין יֹום רע. .מּׁשלׁשים ְְְִִִֵֶַָָָֹֹ

(å):àáé àì úî Lôð-ìò ýåýéì Bøéfä éîé-ìk̈§¥¬©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ

(æ)íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe åéáàì§¨¦´§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−
:BLàø-ìò åéäìà øæð ék íúîa§Ÿ¨®¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«

(ç):ýåýéì àeä Lã÷ Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¨¬−©«Ÿ̈«
i"yx£‡e‰ L„˜ B¯Ê ÈÓÈ Ïk∑ הּגּוף קדּׁשת למתים זֹו .מּלהּטמא …¿≈ƒ¿»…ְְְִִִֵֵַַָֻ

(è)Làø ànèå íàút òúôa åéìò úî úeîé-éëå§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ§¦¥−´Ÿ
:epçlâé éòéáMä íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬©§¦¦−§©§¤«

i"yx£Ú˙Ùa∑ אנס ויׁש∑Ì‡˙t.זה ׁשֹוגג. זה ¿∆«ֶֶֹƒ¿…ְֵֵֶ
מקרה  הּוא: אחד ּדבר ּפתאם, ּפתע ׁשל אֹומרים: ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹ

ÂÈÏÚ.ּפתאם  ˙Ó ˙eÓÈŒÈÎÂ∑ ּבֹוּבאהל ÌBÈa.ׁשהּוא ְִֹ¿ƒ»≈»»ֶֶָֹ¿
B˙¯‰Ë∑הּזיתֹו ׁשהּוא ּביֹום ּבּׁשמיני, אּלא אינֹו אֹו . »√»ְְִִֵֶֶַַָָָ

אי  הּׁשביעי. ּבּיֹום ּתלמּודֿלֹומר: לגמרי? ְְְְִִִֵַַַַַָטהֹור
ּביֹום  ּתלמּודֿלֹומר: הּזה? לא אפּלּו יכֹול ְְְֲִִִִַַָָֹׁשביעי,

.טהרתֹו ֳָָ

(é)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌÈ¯˙ ÈzL ‡·È ÈÈÓM‰ ÌBi·e∑ את להֹוציא ««¿ƒƒ»ƒ¿≈…ƒְִֶ
קבע  הּתׁשיעי? את להֹוציא אּלא אינֹו אֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָהּׁשביעי.

הכׁשיר זמן  ּקרבין מה לּמקריבין: זמן וקבע לּקרבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָ

– מקריבין אף והלאה, ּומּׁשמיני ׁשמיני ׁשמיני ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָ
והלאה  .ּומּׁשמיני ְְִִִָָָ

(àé)øtëå äìòì ãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNòå§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´§Ÿ½̈§¦¤´
íBia BLàø-úà Lc÷å Lôpä-ìò àèç øLàî åéìò̈½̈¥«£¤¬¨−̈©©¨®¤§¦©¬¤Ÿ−©¬

:àeää©«
i"yx£LÙp‰ ÏÚ ‡ËÁ ¯L‡Ó∑ ׁשּצער אֹומר: הּקּפר אלעזר רּבי הּמת, מּטמאת נזהר הּיין ׁשּלא מן .עצמֹו ≈¬∆»»««»∆ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ

BL‡¯Œ˙‡ Lc˜Â∑נזירּותֹו מנין ּולהתחיל .לחזר ¿ƒ«∆…ְְְְֲִִִַַַֹ

ÙbÓ‡ד  „·Ú˙Èc ÏkÓ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈ƒ…¿ƒ¿¬≈ƒÀ¿»
:ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔÈ¯evÚ „ÚÂ ÔÈˆ¯etÓ ‡¯ÓÁ„¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒ»≈

ÏÚה  ¯aÚÈ ‡Ï ¯tÒÓ d¯Ê ¯„ ÈÓBÈ Ïk»≈¿«ƒ¿≈«¿«»∆¿««
LÈc˜ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈc ‡iÓBÈ ÌÏLÓ „Ú dLÈ≈̄≈«ƒ¿««»¿«¿≈√»¿»«ƒ

:dLÈ¯ ¯ÚN Úe¯Ù Èa¯Ó È‰È¿≈«¿≈≈«¿«≈≈

„Ó˙‡ו  ‡LÙ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈ„ ÔÈÓBÈ Ïk»ƒ¿«¿≈√»¿»««¿»¿≈»
:ÏeÚÈÈ ‡Ï»≈

Ï‡ז  d˙Á‡Ïe È‰eÁ‡Ï dn‡Ïe È‰e·‡Ï¿»ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿«»≈»
d‰Ï‡„ ‡ÏÈÏk È¯‡ ÔB‰˙BÓa ÔB‰Ï ·‡zÒÈƒ¿»«¿¿¿¬≈¿ƒ»∆¡»≈

:dLÈ¯ ÏÚ«≈≈

ÈÈ:ח  Ì„˜ ‡e‰ LÈc˜ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈«ƒ√»¿»

ÒÈÂ‡·ט  eÏL ÛÎ˙a È‰BÏÚ ‡˙Ó ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿≈»¬ƒƒ¿≈»ƒ»≈
d˙eÎ„„ ‡ÓBÈa dLÈ¯ Ál‚ÈÂ d¯Ê LÈ≈̄ƒ¿≈ƒ««≈≈¿»ƒ¿≈

:‰pÁl‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ≈

‡Bי  ÔÈÈÙL ÔÈ¯z È˙ÈÈ ‰‡Èn˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡‰k ˙ÂÏ ‰BÈ Èa ÔÈ¯¿̇≈¿≈»¿»«¬»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

ÏÚÏ˙‡יא  „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»«¿«»»¿««¬»»
˙È Lc˜ÈÂ ‡˙Ó ÏÚ ·ÁcÓ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒƒ¿»«≈»ƒ««»

:‡e‰‰ ‡ÓBÈa dLÈ≈̄≈¿»«



yp`עד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iriax meil inei xeriy

(áé)BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð éîé-úà ýåýéì øéfäå§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøä íéîiäå íLàì§¨¨®§©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«

i"yx£B¯Ê ÈÓÈŒ˙‡ '‰Ï ¯Èf‰Â∑ ּכבּתחּלה נזירּותֹו וימנה eÏtÈ.יחזר ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â∑ מן יעלּו לא ¿ƒƒ«∆¿≈ƒ¿ְְְְְֲִִִֶַַָֹ¿«»ƒ»ƒƒƒ¿ֲִַֹ
.הּמנין  ְִַָ

(âé)àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´
:ãòBî ìäà çút-ìà BúàŸ½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£B˙‡ ‡È·È∑ מּׁשלׁשה אחד וזה עצמֹו; את יביא »ƒ…ְְְִִֶֶֶַָָָֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא ּכן, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה (ויקרא 'אתי"ם' ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכּיֹוצא כב) עצמם; את – אׁשמה" עֹון אֹותם "והּׂשיאּו :ְְְֲִִֵֶַַַָָָ
לד)ּבֹו עצמֹו(דברים את קבר הּוא בּגי", אתֹו "וּיקּבר :. ְְִֶַַַַַָֹֹ

(ãé)íéîú BúðL-ïa Nák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á¤§¨¸¨¦³
äîéîz dúðL-úa úçà äNáëå äìòì ãçà¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯©§¨¨²§¦−̈

ì íéîz ãçà-ìéàå úàhçì:íéîìL §©¨®§©«¦¤¨¬¨¦−¦§¨¦«

(åè)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úlç úìñ úBvî ìñå§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íäékñðå íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈§¦§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑ ּוׁשלמים עֹולה לפי ׁשל . ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְִִֶָָ
לחם  ׁשּיטעינּו – חדׁש ּבדבר לּדֹון ויצאּו ּבּכלל ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהיּו

ּוׁשלמים  עֹולה ּכדין נסכים ׁשּיטעינּו לכללן החזירן –. ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָָ
˙BvÓ È˜È˜¯e ˙ÏeÏa ˙lÁ∑(עז מין עׂשר (מנחות .מּכל «…¿…¿ƒƒ«ִִֶֶָ

(æè)Búàhç-úà äNòå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬¤©¨−
:Búìò-úàå§¤«Ÿ¨«

(æé)ìñ ìò ýåýéì íéîìL çáæ äNòé ìéàä-úàå§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©§¨¦Æ©«Ÿ̈½©−©´
:Bkñð-úàå Búçðî-úà ïäkä äNòå úBvnä©©®§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«

i"yx£˙Bvn‰ ÏÒ ÏÚ '‰Ï ÌÈÓÏL Á·Ê∑ הּׁשלמים את הּלחם יׁשחט את לקּדׁש ‡˙B˙ÁÓŒ.עלֿמנת ∆«¿»ƒ«««««ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ∆ƒ¿»
BkÒŒ˙‡Â∑ איל ׁשל. ¿∆ƒ¿ִֶַ

(çé)Bøæð Làø-úà ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå§¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®
-øLà Làä-ìò ïúðå Bøæð Làø øòN-úà ç÷ìå§¨©À¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ©¨¥½£¤

:íéîìMä çáæ úçz©−©¤¬©©§¨¦«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â∑(ספרי) יכֹול ¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈ָ

ּבּזיֹון  ּדר זה הרי ּבעזרה? הּנזיר"יגּלח "וגּלח אּלא ! ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּׁשלמים  ׁשחיטת לאחר ּבהן– ׁשּכתּוב ג), :(ויקרא ְְְִִֶֶַַַַָָָ

מֹועד" אהל ּפתח Á·Ê."ּוׁשחטֹו ˙ÁzŒ¯L‡ ְֵֶֶַָֹ¬∆««∆«

ÌÈÓÏM‰∑ּבֹו מבּׁשלן ׁשהּוא הּדּוד ׁשּׁשלמי ּתחת לפי , «¿»ƒְְְְִֵֶֶַַַַַָ
ּבעזרה  מתּבּׁשלין היּו הּזרֹוע נזיר הּכהן לּטל ׁשּצרי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

ה' לפני ּולהניף ׁשּנתּבּׁשל .אחר ְְְִִִֵֵֶַַַָ

a¯יב  ¯n‡ È˙ÈÈÂ d¯Ê ÈÓBÈ ˙È ÈÈ Ì„˜ ¯fÈÂ¿«≈√»¿»»≈ƒ¿≈¿«¿ƒƒ««
È¯‡ ÔeÏË·È È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÂ ‡ÓL‡Ï dzL«≈«¬»»¿«»«¿»≈ƒ¿¿¬≈

:d¯Ê ·‡zÒ‡ƒ¿»«ƒ¿≈

ÈÓBÈיג  ÌÏLÓ ÌBÈa ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï d˙È È˙ÈÈ d¯Êƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

dzLיד  ¯a ¯n‡ ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»À¿»≈√»¿»ƒ«««≈
dzL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â ‡˙ÏÚÏ „Á ÌÈÏL¿ƒ««¬»»¿ƒ«¿»¬»«««
˙ÒÎÏ ÌÈÏL „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ‡zÓÏL¿∆¿»¿«»»¿««¿ƒ¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

ÁLÓaטו  ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯‚ ‡zÏÒ ¯Èht ÏÒÂ¿««ƒÀ¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
ÁLÓa ÔÈÁÈLÓ„ ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

:ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈

d˙‡hÁטז  ˙È „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰k ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬»√»¿»¿«¿≈»«»≈
:d˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»≈

ÏÚיז  ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ „aÚÈ ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿«»√»¿»«
˙ÈÂ d˙ÁÓ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ ‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ«»¿«ƒ«»¿«¿≈«¬»»ƒ¿»≈¿»

:dkÒƒ¿≈

¯LÈיח  ˙È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯ÈÊ Ál‚ÈÂƒ««¿ƒ»ƒ¿««¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÔzÈÂ d¯Ê LÈ¯ ¯ÚN ˙È ·qÈÂ d¯Êƒ¿≈¿ƒ«»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ≈«
:‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡„ec ˙BÁ˙ Èc ‡˙M‡∆»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿«»



עה `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iriax meil inei xeriy

(èé)úlçå ìéàä-ïî äìLa òøfä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧
étk-ìò ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçà ävî©¨³©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´

:Bøæð-úà Bçlbúä øçà øéæpä©¨¦½©©−¦§©§¬¤¦§«
i"yx£‰ÏLa Ú¯f‰∑ ׁשּנתּבּׁשלה לאחר. «¿…«¿≈»ְְְִֶַַַָ

(ë)éðäåïäkä íúBà ó|Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz §¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤
äîeøzä ÷BL ìòå äôeðzä äæç ìò ïäkì àeäÆ©Ÿ¥½©µ£¥´©§½̈§©−´©§¨®

çàå:ïéé øéæpä äzLé ø §©©²¦§¤¬©¨¦−¨«¦
i"yx£Ô‰kÏ ‡e‰ L„˜∑ והּזרֹוע והרקיק הן החּלה ּתרּומה ‰Ùez‰.לּכהן – ‰ÊÁ ÏÚ∑ וׁשֹוק חזה מּלבד …∆«…≈ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹ«¬≈«¿»ְִֶַָָ

ׁשלמים  מּכל לֹו הּזרֹוע הראּויים נזיר ׁשלמי על מּוסף , ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ
ּבּכלל  נזיר ׁשלמי ׁשהיּו לפי ּבּדבר הּזה. לּדֹון ויצאּו , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לכללן, להחזירן הצר – זרֹוע להפרׁשת – ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻהחדׁש
וׁשֹוק  ּבחזה אף .לּדֹון ְִֶַָָ

(àë)ýåýéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàǽŸ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ
øcé øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìò©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´¦½Ÿ

ô :Bøæð úøBz ìò äNòé ïk¥´©«£¤½©−©¬¦§«
i"yx£B„È ‚ÈOzŒ¯L‡ „·lÓ∑ נזיר הריני אמר: ׁשאם ƒ¿«¬∆«ƒ»ֲִִִֵֶַָָ

מאה  ועל עֹולֹות מאה על לגּלח .ׁשלמים עלֿמנת ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָ
ÈÙk‰NÚÈ Ôk ¯cÈ ¯L‡ B¯„∑ ּתֹורת על מּוסף ¿ƒƒ¿¬∆ƒ…≈«¬∆ַַָ

יחּסר  ולא מּוסף הּנזיר, ּתֹורת על – אמר:נזרֹו ׁשאם , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ּבהמֹות  ג' על לגּלח עלֿמנת נזירּיֹות חמׁש נזיר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻהריני

יעׂשה" ּכן יּדר "ּכאׁשר ּבֹו: קֹורא אני אין .הּללּו, ֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)eëøáú äk øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−
ñ :íäì øBîà ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¨−¨¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯BÓ‡∑ זכֹור דישנ"ט ּכמֹו ּבלע"ז ׁשמֹור. , »»∆ְְַַָָ
Ì‰Ï.(זאגענד) ¯BÓ‡∑(ספרי) ּכּלם .ׁשֹומעים ׁשּיהיּו »»∆ְְִִֶָֻ

¯BÓ‡∑(תנחומא),ּובבהלּות ּבחּפזֹון ּתברכם לא מלא, »ְְְְִֵֵֶָָָָֹ
ׁשלם  ּובלב ּבכּונה .אּלא ְְֵֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"i wlg `yp zyxt 'zegiy ihewl')

זכֹור  "ּכמֹו - להם" ל"אמֹור רׁש"י ׁשּמביא הּדגמאֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּתי
את רק מסּבירֹות אינן - אּלא הּמּלים ׁשמֹור" להם", "אמֹור ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּכהנים: לברּכת הקּדמה מהּוֹות ְְְְֲִִַַַַָָֹּגם
מפרׁש "יברכ" "יׁשמר"את ועל ,"נכסי "ׁשּיתּברכּו רׁש"י ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(ורׁש"י  ממֹונ ליטֹול ׁשֹודדים עלי יבֹואּו "ׁשּלא רׁש"י ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹאֹומר
ׁשהּנֹותן  ּבׂשר־ודם) אצל זה ענין מתרחׁש ּכיצד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמרחיב
הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  אבל זֹו, ּבמּתנה לֹו יׁש הּנאה מה ְֲֵַַַַַָָָָָָָָָמּתנה...
האריכּות  מּובנת אינּה ולכאֹורה הּׁשֹומר". הּוא הּנֹותן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
מּמּנּו אֹותּה ונֹוטלים לסטים ׁשּבאים "ּכיון רׁש"י ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָּבפירּוׁש

זֹו ּבמּתנה לֹו יׁש הּנאה ּפׁשּוט,מה ּדבר זהּו לכאֹורה, ּכי, ," ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ
?ּבכ מֹוסיף רׁש"י ְִִַָָּומה

ענינים  ׁשני אינם "ויׁשמר ׁש"יברכ רׁש"י מדּגיׁש ּבכ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

ׁשהּקדֹוׁש־ ּבאפן "נכסי "ׁשּיתרּבּו אחת ּברכה אּלא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשֹונים,
"מה  הרי ,"יׁשמר" לּולא ּכי הּנכסים, את ׁשֹומר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּברּו־הּוא

."ּב"יברכ ּברכה ׁשּום אין לֹו", יׁש ְְְְֵֵֶַָָָָָהּנאה
ׁשני  אינם ׁשלֹום" ל ויׂשם אלי ּפניו ה' "יּׂשא לכ ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָּבדֹומה
"ויׂשם  ּוׁשלילה, חּיּוב הּכֹוללת אחת ּברכה אּלא ׁשֹונים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָענינים
ּכעסֹו. יכּבׁש - "אלי ּפניו ה' "יּׂשא ּכאׁשר רק יּתכן ׁשלֹום" ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹל
הּברכֹות), (אמירת להם" "אמֹור על רׁש"י מפרׁש ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָלכן
ּבׁשּבת  והּׁשמירה הּזכירה ׁשמֹור": זכֹור "ּכמֹו היא זֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשּברכה
ׁש"זכֹור  עד־ּכדי־ּכ אחד, ענין אּלא ׁשֹונים, ענינים ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאינם
ּכאׁשר  מׁשלמת היא הּזכירה נאמרּו" אחד ּבדּבּור ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֻוׁשמֹור
ּברכה  ּכל להם": "אמֹור ּגם וכ ׁשּבת. ׁשמירת ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָיׁשנּה
ּוׁשמירה  חּיּוב ּכֹוללת יׂשראל את הּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּמברכים

Îec¯‡יט  ÔÓ ‡ÏLa ‡Ú¯c ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»¿»»¿≈»ƒ¿»
‚BtÒ‡Â ‡lÒ ÔÓ ‡„Á ‡z¯Èht ‡zˆ¯‚e¿ƒ¿»«ƒ¿»¬»ƒ«»¿ƒ¿
˙È Ál‚c ¯˙a ‡¯ÈÊ È„È ÏÚ ÔzÈÂ „Á ¯Èht«ƒ«¿ƒ≈«¿≈¿ƒ»»«ƒ««»

:d¯Êƒ¿≈

˜L„e‡כ  ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿«¬»¬»»√»¿»¿»
‡˜L ÏÚÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ÏÚ ‡‰ÎÏ ‡e‰¿«¬»««¿»«¬»»¿«»»
:‡¯ÓÁ ‡¯ÈÊ ÈzLÈ Ôk ¯˙·e ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»»«≈ƒ¿≈¿ƒ»«¿»

˜„Ìכא  da¯˜ ¯cÈ Èc ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ«À¿»≈√»
Èc d¯„ ÌeÙk d„È ˜a„˙cÓ ¯a d¯Ê ÏÚ ÈÈ¿»«ƒ¿≈«ƒ¿«¿≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ

:d¯Ê„ ‡˙È¯B‡ ÏÚ „aÚÈ Ôk ¯cÈƒ«≈«¿≈««¿»¿ƒ¿≈

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

ÔÈ„kכג  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¿≈
:ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈz Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÔeÎ¯·z¿»¿»¿≈ƒ¿»≈≈¿¿
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יתּברכּו - ׁש"יברכ ּכדלעיל, אחד, ענין וזהּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ(ׁשלילה),
הּוא  הּנֹותן "הּוא - "ויׁשמר" ׁשל ּבאֹופן הּוא "ְְְְְִֵֶֶֶֶַָנכסי

מׁשלמת.הּׁשֹומר  הּברכה אז ורק ," ְְְֵֶֶַַַָָָֻ
ּכּלם  ׁשּיהיּו להם, "אמֹור רׁש"י מפרׁש ,לכ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהמׁש
ּברכה  - ּכזה ּבאפן ּתהיה ׁשהּברכה לכ ׁשההכנה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשֹומעים",
יׂשראל, אצל ּכאׁשר היא - ּוׁשמירה חּיּוב הּכֹוללת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאחת
היא  הּברכה - החּיּוב הענינים: ׁשני יהיּו הּכהנים ּכּונת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹואצל
והן  הּכהנים ּבאמירת הן ּבמיחד, אחד לכל יחיד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּבלׁשֹון

"ׁשּיהיּו ׁשני: ּומּצד יׂשראל. ּבני ּובהרּגׁשת ּכּלם ּבׁשמיעת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ

ואת  האחר הּיהּודי את ׁשּמברכים ׁשֹומע יחיד ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשֹומעים",
התּבּטלּות  ׁשלילה, ׁשל ענין וזהּו ּכדלעיל, האחרים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

העצמית. ְְִִַָמציאּותֹו
עד  אבינּו", ל"ּברכנּו הּכלי זהּו - ּכאחד" "ּכּלנּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻוכאׁשר
ּכנגד  "ׁשקּול ׁשהּוא ׁשלֹום", ל "ויׂשם הּברכה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָלכללּות

ׁש" צדקנּו מׁשיח ּבביאת ּבכ לׁשלמּות ועד "ׁשלֹום הּכל", ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
לקרא  ּברּורה ׂשפה ּכּלם עּמים אל אהּפ" יהיה ׁשאז ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻׁשמֹו,
ּדעה  הארץ מלאה "ּכי - אחד" ׁשכם לעבדֹו ה' ּבּׁשם ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻּכּלם

מכּסים". לּים ּכּמים ה' ְִִֶַַַַָאת

(ãë)ñ :EøîLéå ýåýé Eëøáé§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«
i"yx£EÎ¯·È∑נכסי ׁשּלא ∑E¯ÓLÈÂ.ׁשּיתּברכּו ¿»∆¿ְְְִֶֶָָ¿ƒ¿¿∆ֶֹ

מּתנה  ׁשהּנֹותן ,ממֹונ לּטל ׁשֹודדים עלי ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹיבֹואּו
ׁשּבאים  וכיון אדם, מּכל לׁשמרֹו יכֹול אינֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָלעבּדֹו

לֹו יׁש הנאה מה מּמּנּו, אֹותּה ונֹוטלין עליו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָליסטים
הּוא  הּנֹותן, הּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל זֹו? ְֲֵַַַָָָָָּבמּתנה

ּב'ּספרי' ּבֹו ּדרׁשּו מדרׁשים והרּבה .הּׁשֹומר. ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 cenr bl jxk zegiyÎihewl itÎlr)

Liqkp EkxAzIW ± Lkxai§¨¤§¤¦§¨§§¨¤

:ויׁשמר ה' ְְֶָֽיברכְְְִֶֽ
נכסי ׁשּיתּברכּו – ובפרש"י)יברכ כד. (ו, ְְְְְִֶֶֶָָָ

ּכללית  ּברכה היא "יברכ" ּברּכת ּדבפׁשטּות לעּין, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָיׁש
ּפרׁש מּדּוע ואם־ּכן עניניו, ּבכל האדם את יבר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָׁשהּקּב"ה
הּנכסים  על ׁשהיא "נכסי "יתּברכּו היא ׁשהּברכה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָרׁש"י

ְִַּבלבד?
ּברכֹות  רּבּוי נתּפרׁשּו ּבחּקֹותי ּבפרׁשת ּדהּנה ּבזה, לֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻויׁש
ּבברּכת  החּדּוׁש מה קׁשה, ואם־ּכן ּומצֹות, ּתֹורה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָלמקּימי

ּבחּקֹותי ׁשּבפרׁשת הּברכֹות על רזא ּכהנים ּבפענח הקׁשּו (וכן ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ּכאן) זקנים ?ּומֹוׁשב ְִֵַָ

ׁשהיא  ,"נכסי "ּיתּברכּו היא ּכאן ׁשהּברכה רׁש"י ּפרׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָולכן

ּבחּקֹותי. ּבפרׁשת נכללת ׁשאינּה מיחדת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻּברכה
הּטֹוב  רּבּוי ּבענין הּוא הּברכֹות עּקר ּבחּקֹותי, ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֻּדבפרׁשת
ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום על־ידי יׂשראל לבני ׁשּיׁשּפע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻּבכּמּות
ׁש"הּפרֹות  רק היא הּברכה והּפרֹות, הּתבּואה על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּוכׁשמדּבר

מׁשּתּמרין" ואכלתם)יהיּו ד"ה י שם, .(רש"י ְְְִִִַ
ּדפרּוׁשֹו ,"נכסי "ׁשּיתּברכּו היא הּברכה ּכאן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמה־ׁשאין־ּכן
ויתרּבּו יתּברכּו ,("נכסי") ּכבר להאדם לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּנכסים
– ּביצחק ׁשּמצינּו על־דר וטבעם. מּדתם מּכפי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָיֹותר

ׁשערים" מאה ההיא ּבּׁשנה יב)"וּימצא כו, דאף־על־(תולדות , ְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
אחת  על "עׂשתה קׁשה", והּׁשנה קׁשה ׁש"הארץ ְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָָּפי

מאה" שם)ׁשאמדּוה .(פרש"י ֲֵֶָָָ

(äë)ýåýé øàé|éìà åéðtñ :jpçéå E ¨¥̧§Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ¯‡È∑ צהּבֹות ּפנים ׂשֹוחקֹות, ּפנים ל חן (ספרי)∑jÁÈÂ.יראה ל .יּתן »≈»»≈∆ְְְֲִִֶַָָֻƒÀ∆»ְִֵֵ

(åë)ýåýé àOé|éìà åéðtñ :íBìL Eì íNéå E ¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ¥¤½§¨¥¬§−¨«
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ‡OÈ∑ּכעסֹו .יכּבׁש ƒ»»»≈∆ְֲִַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"lyz'd ,fenz g"xc '` ,gxw zyxt zay xn`nn)

הּוא  ּכהנים ּדברּכת והחֹותם ׁשהּסּיּום זה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּמהּטעמים
לריּבּוי  ועד ּברכה, לריּבּוי הּכלי ּכי הּוא ׁשלֹום", ל ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָ"ויׂשם
הּוא  ּכהנים ּדברּכת ההׁשּפעה [ּדריּבּוי מּוגּבל ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָֹּבלּתי
ההׁשּפעה  ׁשׁשֹורׁש וכּנ"ל מּוגּבל, ּבלּתי ריּבּוי ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ(ּבׁשרׁשֹו)
הּׁשלֹום, הּוא מהׁשּתלׁשלּות], למעלה הּוא ּכהנים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹּדברּכת

מצא ליׂשראל הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּד"לא ּברכה מחזיק ּכלי ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹ
ּדמעלת  הּׁשּיכּות לבאר יׁש ועל־ּפי־זה הּׁשלֹום". ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאּלא
ענין  אמיּתית ּכי ּדׁשקדים, הּמהירּות לענין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָהאתהּפכא

הּוא  ּבריּבּוי היא ההׁשּפעה למּטה ׁשּגם ּדזה הּוא, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָהּמהירּות
אּלא  מתעּכבת אינּה ׁשּמּלמעלה ׁשההמׁשכה מּפני רק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלא
ואמיּתית  ׁשּבֹו, הּׁשלֹום על־ידי לזה ּכלי הּוא ׁשהּמּטה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּגם

לטֹוב. נהּפ הּמּוטב ּכׁשּגם הּוא הּׁשלֹום ְְְְִֶֶַַַַַָָענין
לאֹוהב) נהּפ האֹויב (ׁשּגם זה ּדׁשלֹום הּׁשלימּות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוּתכלית
ׁשלֹום  יהיה ׁשאז מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּבביאת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָיהיה
ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּוגּבל, ּבלּתי ריּבּוי ּבריּבּוי, ּוברכה ְְְְְְִִִִִֶָָָָּבריּבּוי

והגּבלֹות. מדידֹות ּבלי ירּוׁשלים, ּתׁשב ְְְְְְִִִֵֵַַָָָּפרזֹות

Cp¯hÈÂ:כד  ÈÈ CpÎ¯·È¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿ƒ»

C˙È:כה  ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ dzÎL ÈÈ ¯‰È«¿«¿»¿ƒ¿≈¿»»ƒ««»»

ÌÏL:כו  CÏ ÈeLÈÂ C˙ÂÏ dt‡ ÈÈ ·qÈƒ«¿»«≈¿»»ƒ«≈»¿»
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i"yx£ÈÓLŒ˙‡ eÓNÂ∑(ספרי)המפרׁש ּבּׁשם ‡·¯ÌÎ.יברכּום È‡Â∑(מט ואסּכים (חולין הּכהנים.ליׂשראל, עם ¿»∆¿ƒְְְֵַַָָֹ«¬ƒ¬»¬≈ְְְְֲִִִִֵַַָֹ
אברכם" "ואני אחר: לּכהנים ּדבר –. ֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 'nr b"lg y"ewl t"r)

ּבאֹופן ויהי־רצֹון ּובפרט ועבֹודתנּו, מעׂשינּו ׁשעל־ידי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשמי  את וׂשמּו ּכאן ּׁשּכתּוב מה יקּים הּדין, מּׁשּורת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֻּדלפנים
נקרא  אני ּכ נכּתב ׁשאני ּכׁשם הויה, ׁשם ּגילּוי ׁשּיהיה ,גֹו', ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
ׁשּיהיה  ׁשּבמקֹום לעֹולם", ׁשמי "זה אּלא זכרי" "זה רק ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹלא
היה  ּוכבר ּבגּלּוי, הויה ׁשם יהיה העלם, מּלׁשֹון ּכתיב' ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ'לעלם
ּדיׁש ּבּתניא, ּכמבֹואר מּתן־ּתֹורה, ּבׁשעת זה מעין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלעֹולמים
ב' ּבֹו יׁש רּבים, לׁשֹון "לעֹולמים" ׁשּכתּוב ׁשּמה ְְִִֵֶֶַַַָָלֹומר

אצילּות־ּבריאה־ עֹולמֹות ּבכל הּגילּוי ׁשּנמׁש א' ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָּפירּוׁשים,
ּולעֹולמי  לעד נצחי, ּבאֹופן הּוא ׁשהּגילּוי ב' ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָיצירה־עׂשּיה,
ּבהּגהה  ּכמבֹואר הּׁשביעי, ּבאלף זה יהיה ּובגלּוי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָעֹולמים,
הּׂשכר  קּבלת ּדעיקר ּדרּוׁשים) ּבכּמה (ּובארּוכה ׁשם ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָָּבּתניא
וטֹועמים  זכּו", חּיים "טֹועמיה אמנם הּׁשביעי, ּבאלף ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָהּוא
ּבמהרה  ׁשּבת, ּבערב הּׁשּׁשי ּבאלף ּגם ותבׁשיל ּתבׁשיל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּכל

צדקנּו. מׁשיח ּבביאת מּמׁש, ְְְְִִִֵֵַַַָָּבימינּו

ß oeiq a"i iying mei ß

æ(à)ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈
çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©

:íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ∑(רבה "ּכּלֹות"(במדבר «¿ƒ¿«…∆ַ

ודּו"ק) ּבׁשוא "ּכלֹות" ולא ּבפּתח לֹומר (רצה ְְְְְְִִַַָָָָֹּכתיב
הּנכנסת  ּככּלה יׂשראל היּו הּמׁשּכן הקמת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָיֹום

LÓ‰.לחּפה  ˙Blk∑ חכם וכל ואהליאב ּבצלאל ַָֻ«…∆ְְְְֲֳִֵַַָָָ
לפי  ּבמׁשה, הּכתּוב ּותלאֹו הּמׁשּכן את עׂשּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹלב

נפׁשֹו ודבר,ׁשּמסר ּדבר ּכל ּתבנית לראֹות עליו ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ
ולא  הּמלאכה לעֹוׂשי להֹורֹות ּבהר ׁשהראהּו ְְְְְְֵֶֶַָָָָָֹּכמֹו
ׁשּמסר  לפי ּבדוד, מצינּו וכן אחת. ּבתבנית ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָטעה

ׁשּנאמר: ּביתֿהּמקּדׁש, ּבנין על קלב)נפׁשֹו :(תהילים ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָ

לה' אׁשרֿנׁשּבע עּנֹותֹו ּכל את לדוד ה' ְְְֲִִֵֶַַָָֻ"זכֹור
ׁשּנאמר ׁשמֹו, על נקרא לפיכ יב)וגֹו'", א :(מלכים ְְְְֱִִֶֶַַָָ

ּדוד" בית ÌÈ˜‰Ï."ראה ‰LÓ ˙Blk ÌBÈa∑ ְְִֵֵָ¿«…∆¿»ƒ
ימי  ׁשבעת ׁשּכל מלּמד, הקים", "ּביֹום נאמר ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹולא
הּיֹום  ּובאֹותֹו ּומפרקֹו, מעמידֹו מׁשה היה ְְְֲִִִֶַַַָָָֹהּמּלּואים
מׁשה  ּכּלֹות "ּביֹום נאמר: לכ ּפרקֹו, ולא ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַָֹֹהעמידֹו
וראׁשֿחדׁש הקמֹותיו, ּכלּו הּיֹום אֹותֹו ְְֲִֶַָָָָֹֹלהקים",

היה ס)ניסן הּפרה (גיטין נׂשרפה ּבּׁשני הּזּו. ּבּׁשליׁשי , ְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָ
ּובּׁשביעי  ראׁשֹונה .ּגּלחּוהּזיה ְְִִִִַַָָָ
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נׂשיאי  . . את־הּמׁשּכן להקים מׁשה ּכּלֹות ּביֹום ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹויהי
על־ׁשני  עגלה . . ה' לפני את־קרּבנם וּיביאּו . . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל

א)הּנׂשאים  (ז, ְִִַ
ּתרמּו הּמׁשּכן נדבת ׁשאת מצינּו ׁשהרי הּוא, ּפלא ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָולכאֹורה
. . "דּים הּכתּוב (וכלׁשֹון ּביֹותר ּגדֹולה לב ּבנדיבּות יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבני

ז)והֹותר" לו, ּגדֹול (ויקהל ּבצמצּום יתרמּו יׂשראל נׂשיאי ודוקא ,( ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּתרּומתם  [ּובפרט נׂשיאים? ב' על אחת עגלה – ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָּכל־ּכ
עּכּובם  לתּקן מנת על ּגדֹולה, ּבזריזּות היתה זה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּביֹום

הּתרּומה]. ּבכּמּות צמצמ ּו ּומּדּוע הּמׁשּכן, מלאכת ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָּבנדבֹות
ּבּמדרׁש איתא ּבזה: טז)והּבאּור פי"ב, להם (במדב"ר נתן "ּומי : ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

מׁשּכן  להם: אמרּו ׁשּכ יּׂששכר, ׁשל ׁשבטֹו הּזאת ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהעצה
ׁשּתהיּו עגלֹות התנּדבּו אּלא ּבאויר, הּוא ּפֹורח ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשעׂשיתם

ׁשעל־ידי  ׁשּכיון לֹומר, יׁש ועל־ּפי־זה ּבהם". אֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנֹוׂשאים
ּבאויר" "ּפֹורח מּמׁשּכן הּמׁשּכן נעׂשה העגלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהתנּדבּות
לּמׁשּכן, לסּיּוע אמצעי איזה העגלֹות אין הרי נּׂשא, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלמׁשּכן
ׁשּנעׂשה  עצמֹו מהּמׁשּכן חלק הּותה ּתרּומתם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכי־אם
מֹועד", "אהל היה ׁשהּמׁשּכן ּדכיון ּבעגלֹות, הּנּׂשא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלמׁשּכן
העגלֹות  ׁשאּלּולי הרי למקֹום, מּמקֹום נּׂשא ׁשהּוא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשענינֹו

עצמֹו. הּמׁשּכן ּבׁשלמּות חסר ְְְִִֵֵַַָָָָהיה
ּכלי  ׁשּכל ׁשּכׁשם עגלֹות, ׁשׁש רק ׁשהביאּו הּטעם יּובן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובזה
יּתּור  ּכל ללא ּבתכלית מדּיקים להיֹות הצרכּו ְְְְְְְְִִִִִַַָָָֹֻֻהּמׁשּכן
ׁשּמטרתם  ּכיון העגלֹות, על־דר־זה הּכלי, ּובגדל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבכּמּות
הּצר ּכפי הּדּיּוק ּבתכלית להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹֻׁשלמּות

ּבתרּומתם. הּנׂשיאים הפליגּו לא ּולכ ְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹּדהּמׁשּכן,

Ï‡¯NÈכז  Èa ÏÚ ÈÓL ˙k¯a ˙È ÔeÂLÈÂƒ«»ƒ¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
:ÔepÎ¯·‡ ‡‡Â«¬»¬»≈ƒ

È˙א  ‡Ó˜‡Ï ‰LÓ ÈˆÈL„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ≈≈∆«¬»»»
È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ d˙È LÈc˜Â d˙È Èa¯Â ‡kLÓ«¿¿»¿«ƒ»≈¿«ƒ»≈¿»»»ƒ
LÈc˜Â Ôepa¯Â È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»»»ƒ¿«ƒ¿«ƒ

:ÔB‰˙È»¿
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i"yx£˙hn‰ È‡ÈN Ì‰∑(ספרי) עליהם ׁשֹוטרים ׁשהיּו ≈¿ƒ≈««…ְֲִֵֶֶָ
ׁשּנאמרּבמצרים  עליהם, מּכים והיּו ה), "וּיּכּו(שמות : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֻֻ

וגֹו'" יׂשראל ּבני ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.ׁשטרי ÌÈ„ÓÚ‰ Ì‰∑ ְְְְִֵֵֵָֹ≈»…¿ƒ««¿Àƒ

ׁשּנאמר  יׂשראל, את ּכׁשּמנּו ואהרן מׁשה עם ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשעמדּו
א) וגֹו'"(במדבר יהיּו "ואּתכם :. ְְְְִִֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 40 cenr gk jxk zegiy ihewl itÎlr)
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עגלה  צב.. ׁשׁש־עגלת . . יׂשראל נׂשיאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוּיקריבּו
הּנׂשאים  ב־ג)על־ׁשני (ז, ְְִִֵַַ

נׂשיאת  לצר ּבהם הׁשּתּמׁשּו הּנׂשיאים ׁשּנדבּו אּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעגלֹות
ׁשּכתּוב ּוכמֹו והּמׁשּכן, ז־ח)הּקרׁשים העגלֹות (ז, ׁשּתי "את ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

גֹו' העגלֹות ארּבע ואת עבֹודתם. ּכפי ּגרׁשֹון לבני נתן ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָגֹו'
עבֹודתם". ּכפי מררי לבני ְְְֲִִִֵַָָָָנתן

ּולבית  לּמׁשּכן ׁשּבנֹוגע ּדאף ּביֹותר, הּדבר ּתמּוּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָולכאֹורה
עׁשירּות" ּבמקֹום ענּיּות ׁש"אין ּכלל יׁש קב,הּמקּדׁש (שבת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָ

לצרב) עגלֹות ארּבע רק הּנׂשיאים נּדבּו מּכל־מקֹום ,ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ
לנׂשיאת  הסּפיקּו ּבדחק ׁשרק הּמרּבים, הּקרׁשים ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָֹֻנׂשיאת

א)הּקרׁשים צט, שבת .(עיין ְִַָ
להיֹות  צרי הּכל היה ׁשּבּמׁשּכן ּדאף ּבזה, לבאר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹויׁש
מנּצל  ּבּמׁשּכן ּדבר ּכל היה מּכל־מקֹום ּובעׁשירּות, ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָֻּברחבּות

אחד  ּפרט אפילּו ׁשהיה מּבלי ּפרטיו, ּובכל לתכליתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלגמרי
ּבספרי וכדאיתא פה)מיּתר. ז, הּמקּדׁש(פרשתנו ּכלי "היּו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֻ

כּו'". ריבה לא ּכאחד, ּכּלן ּבמׁשקלן ְְְְִִִֶָָָָָָֹֻֻמכּונים
הּקרׁשים, לנׂשיאת הסּפיקּו עגלֹות ׁשארּבע מּכיון ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָואם־ּכן,
אּלּו עגלֹות היּו לא עגלֹות, ּבעֹוד מׁשּתּמׁשים היּו אם ְְְֲֲֲִִִֵֵַָָָָֹהרי

ּתכליתן. ּולכל לגמרי ְְְְְִֵַַָָָֻמנּצלֹות
,יתּבר הׁשם עבֹודת ּבדרכי נפלאה הֹוראה ללמד יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּומּזה
אחד  ּדבר ּברא לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא מה ְֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹׁש"ּכל

ב)לבּטלה" עז, הּיֹום (שבת  ׁשעֹות רב הרי האדם: יאמר ּדאל . ְְְֲֵַַַַָָָָָֹֹ
רגעים  ּכּמה ילכּו אם ּבכ ּומה ה', לעבֹודת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָהקּדׁשּתי
צרי ּבחּייו ּופרט רגע ׁשּכל לדעת עליו אּלא ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלבּטלה?

.יתּבר ולכבֹודֹו ה' לעבֹודת לגמרי מנּצל ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֻלהיֹות

(â)áö úìâò-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«¤§¬Ÿ¨Æ
ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìò äìâò ø÷a øNò éðLe§¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®

:ïkLnä éðôì íúBà eáéø÷iå©©§¦¬−̈¦§¥¬©¦§¨«
i"yx£·ˆ ˙Ï‚ÚŒLL∑ וכן מחּפים, אּלא "צב" אין ≈∆¿…»ְְִֵֵֶָָֻ

סו) קרּויים (ישעיה מכּסים עגלֹות – ּובּפרדים" "ּובּצּבים :ְְְֲִִִִַַַָָֻ
‰ÔkLn."צּבים" ÈÙÏ Ì˙B‡ e·È¯˜iÂ∑ קּבל ׁשּלא ִַ««¿ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿»ִֵֶֹ

לֹו ׁשּנאמר עד מּידם רּבי מׁשה אמר הּמקֹום. מּפי ֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבתחּלה, ּכאן להתנּדב הּנׂשיאים ראּו מה ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָנתן:
אמרּו ּכ אּלא ּתחּלה? התנּדבּו לא הּמׁשּכן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּובמלאכת

ּׁשּמחּסרין  ּומה ּׁשּיתנּדבּו מה צּבּור יתנּדבּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַהּנׂשיאים:
הּכל, את צּבּור  ׁשהׁשלימּו ׁשראּו ּכיון מׁשלימין, ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאנּו

לו)ׁשּנאמר אמרּו:(שמות ּדּים", היתה "והּמלאכה : ְְְְֱֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשהם  אבני את הביאּו לעׂשֹות? ּלנּו מה ְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹמעּתה
ּתחּלה  ּכאן התנּדבּו לכ ולחׁשן, לאפֹוד .והּמּלּואים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(ã):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ä)ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì eéäå ízàî ç÷©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãáò éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

(å)íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìâòä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìà¤©«§¦¦«

‡·‰˙‰ÔBב  ˙Èa ÈLÈ¯ Ï‡¯NÈ È·¯·¯ e·È¯˜e¿ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈≈≈≈¬»«¿
ÏÚ ÔÈÓÈ˜c Ôep‡ ‡iË·L È·¯·¯ Ôep‡ƒ«¿¿≈ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

:‡iÈÓƒ¿»«»

k„ג  ÔÏ‚Ú ˙ÈL ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Èa¯˜ ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»À¿»≈√»¿»ƒ∆¿»«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙Ï‚Ú ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯˙e ÔÈÙÁÓ¿«¿«¿≈¬«ƒƒ¿¿»«¿≈
Ì„˜Ï ÔB‰˙È e·È¯˜Â „ÁÏ ¯B˙Â ‡i·¯·«̄¿¿«»¿¿«¿»ƒ»¿»√»

:‡kLÓ«¿¿»

ÓÈÓÏ¯:ד  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆¿≈»

ÔkLÓה  ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰pÓ Ïa«̃≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿«
˙qÓk ¯·b È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È Ôz˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ≈»¿¿≈»≈¿«¿ƒ«

:dÁÏt»¿»≈

ÈÂ‰·ו  È¯Bz ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆»∆¿»»¿»≈ƒ«
:È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È»¿¿≈»≈
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(æ)úà|éðáì ïúð ø÷aä úòaøà úàå úBìâòä ézL ¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´
:íúãáò éôk ïBLøâ¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«

i"yx£Ì˙„·Ú ÈÙk∑ והאדנים והעּמּודים הּקרׁשים נֹוׂשאים ׁשהיּו מררי, מּׁשל קל ּגרׁשֹון ּבני מּׂשא .ׁשהיה ¿ƒ¬…»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(ç)úàå|ïúð ø÷aä úðîL úàå úìâòä òaøà §¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãáò éôk éøøî éðáì¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

:ïäkä©Ÿ¥«

(è)íäìò Lãwä úãáò-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½
:eàOé óúka©¨¥−¦¨«

i"yx£Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·ÚŒÈk∑"יּׂשאּו "ּבּכתף לפיכ וגֹו', והּׁשלחן הארֹון הּקדּׁשה: ּדבר .מּׂשא ƒ¬…««…∆¬≈∆ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(é)çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´
:çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä eáéø÷iå BúàŸ®©©§¦¯©§¦¦²¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑ לאחר ««¿ƒ«¿ƒƒ≈¬À««ƒ¿≈«ְַַ
לּבם  נׂשאם הּמׁשּכן, לׂשאת והּבקר העגלֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשהתנּדבּו

קרּב לחנכֹולהתנּדב הּמזּבח ‰ÌÈ‡Np.נֹות e·È¯˜iÂ ְְְְְְְִִֵֵַַַַָ««¿ƒ«¿ƒƒ

ÁaÊn‰ ÈÙÏ Ìa¯˜Œ˙‡∑ מּידם מׁשה קּבל לא ּכי ∆»¿»»ƒ¿≈«ƒ¿≈«ִִִֵֶָָֹֹ
לֹו ׁשּנאמר הּגבּורה עד .מּפי ְֱִִֶֶַַַָ

(àé)àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³
ñ :çaænä úkðçì íðaø÷-úà eáéø÷é íBiì ãçà¤¨Æ©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁÏ Ìa¯˜Œ˙‡ e·È¯˜È∑(כא (זבחים «¿ƒ∆»¿»»«¬À««ƒ¿≈«
ּכסדר  אם יקריבּו; האי מׁשה יֹודע היה לא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועדין

מּפי  לֹו ׁשּנאמר עד הּמּסעֹות, ּכסדר אם ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָּתֹולדֹותם,
יקריבּו יֹומֹוהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: איׁש .לּמּסעֹות ְִִַַַַָָָ

(áé)ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬
:äãeäé ähîì áãðénò-ïa¤©¦«¨−̈§©¥¬§¨«

i"yx£ÔBL‡¯‰ ÌBia∑:עטרֹות עׂשר נטל הּיֹום אֹותֹו «»ƒֲֶֶַַָָ
וכֹו' לנׂשיאים ראׁשֹון ּבראׁשית, למעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵַַראׁשֹון

עֹולם' ּב'סדר e‰È„‰.ּכדאיתא ‰hÓÏ∑ הּכתּוב יחסֹו ְְִִֵֶָָ¿«≈¿»ֲִַָ

והקריב על  מּׁשבטֹו ׁשּגבה ולא אֹומר ׁשבטֹו, אינֹו אֹו . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹ
ּתלמּודֿ והביא? מּׁשבטֹו ׁשּגבה אּלא יהּודה", ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ"למּטה

הביא  מּׁשּלֹו נחׁשֹון", קרּבן "זה .לֹומר: ְְִִֵֶֶַַַָ

(âé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷ådì÷Lî äàîe íéL §¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«
i"yx£˙ÏÒ ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL∑ נדבה למנחת. ¿≈∆¿≈ƒ…∆ְְְִַָָ

(ãé):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

È‰·ז  È¯B˙ ‡Úa¯‡ ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ÔÈz¯z ˙È»«¿≈∆¿»»¿»«¿¿»≈¿«
:ÔB‰ÁÏt ˙qÓk ÔBL¯‚ È·Ïƒ¿≈≈¿¿ƒ«»¿«¿

È·Ïח  ·‰È È¯B˙ ‡ÈÓz ˙ÈÂ ÔÏ‚Ú Úa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿«∆¿«¿»¿«¿»≈¿«ƒ¿≈
¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èa ÔB‰ÁÏt ˙qÓk È¯¯Ó¿»ƒ¿ƒ«»¿«¿ƒ»¿ƒ»»«

:‡‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»

˜L„e‡ט  ÔÁÏÙ È¯‡ ·‰È ‡Ï ˙‰˜ È·ÏÂ¿ƒ¿≈¿»»¿»¬≈»¿«¿»
:ÔÈÏË ‡t˙Îa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»¿ƒ

ÓBÈa‡י  ‡Áa„Ó ˙kÁ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â¿»ƒ«¿¿«»»¬À««¿¿»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â d˙È eia¯„¿«ƒ»≈¿»ƒ«¿¿«»»À¿«¿

:‡Áa„Ó Ì„√̃»«¿¿»

Á„יא  ‡a¯ ‡ÓBÈÏ „Á ‡a¯ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆«»«¿»«»«
:‡Áa„Ó ˙kÁÏ ÔB‰a¯˜ ˙È Ôe·¯˜È ‡ÓBÈÏ¿»¿»¿»À¿«¿«¬À««¿¿»

˜¯daיב  ˙È ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ·¯˜Óc ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿»«¿»»»À¿»≈
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ«¿««ƒ»»¿ƒ¿»ƒ»

ÔÈ˙Ï˙eיג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜Â¿À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡יד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
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i"yx£·‰Ê ‰¯NÚ∑ ׁשקלי עׂשר מׁשקל ּכתרּגּומֹו: ¬»»»»ְְְְִִֵֶֶַַ

ּבּההּקדׁש ˜Ë¯˙.היה ‰‡ÏÓ∑ קטרת מצינּו לא ֶַָָָֹ¿≈»¿…∆ְִֶָֹֹ
והֹוראת ליחיד  ּבלבד. זֹו אּלא החיצֹון, מזּבח על ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

היתה  .ׁשעה ְָָָָ

(åè)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ ׁשּבעדרֹומיחד. «∆»ְְְֶֶָֻ

(æè):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑ קבר על ברא"ם)הּתהֹוםלכּפר ספק (עיין .וטמאת ¿ƒƒƒ∆»¿«»ְְְְֵֵֶֶַַַַָֻ

(æé)íéãezò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´
ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−

ô :áãðénò-ïa¤©¦«¨¨«

(çé):øëùOé àéNð øòeö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMäíBia©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«

i"yx£¯ÚeˆŒÔa Ï‡˙ ·È¯˜‰: ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»

(èé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤

íäéðL Lãwä ì÷La|ïîMá äìeìa úìñ íéàìî §¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äçðîì§¦§¨«

i"yx£Ba¯˜Œ˙‡ "הקריב"∑‰˜¯· ּתלמּודֿלֹומר מה ƒ¿ƒ∆»¿»ְְִִַַַ
הּׁשבטים? ּבכל נאמר ּׁשּלא מה יּׂששכר, ׁשל ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשבטֹו
יהּודה  ׁשּקדמני ּדּיי ואמר: וערער ראּובן ׁשּבא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפי
הּגבּורה  מּפי מׁשה: לֹו אמר אחריו! אני אקריב ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹאחי,
אמר: לכ לדגליהם, מּסען ּכסדר ׁשּיקריבּו לי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנאמר
מׁשּמׁש: ׁשהּוא יֹו"ד, חסר והּוא אתֿקרּבנֹו", ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ"הקרב
"הקרב". נצטוּו: הּגבּורה ׁשּמּפי צּוּוי, לׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ"הקרב"
ׁשני  ׁשּבׁשביל ּפעמים? ׁשּתי הקריב" "הקריב, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָּומהּו
יֹודעים  ׁשהיּו אחת לּׁשבטים: ׁשני להקריב זכה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּדברים

ׁשּנאמר יב)ּבּתֹורה, א בינה (דה"ב יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָ
להתנּדב  לּנׂשיאים עצה נתנּו ׁשהם – ואחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלעּתים",
מצאתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּוביסֹודֹו הּללּו. ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבנֹות
הּׁשיאן  צּוער ּבן נתנאל יאיר: ּבן ּפנחס רּבי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאמר

זֹו ּבגימטרּיא מנין ∑˜ÛÒkŒ˙¯Ú.עצה אֹותּיֹותיו ֵָ«¬«∆∆ְְְִִִִַַָָ
הראׁשֹון  אדם ׁשל ׁשנֹותיו ּכנגד ÌÈLÏL.תתק"ל, ְְִֶֶֶָָָָ¿…ƒ

dÏ˜LÓ ‰‡Óe∑ לקּיּום ּתֹולדֹות ׁשּכׁשהעמיד ׁשם על ≈»ƒ¿»»ְְֱִִֵֶֶֶַָ
ׁשּנאמר היה, ׁשנה ּוׁשלׁשים מאה ּבן (בראשית העֹולם, ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּבדמּותֹוה) וּיֹולד ׁשנה ּומאת ׁשלׁשים אדם "ויחי :ְְְְִִִֶַַַָָָָֹ
ÛÒk.וגֹו'" „Á‡ ˜¯ÊÓ∑ ׁשם על תק"כ, ּבגימטרּיא ְƒ¿»∆»∆∆ְְִִֵַַָ

עׂשרים  ׁשם ועל ׁשנה, ת"ק ּבן ּתֹולדֹות, ׁשהעמיד ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹנח
ּכמֹו – ּתֹולדֹותיו קדם הּמּבּול ּגזרת ׁשּנגזרה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹׁשנה

אצל ה)ׁשּפרׁשּתי ׁשנה",(שם ועׂשרים מאה ימיו "והיּו : ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
"מזרק  נאמר: ולא ּכסף" אחד "מזרק נאמר: ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפיכ
אֹותּיֹות  ׁשאף לֹומר ּבּקערה, ׁשּנאמר ּכמֹו אחד" ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכסף

לּמנין  מצטרפֹות "אחד" Ï˜L.ׁשל ÌÈÚ·L∑ ּכנגד ְְְִִֶֶַָָָƒ¿ƒ∆∆ְֶֶ
מּבניו  ׁשּיצאּו אּמֹות .ׁשבעים ְְִִִֶָָָֻ

(ë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

a¯טו  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:טז  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡יז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ„ ‡a¯À̃¿»»¿«¿««ƒ»»

¯a‡יח  ¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ·È¯˜ ‡Èz ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»»ƒ¿«¿≈«»«»
:¯Î˘OÈ„¿ƒ»»

Ó‡‰יט  ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜ ˙È ·È¯»̃ƒ»À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
„Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó ÛÒÎcƒ¿««¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

„„‰·כ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»



פי `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iying meil inei xeriy
i"yx£˙Á‡ Ûk∑ ׁשל מּידֹו ׁשּנּתנה הּתֹורה ּכנגד «««ְְִִֶֶֶֶַָָָ

Ê‰·.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ‰¯NÚ∑ עׂשרת ּכנגד ַָָ¬»»»»ְֲֶֶֶֶ
˜Ë¯˙.הּדּברֹות  ‰‡ÏÓ∑"קטרת" ׁשל ּגימטרּיא ְִַ¿≈»¿…∆ְְִִֶֶַָֹ

עלֿידי  ּבדל"ת קֹו"ף ׁשּתחליף ּובלבד מצֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָּתרי"ג
ד"ק  ג"ר ב"ש .א"ת

(àë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ּבֹו ׁשּנאמר אברהם, יח)ּכנגד :(בראשית «∆»ְְֱֶֶֶֶַַָָ
ּבןּֿבקר" ‡Á„."וּיּקח ÏÈ‡∑יצחק כב)ּכנגד :(שם ִֶַַָָ«ƒ∆»ְְִֶֶָ

וגֹו'" אתֿהאיל יעקב∑Á‡ŒN·k„."וּיּקח (שם ּכנגד ְִִֶַַַָ∆∆∆»ְֲֶֶַֹ
יעקב"ל) הפריד והּכׂשבים :. ְְְֲִִִַַָֹ

(áë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑ּבֹו ׁשּנאמר יֹוסף, מכירת על לז)לכּפר עּזים"(שם ׂשעיר "וּיׁשחטּו :. ¿ƒƒƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr g jxk zegiy ihewl)

יֹוסף מכירת על כב)לכּפר ז, (רש"י ְְִֵֵַַַ
לכּפר, עּזים ׂשעיר ּבנימין נׂשיא ּגם הביא מּדּוע לׁשאל, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָֹיׁש
ויׁש יֹוסף. ׁשל למכירתֹו ּכלל קׁשּור היה לא ּבנימין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹוהרי

לֹומר, יׁש אֹו הּׁשנים. אֹותן ּכל אֹותֹו חּפׂש ׁשּלא על ִִֵֵֶַַַַָָָֹלֹומר,
ּוׁשני  לׁשכם. יֹוסף את ׁשּׁשלח אביו, יעקב על לכּפר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכדי

וׁשבט. ׁשבט לכל ׁשּיכים ְְִִֵֵֶֶַַָָָָהּדברים

(âë)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−

:øòeö-ïa¤¨«
i"yx£ÌÈL ¯˜a ÌÈÓÏM‰ Á·ÊÏe∑ ואהרן מׁשה ּכנגד ¿∆««¿»ƒ»»¿«ƒְְֲֶֶֶַֹֹ

ׁשּבּׁשמים  לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום ‡ÌÏÈ.ׁשּנתנּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ≈ƒ
ÌÈN·k ÌÈ„zÚ∑ ּולוּים ּכהנים ּכנגד – מינים ׁשלׁשה «Àƒ¿»ƒְְְֲִִִִִֶֶָֹֹ

ׁשלׁש ּוכתּובים; נביאים ּתֹורה ּוכנגד ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָֹויׂשראלים,

הּדּברֹות  וחמׁש חּמׁשין, חמּׁשה ּכנגד ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָֻחמּׁשּיֹות
הּׁשני, על הּכתּובין וחמׁש אחד לּוח על ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהּכתּובין

הּדרׁשן  מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו ּכאן .עד ְִִֶֶַַַַָָֹ

(ãë):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‡ÈN ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ היה הּׁשליׁשי ּבּיֹום ««¿ƒƒ»ƒ¿ְִִַַָָ
ּבנתנאל נׂשיא  אבל ּכּלם, וכן זבּולן, לבני הּמקריב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻ

הּלׁשֹון  אחריו נֹופל נתנאל", "הקריב ּבֹו: ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּנאמר
ׁשמֹו הזּכיר ׁשּכבר לפי יּׂששכר", "נׂשיא ְְְְְִִִִִֶַָָָלֹומר

נֹופל  "הקריב", ּבהן נאמר ׁשּלא – ּובּׁשאר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוהקרבתֹו,
היה  הּיֹום אֹותֹו ּפלֹוני", לבני "נׂשיא זה לׁשֹון ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָעליהן

ּפלֹוני  לׁשבט הּמקריב .הּנׂשיא ְְְִִִֵֶַַַָ

(äë)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

a¯כא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡כג  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ Ôa¯À̃¿«¿«¿≈«»

‡ÈÏ‡·כד  ÔÏe·Ê È·Ï ‡a¯ ‰‡˙ÈÏz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈

ÔÈ˙Ï˙eכה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎ„ „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡כו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯כז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iying meil inei xeriy
i"yx£·‰Ê ‰¯NÚ∑ ׁשקלי עׂשר מׁשקל ּכתרּגּומֹו: ¬»»»»ְְְְִִֵֶֶַַ

ּבּההּקדׁש ˜Ë¯˙.היה ‰‡ÏÓ∑ קטרת מצינּו לא ֶַָָָֹ¿≈»¿…∆ְִֶָֹֹ
והֹוראת ליחיד  ּבלבד. זֹו אּלא החיצֹון, מזּבח על ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

היתה  .ׁשעה ְָָָָ

(åè)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ ׁשּבעדרֹומיחד. «∆»ְְְֶֶָֻ

(æè):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑ קבר על ברא"ם)הּתהֹוםלכּפר ספק (עיין .וטמאת ¿ƒƒƒ∆»¿«»ְְְְֵֵֶֶַַַַָֻ

(æé)íéãezò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´
ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−

ô :áãðénò-ïa¤©¦«¨¨«

(çé):øëùOé àéNð øòeö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMäíBia©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«

i"yx£¯ÚeˆŒÔa Ï‡˙ ·È¯˜‰: ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»

(èé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤

íäéðL Lãwä ì÷La|ïîMá äìeìa úìñ íéàìî §¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äçðîì§¦§¨«

i"yx£Ba¯˜Œ˙‡ "הקריב"∑‰˜¯· ּתלמּודֿלֹומר מה ƒ¿ƒ∆»¿»ְְִִַַַ
הּׁשבטים? ּבכל נאמר ּׁשּלא מה יּׂששכר, ׁשל ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשבטֹו
יהּודה  ׁשּקדמני ּדּיי ואמר: וערער ראּובן ׁשּבא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפי
הּגבּורה  מּפי מׁשה: לֹו אמר אחריו! אני אקריב ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹאחי,
אמר: לכ לדגליהם, מּסען ּכסדר ׁשּיקריבּו לי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנאמר
מׁשּמׁש: ׁשהּוא יֹו"ד, חסר והּוא אתֿקרּבנֹו", ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ"הקרב
"הקרב". נצטוּו: הּגבּורה ׁשּמּפי צּוּוי, לׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ"הקרב"
ׁשני  ׁשּבׁשביל ּפעמים? ׁשּתי הקריב" "הקריב, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָּומהּו
יֹודעים  ׁשהיּו אחת לּׁשבטים: ׁשני להקריב זכה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּדברים

ׁשּנאמר יב)ּבּתֹורה, א בינה (דה"ב יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָ
להתנּדב  לּנׂשיאים עצה נתנּו ׁשהם – ואחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלעּתים",
מצאתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּוביסֹודֹו הּללּו. ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבנֹות
הּׁשיאן  צּוער ּבן נתנאל יאיר: ּבן ּפנחס רּבי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאמר

זֹו ּבגימטרּיא מנין ∑˜ÛÒkŒ˙¯Ú.עצה אֹותּיֹותיו ֵָ«¬«∆∆ְְְִִִִַַָָ
הראׁשֹון  אדם ׁשל ׁשנֹותיו ּכנגד ÌÈLÏL.תתק"ל, ְְִֶֶֶָָָָ¿…ƒ

dÏ˜LÓ ‰‡Óe∑ לקּיּום ּתֹולדֹות ׁשּכׁשהעמיד ׁשם על ≈»ƒ¿»»ְְֱִִֵֶֶֶַָ
ׁשּנאמר היה, ׁשנה ּוׁשלׁשים מאה ּבן (בראשית העֹולם, ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּבדמּותֹוה) וּיֹולד ׁשנה ּומאת ׁשלׁשים אדם "ויחי :ְְְְִִִֶַַַָָָָֹ
ÛÒk.וגֹו'" „Á‡ ˜¯ÊÓ∑ ׁשם על תק"כ, ּבגימטרּיא ְƒ¿»∆»∆∆ְְִִֵַַָ

עׂשרים  ׁשם ועל ׁשנה, ת"ק ּבן ּתֹולדֹות, ׁשהעמיד ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹנח
ּכמֹו – ּתֹולדֹותיו קדם הּמּבּול ּגזרת ׁשּנגזרה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹׁשנה

אצל ה)ׁשּפרׁשּתי ׁשנה",(שם ועׂשרים מאה ימיו "והיּו : ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
"מזרק  נאמר: ולא ּכסף" אחד "מזרק נאמר: ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפיכ
אֹותּיֹות  ׁשאף לֹומר ּבּקערה, ׁשּנאמר ּכמֹו אחד" ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכסף

לּמנין  מצטרפֹות "אחד" Ï˜L.ׁשל ÌÈÚ·L∑ ּכנגד ְְְִִֶֶַָָָƒ¿ƒ∆∆ְֶֶ
מּבניו  ׁשּיצאּו אּמֹות .ׁשבעים ְְִִִֶָָָֻ

(ë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

a¯טו  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:טז  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡יז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ„ ‡a¯À̃¿»»¿«¿««ƒ»»

¯a‡יח  ¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ·È¯˜ ‡Èz ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»»ƒ¿«¿≈«»«»
:¯Î˘OÈ„¿ƒ»»

Ó‡‰יט  ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜ ˙È ·È¯»̃ƒ»À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
„Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó ÛÒÎcƒ¿««¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

„„‰·כ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»



yp`פב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iying meil inei xeriy

(çë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èë)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :ïìç-ïa áàéìà¡¦−̈¤¥«Ÿ

(ì)øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éòéáøä íBia©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−
:øeàéãL-ïa¤§¥«

(àì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(áì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(âì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(ãì):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äì)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(åì)ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBia©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−
Léøeö-ïa:éc ¤¦«©¨«

(æì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(èì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

hÁÏ‡˙‡:כח  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcכט  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔBÏÁ ¯a ·‡ÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»«≈

‡eˆÈÏ¯ל  Ô·e‡¯ È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ
:¯e‡È„L ¯a«¿≈

ÔÈ˙Ï˙eלא  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡לב  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯לג  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:לד  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcלה  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ«¿≈

ÔBÚÓLלו  È·Ï ‡a¯ ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL¿Àƒ≈«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eלז  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎc ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡לח  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯לט  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»



פג `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iyiy meil inei xeriy

(î):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àî)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :écLéøeö-ïa ìàéîìL§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ß oeiq b"i iyiy mei ß

(áî):ìàeòc-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈¤§¥«

(âî)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ãî):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(äî)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(åî):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(æî)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈

ô :ìàeòc-ïa¤§¥«

(çî)òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éòéáMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈
:ãeäénò-ïa¤©¦«

(èî)ðaø÷ìL úçà óñk-úøò÷ Bäàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(àð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

hÁÏ‡˙‡:מ  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcמא  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¿Àƒ≈«ƒ«»

a¯מב  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·Ï ‡a¯ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈

ÔÈ˙Ï˙eמג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡מד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯מה  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:מו  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡מז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ï‡eÚc ¯a ÛÒÈÏ‡ Ôa¯À̃¿«∆¿»»«¿≈

‡ÌÈ¯Ùמח  È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈∆¿»ƒ
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡¡ƒ»»««ƒ

ÔÈ˙Ï˙eמט  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

„„‰·נ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯נא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»



yp`פד zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iyiy meil inei xeriy

(áð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(âð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦«¨−̈

ô :ãeäénò-ïa¤©¦«

(ãð)ìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−
:øeöäãt-ïa¤§¨«

(äð)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(çð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

ô :øeöäãt-ïa¤§¨«

(ñ):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éòéLzä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(àñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

ñ)(áúøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(âñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ãñ)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

hÁÏ‡˙‡:נב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÔÈ¯Îcנג  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»»««ƒ

Ï‡ÈÏÓbנד  ‰MÓ È·Ï ‡a¯ ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»

ÔÈ˙Ï˙eנה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡נו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯נז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:נח  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÔÈ¯Îcנט  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¿ƒ≈«¿»

‡·Ô„Èס  ÔÓÈ· È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈLz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:ÈÚ„b ¯a«ƒ¿…ƒ

ÔÈ˙Ï˙eסא  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡סב  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯סג  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:סד  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»



פה `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iyiy meil inei xeriy

(äñ)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:éðòãb-ïa ïãéáàô £¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(åñ)-ïa øæòéçà ïã éðáì àéNð éøéNòä íBia©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤¤
écLénò: ©¦«©¨«

(æñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çñ)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(èñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àò)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:écLénò-ïa øæòéçàô £¦¤−¤¤©¦«©¨«

(áò)ìàéòât øLà éðáì àéNð íBé øNò ézLò íBéa§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−
ïøëò-ïa: ¤¨§¨«

(âò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
äçðîì: §¦§¨«

(ãò)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(äò)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

È¯Îcסה  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈBÚ„b ¯a Ô„È·‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ»«ƒ¿ƒ

a¯סו  ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È·Ï ‡a¯ ‰‡¯ÈNÚ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈»¬ƒ∆∆«
:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eסז  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡סח  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯סט  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:ע  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcעא  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡L¯עב  È·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á ‡ÓBÈa¿»«¬«ƒ«»ƒ¿≈»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t«¿ƒ≈«»¿»

ÔÈ˙Ï˙eעג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«

ÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈ «¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡עד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯עה  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»



yp`פו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i ycew zayl inei xeriy

(åò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(æò)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéòât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

:ïøëò-ïaô ¤¨§¨«

(çò)òøéçà éìzôð éðáì àéNð íBé øNò íéðL íBéa§Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−
ïðéò-ïa: ¤¥¨«

(èò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
äçðîì: §¦§¨«

(ô)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(àô)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(áô)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(âô)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−

:ïðéò-ïaô ¤¥¨«

ß oeiq c"i ycew zay ß

(ãô)úàæ|úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç Ÿ́£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−
-é÷øæî äøNò íézL óñk úøò÷ ìàøNé éàéNð§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À¦§§¥
:äøNò íézL áäæ úBtk øNò íéðL óñë¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«

i"yx£B˙‡ÁLn‰ÌBÈa∑ ׁשּנמ ּבּיֹום ּומה ּבֹו הקריב, ׁשח ¿ƒ»«…ְְִִִֶַַָ
ואחרּֿכ ּתחּלה ׁשּנמׁשח הּמׁשח"? "אחרי מקּים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאני
ללמֹוד  ּבא ולא זמן, לאחר – הּמׁשח" "אחרי אֹו ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹהקריב,
ּכׁשהּוא  ּבּיֹום? ׁשּנמׁשח לֹומר אּלא הּמׁשח" ְְְִִֶֶֶַַַַָָ"ּביֹום

ז)אֹומר אתם"(ויקרא מׁשחֹו "ּביֹום ׁשּנמׁשח : למדנּו , ְְְְִֵֶַַָָָֹ
ּבּיֹום  אתֹו"? הּמׁשח "ּביֹום ּתלמּודֿלֹומר: ּומה ְְִַַַַַַָֹּבּיֹום.

הקריב  – NÚ¯‰.ׁשּנמׁשח ÌÈzL ÛÒk ˙¯Ú˜∑ ספרי) ְְִִִֶַ«¬…∆∆¿≈∆¿≈
ׁשהתנּדבּובמ"ר) הם ּפסּול הם ּבהם ארע .ולא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ

hÁÏ‡˙‡:עו  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡עז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t Ôa¯À̃¿««¿ƒ≈«»¿»

ÈÏzÙעח  È·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ È¯z ‡ÓBÈa¿»¿≈¬«ƒ«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

ÔÈ˙Ï˙eעט  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

„„‰·פ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯פא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:פב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡פג  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡ Ôa¯À̃¿«¬ƒ««≈»

ÔÓפד  d˙È eia¯c ‡ÓBÈa ‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c»¬À««¿¿»¿»¿«ƒ»≈ƒ
È¯NÚ ‡z¯z ‡tÒÎ ÈÒÈ‚Ó Ï‡¯NÈ È·¯·«̄¿¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿»«¿»«¿≈
‡·‰„„ ÈÎÈÊa ¯NÚ ÔÈ¯z ‡tÒÎ È˜¯ÊÓ«¿¿≈«¿»¿≈¬«»ƒ≈¿«¬»

:È¯NÚ ‡z¯z«¿»«¿≈



פז `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i ycew zayl inei xeriy

(äô)ìLíéòáLå óñk úçàä äøòwä äàîe íéL §¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−
-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©

:Lãwä ì÷La úBàî¥−§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ˙Á‡‰ ‰¯Úw‰ ‰‡Óe ÌÈLÏL∑ מה ¿…ƒ≈»«¿»»»««¿ַ

ּומאה  "ׁשלׁשים ׁשּנאמר: לפי ְְְֱִִֵֶֶַַַָֹּתלמּודֿלֹומר?
ׁשקל  ּבאיזֹו ּפירׁש ולא ּוׁשנאּהמׁשקלּה", חזר לכ , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

הּקדׁש" ּבׁשקל הּכלים ּכסף "ּכל ּבכּלן וכלל .ּכאן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

'B‚Â ÌÈÏk‰ ÛÒk Ïk∑(ספרי)הּמקּדׁש ּכלי ׁשהיּו לּמד …∆∆«≈ƒ¿ְְְִִֵֶֶַָָ
ּכּלן  וׁשֹוקלן אחד אחד ׁשֹוקלן ּבמׁשקלן, ְְְְְְִִֶֶָָָָָָָָֻֻמכּונים

מעט ּכאחד  ולא רּבה לא ,. ְְִִֵֶָָֹֹ

(åô)äøNò úøè÷ úàìî äøNò-íézL áäæ úBtk©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯
íéøNò úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä äøNò£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬

:äàîe¥¨«
i"yx£‰¯NÚŒÌÈzL ·‰Ê ˙Btk∑ לפי נאמר? לּמה «»»¿≈∆¿≈ְֱִֶַָָ

זהב  ׁשל היא – זהב" עׂשרה אחת "ּכף ֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר
ּכף  אּלא אינֹו אֹו ּכסף. ׁשל ׁשקלים עׂשרה ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּומׁשקלּה

וׁשקלי  זהב, ׁשקלי עׂשרה ּומׁשקלּה ּכסף ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחת
ּתלמּודֿלֹומר  ּכסף? לׁשל ׁשוה מׁשקלם אין ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָזהב

היּו זהב ׁשל – זהב" .(ספרי)"ּכּפֹות ֶַָָָָָ

(æô)íìéà íéøt øNò íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
íúçðîe øNò íéðL äðL-éða íéNák øNò-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¦§¨¨®

:úàhçì øNò íéðL íéfò éøéòNe§¦¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

(çô)ø÷a ìëå|íéøt äòaøàå íéøNò íéîìMä çáæ §ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼
íéML äðL-éða íéNák íéML íéãzò íéML íìéà¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®

:Búà çLnä éøçà çaænä úkðç úàæµŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«

(èô)òîLiå Bzà øaãì ãòBî ìäà-ìà äLî àááe§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧
ïøà-ìò øLà úøtkä ìòî åéìà øacî ìBwä-úà¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ
ôôô :åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî úãòä̈«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«

i"yx£‰LÓ ‡··e∑ את זה הּמכחיׁשים ּכתּובים ׁשני ¿……∆ְְְִִִֵֶֶַַ
אֹומר: אחד ּכתּוב ּביניהם. והכריע ׁשלי ׁשי ּבא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָזה,

א) חּוץ (ויקרא והּוא – מֹועד" מאהל אליו ה' "וידּבר :ְְֵֵֵֵֶַַָֹ
אֹומר: אחד וכתּוב כח)לּפרכת, אּת(שמות "ודּברּתי : ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

אל  ּבא מׁשה ּביניהם: והכריע זה ּבא הּכּפרת". ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמעל
הּכּפרת  מעל הּבא הּקֹול את ׁשֹומע וׁשם מֹועד, .אהל ְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

ÌÈ·e¯k‰ ÈL ÔÈaÓ∑ לבין הּׁשמים מן יֹוצא הּקֹול ƒ≈¿≈«¿ƒְִִֵֵַַַָ

מֹועד  לאהל יצא ּומּׁשם הּכרּובים, ּכמֹו∑acÓ¯.ׁשני ְְְִִֵֵֶַָָָֹƒ«≈ְ
ּבינֹו מדּבר ּכן: לֹומר מעלה ׁשל ּכבֹודֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָ"מתּדּבר".

מאליו  ׁשֹומע ּומׁשה עצמֹו, ‡ÂÈÏ.לבין ¯a„ÈÂ∑(ספרי) ְְֵֵֵֵֶַַָֹ«¿«≈≈»
הּדּברֹות  מן אהרן את ‡˙ÏBw‰Œ.למעט ÚÓLiÂ∑ ְְֲִִֵֶַַַֹ«ƒ¿«∆«

קֹול  הּוא יכֹול "אתֿהּקֹול", ּתלמּודֿלֹומר: ?נמּו ְֶַַַָָ
נפסק  היה לּפתח ּוכׁשּמּגיע ּבסיני, עּמֹו ׁשּנדּבר ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּקֹול

לאהל חּוץ יֹוצא היה רבה)ולא :(במדבר ְֵֶָָָֹֹ
סימן. עמו"ס פסוקים, נשא קע"ו פרשת חסלת

Ï˜˙Ó‡פה  ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡˜¯ÊÓc ÔÈÚ·LÂ ‡tÒÎc ‡„Á ‡˙ÒÈ‚Ó„ƒ¿ƒ»»¬»¿«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿¿»
‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡iÓ ÛÒk Ïk „Á«…¿«»«»¿≈«¿ƒ¿«¿«¿»

:‡L„e˜ ÈÚÏÒaƒƒ¿≈¿»

˜Ë¯˙פו  ÔÈÏÓ È¯NÚ Èz¯z ‡·‰„„ ÈÎÈÊa»ƒ≈¿«¬»«¿≈«¿≈«¿«¿…∆
‡Ï˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡iÓÒea¿«»«¿«¬«ƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡ÈÎÈÊa ·‰c Ïk ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÎÈÊ·„¿»ƒ»¿ƒ¿≈¿»»¿«»ƒ«»

:ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ

ÔÈ¯Îcפז  ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯z ‡˙ÏÚÏ È¯Bz Ïk»≈«¬»»¿≈¬«ƒƒ¿ƒ
¯NÚ È¯z ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ¯NÚ È¯z¿≈¬«ƒ¿ƒ¿≈¿»¿≈¬«
¯NÚ È¯z ÔÈfÚ ¯· È¯ÈÙˆe ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ≈«ƒƒ¿≈¬«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

ÔÈ¯NÚפח  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ È¯Bz ÏÎÂ¿…≈¿ƒ¿«¿«»«¿ƒ
ÔÈzL ÔÈ„b ÔÈzL ÔÈ¯Îc ÔÈ¯Bz ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»ƒƒ¿ƒƒƒ«¿«ƒƒ
‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c ÔÈzL ‡L Èa ÔÈ¯Ó‡ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ»¬À««¿¿»

:d˙È eia¯„ ¯˙a»«¿«ƒ»≈

ÏlÓÏ‡פט  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ‰LÓ ÏÈÏÚ „ÎÂ¿«»ƒ∆¿«¿«ƒ¿»¿«»»
ÈÂlÚÓ dnÚ ÏlÓ˙Ó„ ‡Ï˜ ˙È ÚÓLe dnÚƒ≈¿«»»»¿ƒ¿«≈ƒ≈≈ƒ»≈
ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ÏÚ Èc ‡z¯tÎ«À¿»ƒ«¬»¿«¬»ƒ≈¿≈

Ù Ù Ù :dnÚ ÏlÓ˙Óe ‡i·e¯k¿«»ƒ¿«≈ƒ≈

æñø ¯ äñø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää



mildzפח

:EøácâæéäøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬
:Eøáãçé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìb §¨¤«©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«

èééúåöî épnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb:E ¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«
ëéètLî-ìà äáàúì éLôð äñøb:úò-ìëá E ¨«§¨´©§¦´§©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«

àëéúåönî íéâMä íéøeøà íéãæ zøòb:Eáëìb −¨©§¨¥¦´£¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´
éúãò ék æeáå ätøç éìòî:ézøöð EâëeáLé íb −¥«¨©¤§¨´¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´

éwça çéNé Ecáò eøaãð éa íéøN:Eãë-íb −¨¦¦´¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©
éúãò:éúöò éLðà éòLòL Eãäëøôòì ä÷ác −¥«Ÿ¤©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´

:Eøáãk éðiç éLôðåëéðãnì 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£¤´¦«©§¨«¦Ÿ́

:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçðàðéðöéìä íéãæ ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦
:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæE ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−
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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©¦§¨¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אייר, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

... התחיל לחשוב אודות נסיעה לכאן בכדי ללמוד בהאולם דתומכי תמימים ולהיות בתוככי 

החסידים:

פיזישע   - אחרת  בעבודה  או  בגן  בעבודתו  שימשיך  וכדאי  בזה,  למהר  כאן  אין  לדעתי  הנה 

ארבעט - ובזמן הפנוי שלו יקבע עתים לתורה ללמוד בעצמו ולהשתדל ג"כ בהפצת התורה בהסביבה 

שלו, כי אין אתנו יודע עד מה, מה גדול יותר )הן מצד הענין גופא וכן בנוגע להעובד עצמו(, אם להיות 

בסביבה של חסידים ולספוג לתוכו, או למלאות השליחות להפצת המעיינות חוצה, אף שנדמה שעי"ז 

נגרע חלק ידיעתו בתורה או בהנהגה בדרכי החסידות והחסידים, וגדול הספק עוד יותר על פי המבואר 

באגרת הקדש ס"ט אשר בדורותינו אלה עיקר העבודה היא בקו הצדקה.

חלק  שיקח  ונכון  טוב  לע"ע  אבל  לכאן,  מהנסיעה  להתייאש  וח"ו  ח"ו  אשר  מאליו  מובן 

בהתפתחות הישיבה במקומו באופן המתאים לפי יכולתו וכחותיו, ויחזק את בריאותו כדבעי למהוי 

ע"י עבודתו בגן והדומה עד שיהי' בריא אולם.

מוסג"פ השיחה מי"ג שבט אשר בה יראה מה שנדבר בעת ההתועדות אז, בנוגע לההשתלמות 

שיש לכאו"א, שזה תלוי במעמדו ומצבו הוא דוקא, ולא תמיד יש ללמוד מאחד על חבירו.

בברכה ופ"ש כל החבורה שלהם.
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יום ראשון - ח' סיון
פרק כ, מפרק מד
עד סוף פרק מח

יום רביעי - י"א סיון
פרק כ, מפרק ס
עד סוף פרק סה

יום שני - ט' סיון
פרק כ, מפרק מט
עד סוף פרק נד

יום חמישי - י"ב סיון
פרק כ, מפרק סו
עד סוף פרק סח

יום שלישי - י' סיון
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט

יום שישי - י"ג סיון
מפרק סט

עד סוף פרק עא

שבת קודש -  י"ד סיון
פרק כ 

מפרק עב עד סוף פרק עו

שיעורי תהלים לשבוע פרשת נשא

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

    ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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פרק א  ,152 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù øëæåä àìù óàå,fr 'nr cr:ãç àìåë
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.BúBéçäì àøáð BúBàa úBLaìúîe úBòébnL ãò ,íéøòL§¨¦©¤©¦¦§©§§¦§¨§©£
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,dipya zg` ze` selig
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lkezy ±,zeigd
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,zeigdn.éèøt àøáð¦§¨§¨¦
øLà BîL äæåeàø÷é §¤§£¤¦§§

Bìmi`xewy myd ±
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ïáà íù øëæåä àìù óàå
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íéøòù à"ìøá úåìâìâúîä 'åéúåà éôåìéçå íéôåøéö é"ò
äøùòî ìùìúùîù ãò äøéöé 'ñá ù"îë øåçàå íéðô
ìù åúåéç àåäå ïáà íù óåøéö ïäî êùîðå úåøîàî
íéàø÷ðù úåîùä íìåòáù íéàøáðä ìëá ïëå ïáàä
'åìùìúùîä øåáãä úåéúåà ïä ïä ùã÷ä ïåùìá íäá
é"ò äøåúáù úåøîàî äøùòî äâøãîì äâøãîî
úåòéâîù ãò íéøòù à"ìøá úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç
éèøô ïéàù éôì åúåéçäì àøáð åúåàá úåùáìúîå
ïîöò úåøîàî äøùòî íúåéç ìá÷ì íéìåëé íéàøáðä
'éçáî ãàî ìåãâ ïîöò ïäî êùîðä úåéçäù äøåúáù
é"ò àìà úåéçä ìá÷ì íäá çë ïéàå íééèøô íéàøáðä
äúåçô äâøãîì äâøãîî ìùìúùîå úåéçä ãøåéù
úåàéøèîéâå úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç é"ò äðîî
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.7‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שער הפרדס בספר בפרוטרוט מפורטים – פ"ה" הצירוף ש' הפרדס בס' בפרטיות "אויסגערעכנט :
ה. פרק הצירוף
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úeiçì éìk àeä§¦©©
íL úBiúBàa íöîöîä©§ª§¨§¦¥

ìzLpL ,äæíäa LiL ,äøBzaL úBøîàî äøNòî ìL ¤¤¦§©§¥¥£¨¨©£¨¤©¨¤¥¨¤
,"zexn`n dxyr"a ±BúBéçäìe ,ïéàî Lé àøáì úeiçå çkŸ©§©¦§Ÿ¥¥©¦§©£
,`xapd "yi"d z` ±,íìBòìixd ± ?df gk mda yi recn - §¨

iptn dféøa-àLã÷å àúéøBàcàeä-CÎyecwde dxezd ± §©§¨§ª§¨§¦
`edÎjexaãç àlkly egeka yiy myke .cg` mlek md ± ª¨©

dxezay "zexn`n dxyr"l yi jk ,oi`n yi `exal d"awd
."oi`"n "yi" `exal zeigde gekd
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ïáà íù øëæåä àìù óàå
ïáàì úåéç êùîð ë"ôòà äøåúáù úåøîàî äøùòá
íéøòù à"ìøá úåìâìâúîä 'åéúåà éôåìéçå íéôåøéö é"ò
äøùòî ìùìúùîù ãò äøéöé 'ñá ù"îë øåçàå íéðô
ìù åúåéç àåäå ïáà íù óåøéö ïäî êùîðå úåøîàî
íéàø÷ðù úåîùä íìåòáù íéàøáðä ìëá ïëå ïáàä
'åìùìúùîä øåáãä úåéúåà ïä ïä ùã÷ä ïåùìá íäá
é"ò äøåúáù úåøîàî äøùòî äâøãîì äâøãîî
úåòéâîù ãò íéøòù à"ìøá úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç
éèøô ïéàù éôì åúåéçäì àøáð åúåàá úåùáìúîå
ïîöò úåøîàî äøùòî íúåéç ìá÷ì íéìåëé íéàøáðä
'éçáî ãàî ìåãâ ïîöò ïäî êùîðä úåéçäù äøåúáù
é"ò àìà úåéçä ìá÷ì íäá çë ïéàå íééèøô íéàøáðä
äúåçô äâøãîì äâøãîî ìùìúùîå úåéçä ãøåéù
úåàéøèîéâå úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç é"ò äðîî
ùáìúäìå íöîöúäì ìëåéù ãò úåéúåàä ïåáùç ïäù
åì åàø÷é øùà åîù äæå éèøô àøáð åðîî úååäúäìå
äæ íù úåéúåàá íöîåöîä úåéçì éìë àåä ÷"äìá
çë íäá ùéù äøåúáù úåøîàî äøùòî ìùìúùðù
àúééøåàã íìåòì åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úåéçå

:ãç àìåë ä"á÷å
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.7‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שער הפרדס בספר בפרוטרוט מפורטים – פ"ה" הצירוף ש' הפרדס בס' בפרטיות "אויסגערעכנט :
ה. פרק הצירוף

oeiq 'h ipy mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט' שני יום
פרק ב  ,fr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïàëî äðäå á ÷øô,154 'nr cr:äàéøáä

.á ÷øt`xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
.ycgn ezeigdle eze` `exal ,`xapa cinz miiwzdl aiig ,`xap lk

jted did ,exewnl xfeg did `xapd z` `xay iwl`d gekd m` ,oky

iptl didy itk ,eze`ivnn lhazn did `ed ,"qt`e oi`"l `xapd

.`xapy

ïàkî ,äpäådnn ± §¦¥¦¨
gekdy ,dzr cr xaqedy
`xapd z` `xay iwl`d
cinz miiwzdl aiig
ezeigdle e`xal ,`xapa

,ycgníéðénä úáeLz§©©¦¦
,mipinl daeyzd ±éelâå§¦

,íúeòè LøLly - Ÿ¤¨¨
"mipin"a dpeekd .mipind
dl`l `l `id ,o`k
,mlerd yeciga mixteky
iciÎlr `xap mlerdy
,micen md jka ± `xead

`l`äçbLäa íéøôBkä©§¦§©§¨¨
úBúBàáe úéèøt§¨¦§

,äøBzä éúôBîemd - §¥©¨
d"awdy jka mixtek
"zihxt" dgbyda gibyn
,xevie `xap lk lr
zeze`a mb mixteke

zexnl ,jka mixtek ok` md recn ;dxeza miaezkd miztenae
iptn df ixd ?mlerd z` `xa d"awdy micen mdyíéòBhL¤¦

,áæBkä íðBéîãamireh mde zafekd mz`eeyda mireh md - §¦§¨©¥
zeidl jixv zafekd mz`eeyd itl mb ,oky .jkl sqepa mb

:`ad xaqddn oaeny itk ,miayeg mdy itkn zxg`ïéîãnL¤§©¦
mieeyn mdy ±LBðà äNòîì "õøàå íéîL äNò" 'ä äNòî©£¥Ÿ¥¨©¦¨¨¤§©£¥¡

Y éìk óøBvì àöé øLàk ék ,åéúBìeaçúå`vei ilkyk §©§¨¦©£¤¥¥©¥§¦
,one`d ici zgznéøö éìkä ïéà áeLék ,óøBvä éãéì C± ¥©§¦¨¦¦¥©¥¦

,ixdyåéãiL óà,one`d ly ±epîéä úB÷lñî,ilkdn ± ©¤¨¨§ª¨¥¤
øLàk Lnî Bîìöå Búéðáúa íi÷ éìkä ¯ ÷eMa Bì CìBäå§¥©©§¦©¨§©§¦§©§©¨©£¤

ïéîãî Ck ,óøBvä éãéî àöé,mieeyn ±elàä íéìëqä ¨¨¦¥©¥¨§©¦©§¨¦¨¥
.õøàå íéîL äNòîoi` ,ux`e miny `xa d"awdy ixg`y ± ©£¥¨©¦¨¨¤

md okle ,m`xea ,d"awdl ,dlilg ,xzei wwcfdl mikixv md
mi`xnd dxezay miztenae zeze`ae zihxt dgbyda mixtek
miqp iciÎlr ,dpyn mb minrtle mi`xapd lr gibyn d"awdy

.mi`xapd rah z` ,miztene,íäéðéò úBàøî çè Cà,z` - ©¨¥§¥¥¤
àeäL ,åéúBìeaçúå LBðà äNòî ïéaL ìBãbä ìcáää± ©¤§¥©¨¤¥©£¥¡§©§¨¤

,yep`d dyrn,Liî Lédxivi mc`d xvei miiw xaky xacn - ¥¦¥
,sqk zkizgn xvepd ilk lr ,oldl `aend lynd itk ,ztqep

,miiw xaky xac `ed sqkdyäpLnL ÷øz` one`d ±äøevä ©¤§©¤©¨
äðeîzäå:xnegd ly ±,éìk úðeîúì óñk úëéúç úðeîzî §©§¨¦§©£¦©¤¤¦§©§¦

,ze`ivnd ixdy ,dycg ze`ivn o`k xvi `ly oeeik ixd -
mbe ;ilkd ziiyr iptl mb zniiw dzid ,ilkd ly xnegd
oi` ,sqkd zkizgn one`d xviy ilkd ly zipazde dxevd
,jk d`xap sqkd ze`ivn ik ,sqka yecig meyn zn`a mda
lka aevirl zpzip `idy
ly zeipaze zexev ipin
`l mc`dy ixd ± milk
izedn yecig ycig
oi` okle ,sqkd ze`ivna
jixv ,ezxivi ixg` ,ilkd
xviy mc`d icil wwcfdl
"mipin"d eli`e ± eze`
i` cvik mi`ex mpi`
ilk zxivi zeeydl xyt`

-,õøàå íéîL äNòîì§©£¥¨©¦¨¨¤
.ïéàî Lé àeäLiptl ± ¤¥¥©¦

,ux`de minyd e`xapy
`l md ,qt`e oi` eid md
mre ,llk miniiw eid
eyrp md mzeedzd
± iynn xac "yi" zpigaa
xac o`k ycgzpy ixd
miiw did `ly ycg
oeeikne .llk mcewn
dxivi o`k zxvepy
gekdy ,`eti` ,gxkdd on ± oldl xiaqi ± dycg zizedn
lhazi ± ok `l m`y ,yecigd z` cinz deedi df yecig xviy

.eze`ivnn xacdàeäåyi" ux`e miny ly mzeedzda ± §
,"oi`n,ìLî-Cøc-ìò óeñ íé úòéøwî øúBé ìBãb àìt- ¤¤¨¥¦§¦©©©¤¤¨¨

iciÎlr dzidyéìBäLìk äfò íéã÷ çeøa íiä úà 'ä C ¤¦¤©¨§©¨¦©¨¨
äìélämicwd gexa yalzd mid z` rway gekd ,xnelk ± ©©§¨

,äîBçëe ãð Bîk eávðå ,íénä eò÷aiåcala ef `ly - ©¦¨§©©¦§¦§§¥§¨
mznixfa ekiynd `l mindydnegk ecnr mb `l` ,zirahd

.dxevaíéøæBç íénä eéä - òâøk çeøä úà 'ä ÷éñôä elàå§¦¦§¦¤¨©§¤©¨©©¦§¦
,÷ôñ éìa äîBçk eî÷ àìå ,íòáèå íkøãk ãøBna íéøbðå§¦¨¦©¨§©§¨§¦§¨§Ÿ¨§¨§¦¨¥
micner mix`yp eid mindy ,llk aeygl mewn oi` ,xnelk -
`l` ,dwfga mdilr aeypl dwiqtn dzid gexdy ixg` dnegk

.dhnl dlrnln mixbipe mrahl mixfeg mind eid i`ceaóà©
,ïéàî Lé Lcçîe àøáð ïk íb íéna äfä òáhäL- ¤©¤©©¤©©¦©¥¦§¨§ª¨¥¥©¦

,"yi" dyrp ± dfk rah did `ly ,"oi`" did mcewny mewnay
rahy ± `"hily iaxd yxtny itk ,xnelk .dfk rah deedzp
`xap `ed mb ,dnegk micner mpi`e cinz mixbipd ,mina df
mby `l` ,"oi`n yi" d`xap mind ze`ivn wx `l :"oi`n yi"
ixd .dnegk cenrl `le mixbip zeidl rahd mina `xap
df oi` ,dnegk ecnriy mind lr drityn dwfgd gexdyk
"yi" iepiy wx `l` ,"oi`n yi" ,ixnbl ycg xac xvepy ote`a
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå á ÷øôùøåù éåìéâå íéðéîä úáåùú ïàëî

úéèøô äçâùäá íéøôåëä íúåòè
ïéîãîù áæåëä íðåéîãá 'éòåèù äøåúä éúôåîå 'åúåàáå
éë åéúåìåáçúå ùåðà äùòîì õøàå 'éîù äùåò 'ä äùòî

óøåöì àöé øùàëóøåöä éãéì êéøö éìëä ïéà áåù éìë
íéé÷ éìëä ÷åùá åì êìåäå åðîéä úå÷ìåñî åéãéù óà éë
êë óøåöä éãéî àöé øùàë ùîî åîìöå åúéðáúá
úåàøî çè êà õøàå íéîù äùòî åìàä íéìëñä ïéîãî
åéúåìåáçúå ùåðà äùòî ïéáù ìåãâä ìãáää íäéðéò
úðåîúî äðåîúäå äøåöä äðùîù ÷ø ùéî ùé àåäù
àåäù õøàå íéîù äùòîì éìë úðåîúì óñë úëéúç
î"ãò óåñ íé úòéø÷î øúåé ìåãâ àìô àåäå ïéàî ùé
åò÷áéå äìéìä ìë äæò íéã÷ çåøá íéä úà 'ä êéìåäù
çåøä úà 'ä ÷éñôä åìéàå äîåçëå ãð åîë åáöðå íéîä
íòáèå íëøãë ãøåîá íéøâéðå íéøæåç íéîä åéä òâøë
ïë íâ íéîá äæä òáèäù óà ÷ôñ éìá äîåçë åî÷ àìå
úáöð íéðáà úîåç éøäù ïéàî ùé ùãåçîå àøáð
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oeiqצד 'h ipy mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

s`e ;(dnegk cenrl) ipy "yi"l (mixbip zeidl mind rah) cg`
lry gxkdd on ,yecig ly ote`a ecnri mindy ick ,ok it lr
gexd ± wqtd ila yecigd z` `exal ,df yecig lretd gekd
± dnegk micner mind z` zeyrl xicq ote`ae cinz dgxken

rbxl wiqtn df gekyke
lhazn ,ef ezelirt
giken ok m` .yecigd

mby xacdyecigaly
gxkdd on ,"yi"n "yi"
wiqti `l ycgnd gekdy
.yecigd z` `exaln
rahy xaecy dn itlke
`ed mixbip zeidl mind
oipr `le "yin yi" d`ixa
,xnelk ± mina invr
zxvep m`y ,xn`py
on ,min ly ze`ivn

dhnl dlrnln xbipy xac `linn zeidl mdilry gxkdd
invr oipr df ixd ,mewn qtez `xapy dn oiprd ,lynl enk)
yi" zcgein d`ixa oi` ely mewnd zqitz lry ote`a ,`xapa
qtez `edy ote`a `linn `ed `xap zxivi mr `l` ,"oi`n
envr df rah `l` ,(jk epi` mixbip mindy dn eli`e ,mewn
di`x oldl cin owfd epax `ian jk lr ± "oi`n yi" d`ixa `ed
ilan mnvrn micnerd ,dneg ,xiw enk ,mi`xap mpyiy dnn

- mze` wifgiy xg` gekl wwcfdlúávð íéðáà úîBç éøäL¤£¥©£¨¦¦¤¤
çeø éìa dîöòî,dze` wifgiy ±;ïë Bðéà íénä òáhL ÷ø ¥©§¨§¦©©¤¤©©©¦¥¥

mixbip zeidl `l` ,micner zeidl `l rah yi minl m`e -
hnl dlrnlnmina "oi`n yi" d`ixa `ed df rahy ixd ,d

xevil jixv did `l ,gexay iwl`d gekdy ixd ,mnvr
ok iptl did `ly ycg xac ,"oi`n yi" dycg ze`ivn
zeidl rahd on ± ipy "yi"l cg` "yi" iepiy wx `l` ,mi`xapa
meyn jka yi okÎitÎlrÎs`e ± dnegk dcinr ly rahl ,mixbip
`exal ycgn gekd gxken jk myly cr ,lecb yecigÎ`lt
ixd ,(cin yecigd lhazn ± e`l m`ae) yecigd z` cinz
mzeedzd dfy ,"oi`n yi" ly yecigay xnegeÎlwe okyÎlkn
z` `exal ,mze` `xay iwl`d gekd lr ,mi`xapd lk ly
iptlk "oi`"l exfgi `le "yi" eidiy ,wqtd ilae cinz yecigd
mipindy dn ,zafekd d`eeydd itl mby ixd ± mz`ixa
`idy mc` ly ezxivil ("oi`n yi") ux`e miny dyrn mincn
ipy "yi"l cg` "yi"n iepiya mby xnel mikixv ,"yin yi" wx
ly rahl ,mixbip zeidl mind rahn enk) yecig ly ote`ae
df xac ;icinz ote`a z`f ycgl gekd gxken (dnegk dcinr
aiig `xapd z` `xay iwl`d gekdy ,aiign xak envr

sqepy ,jk .wqtd ila cinz eze` `exale `xapa cinz cenrl
ycgnd gekdy mayga ,mireh mb md ,mz`eeyday afkd lr
iepiy ,seq mi zrixwa m`e ± yeciga cinz cenrl gxken epi`
z` `xai ycgnd gekdy gxkdd on ,cala ipyl cg` "yi"
wqtd ilae cinz yecigd

-øîçå-ì÷å ïkL-ìëå§¨¤¥§©¨Ÿ¤
úàéøáa,mi`xapd ±Lé ¦§¦©¥

äìòîì àéäL ,ïéàî¥©¦¤¦§©§¨
àìôå àìôäå ,òáhäî¥©¤©§©§¥¨¤¤
,óeñ íé úòéøwî øúBé¥¦§¦©©

änëå-änk-úçà-ìò©©©©¨§©¨
çk úe÷lzñäaL¤§¦§©§Ÿ©
-ñç àøápä ïî àøBaä©¥¦©¦§¨©
àøápä áeLé ¯ íBìLå§¨¨©¦§¨
àlà .Lnî ñôàå ïéàì§©¦¨¤¤©¨¤¨

éøöìòBtä çk úBéäì C ¨¦¦§Ÿ©©¥
,`xapd z` deednd ±

ìòôpa,`xapa ±úðéça ïä ïäå .Bîi÷ìe BúBéçäì ,ãéîz ©¦§¨¨¦§©£§©§§¥¥§¦©
eàøáð íäaL úBøîàî äøNòî øeacä úBiúBà.mi`xapd ± ¦©¦¥£¨¨©£¨¤¨¤¦§§

'ied mlerl" :weqtd xne` okljxac,xeaicd ± "minya avp
cinz cenrl gxken ,`xapd z` `xay iwl`d gekd `edy

le eze` `exal `xapa*ycgn ezeigd:øîàð äæ ìòådn lr - §©¤¤¡©
zgxken `xapd z` d`xay ziwl`d zeigdy ,lirl xaecy

xne` ,ycgn ezeigdle e`xal `xapa cinz cenrlweqtd1:
"ílk úà äiçî äzàå"ux`d z`e minyd z` dign dz` ± §©¨§©¤¤ª¨

,weqtd zligza mixkfpd ± mkezay mi`xapd lk z`eéø÷z ìà©¦§¥
,"äeäî" àlà "äiçî"d"lyae "dnkg ziy`x"a xn`p jk - §©¤¤¨§©¤

d"awdy dpeekd oi` ,"dign" xn`py zexnly (` ,r .a ,gn)
wx `ed dzre mze` `xa dligzay ,mi`xapd z` cala dign
`l` ,sebl zpzep dnypdy dn enk ,cala miig mdl ozep

,`xapd ly eneiw z` zycgn mb zeigdy `id dpeekdeðéäc§©§
,ïéàî Lézeigd icrlae ,miiw did `ly xacn miiw xac - ¥¥©¦

`ed xacd zeigd iciÎlre ,llk `vnp xacd did `l ziwl`d
.miiw xac ,"yi""äzà"å,"dz`" dlnd ±úBiúBàä úðéça ïä §©¨¥§¦©¨¦

ó"ìàî- zeize`a dpey`xd ze`d ±,å"éz ãòåze`d - ¥©¤§©¨
,"dz`" dlnay 'zde '`d edf ± zeize`a dpexg`dà"ääå± §©¥

,"dz`" zlnayàéälr zfnex ±,ätä úBàöBî 'äzyng - ¦§©¤
,xeaicd ly ze`vend.úBiúBàä øB÷îdz`e" yexit edf ± §¨¦

'dn ze`ad ,dlrnly zeize`d ± "dz`"y ,"mlek z` dign
mi`xapd lk zeign od ,zeize`d xewn ,dlrnly ze`vend
xwira d`a "oi`n yi" zeedzdy ,"oi`n yi" zeedzd ly ote`a

cvnzeize`dxi`nd xe`d cvn `le ,iciÎlr.zeize`dóàå§©
Bì ïéàL,d"awdl ±Y óebä úeîcep` mixne` ,`eti` ,cvik ¤¥§©
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äðåîàäå ãåçéä øòù
å"÷å ù"ëå ïë åðéà íéîä òáèù ÷ø çåø éìá äîöòî
àìôå àìôäå òáèäî äìòîì àéäù ïéàî ùé úàéøáá
ïî àøåáä çë 'å÷ìúñäáù å"ëàò óåñ íé úòéø÷î øúåé
êéøö àìà ùîî ñôàå ïéàì àøáðä áåùé å"ç àøáðä
ïä ïäå åîéé÷ìå åúåéçäì ãéîú ìòôðá ìòåôä çë úåéäì
åàøáð íäáù úåøîàî äøùòî øåáãä úåéúåà 'éçá
àìà äéçî éø÷ú ìà íìåë úà äéçî äúàå øîàð æ"òå
ó"ìàî úåéúåàä 'éçá ïä äúàå ïéàî ùé åðééäã äåäî
úåéúåàä øå÷î äôä úåàöåî 'ä àéä à"ääå å"éú ãòå
áåúëä øáã àìî àø÷î éøä óåâä úåîã åì ïéàù óàå
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צה oeiq 'h ipy mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

s`e ;(dnegk cenrl) ipy "yi"l (mixbip zeidl mind rah) cg`
lry gxkdd on ,yecig ly ote`a ecnri mindy ick ,ok it lr
gexd ± wqtd ila yecigd z` `exal ,df yecig lretd gekd
± dnegk micner mind z` zeyrl xicq ote`ae cinz dgxken

rbxl wiqtn df gekyke
lhazn ,ef ezelirt
giken ok m` .yecigd

mby xacdyecigaly
gxkdd on ,"yi"n "yi"
wiqti `l ycgnd gekdy
.yecigd z` `exaln
rahy xaecy dn itlke
`ed mixbip zeidl mind
oipr `le "yin yi" d`ixa
,xnelk ± mina invr
zxvep m`y ,xn`py
on ,min ly ze`ivn

dhnl dlrnln xbipy xac `linn zeidl mdilry gxkdd
invr oipr df ixd ,mewn qtez `xapy dn oiprd ,lynl enk)
yi" zcgein d`ixa oi` ely mewnd zqitz lry ote`a ,`xapa
qtez `edy ote`a `linn `ed `xap zxivi mr `l` ,"oi`n
envr df rah `l` ,(jk epi` mixbip mindy dn eli`e ,mewn
di`x oldl cin owfd epax `ian jk lr ± "oi`n yi" d`ixa `ed
ilan mnvrn micnerd ,dneg ,xiw enk ,mi`xap mpyiy dnn

- mze` wifgiy xg` gekl wwcfdlúávð íéðáà úîBç éøäL¤£¥©£¨¦¦¤¤
çeø éìa dîöòî,dze` wifgiy ±;ïë Bðéà íénä òáhL ÷ø ¥©§¨§¦©©¤¤©©©¦¥¥

mixbip zeidl `l` ,micner zeidl `l rah yi minl m`e -
hnl dlrnlnmina "oi`n yi" d`ixa `ed df rahy ixd ,d

xevil jixv did `l ,gexay iwl`d gekdy ixd ,mnvr
ok iptl did `ly ycg xac ,"oi`n yi" dycg ze`ivn
zeidl rahd on ± ipy "yi"l cg` "yi" iepiy wx `l` ,mi`xapa
meyn jka yi okÎitÎlrÎs`e ± dnegk dcinr ly rahl ,mixbip
`exal ycgn gekd gxken jk myly cr ,lecb yecigÎ`lt
ixd ,(cin yecigd lhazn ± e`l m`ae) yecigd z` cinz
mzeedzd dfy ,"oi`n yi" ly yecigay xnegeÎlwe okyÎlkn
z` `exal ,mze` `xay iwl`d gekd lr ,mi`xapd lk ly
iptlk "oi`"l exfgi `le "yi" eidiy ,wqtd ilae cinz yecigd
mipindy dn ,zafekd d`eeydd itl mby ixd ± mz`ixa
`idy mc` ly ezxivil ("oi`n yi") ux`e miny dyrn mincn
ipy "yi"l cg` "yi"n iepiya mby xnel mikixv ,"yin yi" wx
ly rahl ,mixbip zeidl mind rahn enk) yecig ly ote`ae
df xac ;icinz ote`a z`f ycgl gekd gxken (dnegk dcinr
aiig `xapd z` `xay iwl`d gekdy ,aiign xak envr

sqepy ,jk .wqtd ila cinz eze` `exale `xapa cinz cenrl
ycgnd gekdy mayga ,mireh mb md ,mz`eeyday afkd lr
iepiy ,seq mi zrixwa m`e ± yeciga cinz cenrl gxken epi`
z` `xai ycgnd gekdy gxkdd on ,cala ipyl cg` "yi"
wqtd ilae cinz yecigd

-øîçå-ì÷å ïkL-ìëå§¨¤¥§©¨Ÿ¤
úàéøáa,mi`xapd ±Lé ¦§¦©¥

äìòîì àéäL ,ïéàî¥©¦¤¦§©§¨
àìôå àìôäå ,òáhäî¥©¤©§©§¥¨¤¤
,óeñ íé úòéøwî øúBé¥¦§¦©©

änëå-änk-úçà-ìò©©©©¨§©¨
çk úe÷lzñäaL¤§¦§©§Ÿ©
-ñç àøápä ïî àøBaä©¥¦©¦§¨©
àøápä áeLé ¯ íBìLå§¨¨©¦§¨
àlà .Lnî ñôàå ïéàì§©¦¨¤¤©¨¤¨

éøöìòBtä çk úBéäì C ¨¦¦§Ÿ©©¥
,`xapd z` deednd ±

ìòôpa,`xapa ±úðéça ïä ïäå .Bîi÷ìe BúBéçäì ,ãéîz ©¦§¨¨¦§©£§©§§¥¥§¦©
eàøáð íäaL úBøîàî äøNòî øeacä úBiúBà.mi`xapd ± ¦©¦¥£¨¨©£¨¤¨¤¦§§

'ied mlerl" :weqtd xne` okljxac,xeaicd ± "minya avp
cinz cenrl gxken ,`xapd z` `xay iwl`d gekd `edy

le eze` `exal `xapa*ycgn ezeigd:øîàð äæ ìòådn lr - §©¤¤¡©
zgxken `xapd z` d`xay ziwl`d zeigdy ,lirl xaecy

xne` ,ycgn ezeigdle e`xal `xapa cinz cenrlweqtd1:
"ílk úà äiçî äzàå"ux`d z`e minyd z` dign dz` ± §©¨§©¤¤ª¨

,weqtd zligza mixkfpd ± mkezay mi`xapd lk z`eéø÷z ìà©¦§¥
,"äeäî" àlà "äiçî"d"lyae "dnkg ziy`x"a xn`p jk - §©¤¤¨§©¤

d"awdy dpeekd oi` ,"dign" xn`py zexnly (` ,r .a ,gn)
wx `ed dzre mze` `xa dligzay ,mi`xapd z` cala dign
`l` ,sebl zpzep dnypdy dn enk ,cala miig mdl ozep

,`xapd ly eneiw z` zycgn mb zeigdy `id dpeekdeðéäc§©§
,ïéàî Lézeigd icrlae ,miiw did `ly xacn miiw xac - ¥¥©¦

`ed xacd zeigd iciÎlre ,llk `vnp xacd did `l ziwl`d
.miiw xac ,"yi""äzà"å,"dz`" dlnd ±úBiúBàä úðéça ïä §©¨¥§¦©¨¦

ó"ìàî- zeize`a dpey`xd ze`d ±,å"éz ãòåze`d - ¥©¤§©¨
,"dz`" dlnay 'zde '`d edf ± zeize`a dpexg`dà"ääå± §©¥

,"dz`" zlnayàéälr zfnex ±,ätä úBàöBî 'äzyng - ¦§©¤
,xeaicd ly ze`vend.úBiúBàä øB÷îdz`e" yexit edf ± §¨¦

'dn ze`ad ,dlrnly zeize`d ± "dz`"y ,"mlek z` dign
mi`xapd lk zeign od ,zeize`d xewn ,dlrnly ze`vend
xwira d`a "oi`n yi" zeedzdy ,"oi`n yi" zeedzd ly ote`a

cvnzeize`dxi`nd xe`d cvn `le ,iciÎlr.zeize`dóàå§©
Bì ïéàL,d"awdl ±Y óebä úeîcep` mixne` ,`eti` ,cvik ¤¥§©
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äðåîàäå ãåçéä øòù
å"÷å ù"ëå ïë åðéà íéîä òáèù ÷ø çåø éìá äîöòî
àìôå àìôäå òáèäî äìòîì àéäù ïéàî ùé úàéøáá
ïî àøåáä çë 'å÷ìúñäáù å"ëàò óåñ íé úòéø÷î øúåé
êéøö àìà ùîî ñôàå ïéàì àøáðä áåùé å"ç àøáðä
ïä ïäå åîéé÷ìå åúåéçäì ãéîú ìòôðá ìòåôä çë úåéäì
åàøáð íäáù úåøîàî äøùòî øåáãä úåéúåà 'éçá
àìà äéçî éø÷ú ìà íìåë úà äéçî äúàå øîàð æ"òå
ó"ìàî úåéúåàä 'éçá ïä äúàå ïéàî ùé åðééäã äåäî
úåéúåàä øå÷î äôä úåàöåî 'ä àéä à"ääå å"éú ãòå
áåúëä øáã àìî àø÷î éøä óåâä úåîã åì ïéàù óàå
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oeiq 'i iyily mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י' שלישי יום
פרק ג  ,gr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éøçà äðäå â ÷øô,gr 'nr cr.úîàá åãòìá

zeedzdd d`a `wec odn xy`e ,dlrnl zeize`d oipr miiwy
Î ?"oi`n yi","'ä øaãéå" :áeúkä øac àìî àø÷î éøä£¥¦§¨¨¥¦¤©¨©§©¥
,"'ä øîàiå",zeize` lye xeaic ly oipr -àéäåaezky dn ± ©Ÿ¤§¦

l dpeekd ,"'d xn`ie ,'d xacie"úBiúBà á"ëä úelbúä úðéça§¦©¦§©©¦
,íéàéápì úBðBéìò¤§©§¦¦

úBLaìúîezeize`d ± ¦§©§
,zepeilrdíìëNa§¦§¨
íúâOäå,mi`iapd ly ± §©¨¨¨

,äàeápä äàøîa`le - §©§¥©§¨
,mzbydae mlkya wx

`l`ízáLçîa íâå§©§©£©§¨
áeúkL Bîk ,íøeaãå2: §¦¨§¤¨

Búlîe ,éa øac 'ä çeø"©¦¤¦¦¨
ì ìòáúkL Bîëe ,"éðBL ©§¦§¤¨©

øòLa] ì"æ é"øàä̈£¦©§©©
.[äàeápämiiwy ,ixd ± ©§¨

mzaygna cr yalzdl zekiiyd ,zeize` ly oipr dlrnl
.mi`iapd ly mxeaiceäæ ïéòëe,jkl dnec ±úeLaìúä àéä §¥¤¦¦§©§

úBiúBàä,dlrnly ±:áéúëãk ,íéàeøaaaezky enk -3: ¨¦©§¦§¦§¦
åét çeøáe ,eNòð íéîL 'ä øáãa",e`xap ±,"íàáö ìk- ¦§©¨©¦©£§©¦¨§¨¨

ly oipr `ed d`eapay enk ,"dt gex"e "xeaic" ly oipr df ixd
"'d gex"e "xeaic"àéäL ÷ø,mi`xapa yalzn xeaicdy dn ± ©¤¦

`edìzLä éãé-ìòúeìL ©§¥¦§©§§
ãò ,úBîeöòå úBaø©©£©
,úéðôeb äiNòì úBãøBiL¤§©£¦¨¨¦
`edy ,diyrd mlera -
mi`xap lra ipteb mler

miiptebïk-ïéàM-äî©¤¥¥
àéä íéàéápä úâOä± ©¨©©§¦¦¦

mleraúeìéöàa©£¦
íìBòa úLaìúnä©¦§©¤¤§¨

:äàéøaädbixcnne - ©§¦¨
dlbzne xi`n ,ef dpeilr
lk lr ,mxa .mi`iapl
mi`xapa zeyalznd dlrnly zeize`d lr o`k xaecn ,mipt

.oi`n yi zeedzd ly ote`a mzeigdl

.â ÷øtaiig ,`xapd z` `xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd lirl ¤¤
zeize`d od dl`ye ,ycgn ezeigdle e`xal `xapa cinz miiwzdl

eze` zeigne `xapa zeyalznd ,"'d it `ven"n ze`ad ,dlrnly

."oi`n yi" zeedzd ly ote`a

íéøácä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©§¨¦
,älàä úîàäå- §¨¡¤¨¥¤

gekdy ,lirl exaqedy
"cenrl" gxken iwl`d
`exale `xapa cinz
oi`"n wqtd ila eze`

."yilìò ìékNî ìk̈©§¦©
éà ,BøeLàì ïéáé øácC ¨¨¨¦©£¥

Léå àøáð ìkLzexnl ± ¤¨¦§¨¨¥
d`xp `xapdy
ixd ,"yi"l ,"ze`ivn"l
ïéàì áLçð úîàa àeä¤¡¤¤§¨§©¦
çk éaâì Lnî ñôàå̈¤¤©¨§©¥Ÿ©

åét çeøå ìòBtäly ± ©¥§©¦
,d"awd,ìòôpaL- ¤©¦§¨

,`xapd xacaBàéöBîe ãéîz BúBà äeänä,wqtd ila ± ©§©¤¨¦¦
.Léì Lnî ïéàî`vnpa epi`y xac ± "oi`" didiy mewnay ± ¥©¦©¨§¥

gekdy oeeik ± .miiw xac ,"yi" didi ± `xapy iptl didy itk ±
icrlae ,"yi"l "oi`"n `xapd z` `exal cinz jixv iwl`d

`ed iwl`d gekdy ixd ,"qt`e oi`"l jted `xapd did ,df gek
iabl melk `lk `ed `xapd `linne ,`xapd ly eze`ivn lk

.`xapd ly eze`ivn z` wqtd ila `ivnnd iwl`d gekdäîe©
,úeLnîe Léì eðì äàøð ìòôðå àøáð ìkM-xack ¤¨¦§¨§¦§¨¦§¤¨§¥©¨

`le ,iynne ize`ivn
,cala ipgex iwl` gekk

úîçî eäæ,iptn ±ïéàL ¤©£©¤¥
íéàBøå íéâéOî eðà̈©¦¦§¦
'ä çk úà øNa éðéòa§¥¥¨¨¤Ÿ©
ìáà ,àøápaL åét çeøå§©¦¤©¦§¨£¨
ïéòì úeLø äðzð elà¦¦§¨§¨©¦
úà âéOäìe úBàøì¦§§©¦¤
ìëaL úeiðçeøå úeiçä©©§£¦¤§¨
Ba òôBMä ,àøáð¦§¨©¥©
åét çeøå 'ä ét àöBnî¦¨¦§©¦

Yipira mi`ex epiid eli`
gek eze`a mipigane xya
lka rteyd ipgex iwl`
`ven"n zeize`d ,`xap

."'d itLnîe Bøîçå àøápä úeiîLb äéä àìììk äàøð B Ÿ¨¨©§¦©¦§¨§¨§©¨¦§¤§¨
àeä ék ,eðéðéòì,`xapd ly zeynnde xnegd ±ìèa §¥¥¦¨¥
Lnî úeàéöna,qt`k aygp ±,BaL úeiðçeøäå úeiçä éaâì ¦§¦©¨§©¥©©§¨£¦¤

øçàî,oeeik ±úeiðçeøä éãòìanL,`xapay ±äéä,`xapd ± ¥©©¤¦©§£¥¨£¦¨¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

úåéúåà á"ëä úåìâúä 'éçá àéäå 'ä øîàéå 'ä øáãéå
äàøîá íúâùäå íìëùá úåùáìúîå 'éàéáðì úåðåéìò
éá øáã 'ä çåø ù"îë íøåáéãå íúáùçîá íâå äàåáðä
[äàåáðä øòùá] ì"æ é"øàä ù"îëå éðåùì ìò åúìîå
áéúëãë íéàåøáá úåéúåàä úåùáìúä àéä äæ ïéòëå
àéäù ÷ø íàáö ìë åéô çåøáå åùòð íéîù 'ä øáãá
äéùòì úåãøåéù ãò úåîåöòå úåáø úåìùìúùä é"ò
úùáìúîä 'åìéöàá àéä 'éàéáðä úâùä ë"àùî úéðôåâ

:äàéøáä íìåòá

äðäå â ÷øôìéëùî ìë äìàä úîàäå 'éøáãä éøçà
àøáð ìëù êéà åøåùàì ïéáé øáã ìò
ìòåôä çë éáâì ùîî ñôàå ïéàì áùçð úîàá àåä ùéå
ùîî ïéàî åàéöåîå ãéîú åúåà äåäîä ìòôðáù åéô çåøå
åäæ 'åùîîå ùéì åðì äàøð ìòôðå àøáð ìëù äîå ùéì
'ä çë úà øùá éðéòá íéàåøå íéâéùî åðà ïéàù úîçî
úåàøì ïéòì úåùø äðúéð åìéà ìáà àøáðáù åéô çåøå
åá òôåùä àøáð ìëáù úåéðçåøå úåéçä úà âéùäìå
åøîåçå àøáðä úåéîùâ äéä àì åéô çåøå 'ä éô àöåîî
ùîî úåàéöîá ìèá àåä éë åðéðéòì ììë äàøð åùîîå
'åéðçåøä éãòìáîù øçàî åáù úåéðçåøäå úåéçä éáâì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ב.2. כג, ב, ו.3.שמואל לג, תהלים



oeiqצו `"i iriax mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"א רביעי יום
,gr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä äæì ìùîäå,156 'nr cr:íéã÷äì

,Lnî úéLàøa éîé úLL íã÷ Bîk ,Lnî ñôàå ïéà- ©¦¨¤¤©¨§Ÿ¤¥¤§¥§¥¦©¨
"qt`e oi`" did f`y

;ynnòôBMä úeiðçeøäå§¨£¦©¥©
åéìò,`xapd lr ± ¨¨

,åét çeøå 'ä ét àöBnî¦¨¦§©¦
BàéöBnä Bcáì àeä§©©¦
,Léì ïéàå ñôàî ãéîz̈¦¥¤¤¨©¦§¥

BúBà äeäîeYzeigd §©¤
z` zniiwn ziwl`d

,iynn xacl eze` dyere `xapd.úîàa Bãòìa ñôà ïk-íà¦¥¤¤¦§¨¤¡¤

,eze` zniiwnd zipgexd zeigd caln ,melk zn`a `ed oi` ±
`id ,`id wxy oeik
;zizin`d ze`ivnd
`xapd ,`xapd eli`e
zeigd on sxd `ll
eze`ivn oi` ,zipgexd
lk ,oky .zizin`
dnn wx d`a eze`ivn
zipgexd zeigdy

.eze`ivn z` el dwiprne cinz ea "zcner"

äæì ìLnäåmi`xp mdy zexnl ,mi`xapdy ,mixne` ep`y ± §©¨¨¨¤
ze`ivn ,xac ly ezin`l md oi` ,"ze`ivn"e "yi"k epipira
lynd ,mday iwl`d gekd `ed mze`ivn lky oeeik ,zizin`

jklíéøcìå õøàì øéànä LîMä øBà ,àeä-,dilr ©¤¤©¥¦¨¨¤§©¨¦
,ynyd ipxw ,xnelk
øBàå åéæ àeäL¤¦§
LîMä óebî èMtúnä©¦§©¥¦©¤¤

äàøðå,df xe` ±ïéòì §¦§¤§¥
,ìk-`edy itkøéàî Ÿ¥¦

ììçáe õøàä ìò©¨¨¤©£©
,èeLt äæ ,äpäå .íìBòä̈¨§¦¥¤¨

-,xacd i`ceåéæå øBàL¤§¦
BðLé äfäipxw ,eif eze` ± ©¤¤§

,ux`l miribny ynyd
,mi`vnpóeâa ïk-íb©¥§

LîMä øeck øîçå§Ÿ¤©©¤¤
íàL ,íéîMaL Bîöò± ©§¤©¨©¦¤¦

,df xe` m` ixdy
úî÷Bçøîì øéàîe èMt ¦§©¥¥¦§¥¨

,Ck-ìk-,ux`l cr-ìk ¨¨¨
øéàäì ìëeiL ïkL¤¥¤©§¨¦

,Lnî BîB÷îa-,xnelk ¦§©¨
;envr ynyd xecka÷ø©
Lnî BîB÷îa íML± ¤¨¦§©¨

,envr ynyd xecka
ïéàì äfä åéfä áLçð¤§¨©¦©¤§©¦

ék ,Lnî ñôàå,`ed ± ¨¤¤©¨¦
úeàéöna Lnî ìèä¥©¨¦§¦

àeäL ,LîMä øeck óeb éaâìdeedn ,ynyd xeck ±øB÷î §©¥©©¤¤¤§
äøéàî äøàä ÷ø Bðéà äfä øBàäå åéfäL ,äfä åéfäå øBàä̈§©¦©¤¤©¦§¨©¤¥©¤¨¨§¦¨

;LîMä øeck íöòå óebî-eif wx epi` ynyd xe`y oeeikne ¦§¤¤©©¤¤
ef dx`d dlha ,ynyd seba ,exewna ezeida okl ,ynyd sebn
mewn lk oi`e ,dly "mvr"d `edy ynyd seb iabl ze`ivna
zniiw my ± `l` ,ynyd xe` xi`n ynyd sebay xnel

,cala dnvr ynyd dxi`ne,íìBòä ììça ÷ø-,cala ©©£©¨¨
LîMä øeck óeb ïàk ïéàL ,õøàä ìòå íéîMä ìk úçz©©¨©¨©¦§©¨¨¤¤¥¨©©¤¤

Y úeàéöna`l`,cala ynyd eif o`k miiwïàk äàøð ¦§¦¦§¤¨
äfä åéfäå øBàä,ynyd ly ±ìôBðå ,ìk ïéòì Lnî Léì ¨§©¦©¤§¥©¨§¥Ÿ§¥

"Lé" íL ïàk åéìò̈¨¨¥¥
.úîàazn`a mi`zn ± ¤¡¤

xac o`k `ed eifdy ,xnel
ynyd ixdy ,iynn
,o`k z`vnp dppi` dnvr

.deeife dxe` wx-äî©
àeäLk ïk-ïéàM,eifd ± ¤¥¥§¤

¯ LîMä óeâa BøB÷îa¦§§©¤¤
íL åéìò ìôBð ïéàepi` ± ¥¥¨¨¥

x`eza xcben,ììk "Lé"¥§¨
íL ÷øly"ïéà" ©¥©¦

àeä úîàa ék ,"ñôà"å§¤¤¦¤¡¤
,eifd ±íLseb jeza ± ¨

,ynyd xeckñôàå ïéàì§©¦¨¤¤
íL øéàî ïéàL ,Lnî©¨¤¥¥¦¨
àeäL ,Bcáì BøB÷î ÷ø©§§©¤
,øéànä LîMä óeb©¤¤©¥¦

.Bãòìa ñôàå,ixd ± §¤¤¦§¨
hytznd xe`dy zexnl
i`cea `vnp ynydn
it lr s` ,dnvr ynya
aygidl leki `ed oi` ,ok
ote` dfi`a j` ."yi"k
ote`a ± ?my `vnp `ed
my `vnp in xicbdl mivex ep`yke ,ze`ivna lha `edy
.eifde xe`d lr `le dnvr ynyd lr wx df ixd ± ze`ivna
íéàeøaä ìk íä ,íîìök íúeîãa ,Lnî älàä íéøácëå§©§¨¦¨¥¤©¨¦§¨§©§¨¥¨©§¦
,íúBà äeäîe íäéìò òôBMä ,åét çeøî éäìàä òôL éaâì§©¥¤©¨¡Ÿ¦¥©¦©¥©£¥¤§©¤¨

àeäå,d"awd ly "eit gex" ±íîöò íäå ,íøB÷î,mi`xapd ± §§¨§¥©§¨
òôBMä 'ä çeøå òôMä ïî èMtúî åéæå øBà Bîk ÷ø íðéà¥¨©§§¦¦§©¥¦©¤©§©©¥©
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ùîî 'éùàøá éîé úùù íãå÷ åîë ùîî ñôàå ïéà äéä
åãáì àåä åéô çåøå 'ä éô àöåîî åéìò òôåùä úåéðçåøäå
ñôà ë"à åúåà äåäîå ùéì ïéàå ñôàî ãéîú åàéöåîä

úîàá åãòìá

øéàîä ùîùä øåà àåä äæì ìùîäå
ùîùä óåâî èùôúîä øåàå åéæ àåäù íéøãìå õøàì
äæ äðäå íìåòä ììçáå õøàä ìò øéàî ìë ïéòì äàøðå
ùîùä øåãë øîåçå óåâá ë"â åðùé äæä åéæå øåàù èåùô
ë"ë ÷åçøîì øéàîå èùôúî íàù íéîùáù åîöò
åîå÷îá íùù ÷ø ùîî åîå÷îá øéàäì ìëåéù ù"ë
ìèá éë ùîî ñôàå ïéàì äæä åéæä áùçð ùîî
àåäù ùîùä øåãë óåâ éáâì úåàéöîá ùîî
÷ø åðéà äæä øåàäå åéæäù äæä åéæäå øåàä øå÷î
ììçá ÷ø ùîùä øåãë íöòå óåâî äøéàî äøàä
óåâ ïàë ïéàù õøàä ìòå íéîùä ìë úçú íìåòä
äæä åéæäå øåàä ïàë äàøð úåàéöîá ùîùä øåãë
úîàá ùé íù ïàë åéìò ìôåðå ìë ïéòì ùîî ùéì
íù åéìò ìôåð ïéà ùîùä óåâá åøå÷îá àåäùë ë"àùî
ñôàå ïéàì íù àåä úîàá éë ñôàå ïéà íù ÷ø ììë ùé
óåâ àåäù åãáì åøå÷î ÷ø íù øéàî ïéàù ùîî

åãòìá ñôàå øéàîä ùîùäùîî äìàä íéøáãëå
éäìàä òôù éáâì íéàåøáä ìë íä íîìöë íúåîãá
íäå íøå÷î àåäå íúåà äåäîå íäéìò òôåùä åéô çåøî
çåøå òôùä ïî èùôúî åéæå øåà åîë ÷ø íðéà íîöò
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צז oeiq `"i iriax mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"א רביעי יום
,gr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä äæì ìùîäå,156 'nr cr:íéã÷äì

,Lnî úéLàøa éîé úLL íã÷ Bîk ,Lnî ñôàå ïéà- ©¦¨¤¤©¨§Ÿ¤¥¤§¥§¥¦©¨
"qt`e oi`" did f`y

;ynnòôBMä úeiðçeøäå§¨£¦©¥©
åéìò,`xapd lr ± ¨¨

,åét çeøå 'ä ét àöBnî¦¨¦§©¦
BàéöBnä Bcáì àeä§©©¦
,Léì ïéàå ñôàî ãéîz̈¦¥¤¤¨©¦§¥

BúBà äeäîeYzeigd §©¤
z` zniiwn ziwl`d

,iynn xacl eze` dyere `xapd.úîàa Bãòìa ñôà ïk-íà¦¥¤¤¦§¨¤¡¤

,eze` zniiwnd zipgexd zeigd caln ,melk zn`a `ed oi` ±
`id ,`id wxy oeik
;zizin`d ze`ivnd
`xapd ,`xapd eli`e
zeigd on sxd `ll
eze`ivn oi` ,zipgexd
lk ,oky .zizin`
dnn wx d`a eze`ivn
zipgexd zeigdy

.eze`ivn z` el dwiprne cinz ea "zcner"

äæì ìLnäåmi`xp mdy zexnl ,mi`xapdy ,mixne` ep`y ± §©¨¨¨¤
ze`ivn ,xac ly ezin`l md oi` ,"ze`ivn"e "yi"k epipira
lynd ,mday iwl`d gekd `ed mze`ivn lky oeeik ,zizin`

jklíéøcìå õøàì øéànä LîMä øBà ,àeä-,dilr ©¤¤©¥¦¨¨¤§©¨¦
,ynyd ipxw ,xnelk
øBàå åéæ àeäL¤¦§
LîMä óebî èMtúnä©¦§©¥¦©¤¤

äàøðå,df xe` ±ïéòì §¦§¤§¥
,ìk-`edy itkøéàî Ÿ¥¦

ììçáe õøàä ìò©¨¨¤©£©
,èeLt äæ ,äpäå .íìBòä̈¨§¦¥¤¨

-,xacd i`ceåéæå øBàL¤§¦
BðLé äfäipxw ,eif eze` ± ©¤¤§

,ux`l miribny ynyd
,mi`vnpóeâa ïk-íb©¥§

LîMä øeck øîçå§Ÿ¤©©¤¤
íàL ,íéîMaL Bîöò± ©§¤©¨©¦¤¦

,df xe` m` ixdy
úî÷Bçøîì øéàîe èMt ¦§©¥¥¦§¥¨

,Ck-ìk-,ux`l cr-ìk ¨¨¨
øéàäì ìëeiL ïkL¤¥¤©§¨¦

,Lnî BîB÷îa-,xnelk ¦§©¨
;envr ynyd xecka÷ø©
Lnî BîB÷îa íML± ¤¨¦§©¨

,envr ynyd xecka
ïéàì äfä åéfä áLçð¤§¨©¦©¤§©¦

ék ,Lnî ñôàå,`ed ± ¨¤¤©¨¦
úeàéöna Lnî ìèä¥©¨¦§¦

àeäL ,LîMä øeck óeb éaâìdeedn ,ynyd xeck ±øB÷î §©¥©©¤¤¤§
äøéàî äøàä ÷ø Bðéà äfä øBàäå åéfäL ,äfä åéfäå øBàä̈§©¦©¤¤©¦§¨©¤¥©¤¨¨§¦¨

;LîMä øeck íöòå óebî-eif wx epi` ynyd xe`y oeeikne ¦§¤¤©©¤¤
ef dx`d dlha ,ynyd seba ,exewna ezeida okl ,ynyd sebn
mewn lk oi`e ,dly "mvr"d `edy ynyd seb iabl ze`ivna
zniiw my ± `l` ,ynyd xe` xi`n ynyd sebay xnel

,cala dnvr ynyd dxi`ne,íìBòä ììça ÷ø-,cala ©©£©¨¨
LîMä øeck óeb ïàk ïéàL ,õøàä ìòå íéîMä ìk úçz©©¨©¨©¦§©¨¨¤¤¥¨©©¤¤

Y úeàéöna`l`,cala ynyd eif o`k miiwïàk äàøð ¦§¦¦§¤¨
äfä åéfäå øBàä,ynyd ly ±ìôBðå ,ìk ïéòì Lnî Léì ¨§©¦©¤§¥©¨§¥Ÿ§¥

"Lé" íL ïàk åéìò̈¨¨¥¥
.úîàazn`a mi`zn ± ¤¡¤

xac o`k `ed eifdy ,xnel
ynyd ixdy ,iynn
,o`k z`vnp dppi` dnvr

.deeife dxe` wx-äî©
àeäLk ïk-ïéàM,eifd ± ¤¥¥§¤

¯ LîMä óeâa BøB÷îa¦§§©¤¤
íL åéìò ìôBð ïéàepi` ± ¥¥¨¨¥

x`eza xcben,ììk "Lé"¥§¨
íL ÷øly"ïéà" ©¥©¦

àeä úîàa ék ,"ñôà"å§¤¤¦¤¡¤
,eifd ±íLseb jeza ± ¨

,ynyd xeckñôàå ïéàì§©¦¨¤¤
íL øéàî ïéàL ,Lnî©¨¤¥¥¦¨
àeäL ,Bcáì BøB÷î ÷ø©§§©¤
,øéànä LîMä óeb©¤¤©¥¦

.Bãòìa ñôàå,ixd ± §¤¤¦§¨
hytznd xe`dy zexnl
i`cea `vnp ynydn
it lr s` ,dnvr ynya
aygidl leki `ed oi` ,ok
ote` dfi`a j` ."yi"k
ote`a ± ?my `vnp `ed
my `vnp in xicbdl mivex ep`yke ,ze`ivna lha `edy
.eifde xe`d lr `le dnvr ynyd lr wx df ixd ± ze`ivna
íéàeøaä ìk íä ,íîìök íúeîãa ,Lnî älàä íéøácëå§©§¨¦¨¥¤©¨¦§¨§©§¨¥¨©§¦
,íúBà äeäîe íäéìò òôBMä ,åét çeøî éäìàä òôL éaâì§©¥¤©¨¡Ÿ¦¥©¦©¥©£¥¤§©¤¨

àeäå,d"awd ly "eit gex" ±íîöò íäå ,íøB÷î,mi`xapd ± §§¨§¥©§¨
òôBMä 'ä çeøå òôMä ïî èMtúî åéæå øBà Bîk ÷ø íðéà¥¨©§§¦¦§©¥¦©¤©§©©¥©
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ùîî 'éùàøá éîé úùù íãå÷ åîë ùîî ñôàå ïéà äéä
åãáì àåä åéô çåøå 'ä éô àöåîî åéìò òôåùä úåéðçåøäå
ñôà ë"à åúåà äåäîå ùéì ïéàå ñôàî ãéîú åàéöåîä

úîàá åãòìá

øéàîä ùîùä øåà àåä äæì ìùîäå
ùîùä óåâî èùôúîä øåàå åéæ àåäù íéøãìå õøàì
äæ äðäå íìåòä ììçáå õøàä ìò øéàî ìë ïéòì äàøðå
ùîùä øåãë øîåçå óåâá ë"â åðùé äæä åéæå øåàù èåùô
ë"ë ÷åçøîì øéàîå èùôúî íàù íéîùáù åîöò
åîå÷îá íùù ÷ø ùîî åîå÷îá øéàäì ìëåéù ù"ë
ìèá éë ùîî ñôàå ïéàì äæä åéæä áùçð ùîî
àåäù ùîùä øåãë óåâ éáâì úåàéöîá ùîî
÷ø åðéà äæä øåàäå åéæäù äæä åéæäå øåàä øå÷î
ììçá ÷ø ùîùä øåãë íöòå óåâî äøéàî äøàä
óåâ ïàë ïéàù õøàä ìòå íéîùä ìë úçú íìåòä
äæä åéæäå øåàä ïàë äàøð úåàéöîá ùîùä øåãë
úîàá ùé íù ïàë åéìò ìôåðå ìë ïéòì ùîî ùéì
íù åéìò ìôåð ïéà ùîùä óåâá åøå÷îá àåäùë ë"àùî
ñôàå ïéàì íù àåä úîàá éë ñôàå ïéà íù ÷ø ììë ùé
óåâ àåäù åãáì åøå÷î ÷ø íù øéàî ïéàù ùîî

åãòìá ñôàå øéàîä ùîùäùîî äìàä íéøáãëå
éäìàä òôù éáâì íéàåøáä ìë íä íîìöë íúåîãá
íäå íøå÷î àåäå íúåà äåäîå íäéìò òôåùä åéô çåøî
çåøå òôùä ïî èùôúî åéæå øåà åîë ÷ø íðéà íîöò

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

oeiq a"i iying mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ב חמישי יום
פרק ד  ,156 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðä éë ã ÷øô,hr 'nr cr.áéèäì

íëBúa Laìúîe,mi`xapd jeza ±,Léì ïéàî íàéöBîe ¦§©¥§¨¦¨¥©¦§¥
íä ïëìå,mi`xapd ±Bîk ,íøB÷î éaâì úeàéöna íéìèa §¨¥¥§¥¦¦§¦§©¥§¨§

,Lnî ñôàå ïéàì áLçðå úeàéöna ìèaL LîMä øBà©¤¤¤¨¥¦§¦§¤§¨§©¦¨¤¤©¨
,BøB÷îa àeäLk ììk "Lé" íLa àø÷ð Bðéàå-xeck seb §¥¦§¨§¥¥§¨§¤¦§

,ynydíéîMä úçz ÷ø©©©©¨©¦
,BøB÷î íL ïéàL-my ¤¥¨§

mya eifde xe`d `xwp
seb jeza eli`e ,"yi"
`ed oi` ,ynyd xeck

.llk "yi" mya `xwpCk̈
ìôBð ïéà íéàeøaä ìk̈©§¦¥¥
,ììk "Lé" íL íäéìò£¥¤¥¥§¨
,eðlL øNa éðéòì àlà¤¨§¥¥¨¨¤¨

-."yi"k mi`xapd mi`xp
iptn ?recneðà ïéàL¤¥¨

úà ììk íéâéOîe íéàBø¦©¦¦§¨¤
,øB÷nä-mi`xapd ly ©¨

äeänä 'ä çeø àeäL¤©©§©¤
ïëìå ,íúBàoi`y iptn ± ¨§¨¥

z` mibiyne mi`ex ep`
,mi`xapd ly mxewn
úeiîLb eðéðéòì äàøð¦§¤§¥¥©§¦
íøîçå íéàøápä©¦§¨¦§¨§¨

øeîb Lé LîMä øBà äàøpL Bîk ,øeîb Lé íäL íLnîe©¨¨¤¥¥¨§¤¦§¤©¤¤¥¨
BðéàLk.BøB÷îa.ux`d lr e` mlerd llga `vnp `l` ± §¤¥¦§

z` ze`ex od oi`y oeeikn ,eply xyad ipir iabl wxy ,jk
uegn eid eli`k md mi`xapd odiabl ixd ,mi`xapd xewn
`idy ynyl uegn `vnp `edyk ynyd xe` enk) mxewnl
ep` oi`y zexnl ,mda `vnp xewndy ,`id zn`d la` .(exewn
milha md `l` ,llk ze`ivn zn`a md oi` okle ,eze` mi`ex

.mxewnl ze`ivnaéøîâì ìLîpì äîBc ìLnä ïéà äæaL ÷ø©¤¨¤¥©¨¨¤©¦§¨§©§¥
,äøBàëì-,lynpd oial lynd oia lcad ,dxe`kl ,yi ¦§¨
ìLnaL,ynyd iabl ynyd xe` ly ±øB÷nä ïéà,ynyd ± ¤©¨¨¥©¨
`vnpíL äàøpL õøàä ìòå íìBòä ììça ììk úeàéöna¦§¦§¨©£©¨¨§©¨¨¤¤¦§¤¨

,øeîb Léì BøBà-ixd §¥¨
,xewnd ynydy oeeik
,llk my z`vnp dppi`
my `ed ynyd xe` okl
oaene ,ze`ivn zpigaa
d`xp `ed recn

.ze`ivnkïk-ïéàM-äî©¤¥¥
íä íéàeøaä ìk̈©§¦¥

,ãéîz íøB÷îa-ixdy ¦§¨¨¦
,iwl`d gekd ,xewnd
`xapd jeza cinz `vnp
ycgn cinz eze` `xeae

,"yi"l "oi`"nïéàL ÷ø©¤¥
éðéòì äàøð øB÷nä©¨¦§¤§¥¥

.øNamd zn`a ,j` ± ¨¨
,mxewna cinz mi`vnp

- jk m`eïðéà änìå§¨¨¥¨
úeàéöna íéìèa§¥¦¦§¦

?íøB÷îìoi` recn ± ¦§¨
milha md ji` d`xiiy ote`a ,mi`xapd ly ze`ivna mlehia
"yi"k mi`xapd z` ze`xl mewn zzl `l `linne ,ze`ivna

?"ze`ivn"keéøö ¯ äæ ïéáäì Cà:íéc÷äì C-owfd epax ©§¨¦¤¨¦§©§¦
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áéúë ä"á÷ä ìù åéçáù øåãéñá äðäå .ìéòì ù"îë
úåèùôúäå ãñç úãî àéä ìåãâä 'éôå 'åë øåáâä ìåãâä
úåéäì úéìëúå õ÷ ïéàì íéàåøáå úåîìåòä ìëá úåéçä
éë äìåãâ úàø÷ðå íðç ãñçá íéîéé÷å ùéì ïéàî íéàåøá
'ä ìåãâ éë åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìù åúìåãâî äàá
ïéàî úååäúäå úåéç ë"â òéôùî ïëìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå
áéèäì áåèä òáèù õ÷ ïéà íéàåøáå úåîìåòì ùéì
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ב.2. ח, נדרים א.3.ראה טו, בשלח מה. כד, שרה חיי רש"י וראה ה. א, ב.4.איוב סט, יומא ראה עשרה. שמונה בתפילת

oeiq b"i iyiy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ג שישי יום
,hr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äãîù åîë äðäå,158 'nr cr.ùéì ïéàî

Bæ äcnL Bîk ,äpäåepiid ,cqg ly ,"lecbd" zcn ± §¦¥§¤¦¨
"oi`"n mzeedl ,mi`xapde zenlerd lka ezeig zehytzd

,"yi"lBçáL àéä,ezlrne ±,Bcáì àeä-Ceøa-LBãwä ìL ¦¦§¤©¨¨§©
,df geke ef dlrn zniiw cala jxazi ea wxy ±úìëéa ïéàL¤¥¦Ÿ¤

Lé àøáì àøáð íeL¦§¨¦§Ÿ¥
,BúBéçäìe ïéàîitk ± ¥©¦§©£
yxcna `aend5eli`y ,

i`exa lk mivawzn eid
did `l ,mlerd
`l mb `exal mzexyt`a
qipkdle "yezi" ly spk
df xac ,oky ;dnyp ea
`xead wiga wx `ed
dcn ."oi`"n "yi" `exal
wx `l dlrnl `id ef
mb `l` ,mi`xapd gekn
,mi`xapd lkyn dlrnl
± ef dcn biydle oiadl

:oldl xaqeny itkíâå§©
Bæ äcî,cqg ly ± ¦¨

,"oi`"n "yi" `exalàéä¦
ìk úìkNäî äìòîì§©§¨¥©§¨©¨
,íúâOäå íéàeøaä©§¦§©¨¨¨
íeL ìëNa çk ïéàL¤¥Ÿ©§¥¤

ìékNäì àøáðgeka ± ¦§¨§©§¦
,dnkgdâéOäìegeka ± §©¦
,dpiaddzìëéå Bæ äcî¦¨¦¨§¨

ïéàî Lé àøáì¦§Ÿ¥¥©¦
äàéøaä ék ,BúBéçäìe§©£¦©§¦¨
øác àeä ïéàî Lé¥¥©¦¨¨

àéä ék ,íéàøápä ìëOî äìòîlL,"oi`"n "yi" zeedzdd ± ¤§©§¨¦¥¤©¦§¨¦¦¦
àeä-Ceøa-LBãwäå ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búlãb úcnî¦¦©§ª¨¤©¨¨§©¨¨

àúéàãk ,èeLt úecçà ¯ åéúBcîeaezky itk ±øäfa ¦¨©§¨¦§¦¨©Ÿ©
LBãwä6,"ãç éäBîøâe eäéà"ceizegeke eilke jxazi `edy ± ©¨§¦§¨¦©

;cg` xac md (eizecn ,xnelk)ìëN íeL úìëéa ïéàL íLëe§¥¤¥¦Ÿ¤¥¤
BàøBa âéOäì àøáð,d"awd z` ,xnelk ±ìBëé Bðéà Ck± ¦§¨§©¦§¨¥¨

,lbeqn epi` `xapd ly elky.åéúBcî âéOäì.d"awd ly ± §©¦¦¨
i`y myke ,jxazi ez` cg` xac od eizecn ,xen`k ,oky
eizecn z` biydl xyt` i` jk ,jxazi eze` biydl xyt`

df lk ± .eizegekezehytzde zelbzd ± cqgd zcnl xy`a
zcnl xy`a mb xacd jke ± "oi`"n "yi" `exal iwl`d gkd
`ly iwl`d gekd lr xizqdl dritynd ,mevnvde dxeabd
ezeyi xnelk ,`xapd did z`f `lel ixdy ,`xapa dlbzi
mevnvd didiy gxkdd one ;ze`ivna lhazn ,ezeynne

iwl` gek mby ,`xapdn `agen didi iwl`d gekdy ,ieqikde
dfitke ± mi`xapd lkyn dlrnl `ed mlrde mevnv ly

:oldl xaqeiyâéOäì àøáð ìëN íeL úìëéa ïéàL Bîëe§¤¥¦Ÿ¤¥¤¦§¨§©¦
,Búlãb úcî,d"awd ly ±ïéàî Lé àøáì úìëéä àéäL ¦©§ª¨¤¦©§Ÿ¤¦§Ÿ¥¥©¦

,BúBéçäìed`ad ± §©£
zcn ,dlecbd zcnn

,cqgd:áéúëãkenk ± §¦§¦
aezky7:ãñç íìBò"¨¤¤

ïéà Lnî Ck ¯ "äðaé¦¨¤¨©¨¥
Bzìëéa,`xapd ly ± ¦¨§

ìL Búøeáb úcî âéOäì§©¦¦©§¨¤
,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

úcî àéäL,geke ± ¤¦¦©
úòéðîe íeöîvä©¦§§¦©
úeiçä úeèMtúä¦§©§©©

,Búlãbî,jxazi ±ãøélî ¦§ª¨¦¥¥
íéàøápä ìò úBlbúäìe§¦§©©©¦§¨¦
éelâa íîi÷ìe íúBéçäì§©£¨§©§¨§¦
mevnvde dxeabd zcn ±
zlret d"awd ly
dignd) ziwl`d zeigdy
`l (`xapd z` zniiwne

,`xapl dielb didz-ék¦
íàdidz zeigdy ± ¦

úeiçäL ,íéðt øzñäa§¤§¥¨¦¤©©
,àøápä óeba øzzñî¦§©¥§©¦§¨
àeä àøápä óeb elàëe§¦©¦§¨

k d`xp ±éðôa øác̈¨¦§¥
,Bîöòeli`ke ±Bðéàå ©§§¥

úeiçä úeèMtúä¦§©§©©
úeiðçeøäå,eze` deednd iwl`d gekd ly ±úeèMtúäk §¨£¦§¦§©§

àeä àlà ,LîMäî øBàäå åéfäk d`xp ±.Bîöò éðôa øác ©¦§¨¥©¤¤¤¨¨¨¦§¥©§
Bðéà úîàaL óàå,`xapd ±àlà ,Bîöò éðôa øác,`ed ± §©¤¤¡¤¥¨¨¦§¥©§¤¨

,LîMäî øBàä úeèMtúä Bîkzehytzd `ed `xapd jk ± §¦§©§¨¥©¤¤
geka ,exewna lelk `xapdy oeeike ;iwl`d "oi`"d ,exewnn

xe`d enk ,iwl`d`vnp `edy dryajezaxac did ,exewn
dcn dze`a ,ze`ivna lha didi `xapdy ritydl jixv df
elehia i`l daiqd j` ,exewna ze`ivna lha ynyd xe`y

- iptn `id ze`ivnaíB÷î-ìkî`ed `xapdy zexnl ± ¦¨¨
,cala exewnn xe` zehytzd-LBãwä ìL åéúBøeáb ïä ïä¥¥§¨¤©¨

,àeä-Ceøa,lekiak ±,"ìBëé ìk" øLàlra wx `l `edy ± ¨£¤Ÿ¨
lra mb `ed `l` ,zeige xe` epnn jyneie hytziy zlekid

- zeigde xe`d z` milrdle mvnvl zlekidúeiçä íöîöì§©§¥©©
óeb ìháé àlL ,Bøézñäìe åét çeøî òtLpä úeiðçeøäå§¨£¦©¦§¨¥©¦§©§¦¤Ÿ¦¨¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ïéàù åãáì ä"á÷ä ìù åçáù àéä åæ äãîù åîë äðäå
äãî íâå åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì àøáð íåù úìåëéá
ïéàù íúâùäå íéàåøáä ìë úìëùäî äìòîì àéä åæ

éùéù íåéäúìëéå åæ äãî âéùäìå ìéëùäì àøáð íåù ìëùá çë
øáã àåä ïéàî ùé äàéøáä éë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì
ìù åúìåãâ úãîî àéä éë íéàøáðä ìëùî äìòîìù
÷ä"æá àúéàãë èåùô úåãçà åéúåãîå ä"á÷äå ä"á÷ä
ìëù íåù úìåëéá ïéàù íùëå ãç éäåîøâå åäéàã
åîëå åéúåãî âéùäì ìåëé åðéà êë åàøåá âéùäì àøáð

éá ïéàùåúìåãâ úãî âéùäì àøáð ìëù íåù úìåë
íìåò áéúëãë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úìåëéä àéäù
åúøåáâ úãî âéùäì åúìëéá ïéà ùîî êë äðáé ãñç
úåèùôúä úòéðîå íåöîöä úãî àéäù ä"á÷ä ìù
íéàøáðä ìò úåìâúäìå ãøéìî åúìåãâî úåéçä
úåéçäù íéðô øúñäá à"ë éåìéâá íîéé÷ìå íúåéçäì
øáã àåä àøáðä óåâ åìéàëå àøáðä óåâá øúúñî
úåéðçåøäå úåéçä úåèùôúä åðéàå åîöò éðôá
éðôá øáã àåä àìà ùîùäî øåàäå åéæä úåèùôúäë
åîë àìà åîöò éðôá øáã åðéà úîàáù óàå åîöò
åéúåøåáâ ïä ïä íå÷î ìëî ùîùäî øåàä úåèùôúä
úåéçä íöîöì ìåëé ìë øùà àåä êåøá ùåã÷ä ìù
óåâ ìèáé àìù åøéúñäìå åéô çåøî òôùðä úåéðçåøäå
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ועוד.5. ה. ו, ואתחנן ספרי יד. פל"ט, ב"ר רפ"ז. סנהדרין ירושלמי ב).6.ראה (ג, זהר התיקוני ג.7.הקדמת פט, תהלים



oeiqק c"i ycew zay mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ד קודש שבת יום
,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íåöîöä 'éçá äðäå],158 'nr cr:ç"éì

úeàéöna àøápäxy`n xzei `l `ed `xapdy zexnly jk ± ©¦§¨¦§¦
`l` ,ze`ivna z`f lka lhazi `l ,exewnn xe`d zehytzd

."yi"k ,"ze`ivn"k d`xiiâéOäì àøáð íeL ìëNa ïéà äæå§¤¥§¥¤¦§¨§©¦
ïë-ét-ìò-óà äéäiLå ,øzñääå íeöîvä úeäîzexnl ± ¨©¦§§©¤§¥§¤¦§¤©©¦¥

,xzqdde mevnvdóeb
,Léì ïéàî àøáð àøápä©¦§¨¦§¨¥©¦§¥
zeedl ick ,dxe`kly ±
ixd jixv "yi"l "oi`"n
zelbzdd :jtidl zeidl
ixdy ,iwl`d gekd ly
`le zelbzd `id zeedzd

± cg` cvn :cgi mixacd ipy md ,`eti` ,cvik ± dxzqd
enevnv ± ipy cvne ,`xapd z` zeedl iwl`d gekd zelbzd
ixd did xzzqi `l eli`y iptn ± ?iwl`d gekd ly exzqde
ly lky meyy oipr df ixd ok m`e ,ze`ivna lha `xapd

,biydl leki epi` `xapàøáð íeL ìëNa úìëé ïéàL Bîk§¤¥§Ÿ¤§¥¤¦§¨
.Léì ïéàî äàéøaä úeäî âéOäìbiydl leki `ed oi` jk ± §©¦¨©§¦¨¥©¦§¥

ze`xidl lkei `xapdy lrete xizqnd mevnvd z`
"yi"k d`xp `xapdy df xacy ,xaqedy dn itl ."ze`ivn"k
meyn ± dlrnly mevnvde dxeabd gk zaiqn `a ,"ze`ivn"e
mb el yi jk ,zeige xe` zelble xi`dl zlekid el yiy myky

dxe`kl xyt` ± zeigde xe`d z` xizqdle mvnvl zlekid
aeygl xyt` ,xnelk ;izin` `ed mlrdde mevnvdy aeygl
mby `l` ,"ze`ivn"e "yi"l mnvr mi`ex mi`xapd wx `ly

d ,d"awd iabl`a `edy oeeikn ,"ze`ivn"e "yi" `ed `xap
mevnvd gek iciÎlr
,`xapl qgiae ,xizqnd
uegn `edy enk `ed
epax cin oiivn ± exewnl
,xiaqne oldl owfd
ielibd gek ,mdipyy
,zeigde xe`d z` zelbl
zn`a mdipy md ,zeigde xe`d z` xizqdl mevnvd geke
zilkza micge`nd ,ilke xe` ly oiprd edf ,oky ± cg` xac
mvr oi`"y llk ixd miiwe ± ixnbl cg` oipr md myxyae
miigÎgxe` 'jexr ogley'a z`aeny itke ;"mvr lr xizqn
gipn mc`yk ieqik `xwp df oi`y ,y`xd ieqik iabl di`xd
mb jk ,"mvr" eze` md ecie ey`xy iptn ,ey`x lr eci z`
,cg` xac mdipy md mevnvd geke ielibd geky oeeik :eppipra
,mi`xapd iabl wx `ed xzqdd ;izin` mlrde xzqd df oi`
iabl `l la` ,"ze`ivn"e "yi"l e`xii mi`xapdy ick xizqdl

.dlrnl

àø÷ð úeiçä øzñäå íeöîvä úðéça ,äpäå]zxez oeyla ± §¦¥§¦©©¦§§¤§¥©©¦§¨
,dlawdBîöò úeiçäå ,"íéìk" íLa,zeigd zelbzd ± §¥¥¦§©©©§

,"øBà" íLa àø÷ð;ielibe xe` ly oipr `idy ±BîkL ¦§¨§¥¤§
íeöîvä úðéça Ck ¯ BëBúaM äî ìò äqëî éìkäL¤©§¦§©¤©©¤§¨§¦©©¦§

øBàä øézñîe äqëî§©¤©§¦¨
;òôBMä úeiçäå± §©©©¥©

xizqne dqkn mevnvd
ziwl`d zeigde xe`d lr
,mi`xapl rteyd
,d`xiz `l zewl`dy
ïä ïä "íéìk"äå§©¥¦¥¥

,úBiúBàädxyr" ly ± ¨¦
oditelig e` ,"zexn`n
zetlgzn zeize`y itk)
dxyr"e (zexg` zeize`a
zeigd md "zexn`n
z` digne deednd

,mi`xapdïLøMLod ,zeize`d ly ±,C"ôöðî úBiúBà 'ä ¤¨§¨¦
rax` x`ya jke ,ziteq 'j epyie 'k epyi ,"zeletk" ody ±
od el` zeletk zeize` "dlaw"a xaqeny itke ,zeize`d

- ik ,zeize`d yxeyúBøeáb 'ä ïäLzepiga yng od el` ± ¤¥§
,dxeabdúBàöBî 'äa ìBwäå ìáää úBãéøôîe úB÷lçîä©§©§©§¦©¤¤§©§§

,úBiúBà á"ë úeeäúäì ätädnbecl xacdy itk ± ©¤§¦§©¦
lgzn "dtd ze`ven 'd" iciÎlry ,zeinybalad lcape w

zecxtp zexadl lewd
jk ± miline zeize` ly
,dlrnl zeipgexa mb
,dlrnl zexeab 'd opyiy
zeize` a"k oipr zexveid

,zepeilr'ää LøLå§Ÿ¤©
àeä úBøeábdpigad ± §

"dlaw"a z`xwpd
,"àúéðBcø÷c àðéöea"± ¦¨§©§¦¨

"`zipecxw" dlnd yexit
jyeg `ed ,zinx`a
dpiga efy epiide ,mlrde
jyege mlrd ly

,xe`n dlrnlyàéäLzpiga ±÷ézò"c äàlò äøeáb ¤¦§¨¦¨¨§©¦
,"ïéîBé,xzkd zeinipta ±ïk-íb àeä íéãñçä LøLå± ¦§Ÿ¤©£¨¦©¥
zpigaïç éòãBéì òeãik ,"ïéîBé ÷ézò"c ãñç8xacdy itk ± : ¤¤§©¦¦©¨©§§¥¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

âéùäì àøáð íåù ìëùá ïéà äæå úåàéöîá àøáðä
àøáð àøáðä óåâ ë"ôòà äéäéùå øúñääå 'åöîöä úåäî
âéùäì àøáð íåù ìëùá úìåëé ïéàù åîë ùéì ïéàî

.ùéì ïéàî äàéøáä úåäî

íåöîöä 'éçá äðäå]
àø÷ð åîöò úåéçäå íéìë íùá àø÷ð úåéçä øúñäå
êë åëåúáù äî ìò äñëî éìëäù åîëù øåà íùá
òôåùä úåéçäå øåàä øéúñîå äñëî íåöîöä 'éçá
ê"ôöðî úåéúåà 'ä ïùøùù úåéúåàä ïä ïä íéìëäå
ìå÷äå ìáää úåãéøôîå úå÷ìçîä úåøåáâ 'ä ïäù
'ää ùøùå úåéúåà á"ë úååäúäì äôä úåàöåî 'äá
äàìéò äøåáâ àéäù àúéðåãø÷ã àðéöåá àåä úåøåáâ
ïéîåé ÷éúòã ãñç ë"â àåä íéãñçä ùøùå ïéîåé ÷éúòã

:ç"éì òåãéë
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ה.8. פרק בסוף הנדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק של ביאורו ראה ה"תניא". מדפוסי בהרבה חסר הריבוע חצאי סיום



קי oeiq c"i ycew zay mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ד קודש שבת יום
,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íåöîöä 'éçá äðäå],158 'nr cr:ç"éì

úeàéöna àøápäxy`n xzei `l `ed `xapdy zexnly jk ± ©¦§¨¦§¦
`l` ,ze`ivna z`f lka lhazi `l ,exewnn xe`d zehytzd

."yi"k ,"ze`ivn"k d`xiiâéOäì àøáð íeL ìëNa ïéà äæå§¤¥§¥¤¦§¨§©¦
ïë-ét-ìò-óà äéäiLå ,øzñääå íeöîvä úeäîzexnl ± ¨©¦§§©¤§¥§¤¦§¤©©¦¥

,xzqdde mevnvdóeb
,Léì ïéàî àøáð àøápä©¦§¨¦§¨¥©¦§¥
zeedl ick ,dxe`kly ±
ixd jixv "yi"l "oi`"n
zelbzdd :jtidl zeidl
ixdy ,iwl`d gekd ly
`le zelbzd `id zeedzd

± cg` cvn :cgi mixacd ipy md ,`eti` ,cvik ± dxzqd
enevnv ± ipy cvne ,`xapd z` zeedl iwl`d gekd zelbzd
ixd did xzzqi `l eli`y iptn ± ?iwl`d gekd ly exzqde
ly lky meyy oipr df ixd ok m`e ,ze`ivna lha `xapd

,biydl leki epi` `xapàøáð íeL ìëNa úìëé ïéàL Bîk§¤¥§Ÿ¤§¥¤¦§¨
.Léì ïéàî äàéøaä úeäî âéOäìbiydl leki `ed oi` jk ± §©¦¨©§¦¨¥©¦§¥

ze`xidl lkei `xapdy lrete xizqnd mevnvd z`
"yi"k d`xp `xapdy df xacy ,xaqedy dn itl ."ze`ivn"k
meyn ± dlrnly mevnvde dxeabd gk zaiqn `a ,"ze`ivn"e
mb el yi jk ,zeige xe` zelble xi`dl zlekid el yiy myky

dxe`kl xyt` ± zeigde xe`d z` xizqdle mvnvl zlekid
aeygl xyt` ,xnelk ;izin` `ed mlrdde mevnvdy aeygl
mby `l` ,"ze`ivn"e "yi"l mnvr mi`ex mi`xapd wx `ly

d ,d"awd iabl`a `edy oeeikn ,"ze`ivn"e "yi" `ed `xap
mevnvd gek iciÎlr
,`xapl qgiae ,xizqnd
uegn `edy enk `ed
epax cin oiivn ± exewnl
,xiaqne oldl owfd
ielibd gek ,mdipyy
,zeigde xe`d z` zelbl
zn`a mdipy md ,zeigde xe`d z` xizqdl mevnvd geke
zilkza micge`nd ,ilke xe` ly oiprd edf ,oky ± cg` xac
mvr oi`"y llk ixd miiwe ± ixnbl cg` oipr md myxyae
miigÎgxe` 'jexr ogley'a z`aeny itke ;"mvr lr xizqn
gipn mc`yk ieqik `xwp df oi`y ,y`xd ieqik iabl di`xd
mb jk ,"mvr" eze` md ecie ey`xy iptn ,ey`x lr eci z`
,cg` xac mdipy md mevnvd geke ielibd geky oeeik :eppipra
,mi`xapd iabl wx `ed xzqdd ;izin` mlrde xzqd df oi`
iabl `l la` ,"ze`ivn"e "yi"l e`xii mi`xapdy ick xizqdl

.dlrnl

àø÷ð úeiçä øzñäå íeöîvä úðéça ,äpäå]zxez oeyla ± §¦¥§¦©©¦§§¤§¥©©¦§¨
,dlawdBîöò úeiçäå ,"íéìk" íLa,zeigd zelbzd ± §¥¥¦§©©©§

,"øBà" íLa àø÷ð;ielibe xe` ly oipr `idy ±BîkL ¦§¨§¥¤§
íeöîvä úðéça Ck ¯ BëBúaM äî ìò äqëî éìkäL¤©§¦§©¤©©¤§¨§¦©©¦§

øBàä øézñîe äqëî§©¤©§¦¨
;òôBMä úeiçäå± §©©©¥©

xizqne dqkn mevnvd
ziwl`d zeigde xe`d lr
,mi`xapl rteyd
,d`xiz `l zewl`dy
ïä ïä "íéìk"äå§©¥¦¥¥

,úBiúBàädxyr" ly ± ¨¦
oditelig e` ,"zexn`n
zetlgzn zeize`y itk)
dxyr"e (zexg` zeize`a
zeigd md "zexn`n
z` digne deednd

,mi`xapdïLøMLod ,zeize`d ly ±,C"ôöðî úBiúBà 'ä ¤¨§¨¦
rax` x`ya jke ,ziteq 'j epyie 'k epyi ,"zeletk" ody ±
od el` zeletk zeize` "dlaw"a xaqeny itke ,zeize`d

- ik ,zeize`d yxeyúBøeáb 'ä ïäLzepiga yng od el` ± ¤¥§
,dxeabdúBàöBî 'äa ìBwäå ìáää úBãéøôîe úB÷lçîä©§©§©§¦©¤¤§©§§

,úBiúBà á"ë úeeäúäì ätädnbecl xacdy itk ± ©¤§¦§©¦
lgzn "dtd ze`ven 'd" iciÎlry ,zeinybalad lcape w

zecxtp zexadl lewd
jk ± miline zeize` ly
,dlrnl zeipgexa mb
,dlrnl zexeab 'd opyiy
zeize` a"k oipr zexveid

,zepeilr'ää LøLå§Ÿ¤©
àeä úBøeábdpigad ± §

"dlaw"a z`xwpd
,"àúéðBcø÷c àðéöea"± ¦¨§©§¦¨

"`zipecxw" dlnd yexit
jyeg `ed ,zinx`a
dpiga efy epiide ,mlrde
jyege mlrd ly

,xe`n dlrnlyàéäLzpiga ±÷ézò"c äàlò äøeáb ¤¦§¨¦¨¨§©¦
,"ïéîBé,xzkd zeinipta ±ïk-íb àeä íéãñçä LøLå± ¦§Ÿ¤©£¨¦©¥
zpigaïç éòãBéì òeãik ,"ïéîBé ÷ézò"c ãñç8xacdy itk ± : ¤¤§©¦¦©¨©§§¥¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

âéùäì àøáð íåù ìëùá ïéà äæå úåàéöîá àøáðä
àøáð àøáðä óåâ ë"ôòà äéäéùå øúñääå 'åöîöä úåäî
âéùäì àøáð íåù ìëùá úìåëé ïéàù åîë ùéì ïéàî

.ùéì ïéàî äàéøáä úåäî

íåöîöä 'éçá äðäå]
àø÷ð åîöò úåéçäå íéìë íùá àø÷ð úåéçä øúñäå
êë åëåúáù äî ìò äñëî éìëäù åîëù øåà íùá
òôåùä úåéçäå øåàä øéúñîå äñëî íåöîöä 'éçá
ê"ôöðî úåéúåà 'ä ïùøùù úåéúåàä ïä ïä íéìëäå
ìå÷äå ìáää úåãéøôîå úå÷ìçîä úåøåáâ 'ä ïäù
'ää ùøùå úåéúåà á"ë úååäúäì äôä úåàöåî 'äá
äàìéò äøåáâ àéäù àúéðåãø÷ã àðéöåá àåä úåøåáâ
ïéîåé ÷éúòã ãñç ë"â àåä íéãñçä ùøùå ïéîåé ÷éúòã

:ç"éì òåãéë
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ה.8. פרק בסוף הנדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק של ביאורו ראה ה"תניא". מדפוסי בהרבה חסר הריבוע חצאי סיום

oeiq c"i ycew zay mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mby oeike .dlawd zxez ,dxzqpd dnkgd icnell reci
myxy ,iwl` zeige xe` ly ielibd mbe zeize` ly mevnvd
mpi` xzqdde mevnvdy xacd oaen ,"oinei wizr"a cg`
m` ,"mvr lr xizqn mvr oi`" ,xen`k ,oky .zizin` dxzqd
mevnvdy `vei `linn .dxzqd ef oi` ,cg` "mvr" md

`xapd z` deednd iwl`d gekdy ick mixizqnd ,xzqdde
`l` ,e"g dlrnl iabl llk dxzqd meyn mda oi` ,d`xii `l
"yi"k d`ixad z` e`xi mdy ,cala mi`xapd iabl wx
ze`ivna lha `xap lk ,xac ly ezin`l eli`e ,"ze`ivn"e

.exewn iabl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc zay(iyiy meil)

,ilkd ici lr cigid zeyxl mixaegn ex`yp zexitd mby aygp
e .diwfg ixack `lyeéðz÷c ,à÷éc àì ïðçBé éaøkxeht `ivendy §©¦¨¨Ÿ©§¨§¨¨¥

,õeça úBøét áBøL ét ìò óà,jkn wiecneúBøét áBøc àîòè- ©©¦¤¥©©£¨§¥
,zexitd aex `l` e`vi `ly iptn `ed xehty mrhdàäj` - ¨

z` `ived m`ìkdéàebî äte÷ àãéâàc áb ìò óà ,úBøéts` - ¨¥©©©©£¦¨¨¦©©
z` dkezl zcb`n `ide mipta dzvwn x`yp dnvr dtewdy

,zexitdøáñ÷ àîìà ,áéiçy xaeq `pzdy gken -àì éìk ãâà ©¨©§¨¨¨©¤¤§¦Ÿ
ãâà déîL.opgei iax ixack `lye ,mipta zexitdy aygp `le §¥¤¤

:dfa dxizqd aeyiia dpc `xnbdàlàåepzpyn,àéL÷dipicy §¤¨©§¨
:`xnbd zayiin .df z` df mixzeqdéîòèì õøúî äi÷æçuxzi - ¦§¦¨§¨¥§©§¥

,ezhiy itl dpynd ixacdéîòèì õøúî ïðçBé éaøåixac uxzi - §©¦¨¨§¨¥§©§¥
:`xnbd zx`ane .ezhiy itl dpynd,déîòèì õøúî äi÷æçdny ¦§¦¨§¨¥§©§¥

xehty epipyy,ätewä ìk úà àéöBiL ãò,ote` lka xaecn `l ©¤¦¤¨©¨
`l`,ïéòelãå ïéàeMé÷ äàéìî äte÷a ,íéøeîà íéøác änaoeiky ©¤§¨¦£¦§¨§¥¨¦¦§¦¦

mz`ved oi` ,xen`k dtewd agex lk z` mi`lnne milecb mdy
`iveiy cr' `pzd xn` okle ,dtewd lk z` `iveiy cr znlyp

.f` cr mi`vei `l zexitd s`y ,'dtewd lk z`ìáàdzid m` £¨
dtewd,ìcøç äàéìîzvwny meyn xehty xn`p `l df ote`a §¥¨©§¨

,`ivedy lcxga d`ved xeriy yiy dryn `l` ,mipta ilkd
äNòðepic.áéiçå ,äte÷ä ìk úà àéöBäL éîkeõøúî ïðçBé éaø ©£¨§¦¤¦¤¨©¨§©¨©¦¨¨§¨¥

,déîòèìepipyy dnyõeça úBøét áBøL ét ìò óàdpeekd ,xeht §©§¥©©¦¤¥©
,`idàìåz` `ived m` wxáBødãáìa úBøét,xehteléôà àlà §Ÿ¥¦§¨¤¨£¦

z` `ived m`ìkd,ätewä ìk úà àéöBiL ãò ,øeèt úBøétwxe ¨¥¨©¤¦¤¨©¨
ilkd zvwny onf lk ,lcxg ipirxb d`ln dtewa s`e ,aiig f`
`ivende ,cigid zeyxl ekeza `vnpd lk xagn `ed ixd mipta

.xeht
:diwfg lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyàéöBnäzeyxn ¥¦¥©¦

z` cigidïéìëBøä úte÷ipin daxd da yiy ,minya ixken - ©¨§¦
,minyaäðBöéçä äte÷ñà ìò dðúðe,miaxd zeyx `idyìò óà §¨¨©¦§¨©¦¨©©
áBøL étdïéðéîdkezay.ätewä ìk úà àéöBiL ãò øeèt ,õeça ¦¤¦¦©¨©¤¦¤¨©¨

eïézòc à÷ìñ à÷xaecny ,xnel epzrca dler -éøøöadtewa - ¨¨§¨©§¦¦§¨¥
zvwn z`veday ,miwegy minya ly miphw zexexva d`ln
lkne ,mzenlya zexexv dnk mi`vei miaxd zeyxl dtewd
zexexvd lky gkene ,dtewd lk z` `iveiy cr xeht mewn

e ,mxagn ilkdy oeik cigid zeyxl mixaegn miaygpàéL÷©§¨
äi÷æçì.xeaig epi` ilk xeaigy xn`y §¦§¦¨

:`xnbd zvxzn,ïðé÷ñò éàîa àëä ,äi÷æç Cì øîàzexexva `l ¨©¨¦§¦¨¨¨§©¨§¦©
`l` ,miwegy minya ly miphwéñðøeàaiyxy zeceb`a - §§¨¥

mi`vei mpi`y ,oenpiw ly dtilw e` dpw oebk ,mikex` minya

.dlek z` `iveiy cr xeht okle ,dtewd lk `vzy cr zenlya
:opgei iax lr `iyew,ééaà øa éáéa áø áéúî,`ziixaa epipyáðBbä ¥¦©¥¨©©©¥©¥

ñékzeyxl e`ivede milrad ziaa ediabde zern `ln wpx` - ¦
miaxdáéiç ,úaMaef d`ved lr dzin aiigy s`e ,ezaipb mlyl ©©¨©¨

ypridl eic miyper ipya aiigzpy iny `id dkldde ,zaya
mdipian xenga(:el zeaezk)`ed xengd minelyze dzina o`ke ,

iptn ,dpey oicd df ote`a mewn lkn ,dzind yperáéiçúð øákL¤§¨¦§©¥
äáéðbaqikd z` diabdy drya milrad ziaaéãéì àáiL íãB÷ ©§¥¨¤¤¨Ÿ¦¥

úaL øeqéàdyrna mpi` miaeigd ipye ,miaxd zeyxl ez`veda ¦©¨
m` mpn` .cg`äéäapbdøøâîqikd z`àöBéåmiaxd zeyxl ¨¨§¨¥§¥
,ediabdl ilanøeèt,ezaipb mlylnéøäLdf ote`aäáéðb øeqéà ¨¤£¥¦§¥¨

,ãçàk ïéàa úaL øeqéàåapbd z` aiignd `ed oipwdy oeik §¦©¨¨¦§¤¨
zian e`ivedy cr daipbd oiprl qikd z` dpw `l okle ,mlyl
d`ved zk`ln dyr mb df dyrnae ,miaxd zeyxl milrad

.dilr aiigzpe zayaCzòc à÷ìñ éàå,xnel jzrca dler m`e - §¦¨§¨©§¨
yãâà déîL éìk ãâàmby `vnp ,xeaig eny ilk ici lr xeaig - ¤¤§¦§¥¤¤

,miaxd zeyxl e`ivede qikd z` xxby ote`a `tiqadéì íéã÷̈¦¥
[el mcw-],úaL øeqéàì äáéðb øeqéàzernd z` dpw ixdy ¦§¥¨§¦©¨

meyn ,milrad zian qikd zvwn z` `ivedyk cin ezaipba
,ueg itlk dpet egztyk qikd on zernd lk z` `ivedl lekiy
on wlg e`vi xaky s` aiig epi` zaya d`ved meyn eli`e
opgei iax ixacl ,qikd lk z` `ived `ly onf lky ,zernd
zexaegn ekezay zernd eli`k aygp ,cb` eny ilk cb`y
recne .zaya d`ved meyn aiig epi`e ,eci lr cigid zeyxl

.cg`k mixeqi`d ipy milg `tiqay `ziixad dxn`
:`xnbd zvxznénð éëä åét Cøc dé÷tàc éàapbd did ok` m` - ¦§©§¥¤¤¦¨¦©¦

oicd did i`ce ,dligz `veie uegl dpet egztyk qikd z` `iven
,zay xeqi` icil `eaiy mcew ezaipb lr aiigzn didy ,jk

mpn` ,cb` eny ilk cb` zay oiprly meynïðé÷ñò éàîa àëä- ¨¨§©¨§¦©
,xaecn dna ef `ziixaa o`kåéìeL Cøc dé÷tàcz` `ivedy - §©§¥¤¤¨

jeza oiicr egzte ,dligz z`veie uegl dpet ezizgzyk qikd
zernd z` lehil leki epi` uegay oeik ,df ote`ay ,ziad
oz`ivia el zepwp opi` `linn ,qikd lk z` `iveiy cr ze`veid
mi`a zay z`vede daipb xeqi` `vnpe ,qikd z`ivi xnba `l`

.qikd z`ved xnba cg`k
:`xnbd dywnäîìç íB÷î àkéàäåz` yi qikd ileya ixde - §¨¦¨§¤§¨

`la eaigxdl lekiy ote`a ,dfl df qikd iwlg ly dxitzd mewn
.dxez xeqi`
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המשך ביאור למס' שבת ליום שישי עמ' ב



היום יום . . . קב

ה'תש"גח סיון, אסרו חה"ש ]בחו"ל[יום ששי

חומש: נשא, ששי.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ב. והנה . . . ־154־ אינו כן.

דער עולם הזה הגשמי איז א געמיש פון גינוניא של הקב"ה )א צוזאמענקונפט 
ּפלַאץ, וואו השי"ת כביכול קומט זיך צוזאמען מיט דעם אדם בחיר הנבראים( און גנת 
אגוז )בגימטריא חטא(. און השי"ת גיט א בחירה חפשית צום מענשען, אז דער מענש 

קען זיך אליין אויסקלייבן א וועג אין לעבען.

ּבֹו  ׁשֶ ׁש,  ִמְפּגָ )ְמקֹום  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ינּוְנָיא"  "ּגִ ל  ׁשֶ ֲערֶֹבת  ּתַ הּוא  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם 
ַהּכֹוֵלל[  ִעם  'ֱאגֹוז'  ה  ּלָ ]=ַהּמִ ֱאגֹוז"  ת  ְו"ִגּנַ ְבָרִאים(  ַהּנִ ִחיר  ּבְ ָהָאָדם  ִעם  ן  ּמֵ ִמְזּדַ ְבָיכֹול  ּכִ ֵרְך  ִיְתּבָ ה' 
ֶרְך  ַעְצמֹו ּדֶ ָהָאָדם ָיכֹול ִלְבֹחר ּבְ ית ָלָאָדם, ׁשֶ ִחיָרה ָחְפׁשִ ֵרְך ַמֲעִניק ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ א ֵחְטא( . ְוַהּשׁ ִגיַמְטִרּיָ )ּבְ

ים. ַחּיִ ּבַ

ה'תש"גט סיוןשבת

חומש: נשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: וכ"ש . . . ־154־ הבריאה.

די וועלט דארף הָאבען טהרת האויר. טהרת האויר איז נָאר דורך אותיות התורה. 
די אותיות שבתורה זיינען א שמירה כללית און א שמירה פרטית. חלוקת הִשתא סדרי 
וועט  ווָאס מען  "ובלכתך בדרך"'דיקער. די משנה משניות  איז א  )בעל־פה(  משנה 
חזר'ן וואו מען וועט זיין, אין ווָאס פאר א ּפלַאץ מען וועט זיין, וועט באלייכטען די 
פארבינדונג פון ישראל מיט קוב"ה. משנה איז אותיות נשמה. עס איז זייער שווער 
צו געפינען די ווערטער אויסצודריקען דעם גרעסטען תועלת בעזה"י אין דער שמירה 
כללית און דער שמירה פרטית, ווָאס דער כסדר'דיגער חזר'ן משניות וועט בעזה"י 
בריינגען. און עס פעלען אויס די ווערטער צו בַאשרייבען דעם גרויסען נחת רוח, 

ווָאס מען וועט פארשַאפען דעם בורא עולם ב"ה.

ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוָלם ָזקּוק ְלָטֳהַרת ָהֲאִויר. ָטֳהַרת ָהֲאִויר ִהיא ַרק ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ
ֶרְך".  ּדֶ ּבַ ָך  ה( ִהיא "ּוְבֶלְכּתְ ַעל ּפֶ ָנה )ּבְ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ִ ת ַהּשׁ ָרִטית. ֲחֻלּקַ ּפְ ִמיָרה  ּוׁשְ ָלִלית  ּכְ ִמיָרה  ֵהן ׁשְ
ל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ָיִאירּו   – ְצאּו  ּמָ ּיִ ׁשֶ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ְצאּו,  ּמָ ּיִ ׁשֶ ֵהיָכן  אֹוָתם  נּו  ּנְ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ָניֹות  ָנה־ִמׁשְ ׁשְ ַהּמִ
יַע  ְלַהּבִ ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  ִלְמֹצא  ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ָמה.  ְנׁשָ אֹוִתּיֹות  ִהיא  ָנה  ִמׁשְ ִריְך־הּוא.  א־ּבְ קּוְדׁשָ ִעם  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַהֲחָזָרה  ׁשֶ ָרִטית,  ַהּפְ ִמיָרה  ּוַבׁשְ ָלִלית  ַהּכְ ִמיָרה  ׁשְ ּבַ ֵרְך,  ִיְתּבָ ֶעְזַרת ה'  ּבְ יֹוֵתר,  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ַהּתֹוֶעֶלת  ֶאת 
ְגְרמּו  ּיִ ים ְלָתֵאר ֶאת ּגֶֹדל ַנַחת ָהרּוַח ׁשֶ ּלִ ֵרְך, ַוֲחֵסרֹות ַהּמִ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ִביא, ּבְ ָניֹות ּתָ ל ִמׁשְ ִדיָרה ׁשֶ ַהּסְ

רּוְך־הּוא. ְלבֹוֵרא עֹוָלם ּבָ

ה'תש"גי סיוןיום ראשון

חומש: בהעלותך, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק ג. והנה . . . אפס בלעדו.

רבינו הזקן ענה לאחד בהכנסו ליחידות: ...בני ישראל ווערען ָאנגערופען נרות. א 
נר איז כלול פון כלי פתילה שמן ואש. מען מוז אבער ָאנצינדען דעם אש און דעמָאלט 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



קג היום יום . . . 
איז דָאס מאיר. בא דיר איז א גוטער נר, ָאבער עס פעלט דיר דער ָאנצינדער. דורך 
הכאה בכח אין דעם אבן של נפש הבהמית, געהט ארויס א ניצוץ אש, וועלכער צינדט 

ָאן דעם אש אלקי.

ִתיָלה,  ִלי, ּפְ לּול ִמּכְ ָרֵאל ְקרּוִיים ֵנרֹות. ֵנר ּכָ ִיׂשְ ֵני  ְנסֹו ִליִחידּות: ...ּבְ ִהּכָ ּבְ ֵקן ָעָנה ְלֶאָחד  נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ְדִליק;  ָך הּוא טֹוב, ַאְך ָחֵסר ְלָך ַהּמַ ּבְ ר ׁשֶ ית ֶאת ָהֵאׁש, ְוָאז הּוא ֵמִאיר. ַהּנֵ ִבים ְלַהּצִ ֶמן ְוֵאׁש. ַאְך ַחּיָ ׁשֶ

ית ֶאת ָהֵאׁש ָהֱאלִֹקי. ַמּצִ ז ִניצֹוץ ֵאׁש, ׁשֶ ֲהִמית, ִנּתָ ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ֶאֶבן ׁשֶ ֹכַח ּבָ ָאה ּבְ ַעל־ְיֵדי ַהּכָ

ה'תש"גיא סיוןיום שני

חומש: בהעלותך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והמשל . . . ־156־ ואפס בלעדו.

משיחות אאמו"ר: אין דער עבודה פון עבודת ה' ע"ד החסידות, זיינען פאראן אלע 
מדריגות ... די דרגא פון מת באדארף קיין סך הסבר ניט הָאבען. עס איז אבער אויך 
פאראן - ת"ל - תחית המתים אין עבודה רוחנית. א מת איז קאלט, עס איז ניטָא אזא 
קאלטע זאך ווי שכל הטבעי און שכל אנושי, און ווען דער שכל הטבעי פארשטעהט 
א השגה אלקית און די מדות שבשכל ווערען נתפעל און גערירט פון דעם געשמאק 

שכלי, איז דָאס דער אמת'ער תחית המתים.

ַהֲחִסידּות,  ֶרְך  ּדֶ ַעל  ה'  ֲעבֹוַדת  ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ֵסֶדר  ּבְ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יחֹות  ִמּשִׂ
ִתים  ת ַהּמֵ ִחּיַ ם – ּתֹוָדה ַלה' – ּתְ ֶמת ּגַ ר ַרב. ַאְך ַקּיֶ ת ֵמת ֵאיָנּה ְזקּוָקה ְלֶהְסּבֵ ְרּגַ ל ָהָרמֹות.. ּדַ ִנְמָצאֹות ּכָ
ֶכל  ר ַהּשֵׂ י, ְוַכֲאׁשֶ ֶכל ֱאנֹוׁשִ ְבִעי ְוׂשֵ ֶכל ַהּטִ מֹו ַהּשֵׂ ְך ַקר ּכְ ל־ּכָ ָבר ּכָ ֲעבֹוָדה רּוָחִנית. ֵמת הּוא ַקר, ֵאין ּדָ ּבַ
זֹו  ֲהֵרי   – ְכִלית  ַהּשִׂ ֵמָהֲעֵרבּות  ּוְמִגיבֹות  ֲעלֹות  ִמְתּפַ ֶכל  ּשֵׂ ּבַ ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ ֱאלִֹקית,  ָגה  ַהּשָׂ ֵמִבין  ְבִעי  ַהּטִ

ית. ִתים ָהֲאִמּתִ ת ַהּמֵ ִחּיַ ּתְ

ה'תש"גיב סיוןיום שלישי

חומש: בהעלותך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וכדברים . . . ־156־ להקדים.

ֶסגֹול. ָקַמץ ְוֹלא ּבְ ְדָברֹו": ִנְהָיה - ַהּיּו"ד ּבְ ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ ת "ׁשֶ ִבְרּכַ ּבְ

ֲעִמיְדָך ַעל  י ִהיא ּתַ ּקֶֹרת, ּכִ ָביו: ֱאהֹוב ֶאת ַהּבִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
י. ַהּגַֹבּה ָהֲאִמּתִ

ה'תש"גיג סיוןיום רביעי

חומש: בהעלותך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ד. כי . . . ־עט־ להטיב.

ֶאְמַצע ִלּמּודֹו,  קֹול ְוִנּגּון, ְוִלְפָעִמים ָהָיה ַמְפִסיק ּבְ ה ִנּגּוִנים. ִלּמּודֹו ָהָיה ּבְ ּמָ ר ּכַ ַמח ֶצֶדק" ִחּבֵ ַה"ּצֶ
ן ֵאיֶזה ִנּגּון. ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות[, ּוְמַנּגֵ ִתיָבתֹו דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ אֹו ׁשּו"ת ]=ׁשְ אֹו ּכְ

ה  ּמֶ ּבַ יֹוֵדַע  ָהָיה  ַמח ֶצֶדק"  ל ַה"ּצֶ ׁשֶ ִנּגּונֹו  ִמּקֹול  ר  ֲאׁשֶ ר,  ִסּפֵ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ָעה. אֹוָתּה ׁשָ הּוא ָעסּוק ּבְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . קד

ה'תש"גיד סיוןיום חמישי

חומש: בהעלותך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה כמו . . . ־158־ ליש.

ֵאין  יָון ׁשֶ ית" - ּכֵ ר ְלָבֵרְך, ְמָבְרִכים "ַעל ִמְצַות ִציּצִ ּתָ ּמֻ ָיַדִים ְנִקּיֹות ּוְבָמקֹום ׁשֶ ּבֶֹקר ּבְ ית ָקָטן ּבַ ת ַטּלִ ְלִביׁשַ ּבִ
ֵמׁש  דֹול - ְיַמׁשְ ית ּגָ ה - ִאם ֵאינֹו לֹוֵבׁש ַטּלִ ִפּלָ עּור ִעּטּוף. ִאם ָאסּור ְלָבֵרְך, ֲאַזי ֹקֶדם ַהּתְ נּו ׁשִ ּלָ ית ָקָטן ׁשֶ ַטּלִ ּבְ

ד' ִציִצּיֹוָתיו ִויָבֵרְך ָאז. ּבְ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr av sc zay(ycew zay meil)

oiicr mewn lkn ,`iveny mixacd z` d`ex epi`y oeik dzegt
j` ,zrd lk efge`e cbaa mixexvy oeik ,miapbd on md mixnzyn
`l` llk mixnzyn mixacd oi` dhnl dgzty dxebga `ivena

okle ,llk dxiny ef oi`e ,jka oigaiy `la mdil`n miltepénãî§©¥
déì`ivenl df ote` md mincn -,Bìâøå Bãé øçàìjxcd oi`y ¥§©©¨§©§

.edexhte ,llk jk `ivedl
:dpyna epipy'åë äMàä ,eøîà úîàadiptln oia xpiqa zxbegd ¤¡¤¨§¨¦¨

.zaiig dixg`ln oiae
]`xnbddf oica dpynd dtiqed recn zx`and `ziixa d`ian

:'exn` zn`a'àðz,`ziixaaìkxn`y oicl `pzd siqedy mewn ¨¨¨
oeyld z`úîàa'y eprinydl epiid ,'exn`,àéä äëìäwleg oi`e ¤¡¤£¨¨¦

.dilr
:dpyna epipy.[ïé÷út éìa÷î óà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©§©§¥¦§¦

:dcedi iax ly enrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdàðz̈¨
,`ed dcedi iax ly mrhd ,`ziixaaúeëìî éøìáì ïkLixteq - ¤¥©§¨¥©§

mc` icil azkd z` mixqene jlnd xac z` miazekd zeklnd
,mieqn mewnl exiariy,ïk ïéNBòdf mc`l xeqnl mipeekzny ¦¥

uegpe ,eze` mi`ven mpi` m`e ,enewnl jlnd xac z` xiariy
.epxiariy xg` mc`l eze` mixqen ,cin jlnd xac z` xiardl

äðùî
miaxd zeyxl cigid zeyxn e`ivedy mipy oic zx`an dpynd

:zayaøkk àéöBnäcigid zeyxníéaøä úeLøìzaya,áéiçm`e ©¦¦¨¦§¨©¦©¨
,íéðL eäeàéöBämdipy ,ecal e`ivedl leki cg` lky oeik.ïéøeèt ¦§©¦§¦
y `yn la`ìBëé àìs`ãçàmdnBàéöBäì,ecal,íéðL eäeàéöBäå Ÿ¨¤¨§¦§¦§©¦

mdipy.øèBt ïBòîL éaøå .ïéáéiç©¨¦§©¦¦§¥

àøîâ
:epzpyn oecipa dreny d`ian `xnbd,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©

dì éøîàåy mixne` yie -àðz àúéðúîa dì éøîàå ,ééaà øîà- §¨§¦¨¨©©©¥§¨§¦¨§©§¦¨¨¨
zeyxn zaya e`ivedy mipy ,`ziixaa epipyy mixne` yie

y `yn miaxd zeyxl cigidìBëé äæecal e`ivedlìBëé äæå ¤¨§¤¨
,ecal e`ivedl,áéiçî øéàî éaøxaqe ,d`ved jxc `edy oeik ©¦¥¦§©¥

onwl x`aziy itk exhetl weqtn yexcl oi`y(.bv),äãeäé éaøå§©¦§¨
,íéøèBt ïBòîL éaøå`pzd mzqy itke ,jk `ivedl jxcd oi`y §©¦¦§§¦

y `yn mipyd e`ived m`e .dpynaìBëé Bðéà äæecal e`ivedl ¤¥¨

ìBëé Bðéà äæå,e`ivedl mileki eid cgi mdipy wxe ,ecal e`ivedl §¤¥¨
,íéáéiçî øéàî éaøå äãeäé éaø,ede`ivei mipyy `id jxcd dfay ©¦§¨§©¦¥¦§©§¦

k dcedi iax xaq df ote`a okle,aiigy xi`n iaxïBòîL éaøå§©¦¦§
øèBtonwl z`f yxce ,df ote`a s`(my)e`ived m`e .miweqtn ¥

y `yn mipydäæmdn cg` -ìBëé,ecal e`ivedläæåipyd -Bðéà ¤¨§¤¥
ìBëél ,ecal e`ivedláéiç ìkä éøácin x`azi oldle ,mdn cg` ¨¦§¥©Ÿ©¨

.aiigd
:df oicl di`x `xnbd d`ianéëä énð àéðz,`ziixaaàéöBnä ©§¨©¦¨¦©¦

økkcigid zeyxn mglíéaøä úeLøì,zaya,áéiçm`eeàéöBä ¦¨¦§¨©¦©¨¦
áéiçî øéàî éaø ,íéðL.ote` lkaíà ,øîBà äãeäé éaøåe`ived §©¦©¦¥¦§©¥§©¦§¨¥¦

y `ynBàéöBäì ãçà ìBëé àì,ecalíàå ,ïéáéiç ,íéðL eàéöBäå Ÿ¨¤¨§¦§¦§©¦©¨¦§¦
,åàì,ecal e`ivedl mdn cg` lk cia gk yiy `yn e`ived `l` ¨

,xaecnd xkkd oebkeøèBt ïBòîL éaøå ,íéøeètx`eane .ote` lka §¦§©¦¦§¥
mipy e`ivede ecal `ivedl leki cg` lk m` dcedi iaxly
,df ote`a s` miaiigy xaq aiignd xi`n iax `linne ,mixeht

.mcewd xn`nd itke
.ede`ivedy mipy oipra zehiyd zexewne inrh zx`an `xnbd

:`xnbd zxxanéléî éðä àðîzg` xeqi` zk`ln eyry mipyy §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .mixeht cgiø eðúcïðaoipra xn`p ,`ziixaa §¨©¨¨
bbeya dxiar lr z`hg aeig(fk c `xwie)dúNòa''d zFvOn zg` ©£Ÿ¨©©¦¦§

`weecy 'dzeyra' zaizn micnle ,'dpiUrz `l xW`úà äNBòä £¤Ÿ¥¨¤¨¨¤¤
dxiarddlek,z`hg aiig.dúö÷î úà äNBòä àìåm`y epiide ¨§Ÿ¨¤¤¦§¨¨

z` cg` lk dyr `le ,exiag mr cgi bbeya dxiar dyr mc`
ze`nbec `ziixad d`iane .z`hgn xeht ,zenilya dxiard

:zaya zexeq`d zek`lnn jklïéæçBà eéäL íéðL ,ãöékzaya ¥©§©¦¤¨£¦
æbìnad`eaz seq`le jetdl ynynd ,mipiy yly oa ilk - ©©§¥

,oxeba enxerle dcyaïéæâBìåd`eazd ileaiy z` mitqe` - §§¦
eidy e` ,zaya dxeq`d xnrn zk`ln lr mixaere ,dcya

mifge`økøkamibxe`d z` ynyne cg ey`xy ur -ïéèáBLå- ©¦§¨§§¦
lr mixaere ,bix`ay [qiqad iheg] izyd iheg z` mixcqn

zaya dxeq`d jqin zk`ln(:dr lirl)mifge`y e` ,ñBîìewa- ©§
da miazeky dvep,ïéáúBëåefg`y e`eàéöBäå äðwacgi eze` §§¦©¨¤§¦

cigid zeyxn,íéaøä úeLøìel` lkaìBëéy xnel ziideäé ¦§¨©¦¨§
[eidi-]øîBì ãeîìz ,ïéáéiç(my),'dúNòa'`weecyúà äNBòä ©¨¦©§©©£Ÿ¨¨¤¤
dlek,aiig,dúö÷î äNBòä àìåleki mdn cg` lk didy oeike ¨§Ÿ¨¤¦§¨¨

wx dyr cg` lky `vnp ,cgi de`yre dxiard lk z` zeyrl
.mixehte dzvwn z`

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

המשך ביאור למס' שבת ליום שבת קודש עמ' ב



קה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  סיון ח' ראשון יום שעבוד' מידי מפקיע 'הקדש

:Ê ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰åéñëð Léc÷nä©©§¦§¨¨
òé÷ôî Lc÷ääL ,Lc÷ää ïî óøèì ìBëé áBç ìòa ïéà ¯¥©©¨¦§Ÿ¦©¤§¥¤©¤§¥©§¦©
íãà änk ïéãîBà ,Lc÷ää ãiî ò÷øwä ïéãBtLëe .ãeaòMä©¦§§¤¦©©§©¦©©¤§¥§¦©¨¨¨
ç÷Blä ãéa ïélçì àöúå äãtzLkL éôì ...Bæ äãNa ïzì äöBø¤¦¥§¨¤§¦¤§¤¦¨¤§¥¥§ª¦§©©¥©

.dúBà óøèéå áBç ìòa àBáé ¯¨©©§¦§Ÿ¨
בקדושת רק  הקדוש  אפילו  הקדש , כל הרמב "ם  לדעת

להקדש ודמיו  אותו  פודים אלא  להקרבה  ראוי  ואינו דמים 

יכול  חוב  בעל "אין ולכן  שעבוד מידי מפקיע קרקע ), (כגון 

ההקדש " מן משנה)לטרוף  .(מגיד

ד"ה ב . נט, כתובות  (רש "י  ראשונים כמה  לדעת  אבל

שקדוש בדבר רק שעבוד מידי  מפקיע  הקדש ועוד ), הקדש .

המזבח, על להקרבה  שהוקדשה בהמה  היינו הגוף , בקדושת

מידי מפקיע  אינו  דמים, בקדושת  רק הקדוש  הקדש  אבל 

שעבוד.

הראב "ד  הי"ד)וגם  ז פרק וחרמין ערכין על (הל' והשיג  כן  סובר 

הגמרא  ממשמעות ב)הרמב"ם  כג, :(ערכין

אשה כתובת עליו והיתה  נכסיו "המקדיש  נאמר : במשנה

ההקדש מן כתובתה לגבות  יכולה  האשה  אין - חוב  ובעל

ליתן מנת  על פודה  הפודה  אלא  חובו את  חוב  בעל ולא 

הגמרא : ושואלת  חובו". את  חוב  ולבעל בכתובתה  לאשה 

נכסים והרי  ההקדש , מן אלו נכסים  לפדות צריך מדוע 

המקדיש , בבעלות  אינם  החוב  לבעל  או  לאשה  המשועבדים

יכול  לא ההקדש  שלו , שאינו  דבר  מקדיש  אדם  שאין וכיון 

עליהם  שם)לחול  רש"י תורה(ראה מדין  הגמרא : ומתרצת ?

גזרו אך  אותם , לפדות  צורך ואין לחוב  משועבדים הנכסים 

ההקדש מן נכסים  להוציא  שאפשר לומר  יטעו  שמא  חכמים 

מועט. בסכום  אלו נכסים גם  לפדות  הצריכו ולכן פדיון, ללא 

מפקיע ההקדש  אין דמים  שבקדושת הראשונים  לפי והנה ,

לפדות צריכים  בכלל  למה  הגמרא שאלת מובנת  שעבוד , מידי

נפקע דמים בקדושת  שגם הרמב"ם  לשיטת  אך אלו , נכסים 

לפדותם ? צריך  ובודאי  הקדש  נכסי הם  הרי  השעבוד ,

משנה ' ה 'לחם  שם)ומבאר  ערכין :(הל'

הנכס מן חובם  את  לגבות  יכולים  אינם החוב בעלי אמנם

לשלם יצטרך  אותו  שיפדה  אחר אדם  אבל  הקדש , שבידי

חוזר הקדש מרשות  יוצא כשהנכס כי חובם, את  החוב  לבעלי

מועט בסכום  היא  הפדיה ולכן  רוצה השעבוד, אדם כמה ("אומדין

חובו") את חוב לבעל שיתן מנת על זו בשדה .ליתן

המשנה  מלשון היא : הגמרא  ליתן ושאלת  מנת על פודה ("הפודה

בכתובתה...") הנכסלאשה את  לפדות יכול  אחר  אדם  שרק  משמע 

בסכום הנכס  את  בעצמם  החוב בעלי  יפדו לא  ומדוע מהקדש ,

פדיון " בלא  יוצא  הקדש  יאמרו "שלא  הוא : והתירוץ  מועט?

יצא שהנכס  הרואים  יחשבו יפדו, עצמם  החוב  בעלי  אם  -

להם ), משועבד היה הנכס  בעבר (כי פדיון כל  בלא  מהקדש 

שיראו כדי ממנו , חוב הבעל ויקח אחר  "שיפדה  תקנו  ולכן

חוב". הבעל  לקח וממנו שפדאוהו הכל

ה'תש"פ  סיון ט' שני יום לעולם'? בא שלא 'דבר משתעבד איך

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰äáBb áBç ìòa©©¤
ïéa ,äàöBä úîçî çéaLäL ïéa ¯ ç÷Blä çéaLäL çáMä úà¤©¤©¤¦§¦©©¥©¥¤¦§¦©¥£©¨¨¥

.íäéìàî íéñëð eçáML¤¨§§¨¦¥£¥¤
כולל  למלוה , נכסיו את  שמשעבד  בשטר  כתב  הלוה אם 

cizraנכסים  dpwiy('דאיקני')הלוה שקנה קרקע  גם  הרי –

xg`lלמלוהההלו משועבדת  א)ואה , קנז, בתרא פסק(בבא וכן .

ה"א)הרמב "ם פי"ח .(לעיל

אדם ש 'אין חכמים דעת  עם  אחד  בקנה  עולה הדבר  ואיך

לעולם'? בא  שלא  דבר מקנה 

הרשב "ם  אלא)מבאר ד"ה :(שם

דקל  (כפירות  הקנין בשעת  בעולם  כלל שאינו דבר א.

אלא בעולם  שישנה  קרקע אבל מקנים , אין עדיין) צמחו  שלא

ב . לשעבדה . יכול השעבוד, בזמן  לרשותו  באה לא  שעדיין 

(אף לעולם ' בא  שלא  'דבר  לשעבד שאפשר קבעו  חכמים 

לווים '. בפני  דלת  תנעול 'שלא  כדי אותו), מקנים שאין

בגמרא אמרו ב)ועוד קנז, בתרא בבא א. טו, ממציעא מלוה(בבא :

המשועבדת הקרקע  את הלווה  מן שקנה  הלוקח מן הגובה

ראשונים והקשו הקרקע. שהשביחה  השבח מן גם  גובה  לו,

א) טו, שם הר"ן חידושי תריץ. ד"ה ב. יד, ב"מ הגמרא(תוספות מסוגיית  :

שהתנו משום היא  השבח שגביית משמע, בבבא ֿבתרא 

משמעות ואילו  ('דאיקני'), בעתיד שיהיו נכסים גם  לשעבד

התנו לא אם אף  השבח את  שגובה  היא  בבבא ֿמציעא  הגמרא 

בשטר ?

הר "ן (שם):ומבאר

מאליה  הקרקע  שהשביחה  דממילא')שבח החוב('שבח בעל ,

בשטר כתבו  ולא  כך על  התנו לא אם גם  הלוקח  מן גובה 

של  והוצאותיו  עבודתו ידי על  שהשביח ושבח 'דאיקני ',

הוצאה')הלוקח מחמת והתנו('שבח כשכתבו רק  גובה  חוב  הבעל 

למלוה . משתעבד  כך  אחר  שיבוא  מה  שגם 

ש "טורף כתב מאליו הבא שבשבח  הרמב "ם , שיטת  גם  וזו 

הנכסים את  גם  להקנות  שצריך  הזכיר ולא  השבח ", כל 

פירש הוצאה' 'מחמת  הבא  בשבח ואילו  כך, אחר  שיבואו 

ההלכה)הרמב "ם  משמעון(בהמשך שלוה  "ראובן  כאשר  שזהו 

zepwlמנה  cizr ip`y ,el azke."

אם גם למלוה  משתעבד מאליו  הבא  ששבח הדבר ובטעם 

לא זה  ששבח אף  משועבדים , יהיו הנכסים  שכל  כתבו לא 

מבריסק הגר "ח מבאר מעולם, הלווה  של חיים היה  רבינו (חידושי

כאן) נחשבהלוי הקונה  עבודת  ללא מהקרקע  הבא  sebkששבח
rwxwd על חל הקנאה ), ללא (אף  הקרקע  על שחל והשעבוד

השבח.
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ה'תש"פ  סיון י' שלישי יום בלילה  וחתימה ביום כתיבה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ‰ÂÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰eäeáúkL øèL§¨¤§¨
íàå ;íc÷î àeäL éðtî ,ìeñt ¯ Bì Ceîqä äìéla ízçðå íBia©§¤§©©©§¨©¨¨¦§¥¤ª§¨§¦
ét ìò óà ¯ eäeîúçå ,äìélä ñðëpL ãò ïéðòa íé÷eñò eéä̈£¦¨¦§¨©¤¦§©©©§¨©£¨©©¦

.øLk ,äìéla epnî eðwL¤¨¦¤©©§¨¨¥
לעיל  כמבואר  פסול , מוקדם  שאם(ה"א)שטר  משום  ,

לאחרים שמכר מהקרקעות יגבו  חובו  את ישלם  לא  המתחייב 

יותר מאוחר חל שהחוב  בעוד  בשטר, הכתוב  הזמן  לאחר 

שלא מהלקוחות שגבו ונמצא  החוב  לפני  נמכרו  אלו וקרקעות 

כדין.

ענין באותו  עסוקים היו  כאשר  מדוע  ראשונים  ונחלקו

רק שנחתם  למרות  כשר השטר  ביום , השטר כתיבת  בשעת

בלילה .

הר"ן ב)לדעת  ח, והרי(גיטין הלוואה  בשטר  רק  מדובר ,

ההלוואה ואם  השטר  מחמת ולא  ההלוואה  מחמת  חל החיוב

הוא ובדין מאז  השתעבדו כבר הלווה  נכסי הרי ביום , נעשתה 

בשטרות אך  לחוב , השתעבדו וכבר  שמכר מהנכסים  שיגבו

קנין ידי על או  עצמו  השטר  ידי על  חלה  ההתחייבות שבהם

עסוקים כשהיו להכשיר  אין אכן  השטר , חתימת  בעת  הנעשה 

רק חלה  בפועל ההתחייבות  שהרי יום , מבעוד ענין באותו

מבעוד  השתעבדו לא  והנכסים בלילה השטר חתימת  בעת

כדין. שלא  זה  הרי ביום , שקנו מהלקוחות  יגבו ואם  יום,

שגם משמע  בכך , מחלק שאינו  הרמב "ם  מדברי אך

כשרים . יום , מבעוד ענין באותו  עסוקים  היו  אם  חיוב , בשטרי 

הקנין בנושא  שעסוקים  משעה  לדעתו  כי אומרים יש  ובטעמו,

הכתיבה , בעת  נוכחים  השטר  על לחתום  העומדים  והעדים 

מהקרקעות שיגבו הוא  ובדין  החתימה , קודם  כבר חל  החיוב

שעה  מאותה אישות)שנמכרו  מהלכות פ"י ח"ד דוד בית ויש(ראה .

אך  החתימה, משעת  רק חלה  ההתחייבות אמנם  כי אומרים 

התפרסם כבר  הדבר  יום, מבעוד בענין עסוקים והיו מאחר 

מאותו לקנות לא להיזהר  הלקוחות  על היה  וממילא מאז,

שעושה , לקנין להשתעבד שעומדות ידוע שהרי  קרקעות  אדם

מהם שיגבו לחשוש  לנו ואין  לעצמם  הזיקו קנו  זאת  בכל ואם 

כדין עה)שלא  סי' מהדו"ת שלום .(שאלת

ה'תש"פ  סיון י"א רביעי יום מלשלם  הפטור ערב

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰äaúk ìL áøò̈¥¤§ª¨
lî øeèt ,Bãiî eðwL ét ìò óà ¯àìå ,äNò äåöî éøäL ;ílL ©©¦¤¨¦¨¨¦§©¥¤£¥¦§¨¨¨§Ÿ

.ïBîî døqç¦§¨¨
לשלם עצמו  על שקיבל כתובה  של  ערב  הרמב "ם , לדעת

ופטור משתעבד  אינו בקנין , התחייב  אם  אף  הכתובה , דמי  את 

מלשלם .

משנה ': ה'מגיד  ומבאר

אם החוב את  למלווה  לשלם  הערב התחייבות  לכאורה ,

יפרע ודאי שהלווה  סמך כי 'אסמכתא ' היא  ישלם  לא הלווה 

קונה  אינה ו'אסמכתא' חובו, ה"ב)את פי"א מכירה אלא(הל'

ומשתעבד  גמר  ליה, מהימן דקא  הנאה ש "בההוא משום 

ב)נפשיה " קעג, בתרא האמין(בבא שהמלוה מכך בהנאה  היינו ,

שלם . בלב  משתעבד  הערב ערבותו, סמך על  ממון והוציא בו

לא הרי  הנישאת שהאשה  כיון כתובה, של בערב  זה , ולפי

הם הנישואין (וגם  סמכה  ערבותו  על ולא  ממון, הוציאה 

'אסמכתא ' זו  ישתעבד , שבגללה  הנאה  לערב  ואין  לטובתה),

בקנין. אפילו קונה  שאינה 

המשפט' 'נתיבות  פי"ז ובספר אישות הל' רב' מלך ב'קרית (הובא

עליו:ה"ט) הקשה

ב)בגמרא קעד, משתעבד (שם אינו  כתובה  של  שערב  מבואר

צורך  לה ואין מהאשה כלום  חיסר שלא  כיון  א . סיבות : משתי

רק כוונתו ב . דעת. וגמירות הנאה  לו אין בו , 'להאמין'

אבל  להינשא , תסכים  שהאשה  כך לידי ולהביא  מצוה  לעשות 

הערבות" לפרוע  כוונתו  שם)"אין הרמב "ם(רש"י כתב  וכן  .

חיסרה לא  ו(ב) עשה  מצוה (א ) שהרי מלשלם ש "פטור  כאן,

התוספות כתבו  וכן  מצוה)ממון". ד"ה א נ, בהצטרפות(גיטין שרק 

הכתובה , לפריעת  להשתעבד בדעתו  גומר אינו הסיבות  שתי

ממון' חיסרה  ש 'לא  בהסבר  די משנה ' ה 'מגיד דברי לפי ואילו 

היא , 'אסמכתא ' זו  ערבות  כי מלשלם  הערב  את  לפטור כדי 

מצוה ? משום  זאת שעשה  - נוסף טעם  צריך ומדוע

ותירץ :

היה אפשר זאת ובכל  ממון, לאשה  חיסר לא  הערב אמנם

סמך  על להינשא  הסכמתה מעצם  הנאה לו שיש  לומר 

הטעם את  גם  צריך ולכן, משתעבד . זו בהנאה  וגם  ערבותו ,

רצונו אלא  להשתעבד  מתכוון  אינו אני' 'ערב  שבאומרו השני 

להינשא . שתסכים  כדי מצוה , לשם 

ה'תש"פ  סיון י"ב חמישי יום הטענה? ממין אינה ההודאה מתי

:„È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰éì Lé äðî'¨¤¥¦
éúBaø eøBä ...'ïBãwt éãéa Eì Lé øðéc íéMîç ...'äàåìä Eìöà¤§§©§¨¨£¦¦¦¨¥§§¨¦¦¨©©
,äàî Bì áiç àeäL Bðòè éøäL ;òáMéå ,úö÷îa äãBî äfL¤¤¤§¦§¨§¦¨©¤£¥§¨¤©¨¥¨
,äàåìä íeMî Bì áiçúð él äîe ;íéMîç Bì áiç àeäL äãBäå§¨¤©¨£¦¦©¦¦§©¥¦©§¨¨

.ïBãwt íeMî Bà¦¦¨
היא הנתבע  הודאת  כאשר  רק  שבועה  חייב  במקצת  מודה 

התובע  שתבע ענין לעיל מאותו ראה בחטים. לו והודה חטים (טענו

מעות ה"ח) תבעו  אם  הרמב "ם , ולדעת  .d`eldלו והודה

כיoecwtבמעות  ענין , באותו הודאה זו הרי הסכום, במקצת

וישבע פקדון " משום  או  הלואה  משום  לו  נתחייב  לי "מה

כדין.

בפקדון לו והודה  בהלואה תבעו  אם  הראב "ד, לדעת  אך
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הטענה ממין שלא  בהודאה  כי נשבע  אינו הסכום , במקצת 

שונות . טענות  שתי הן  ופקדון והלואה שבועה , חייב  אינו

ערוך' סי"ט)וה 'שלחן פח סי' הרמב "ם .(חו"מ כדעת פסק

הש "ך סקל"ט)וכתב  כתבו(שם כי זו  כדעה  שהעיקר

ועוד)ראשונים  הרי"ף בדפי א יז, ב"ק יוסף תבעו(נמוקי הדין  שטעם 

הודה שהנתבע מאחר  כי הוא , פטור  בשעורים  והודה חטים 

השעורים)מעצמו בפני(על אמר  לא  וגם כך על  שייתבע  מבלי

וכוונתו דין ' בעל 'הודאת  נחשבת  זו  אין  – עדי' 'אתם עדים 

בך  הייתי  'משטה  לומר  ויוכל התובע  דברי  את  לדחות רק

היא כשההודאה לומר ניתן  זה ואת  כלום '. חייב איני  ובאמת 

`lלו מודה  כאשר  כאן , אבל התובע, שתבע  ענין באותו

שתבעו  המין ממון)באותו  היא וההודאה ממון היא זו(והתביעה אין 

מה כפי  לו לתת  מוכן סוף  סוף  שהרי התובע  דברי  דחיית 

פקדון". משום  או  הלואה "משום  זו  אם לי מה  כי שמבקש ,

ה'תש"פ  סיון י"ג שישי יום דין  בעל הודאת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰,ïéc ìòa úàãBä¨©©©¦
.íéãò äàîk§¥¨¥¦

הודאת של הנאמנות וטעם  בגדר נחלקו  האחרונים 

בעלֿדין:

לב  סק"ד)המהרי"ן סל"ד החושן בקצות לבעל (הובא שאין  כתב 

אצל  קרוב  ש 'אדם כיון  כי עצמו , את  לחייב  אפילו  נאמנות  דין 

זהו ולכן  פסולה , עדותו לחובתו  מעיד  כאשר גם  עצמו ',

גם עצמו  את  לחייב  יכול  אדם  כי  ונתינתֿמתנה , חיוב  מתורת 

בחיוב עצמו  את  לחייב  בא  כאילו  ובהודאתו חייב , כשאינו 

מנה . לך אני מתחייב  כאומר  ונעשה  חדש 

החושן' ה'קצות כן,(שם)אבל  לומר  שאיֿאפשר  כתב 

על  שמודה  בגלל שבועה  שחייב במקצת  ממודה והראיה 

אלא ב "ד, בפני בכל כופר  היה "ואילו  – הטענה  מקצת 

ודאי זוז, בחמישים בפניכם  עצמי  מחייב  אני  אעפ"כ שאומר 

גזירת היא  בע"ד הודאת ולדבריו שבועה " חיוב  בזה  אין 

קרוב ופסלה עצמו על האדם  את האמינה  שהתורה הכתוב

את לזכות  כשבא  ולכן  עצמו, על  לא  אבל  אחרים  על כשמעיד 

אחרים . על  מעיד שהרי  נאמן  אינו  עצמו

הרוגוצ 'ובי  ה"א)והגאון פ"א בתולה נערה הל' פענח מבאר(צפנת

בגמרא  אמוראים  נחלקו זה  א)שבדבר  לג, באחד (ב"ב מעשה  .

ואדם אבין  בר אידי רב  ונחלקו דקל , עץ אחריו  והשאיר  שמת 

התברר שלא  ולאחר  למת  יותר הקרוב  היורש  מהם  מי  - אחר

גבר '. דאלים 'כל  מדין בדקל  והחזיק  זה  אדם  התגבר הדבר ,

ופסק יותר, קרוב  אבין  בר  אידי שרב  האיש  הודה  זמן לאחר 

אך  אבין , בר  אידי  רב לחזקת הדקל את להעביר  חסדא  רב

גם להחזיר עליו  אלא  הדקל בהחזרת  די שלא טען אידי  רב

והשיב כדין. שלא  אכלם  שהרי עכשיו עד  שאכל  הפירות  את 

מכח  ורק בדקל האיש  החזיק  עכשיו עד הרי  חסדא: רב לו

את לך כנותן הוא  שבהודאתו ונמצא  בו, זוכה  אתה  הודאתו

ולא הדקל  היינו לך , שנותן מה  אלא  לך ואין מרצונו , הדקל

הפירות .

יותר קרוב  אידי  שרב  שהודה  כיון  ורבא אביי לדעת אך

שלא עתה  עד שאכל הפירות  שגם  מודה  הוא  הרי למוריש 

עבורם . לשלם ועליו אכל, כדין

חיוב הוא  מהודאתו  הנובע  החיוב  חסדא  רב  לדעת כלומר :

ולהבא  מכאן  החל לב)(כסבר חדש  המהרי"ן אביית לדעת ואילו  .

נאמנות דין  יש  להודאה  ה'קצות')ורבא לשלם(כסברת צריך  ולכן  ,

שאכל. הפירות  על

ה'תש"פ  סיון י"ד קודש שבת לחיטים  בהמה בין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïéæçBà eéäL íéðL§©¦¤¨£¦
ãçàå áëBø ãçà Bà ,äîäa éab ìò ïéáëBø eéäL Bà ,ãçà éìëa¦§¦¤¨¤¨§¦©©¥§¥¨¤¨¥§¤¨
Bà àèîña úçpnä íéhç ìL äîøò ãöa ïéáLBé Bà ,âéäðî©§¦§¦§©£¥¨¤¦¦©ª©©§¦§¨
'élL ìkä' øîBà äæå ,'élL ìkä' øîBà äæ ¯ íäéðL ìL øöça§¨¥¤§¥¤¤¥©Ÿ¤¦§¤¥©Ÿ¤¦
úBçt øácä äæa Bì ïéàL õôç úèé÷ða òaLð ïäî ãçà ìk ¯¨¤¨¥¤¦§¨¦§¦©¥¤¤¥§¤©¨¨¨

.e÷ìçéå ,Béöçî¥¤§§©£Ÿ
של  'ערימה  דווקא  הרמב "ם  נוקט ולאmihigמדוע  '

התחיל? שבה  בהמה  או  כלי של  בדוגמא  ממשיך

שמח': ה'אור  מבאר

אחד  שכל בכך מותנית החפץ  שחלוקת מבואר  זו בהלכה 

להלן אך  דבריו, נכונות  על ישבע  ט)מהצדדים  פסק(הלכה

שידו מקום  עד נוטל  זה  בטלית ... אדוקין  שנים  'היו הרמב "ם:

בשווה חולקין והשאר  מגעת , שידו מקום  עד נוטל וזה  מגעת 

שאינם החלק  על  רק היא  שהשבועה  הרי שנשבעין', אחר

שבועה , ללא  לו ניתן  אחד כל שביד החלק  ואילו בו, אוחזים 

צורך  אין  ושוב  שלו  שהוא  כך  על מעידה  התפיסה  עצם  כי

שבועה . צריך בירור אין שלגביו השאר  לגבי  ורק  בשבועה,

בצד  יושבים  שהיו 'שנים  הרמב"ם  כאן  נקט לא  ולכן 

הוכחה קיימת  זה  באופן  כי  שניהם ', של בחצר  בהמה 

שנפסק כפי שבועה , יצטרכו  ולא לשניהם  שייכת  שהבהמה 

שכנים  ה"ג)בהלכות השותפים (פ"ה מן  "אחד שביקש(בחצר):

כאשר כן, ואם  עליו ". מעכב חבירו בהמה ... בה  להעמיד

של  שהיא מסתבר  השותפים  בחצר עומדת  בהמה  רואים 

ממנו מונע  חברו  היה  מהם  אחד  של היתה  אם כי שניהם,

כאשר לעיל, וכאמור  המשותפת , לחצר  הבהמה  את  להכניס 

נשבעים . אין  שניהם  של שהחפץ  הוכחה  קיימת 

נקט  בשבועה , חלוקה  על מדובר  בה  זו , בהלכה ולפיכך 

בזה שאין חיטים  של ערימה  בצד היושבים שנים הרמב "ם

מהם  אחד של  שהיא  ויתכן  שייכת  היא למי  חברו הוכחה (שהרי

המשותפת) לחצר חיטים להכניס עליו לעכב יכול להישבע .אינו וצריכים  ,

(gny xe`)
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ה'תש"פ  סיון ח' ראשון יום

-mihtynxtq
dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
הולך 1) אומר ודין והיפטר, חובי לי זרוק אומר דין מבאר

במעמד  לפלוני תנהו בידך לי מנה אומר ודין לפלוני, מנה
ודין  המקיפו, חנווני ודין חנווני, אצל המחהו ודין שלושתם,
שטרות  בין שנמצא שטר ודין שליש, ביד שהיה שטר

פרועים.

.‡‰Âl‰ ˙eÈ¯Á‡a ·BÁ‰2‰ÂÏn‰ „ÈÏ eÚ¯ÙiL „Ú «¿«¬»«…∆«∆ƒ¿»∆¿«««¿∆
BÁeÏL „ÈÏ B‡3È·BÁ ÈÏ ˜¯Ê :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡ . ¿«¿»«««¿∆¿…ƒƒ

¯Ët‰Â4B˜¯Êe ,5„iÏ ÚÈbiL Ì„˜ Û¯O B‡ „·‡Â , ¿ƒ»≈¿»¿»«ƒ¿«…∆∆«ƒ«¿«
ÔÈhb ˙¯B˙a È·BÁ ÈÏ ˜¯Ê :BÏ ¯Ó‡ .¯eËt - ‰ÂÏn‰6, ««¿∆»»«¿…ƒƒ¿«ƒƒ

‰ÂlÏ ˙B·B¯˜ ˙BÚn‰ eÈ‰7;B˙eÈ¯Á‡a ÔÈ„Ú È¯‰ - »«»¿«…∆¬≈¬«ƒ¿«¬»
‰ÂÏnÏ ˙B·B¯˜ eÈ‰8ÏÚ ‰ˆÁÓ ;‰Âl‰ ¯ËÙ - »¿««¿∆ƒ¿««…∆∆¡»«

‰ˆÁÓ9‰Âl‰ ÌlLÓ - e·‚ B‡ ÌMÓ e„·‡ Ì‡ , ∆¡»ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿¿«≈«…∆
‰ˆÁÓ10. ∆¡»

פליגי 2) לא עלמא כולי - "לאונסים אמרו: מז: בקידושין
או  נגנבו אם כלומר, קיימי", לווה דברשות חולק) אדם (אין

הלווה. מפסיד לקבל 3)נאנסו שליח שעשהו המלווה, של
וזרקו  חובי לי זרוק אמר ואפילו הלווה. מידי הכסף את
ושמור  זרוק כאומר: זה שהרי חייב, - ונאבד למלווה, קרוב

עח:). (גיטין לידי שיגיע שם.4)עד אפילו 5)גיטין
גורס  משנה והמגיד משנה. (לחם מלווה של מרשותו רחוק
הכוונה  "לו" ומפרש: תימן) בכתבֿיד הוא (וכן לו" "וזרקו
הוא  המלווה של לרשותו זרקו לא שאם לו, ויצא לרשותו

שם). בגיטין הרשב"א כדעת וזה באחריות, היו 6)חייב
ואמר  שניהם של שאינה בחצר או הרבים ברשות עומדים
אשה  גט בדין חכמים שקבעו מה לפי חובי לי זרוק לו:
שם). גיטין (ראה לה וזרקו כזה במקום עומדת בהיותה

והמלווה 7) אותם לשמור יכול שהלווה - שמירתו בתחום
כב  הלכה אישות מהלכות ד פרק רבינו (השווה יכול אינו

יד). הלכה גירושין מהלכות ה יכול 8)ופרק שהמלווה
(שם). יכול אינו והלווה אותם יכולים,9)לשמור שניהם

(שם). אותם לשמור - יכולים אין שניהם מפני 10)או
ואינה  מגורשת אמרו: אשה בגט שניהם. באחריות שהמעות

שם). (גיטין מגורשת ספק פירוש, מגורשת,

.·CÏB‰ :ÈÂÏÏ ¯Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ Ô·e‡¯ ‰È‰»»¿≈«»¿ƒ¿»∆¿»«¿≈ƒ≈
BÈ‡ - ¯ÊÁÏ ‡a Ì‡ ,BÏ ·iÁ È‡L ‰Ê ‰Ó ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»∆∆∆¬ƒ«»ƒ»«¬…≈

¯ÊBÁ11‰n‰ ÚÈbiL „Ú B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰Â , ≈¿«»¿«¬»«∆«ƒ««»∆
Ô‰ÈL - Ô·e‡¯Ï ‰n‰ ˙‡ ÈÂÏ ¯ÈÊÁ‰ .ÔBÚÓLÏ12 ¿ƒ¿∆¡ƒ≈ƒ∆«»∆ƒ¿≈¿≈∆

B˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ13.B·BÁ Ïk ÔBÚÓL „ÈÏ ÚÈbiL „Ú «»ƒ¿«¬»«∆«ƒ«¿«ƒ¿»

משום 11) מעותיו, לו שיחזיר מהשליח לדרוש יכול אינו
כאומר  חוב בפירעון הולך שהאומר המלווה, בהן זכה שכבר

רבינו, כותב ד הלכה ומתנה זכייה מהלכות ד (בפרק לו זכה
פי  על ואף הראב"ד). לו והסכים כזכי אינו הולך שבמתנה
בסמוך, רבינו שמבאר כמו הלווה, באחריות הן עדיין כן
(גיטין  זה ידי על לו לשלוח מהמלווה רשות קיבל שלא לפי

כרב). והלווה.12)יד: ראובן 13)השליח העני שאם
לגבות  אפשר אם אבל מהשליח, גובה - לפרוע ממה לו ואין
הרי"ף  דעת גם וכן מהשליח. לגבות יכול אינו מראובן

משנה). לחם ועיין משנה במגיד (הובאה בתשובה

.‚Ô·e‡¯14ÔBÚÓL ¯Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L ¿≈∆»»«»¿ƒ¿»∆¿»«ƒ¿
eÈ‰Â ,ÈÂÏÏ e‰z E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :Ô·e‡¯Ïƒ¿≈»∆∆≈ƒ¿»¿¿≈¿≈ƒ¿»

ÔÈ„ÓBÚ ÔzLÏL15ÈÂÏ Ïa˜Â ,16ÈÚ Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ , ¿»¿»¿ƒ¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ
ÏL ·BÁa ¯ÊBÁ ÈÂÏ È¯‰ - epnÓ ‰a‚iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â¿≈«∆ƒ¿∆ƒ∆¬≈≈ƒ≈«∆

ÔBÚÓL17‰fL ,18,ÈÚ ‡e‰L ÈÂÏ Ú„È Ì‡Â .e‰ÚË‰ ƒ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ»«≈ƒ∆»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈÚ‰Â ‰ÚL d˙B‡a ¯ÈLÚ ‰È‰L B‡∆»»»ƒ¿»»»¿∆¡ƒ≈»
ÈÚ Ô·e‡¯ ‰È‰L ÈÂÏ ÔÚË .Ïa˜ È¯‰L ,¯ÊÁÏ«¬…∆¬≈ƒ≈»«≈ƒ∆»»¿≈»ƒ
‰‡¯È - ÈÚ‰Â ‰È‰ ¯ÈLÚ :¯ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,e‰ÚË‰Â¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ»»¿∆¡ƒ≈»∆

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔBÚÓL ÏÚL ,ÈÏ19¯ËtÈ Ck ¯Á‡Â20 ƒ∆«ƒ¿¿»ƒ¿»»¿««»ƒ»≈
¯·BL ‡l‡ ‰È‰È ‡Ï ;ÈÂÏ ·BÁÓ21ÌÈ¯ÓB‡ ,B„Èa ≈≈ƒ…ƒ¿∆∆»≈¿»¿ƒ

BÏ22.¯Ët‰Â E¯·BL Ìi˜ :«≈»¿¿ƒ»≈

בבא 14) הרי"ף ביאור ד. הלכה ג פרק קידושין ירושלמי
תקעט. המקבל, פרק ההמחאה 15)מציעא שנעשית

שלושתן". "במעמד ובפוסקים: בגמרא שלושתם. בנוכחות
יכול 16) ואינו ראובן של החוב לוי קנה ובזה לכך, הסכים

לחזור  יכול ואינו שמעון על לו שהיה החוב ונפרע בו לחזור
ח). הלכה מכירה מהלכות ו פרק רבינו (ראה בו

והכוונה,17) שמעון, של בחובו הנוסחה: תימן יד בכתב
משמעון. חובו ותובע חוזר שמעון.18)שלוי

חוב 19) שטר מוציא כשלוי שהמדובר מבאר, משנה במגיד
אבל  נפרע, שהשטר להוכיח שמעון על כן ואם שמעון, על
יכול  שמעון שהרי לוי, על ההוכחה חובת - פה על ִבמלוה
גם  נאמן ולפיכך היסת, בשבועת נאמן ויהיה פרעתי לטעון
יכול  היה לשקר רצה שאם במיגו, והעני היה עשיר לומר
קכו  סימן משפט חושן ערוך שולחן (ראה פרעתי - לטעון

יא). וייטול 20)סעיף לוי יישבע ראייה הביא לא ואם
שם). ערוך גדול 21)(שולחן ההמחאה של כוחה יהא לא
שובר. של ללווה 22)מכוחו לו אומרים היינו כלומר,

קיימו  לא ואם והיפטר, שוברך קיים השובר: את המוציא
שמעון  על שלפנינו בנידון כך - פרעתי לומר נאמן אינו
היה  עשיר שראובן היינו, החוב. שנפרע ראייה להביא

אצלו. שהמחהו בשעה

.„¯kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k23Ô·e‡¯L , ¿»≈«¿¿ƒ¿∆»ƒ¿»∆¿≈
ÔBÚÓL Ïˆ‡ BÏ ‰È‰ ‡lL24·iÁ Ô·e‡¯ ‰È‰Â ,ÌeÏk ∆…»»≈∆ƒ¿¿¿»»¿≈«»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓL Ïˆ‡ e‰ÁÓ‰Â ,‰Ó ÈÂÏÏ¿≈ƒ»∆¿ƒ¿»≈∆ƒ¿««ƒ
.‰˜ ‡Ï - ÔzLÏL „ÓÚÓa e‰ÁÓ‰L25‰ˆ¯ Ì‡Â ∆ƒ¿»¿«¬«¿»¿»…»»¿ƒ»»
Ô˙ Ì‡Â ;ÔzÈ ‡Ï - ÔzÈ ‡lL ÔBÚÓL26‰·B‚Â ¯ÊBÁ - ƒ¿∆…ƒ≈…ƒ≈¿ƒ»«≈¿∆
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyoeiq c"iÎ'g -t"yz'd

ה'תש"פ  סיון ח' ראשון יום

-mihtynxtq
dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
הולך 1) אומר ודין והיפטר, חובי לי זרוק אומר דין מבאר

במעמד  לפלוני תנהו בידך לי מנה אומר ודין לפלוני, מנה
ודין  המקיפו, חנווני ודין חנווני, אצל המחהו ודין שלושתם,
שטרות  בין שנמצא שטר ודין שליש, ביד שהיה שטר

פרועים.

.‡‰Âl‰ ˙eÈ¯Á‡a ·BÁ‰2‰ÂÏn‰ „ÈÏ eÚ¯ÙiL „Ú «¿«¬»«…∆«∆ƒ¿»∆¿«««¿∆
BÁeÏL „ÈÏ B‡3È·BÁ ÈÏ ˜¯Ê :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡ . ¿«¿»«««¿∆¿…ƒƒ

¯Ët‰Â4B˜¯Êe ,5„iÏ ÚÈbiL Ì„˜ Û¯O B‡ „·‡Â , ¿ƒ»≈¿»¿»«ƒ¿«…∆∆«ƒ«¿«
ÔÈhb ˙¯B˙a È·BÁ ÈÏ ˜¯Ê :BÏ ¯Ó‡ .¯eËt - ‰ÂÏn‰6, ««¿∆»»«¿…ƒƒ¿«ƒƒ

‰ÂlÏ ˙B·B¯˜ ˙BÚn‰ eÈ‰7;B˙eÈ¯Á‡a ÔÈ„Ú È¯‰ - »«»¿«…∆¬≈¬«ƒ¿«¬»
‰ÂÏnÏ ˙B·B¯˜ eÈ‰8ÏÚ ‰ˆÁÓ ;‰Âl‰ ¯ËÙ - »¿««¿∆ƒ¿««…∆∆¡»«

‰ˆÁÓ9‰Âl‰ ÌlLÓ - e·‚ B‡ ÌMÓ e„·‡ Ì‡ , ∆¡»ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿¿«≈«…∆
‰ˆÁÓ10. ∆¡»

פליגי 2) לא עלמא כולי - "לאונסים אמרו: מז: בקידושין
או  נגנבו אם כלומר, קיימי", לווה דברשות חולק) אדם (אין

הלווה. מפסיד לקבל 3)נאנסו שליח שעשהו המלווה, של
וזרקו  חובי לי זרוק אמר ואפילו הלווה. מידי הכסף את
ושמור  זרוק כאומר: זה שהרי חייב, - ונאבד למלווה, קרוב

עח:). (גיטין לידי שיגיע שם.4)עד אפילו 5)גיטין
גורס  משנה והמגיד משנה. (לחם מלווה של מרשותו רחוק
הכוונה  "לו" ומפרש: תימן) בכתבֿיד הוא (וכן לו" "וזרקו
הוא  המלווה של לרשותו זרקו לא שאם לו, ויצא לרשותו

שם). בגיטין הרשב"א כדעת וזה באחריות, היו 6)חייב
ואמר  שניהם של שאינה בחצר או הרבים ברשות עומדים
אשה  גט בדין חכמים שקבעו מה לפי חובי לי זרוק לו:
שם). גיטין (ראה לה וזרקו כזה במקום עומדת בהיותה

והמלווה 7) אותם לשמור יכול שהלווה - שמירתו בתחום
כב  הלכה אישות מהלכות ד פרק רבינו (השווה יכול אינו

יד). הלכה גירושין מהלכות ה יכול 8)ופרק שהמלווה
(שם). יכול אינו והלווה אותם יכולים,9)לשמור שניהם

(שם). אותם לשמור - יכולים אין שניהם מפני 10)או
ואינה  מגורשת אמרו: אשה בגט שניהם. באחריות שהמעות

שם). (גיטין מגורשת ספק פירוש, מגורשת,

.·CÏB‰ :ÈÂÏÏ ¯Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ Ô·e‡¯ ‰È‰»»¿≈«»¿ƒ¿»∆¿»«¿≈ƒ≈
BÈ‡ - ¯ÊÁÏ ‡a Ì‡ ,BÏ ·iÁ È‡L ‰Ê ‰Ó ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»∆∆∆¬ƒ«»ƒ»«¬…≈

¯ÊBÁ11‰n‰ ÚÈbiL „Ú B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰Â , ≈¿«»¿«¬»«∆«ƒ««»∆
Ô‰ÈL - Ô·e‡¯Ï ‰n‰ ˙‡ ÈÂÏ ¯ÈÊÁ‰ .ÔBÚÓLÏ12 ¿ƒ¿∆¡ƒ≈ƒ∆«»∆ƒ¿≈¿≈∆

B˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ13.B·BÁ Ïk ÔBÚÓL „ÈÏ ÚÈbiL „Ú «»ƒ¿«¬»«∆«ƒ«¿«ƒ¿»

משום 11) מעותיו, לו שיחזיר מהשליח לדרוש יכול אינו
כאומר  חוב בפירעון הולך שהאומר המלווה, בהן זכה שכבר

רבינו, כותב ד הלכה ומתנה זכייה מהלכות ד (בפרק לו זכה
פי  על ואף הראב"ד). לו והסכים כזכי אינו הולך שבמתנה
בסמוך, רבינו שמבאר כמו הלווה, באחריות הן עדיין כן
(גיטין  זה ידי על לו לשלוח מהמלווה רשות קיבל שלא לפי

כרב). והלווה.12)יד: ראובן 13)השליח העני שאם
לגבות  אפשר אם אבל מהשליח, גובה - לפרוע ממה לו ואין
הרי"ף  דעת גם וכן מהשליח. לגבות יכול אינו מראובן

משנה). לחם ועיין משנה במגיד (הובאה בתשובה

.‚Ô·e‡¯14ÔBÚÓL ¯Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L ¿≈∆»»«»¿ƒ¿»∆¿»«ƒ¿
eÈ‰Â ,ÈÂÏÏ e‰z E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :Ô·e‡¯Ïƒ¿≈»∆∆≈ƒ¿»¿¿≈¿≈ƒ¿»

ÔÈ„ÓBÚ ÔzLÏL15ÈÂÏ Ïa˜Â ,16ÈÚ Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ , ¿»¿»¿ƒ¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ
ÏL ·BÁa ¯ÊBÁ ÈÂÏ È¯‰ - epnÓ ‰a‚iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â¿≈«∆ƒ¿∆ƒ∆¬≈≈ƒ≈«∆

ÔBÚÓL17‰fL ,18,ÈÚ ‡e‰L ÈÂÏ Ú„È Ì‡Â .e‰ÚË‰ ƒ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ»«≈ƒ∆»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈÚ‰Â ‰ÚL d˙B‡a ¯ÈLÚ ‰È‰L B‡∆»»»ƒ¿»»»¿∆¡ƒ≈»
ÈÚ Ô·e‡¯ ‰È‰L ÈÂÏ ÔÚË .Ïa˜ È¯‰L ,¯ÊÁÏ«¬…∆¬≈ƒ≈»«≈ƒ∆»»¿≈»ƒ
‰‡¯È - ÈÚ‰Â ‰È‰ ¯ÈLÚ :¯ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,e‰ÚË‰Â¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ»»¿∆¡ƒ≈»∆

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔBÚÓL ÏÚL ,ÈÏ19¯ËtÈ Ck ¯Á‡Â20 ƒ∆«ƒ¿¿»ƒ¿»»¿««»ƒ»≈
¯·BL ‡l‡ ‰È‰È ‡Ï ;ÈÂÏ ·BÁÓ21ÌÈ¯ÓB‡ ,B„Èa ≈≈ƒ…ƒ¿∆∆»≈¿»¿ƒ

BÏ22.¯Ët‰Â E¯·BL Ìi˜ :«≈»¿¿ƒ»≈

בבא 14) הרי"ף ביאור ד. הלכה ג פרק קידושין ירושלמי
תקעט. המקבל, פרק ההמחאה 15)מציעא שנעשית

שלושתן". "במעמד ובפוסקים: בגמרא שלושתם. בנוכחות
יכול 16) ואינו ראובן של החוב לוי קנה ובזה לכך, הסכים

לחזור  יכול ואינו שמעון על לו שהיה החוב ונפרע בו לחזור
ח). הלכה מכירה מהלכות ו פרק רבינו (ראה בו

והכוונה,17) שמעון, של בחובו הנוסחה: תימן יד בכתב
משמעון. חובו ותובע חוזר שמעון.18)שלוי

חוב 19) שטר מוציא כשלוי שהמדובר מבאר, משנה במגיד
אבל  נפרע, שהשטר להוכיח שמעון על כן ואם שמעון, על
יכול  שמעון שהרי לוי, על ההוכחה חובת - פה על ִבמלוה
גם  נאמן ולפיכך היסת, בשבועת נאמן ויהיה פרעתי לטעון
יכול  היה לשקר רצה שאם במיגו, והעני היה עשיר לומר
קכו  סימן משפט חושן ערוך שולחן (ראה פרעתי - לטעון

יא). וייטול 20)סעיף לוי יישבע ראייה הביא לא ואם
שם). ערוך גדול 21)(שולחן ההמחאה של כוחה יהא לא
שובר. של ללווה 22)מכוחו לו אומרים היינו כלומר,

קיימו  לא ואם והיפטר, שוברך קיים השובר: את המוציא
שמעון  על שלפנינו בנידון כך - פרעתי לומר נאמן אינו
היה  עשיר שראובן היינו, החוב. שנפרע ראייה להביא

אצלו. שהמחהו בשעה

.„¯kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k23Ô·e‡¯L , ¿»≈«¿¿ƒ¿∆»ƒ¿»∆¿≈
ÔBÚÓL Ïˆ‡ BÏ ‰È‰ ‡lL24·iÁ Ô·e‡¯ ‰È‰Â ,ÌeÏk ∆…»»≈∆ƒ¿¿¿»»¿≈«»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓL Ïˆ‡ e‰ÁÓ‰Â ,‰Ó ÈÂÏÏ¿≈ƒ»∆¿ƒ¿»≈∆ƒ¿««ƒ
.‰˜ ‡Ï - ÔzLÏL „ÓÚÓa e‰ÁÓ‰L25‰ˆ¯ Ì‡Â ∆ƒ¿»¿«¬«¿»¿»…»»¿ƒ»»
Ô˙ Ì‡Â ;ÔzÈ ‡Ï - ÔzÈ ‡lL ÔBÚÓL26‰·B‚Â ¯ÊBÁ - ƒ¿∆…ƒ≈…ƒ≈¿ƒ»«≈¿∆
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¯ÊÁÏ ÈÂÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ ÂÈt ÏÚ È¯‰L ,Ô·e‡¯Ó≈¿≈∆¬≈«ƒ»«¿≈ƒ»»≈ƒ«¬…
‰·B‚Â ¯ÊBÁ - ÔBÚÓMÓ ˙Ba‚Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯ÓBÏÂ¿«≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿≈¿∆
¯ÊBÁ - ÔBÚÓMÓ ˙ˆ˜Ó Ú¯ÙpL Èt ÏÚ Û‡Â .Ô·e‡¯Ó≈¿≈¿««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈

.Ô·e‡¯Ó ¯‡M‰ ‰·B‚Â¿∆«¿»≈¿≈

ט.23) הלכה מכירה מהלכות ו ללוי 24)בפרק אמר
משמעון. החוב לו 25)שיגבה חייב אינו ושמעון הואיל

בהם. לחזור יכולים שלושתם - ללוי.26)כלום שמעון

.‰ÈÂÁ27Ïk ˙eÁ‰ ÔÓ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï Ô˙B ‰È‰L ∆¿»ƒ∆»»≈¿««««ƒƒ«¬»
‰ˆ¯iM ‰Ó28ıa˜˙iL „Ú BÙÈwÓe ,‰‡ÂÏ‰ ˙¯B˙a «∆ƒ¿∆¿««¿»»«ƒ«∆ƒ¿«≈

Ïk‰29BÏ Ú¯BÙe30ÌÈÏÚBtÏ Ôz :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â , «…≈«¿»«««««ƒ≈«¬ƒ
Ôz‡ È‡Â ,ÈÏˆ‡ BÏ LiL ‰Ó È·BÁ ÏÚ·Ï B‡ ,ÚÏÒ∆«¿««ƒ»∆∆≈∆¿ƒ«¬ƒ∆≈
B·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰Â ,Èz˙ :¯ÓB‡ ÈÂÁ‰ È¯‰Â ,CÏ»«¬≈«∆¿»ƒ≈»«ƒ¿«≈««
·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰ È¯‰ - ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡≈…»«¿ƒ¬≈«≈««

ÚaL31ÚaL ÈÂÁ‰ ÔÎÂ ,B·BÁ ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ32 ƒ¿»¿≈ƒ««««ƒ¿≈«∆¿»ƒƒ¿»
¯Ó‡ ‡e‰ È¯‰L ,Ô˙pL ÔÚhM ‰Ó ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ¿≈ƒ««««ƒ«∆»«∆»«∆¬≈»«
ÈÂÁ‰ ÔÎÂ ,ÈÂÁ‰ „ÓÚÓa ÚaL ÏÚBt‰Â .ÔzÏ BÏƒ≈¿«≈ƒ¿»¿«¬««∆¿»ƒ¿≈«∆¿»ƒ

eÓÏkiL È„k ,·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰ „ÓÚÓa33‰Ê ¿«¬««≈««¿≈∆ƒ»¿∆
‰fÓ34ÌÈÓÎÁ ˙wz BÊ ‰Úe·Le .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¿≈…«≈»∆¿»«»«¬»ƒ
‡È‰35ıÙÁ ˙ËÈ˜a36.ÏhÏ Ô‰ÈL ÔÈ‡aL ÈtÓ , ƒƒ¿ƒ«≈∆ƒ¿≈∆»ƒ¿≈∆ƒ…

ÈÂÁ‰ ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ37‡Ïa ·BÁ ÏÚa ÏËB - ¿ƒ»ƒ≈«∆¿»ƒ≈««¿…
‰Úe·L38ÈÂÁ‰ - ·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ , ¿»¿≈ƒ≈≈«««∆¿»ƒ

‰Úe·L ‡Ïa ÏËB39„ÈÒÙÓ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ È¯‰L ; ≈¿…¿»∆¬≈≈««««ƒ«¿ƒ
„Á‡ ÌeÏLz ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÌeÏk40. ¿¿≈¿«≈∆»«¿∆»

מה:27) מזומן.28)שבועות כסף לסכום 29)לרבות
מיגא"ש 30)מסויים. הר"י של ביאורו פי (על אחת בבת

מז:). לקחתי.31)שם קמא:32)לא כתנא (שם) נתתי
שאחד  פי על ואף ונוטלים", נשבעין והם ונוטל נשבע "הוא
אלו  כיצד? השואל: ננס כבן ולא לשוא. נשבע ודאי מהם

שוא. שבועת לידי באים ירושלמי 33)ואלו מז: שבועות
נשבעין  אלו - אני אומר אומר: רבי ה: הלכה ז פרק שם

הבושה. מפני אלו אינם 34)בפני הבית בעל ומפני
נשבעים  אינם ולפיכך משקר מי יודע אינו שהרי מתביישים,

המשנה 35)בפניו. שחכמי מפני המשנה, שבועת ונקראת
שאין  שבועה, בלא נוטלים שניהם התורה מן תיקנוה.
טוען  מהלכות א בפרק (כמבואר שמא טענת על נשבעים
משום  אלא - שמא טענתו הבית בעל והרי - א) הלכה ונטען
חכמים: אמרו פעמיים, המשלם הבית בעל של הפסדו

משנה). (מגיד ונוטלים נשבעים שבועת 36)שניהם כעין
של  כעין "כולהון ו: הלכה ז פרק שבועות (ירושלמי התורה

להם"). ירדו או 37)תורה נתן אם יודעים אינם ויורשיו
החוב. בעל מצד אלא ברי טענת כאן שאין נמצא לא,

למעלה.38) כמבואר תורה, של והרמ"ה 39)כדין הרמב"ן
צריך  שהחנווני ודעתם, פועלים. מתו בדין רבינו על חולקים
בידך  לי מנה לחבירו כאומר זה הרי ומנמקים: להישבע.
ובעל  בידך לי מנה טוען (החנווני יודע, איני אומר והלה
אמרו  ולא הפועלים מתו שהרי יודע, איני טוען: הבית
שחכמים  אלא בשבועה, אפילו נוטל שאינו ממך) שלקחו
אין  לעולם ולפיכך בשבועה שייטול לחנווני תקנה עשו

כלום  מפסיד אינו הבית כשבעל אפילו שבועה, בלי נוטלים
משנה). מודה 40)(מגיד הוא שהרי כלום, מפסיד ואינו

משום  אלא זו שבועה תיקנו ולא אחת פעם לשלם שחייב
גאון" "מתשובת מציין: עוז (במגדל הבית בעל של הפסדו

משנה). מגיד וראה

.Â˙Èeˆ B‡ ,‰Ó ‰ÊÏ ÔzÏ z¯Ó‡ ‰z‡ :¯ÓB‡ ÈÂÁ‰«∆¿»ƒ≈«»»«¿»ƒ≈»∆»∆ƒƒ»
˙Èa‰ ÏÚ·e ,BÏ Ôz ÈBÏt ‡B·È Ì‡ :ÈÏ z¯Ó‡Â¿»«¿»ƒƒ»¿ƒ≈««««ƒ
˙q‰ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - EÏ Èz¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡41 ≈…»«¿ƒ¿¬≈««««ƒƒ¿»∆≈

‰Ê ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ ÈÂÁ‰Â ,¯ËÙÂ42BÏ Ô˙pL43ÔÎÂ . ¿ƒ¿»¿«∆¿»ƒ∆ƒƒ∆∆»«¿≈
ÈÒ˜Ùa ·e˙k :BÙÈwn‰ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÈÂÁ‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»««∆¿»ƒ¿««««ƒ««ƒ»¿ƒ¿»ƒ
Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ,‰Ó EÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿¿»∆««««ƒ≈≈ƒ≈«

˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÚaL -44ÔÈ„k ,¯ËÙÂ Ú„BÈ BÈ‡L ƒ¿»««««ƒ∆≈∆≈≈«¿ƒ¿»¿ƒ
˙wz ‰Êa ÔÈ‡Â ,¯·c ÏÎÏ B¯·Á ÏÚ ÔÚBË Ïk»≈«¬≈¿»»»¿≈»∆«»«

ÌÈÓÎÁ45. ¬»ƒ

כשבעל 41) רק תוקנה ונוטל, נשבע שחנווני חכמים תקנת
כשהוא  לא אבל לפועלים, ליתן לחנווני שציווה מודה הבית
ככל  זה והרי השליחות. בעיקר החנווני טענת את מכחיש
ונפטר  היסת שנשבע בכל, כופר והלה חבירו על טוען

מה:). חושן 42)(שבועות בש"ך לו. נתן דבריו, שלפי
מכחיש  הפועל שאם מבואר, כו קטן סעיף צא סימן משפט
פטור  הבית בעל - החנווני מן כלום לקחתי לא ואומר:
כפירת  כאן שאין משום הכל, לדברי היסת משבועת אפילו
בלי  ממון ממנו להוציא יכול אינו החנווני שהרי ממון,
סמ"ע  (ראה לתת שציווה מודה היה אם אפילו שבועה,

ונפטר.43)שם). היסת נשבע כופר, הוא ואם
לא 44) כיצד? פנקסו על "חנווני שנינו: מה. בשבועות

וכו'", זוז מאתיים לי חייב שאתה בפנקסי כתוב לו שיאמר
הבית  בעל עם חנווני ביחסי חכמים שתיקנו שבועה כלומר,
- אומר הבית ובעל בפנקסי כתוב לו שיאמר בכגון אינה

יודע. זו 45)אינו תקנה כי וייטול, החנווני שיישבע
איני  בטענת אבל ה, הלכה למעלה שנתבאר בדין רק נאמרה

ופטור. בכל, כופר כדין היסת, הבית בעל נשבע יודע

.Ê,ÔBÚÓL ÏÚ ÈÂÏÏ LiL ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰L Ô·e‡¿̄≈∆ƒ¿«∆≈¿≈ƒ«ƒ¿
‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa BÏ B˙ ÈÂlL ÔÚËÂ46¯ËM‰ „·‡Â , ¿»«∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»««¿»

Ú˜¯w‰ ·b ÏÚ BÏ e‰˜‰L ÔÚhL B‡ ,Ba e‰˜‰L47 ∆ƒ¿»∆»«∆ƒ¿»««««¿«
B˙B‡ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ -48ÔBÚÓMÓ49‡ˆBÈÂ ÏÈ‡B‰ , ¬≈∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈

Ú·MÈ :¯Ó‡Â ,ÈÂÏÏ Ú¯tL ÔBÚÓL ÔÚË .B„È ˙ÁzÓƒ««»»«ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿»«ƒ»«
ÈÏ50ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Ú·MÈ -51Ô·e‡¯ ‰a‚È Ck ¯Á‡Â ,52. ƒƒ»«≈ƒ¿ƒ¿¿««»ƒ¿∆¿≈

Ú¯tL BÏ ‰„B‰53Ô·e‡¯Ï ÈÂÏ ÌlLÈ -54ÈÂÏ ÔÚË . »∆»«¿«≈≈ƒƒ¿≈»«≈ƒ
¯ËL Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL55ÚaL - ‰Ê56˙q‰ ∆…»«¿…»«¿»∆ƒ¿»∆≈
¯ËÙÂ57. ¿ƒ¿»

יא:46) הלכה מכירה מהלכות ו בפרק כמבואר וקנאו,
קנה  אחר) (בשטר המקנה לו שיכתוב השטר? יקנה "וכיצד
שנקנה  ונמצא החוב) (שטר השטר לו וימסור ... פלוני שטר
עז). בתרא בבא פי על שם, רבינו (מלשון ומסירה" בכתיבה

שהשטר 47) יד) הלכה שם מכירה (בהלכות לשיטתו רבינו
ומסירה. כתיבה בלא שהוא מקום בכל קרקע אגב נקנה

אם 48) אפילו שם) (רבינו קנייתו" לעניין עדים צריך "ואין
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סימן  שם יוסף בית (עיין מכחישו המוכר) - (המלווה לוי
הבא 49)צה). לטעון יכול שמעון אבל לעכב, יכול לוי ואין

טענתו  מקבל דין ובית לך ומסר כתב שלי שהמלווה ראייה,
בדברי  שמבואר כמו ראייה, להביא ראובן את ומחייבים
הנתבע  שהרי תביעה, לעניין עדים צריך "אבל (שם): רבינו
(מגיד  לך" ומסר כתב שלי דברים שבעל לי יאמר מי אומר

שם). ראב"ד ועיין פרעתי.50)משנה, נתבאר 51)שלא
משביעים  הלווה דרישת פי שעל ב) הלכה י"ד (פרק למעלה
(לוי) רצה לא ואם בידו. שהשטר פי על אף המלווה את
ללוקח  לשלם חייב שנפרע, הודה שלא פי על אף להישבע,

העיטור). בשם משנה מגיד משמעון,52)(=לראובן,
נפרע. שלא טוב שטר לו מכר שהרי מלוי, לגבות יכול ואינו

שהרי 53) הקנייה, על עדים יש אם אפילו בכך, הוא ונאמן
רצה בינתיים אם שמכרו פי על אף לשמעון החוב מוחל

יב  הלכה מכירה מהלכות ו בפרק שנתבאר כמו לראובן,
משנה). ואפילו 54)(מגיד בשטר הנקוב הסכום כל

אלף  סך על היה שהשטר כגון זה. מסכום בפחות כשקנאו
שאפילו  משנה במגיד וכתב אלף. משלם - במאה ומכרו זוז
לגמרי  בטל והמקח המכירה קודם כבר שנפרע טוען הוא אם
לו  מאמינים אנו אין שקיבל, ממה יותר לשלם עליו ואין
נאמנותו  וכל הואיל והטעם: בשטר, הכתוב כל לשלם וצריך
ומכיוון  מוחלו רצה שאם מתוך מיגו, מדין אלא אינו שנפרע
(כמבואר  שבשטר מה כל לשלם מחוייב היה מחלו שאילו
נפרעתי  טען אם כך י) הלכה ומזיק חובל מהלכות ז בפרק
קטן  סעיף סו סימן שם ש"ך (ועיין שבשטר מה כל משלם

משנה).55)לו). (מגיד נפרע אם 57)לוי.56)והשטר
למעלה  שאמרו ומה השטר. את שקנה עדים לראובן אין
לעניין  רק היינו קנייתו, לעניין עדים צריך שאינו (בהערה)
ממון  גביית לעניין אבל השטר, את מידו יוציא לא שלוי
נשבע  - מביא אינו ואם ראייה להביא צריך (המלווה) מלוי
מכחיש  והוא מחבירו ממון תובע כל כדין ונפטר היסת לוי

משנה). (מגיד

.Á¯ËL58B„È ˙ÁzÓ B‡ÈˆB‰Â ,LÈÏL „Èa ‰È‰L ¿»∆»»¿«»ƒ¿ƒƒ««»
¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·a59Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓ‡ - ‡e‰ Úe¯t : ¿≈ƒ¿»«»«∆¡»««ƒ

.BÚ¯B˜ B‡ BÙ¯BO ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡L ;Ìi˜Ó ¯ËM‰L∆«¿»¿À»∆ƒ»»»»¿¿
·˙k ‡ˆÓÂ LÈÏM‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ60È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ¿≈ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿»¿»≈ƒ««¿≈

‰Ê È¯‰ - ‡e‰ Úe¯t BÏˆ‡ Ápn‰ ‰Ê ¯ËML LÈÏM‰«»ƒ∆¿»∆«À»∆¿»«¬≈∆
·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Úe¯t61Ï·‡ . »«««ƒ∆≈≈ƒ««¿»¬»

·˙k62,Úe¯t ÈBÏt ¯ËML ‰ÂÏÓ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆiL ¿»∆»»ƒ««¿≈«¿∆∆¿»¿ƒ»«
˜ÁOÓk ‡l‡ BÈ‡ - ‰ÂÏn‰ È„È ·˙Îa ‰È‰ elÙ‡63. ¬ƒ»»ƒ¿«¿≈««¿∆≈∆»ƒ¿«≈

לא.58) בבא 60)השליש.59)סנהדרין ב: עמוד שם
כא. עדים 61)מציעא עליו "אין שם: הברייתא המשך

השליש  שמת רבינו ומפרש כשר" שליש ידי מתחת ויצא
עדים  עליו ואין פרוע זה ששטר כתב שטרותיו בין ונמצא
והטעם, יב). קטן סעיף נו סימן שם וש"ך משנה לחם (ראה

האמינו. - לשליש שטרו שמסר המלווה בכתב62ֿ)שהרי
ט. הלכה כאן מתחילה תימן מציעא 63)יד (בבא ופסול

כ:).

.Ë·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú eÈ‰64È¯‰ - ÔÈÓi˜Ó eÈ‰ Ì‡ : »≈ƒ««¿»ƒ»¿À»ƒ¬≈

Úe¯t ¯ËM‰65ÌÈ„Ú‰ eÏ‡LÈ - Ìei˜ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ Ì‡Â ; «¿»»«¿ƒ≈»»ƒƒ¿¬»≈ƒ
ÔÈ‡L B‡ eÚ„È ‡Ï Ì‡ .¯·BM‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈÓe˙Á‰«¬ƒ«∆«≈ƒ…»¿∆≈
˙ÁzÓ B‡ ‰ÂÏn‰ È„È ˙ÁzÓe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒƒƒ««¿≈««¿∆ƒ««

ÌeÏk ¯·BM‰ ÔÈ‡ - ‡ˆÈ ÂÈL¯BÈ È„È66. ¿≈¿»»»≈«≈¿

המלווה.64) ידי מתחת מקיימים 65)היוצא דין בית שאין
(שם  פרוע שהשטר ביררו אם אלא השובר, עדי חתימת

הלווה 66)כא.). יביא שמא הכינו, שהמלווה תולים אנו
את  הלווה ויעכב שובר לכתוב יספיק ולא שבת בערב הכסף

כ:). (שם הפירעון

.È‡ˆÓ67¯ËM‰68ÔÈÚe¯t ˙B¯ËL ÔÈa69‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿»≈¿»¿ƒ¬≈∆
ÔÎÂ .‡ˆÓp‰ ·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Úe¯t»«¿««ƒ∆≈≈ƒ««¿»«ƒ¿»¿≈

ÂÈtÓ ÔÈa ,¯ËL ÏL BÙe‚a ·e˙k ‡ˆÓ Ì‡70ÔÈa ƒƒ¿»»¿∆¿»≈ƒ»»≈
ÂÈ¯BÁ‡Ó71B˙ˆ˜Óa elÙ‡Â ,72B‡ ,Úe¯t ‰Ê ¯ËL : ≈¬»«¬ƒ¿ƒ¿»¿»∆»«

ÏÚ Û‡Â ,·˙k‰ Èt ÏÚ ÔÈOBÚ - CÎÂ Ck epnÓ Ú¯Ùƒ¿«ƒ∆»¿»ƒ«ƒ«¿»¿««
˙ÁzÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ„Ú ·˙k‰ ÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈««¿»≈ƒ¿««ƒ∆»»ƒ««
ÏÚ ·˙Bk ‰È‰ ‡Ï - Ú¯Ù ‡Ï el‡L ;‰ÂÏn‰ È„È¿≈««¿∆∆ƒ…ƒ¿«…»»≈«

¯ËM‰73. «¿»

מגיד 68)שם.67) (ראה אליו משתייך שהשובר חוב שטר
ב). הלכה י"ז פרק לקמן של 69)משנה שמקומו כגון,

כוחו. את מערער החוב השורות.70)שטר בין
כנגדו.71) שלא בין הכתב כנגד בין החלק, בצידו
סעיף 72) סה, סימן הש"ך הגיה וכן בקצתו. תימן: יד בכתב

(ראה  העדים חתימת אחר השטר בשולי ומפרש: עא. קטן
ע). קטן סעיף שם או 73)סמ"ע ... "סמפון שם: ברייתא

"דאי  נימקו: שם ובגמרא כשר" שטרות חיתום לאחר שיוצא
לא  נפרע (אלמלא לשטריה" ליה מרע הווה לא דפריע לאו

עליו). השובר כתיבת ידי על כוחו מערער המלווה היה

.‡È‡ˆBn‰74¯ËL75‰Ó Ú„BÈ ÔÈ‡Â ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa «≈¿»≈¿»»¿≈≈««
B·Èh76ÁpÓ ‰È‰È -77.e‰iÏ‡ ‡B·iL „Ú ƒƒ¿∆À»«∆»≈ƒ»

כ.74) שם שלו.75)משנה הלווה 76)שאינו אם
המלווה. או ולא 77)הפקידו לזה לא יחזירו ולא אצלו,

שם). (רש"י לזה

.·ÈÂÈ·Ï ¯ÓB‡‰78ÈÈ‡Â Úe¯t È˙B¯ËL ÔÈa ¯ËL : »≈¿»»¿»≈¿»«»«¿≈ƒ
ÔÈÚe¯t Ôlk ÂÈ˙B¯ËL - ‡e‰ ‰ÊÈ‡ Ú„BÈ79‡ˆÓ . ≈«≈∆¿»»À»¿ƒƒ¿»

„Á‡Ï80ÌL81˙B¯ËL ÈL82ÏB„b‰ -Úe¯t83ÔËw‰Â , ¿∆»»¿≈¿»«»»«¿«»»
B¯·ÁÏ ¯Ó‡ .Úe¯t BÈ‡84- Úe¯t È„Èa EÏ ¯ËL : ≈»«»««¬≈¿»¿¿»ƒ»«

È„Èa EÏ ·BÁ .Úe¯t BÈ‡ ÔËw‰Â ,Úe¯t ÏB„b‰85 «»»«¿«»»≈»«¿¿»ƒ
.ÔÈÚe¯t Ôlk ÂÈÏÚ BÏ LiL ˙B¯ËL Ïk - Úe¯t»«»¿»∆≈»»À»¿ƒ

מיתה.78) בשעת שלי 79)מצוה שטר הטוען לווה כל ְֶַ
(משנה  פרוע ספק הוא ושטר שטר שכל מפני נאמן, פרוע

קעג.). בתרא אחד.80)בבא שטרותיו 81)ללווה בין
המצוה. ואם 82)של שונים סכומים על הלוואות שתי של ְֶַ

אמר  אחד שטר על רק שהרי פרוע, אינו מהם אחד שטר כן
פרוע. פרוע,83)שהוא שהגדול לטעון יכול הלווה

משנה). (מגיד הראייה עליו מחבירו שם 84)שהמוציא
התחתונה. על השטר בעל שיד הטעם: ומאותו בגמרא
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סימן  שם יוסף בית (עיין מכחישו המוכר) - (המלווה לוי
הבא 49)צה). לטעון יכול שמעון אבל לעכב, יכול לוי ואין

טענתו  מקבל דין ובית לך ומסר כתב שלי שהמלווה ראייה,
בדברי  שמבואר כמו ראייה, להביא ראובן את ומחייבים
הנתבע  שהרי תביעה, לעניין עדים צריך "אבל (שם): רבינו
(מגיד  לך" ומסר כתב שלי דברים שבעל לי יאמר מי אומר

שם). ראב"ד ועיין פרעתי.50)משנה, נתבאר 51)שלא
משביעים  הלווה דרישת פי שעל ב) הלכה י"ד (פרק למעלה
(לוי) רצה לא ואם בידו. שהשטר פי על אף המלווה את
ללוקח  לשלם חייב שנפרע, הודה שלא פי על אף להישבע,

העיטור). בשם משנה מגיד משמעון,52)(=לראובן,
נפרע. שלא טוב שטר לו מכר שהרי מלוי, לגבות יכול ואינו

שהרי 53) הקנייה, על עדים יש אם אפילו בכך, הוא ונאמן
רצה בינתיים אם שמכרו פי על אף לשמעון החוב מוחל

יב  הלכה מכירה מהלכות ו בפרק שנתבאר כמו לראובן,
משנה). ואפילו 54)(מגיד בשטר הנקוב הסכום כל

אלף  סך על היה שהשטר כגון זה. מסכום בפחות כשקנאו
שאפילו  משנה במגיד וכתב אלף. משלם - במאה ומכרו זוז
לגמרי  בטל והמקח המכירה קודם כבר שנפרע טוען הוא אם
לו  מאמינים אנו אין שקיבל, ממה יותר לשלם עליו ואין
נאמנותו  וכל הואיל והטעם: בשטר, הכתוב כל לשלם וצריך
ומכיוון  מוחלו רצה שאם מתוך מיגו, מדין אלא אינו שנפרע
(כמבואר  שבשטר מה כל לשלם מחוייב היה מחלו שאילו
נפרעתי  טען אם כך י) הלכה ומזיק חובל מהלכות ז בפרק
קטן  סעיף סו סימן שם ש"ך (ועיין שבשטר מה כל משלם

משנה).55)לו). (מגיד נפרע אם 57)לוי.56)והשטר
למעלה  שאמרו ומה השטר. את שקנה עדים לראובן אין
לעניין  רק היינו קנייתו, לעניין עדים צריך שאינו (בהערה)
ממון  גביית לעניין אבל השטר, את מידו יוציא לא שלוי
נשבע  - מביא אינו ואם ראייה להביא צריך (המלווה) מלוי
מכחיש  והוא מחבירו ממון תובע כל כדין ונפטר היסת לוי

משנה). (מגיד

.Á¯ËL58B„È ˙ÁzÓ B‡ÈˆB‰Â ,LÈÏL „Èa ‰È‰L ¿»∆»»¿«»ƒ¿ƒƒ««»
¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·a59Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓ‡ - ‡e‰ Úe¯t : ¿≈ƒ¿»«»«∆¡»««ƒ

.BÚ¯B˜ B‡ BÙ¯BO ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡L ;Ìi˜Ó ¯ËM‰L∆«¿»¿À»∆ƒ»»»»¿¿
·˙k ‡ˆÓÂ LÈÏM‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ60È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ¿≈ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿»¿»≈ƒ««¿≈

‰Ê È¯‰ - ‡e‰ Úe¯t BÏˆ‡ Ápn‰ ‰Ê ¯ËML LÈÏM‰«»ƒ∆¿»∆«À»∆¿»«¬≈∆
·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Úe¯t61Ï·‡ . »«««ƒ∆≈≈ƒ««¿»¬»

·˙k62,Úe¯t ÈBÏt ¯ËML ‰ÂÏÓ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆiL ¿»∆»»ƒ««¿≈«¿∆∆¿»¿ƒ»«
˜ÁOÓk ‡l‡ BÈ‡ - ‰ÂÏn‰ È„È ·˙Îa ‰È‰ elÙ‡63. ¬ƒ»»ƒ¿«¿≈««¿∆≈∆»ƒ¿«≈

לא.58) בבא 60)השליש.59)סנהדרין ב: עמוד שם
כא. עדים 61)מציעא עליו "אין שם: הברייתא המשך

השליש  שמת רבינו ומפרש כשר" שליש ידי מתחת ויצא
עדים  עליו ואין פרוע זה ששטר כתב שטרותיו בין ונמצא
והטעם, יב). קטן סעיף נו סימן שם וש"ך משנה לחם (ראה

האמינו. - לשליש שטרו שמסר המלווה בכתב62ֿ)שהרי
ט. הלכה כאן מתחילה תימן מציעא 63)יד (בבא ופסול

כ:).

.Ë·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú eÈ‰64È¯‰ - ÔÈÓi˜Ó eÈ‰ Ì‡ : »≈ƒ««¿»ƒ»¿À»ƒ¬≈

Úe¯t ¯ËM‰65ÌÈ„Ú‰ eÏ‡LÈ - Ìei˜ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ Ì‡Â ; «¿»»«¿ƒ≈»»ƒƒ¿¬»≈ƒ
ÔÈ‡L B‡ eÚ„È ‡Ï Ì‡ .¯·BM‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈÓe˙Á‰«¬ƒ«∆«≈ƒ…»¿∆≈
˙ÁzÓ B‡ ‰ÂÏn‰ È„È ˙ÁzÓe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒƒƒ««¿≈««¿∆ƒ««

ÌeÏk ¯·BM‰ ÔÈ‡ - ‡ˆÈ ÂÈL¯BÈ È„È66. ¿≈¿»»»≈«≈¿

המלווה.64) ידי מתחת מקיימים 65)היוצא דין בית שאין
(שם  פרוע שהשטר ביררו אם אלא השובר, עדי חתימת

הלווה 66)כא.). יביא שמא הכינו, שהמלווה תולים אנו
את  הלווה ויעכב שובר לכתוב יספיק ולא שבת בערב הכסף

כ:). (שם הפירעון

.È‡ˆÓ67¯ËM‰68ÔÈÚe¯t ˙B¯ËL ÔÈa69‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿»≈¿»¿ƒ¬≈∆
ÔÎÂ .‡ˆÓp‰ ·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Úe¯t»«¿««ƒ∆≈≈ƒ««¿»«ƒ¿»¿≈

ÂÈtÓ ÔÈa ,¯ËL ÏL BÙe‚a ·e˙k ‡ˆÓ Ì‡70ÔÈa ƒƒ¿»»¿∆¿»≈ƒ»»≈
ÂÈ¯BÁ‡Ó71B˙ˆ˜Óa elÙ‡Â ,72B‡ ,Úe¯t ‰Ê ¯ËL : ≈¬»«¬ƒ¿ƒ¿»¿»∆»«

ÏÚ Û‡Â ,·˙k‰ Èt ÏÚ ÔÈOBÚ - CÎÂ Ck epnÓ Ú¯Ùƒ¿«ƒ∆»¿»ƒ«ƒ«¿»¿««
˙ÁzÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ„Ú ·˙k‰ ÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈««¿»≈ƒ¿««ƒ∆»»ƒ««
ÏÚ ·˙Bk ‰È‰ ‡Ï - Ú¯Ù ‡Ï el‡L ;‰ÂÏn‰ È„È¿≈««¿∆∆ƒ…ƒ¿«…»»≈«

¯ËM‰73. «¿»

מגיד 68)שם.67) (ראה אליו משתייך שהשובר חוב שטר
ב). הלכה י"ז פרק לקמן של 69)משנה שמקומו כגון,

כוחו. את מערער החוב השורות.70)שטר בין
כנגדו.71) שלא בין הכתב כנגד בין החלק, בצידו
סעיף 72) סה, סימן הש"ך הגיה וכן בקצתו. תימן: יד בכתב

(ראה  העדים חתימת אחר השטר בשולי ומפרש: עא. קטן
ע). קטן סעיף שם או 73)סמ"ע ... "סמפון שם: ברייתא

"דאי  נימקו: שם ובגמרא כשר" שטרות חיתום לאחר שיוצא
לא  נפרע (אלמלא לשטריה" ליה מרע הווה לא דפריע לאו

עליו). השובר כתיבת ידי על כוחו מערער המלווה היה

.‡È‡ˆBn‰74¯ËL75‰Ó Ú„BÈ ÔÈ‡Â ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa «≈¿»≈¿»»¿≈≈««
B·Èh76ÁpÓ ‰È‰È -77.e‰iÏ‡ ‡B·iL „Ú ƒƒ¿∆À»«∆»≈ƒ»

כ.74) שם שלו.75)משנה הלווה 76)שאינו אם
המלווה. או ולא 77)הפקידו לזה לא יחזירו ולא אצלו,

שם). (רש"י לזה

.·ÈÂÈ·Ï ¯ÓB‡‰78ÈÈ‡Â Úe¯t È˙B¯ËL ÔÈa ¯ËL : »≈¿»»¿»≈¿»«»«¿≈ƒ
ÔÈÚe¯t Ôlk ÂÈ˙B¯ËL - ‡e‰ ‰ÊÈ‡ Ú„BÈ79‡ˆÓ . ≈«≈∆¿»»À»¿ƒƒ¿»

„Á‡Ï80ÌL81˙B¯ËL ÈL82ÏB„b‰ -Úe¯t83ÔËw‰Â , ¿∆»»¿≈¿»«»»«¿«»»
B¯·ÁÏ ¯Ó‡ .Úe¯t BÈ‡84- Úe¯t È„Èa EÏ ¯ËL : ≈»«»««¬≈¿»¿¿»ƒ»«

È„Èa EÏ ·BÁ .Úe¯t BÈ‡ ÔËw‰Â ,Úe¯t ÏB„b‰85 «»»«¿«»»≈»«¿¿»ƒ
.ÔÈÚe¯t Ôlk ÂÈÏÚ BÏ LiL ˙B¯ËL Ïk - Úe¯t»«»¿»∆≈»»À»¿ƒ

מיתה.78) בשעת שלי 79)מצוה שטר הטוען לווה כל ְֶַ
(משנה  פרוע ספק הוא ושטר שטר שכל מפני נאמן, פרוע

קעג.). בתרא אחד.80)בבא שטרותיו 81)ללווה בין
המצוה. ואם 82)של שונים סכומים על הלוואות שתי של ְֶַ

אמר  אחד שטר על רק שהרי פרוע, אינו מהם אחד שטר כן
פרוע. פרוע,83)שהוא שהגדול לטעון יכול הלווה

משנה). (מגיד הראייה עליו מחבירו שם 84)שהמוציא
התחתונה. על השטר בעל שיד הטעם: ומאותו בגמרא
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מן 85) אחד חוב שטר - לפרשו אפשר ברור, אינו זה נוסח
הכולל  החוב גם ומשמע בידי הנמצאים שלך השטרות
בעל  יד - ולכאן לכאן להתפרש וניתן והואיל ממני, שלווית
הלווה  בא ואם פרועים, בחזקת וכולם התחתונה על השטר
הר"י  בשם משנה (מגיד נאמן - כולם את שפרע וטען

מיגאש).

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ליפרע 1) הבא יורש או היורשים מן ליפרע הבא דין מבאר

שטרות  ודין לבניו, שבועה מוריש אדם ושאין היורש, מן
קורעים  ואין בהם מגבים שאין יתומים. על יתומים של
לנו  אמר אומר ודין אבינו, פקדנו שלא נשבעים ודין אותם,
בו  שיש בשטר ליפרע שבא יורש ודין לוויתי, לא אבא
עליו  ויצא לאביו חוב שטר שהיה קטן יורש ודין נאמנות,
בבבל  כתוב חוב שטר מוציא ודין אביו, מיתת אחר שובר

בבל. ממעות שמגבהו

.‡˙nL ‰ÂÏÓ2¯ËLa ‰Âl‰ ˙‡ Úa˙Ï L¯Bi‰ ‡·e , «¿∆∆≈»«≈ƒ¿…«∆«…∆ƒ¿»
ÈÈ‡ :¯ÓB‡ L¯Bi‰Â ,EÈ·‡Ï ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚL∆»»¿»«»«¿ƒ¿»ƒ¿«≈≈≈ƒ

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - Ú„BÈ3BÏ ÌlLÂ „ÓÚ :4Ú·MÈ :¯Ó‡ . ≈«¿ƒ¬…¿«≈»«ƒ»«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÈÏ5e„˜t ‡lL : ƒ¬≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆…¿»»

‡a‡6‡lLÂ ÂÈÙa ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ ‡lLÂ ¯Á‡ È„È ÏÚ «»«¿≈«≈¿∆…»«»«»¿ƒ¿∆…
eÈˆÓ7‡a‡ ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa8Úe¯t ‰Ê ¯ËML9, »ƒ≈¿»»∆«»∆¿»∆»«

.‰·B‚Â¿∆

מח.2) שם וגמרא מה. שבועות הדיינים 3)משנה,
ללווה. זה 4)אומרים דין אותו. משביעים ואין ליורש,

שקיל  אבוהון תמיהה: בלשון ששאלו שם, בגמרא מבואר
בלא  נוטל היה (אביהם בשבועה שקלי ואינהו שבועה, בלא
נתבאר  בשבועה)? רק נוטלים (היתומים) והם שבועה,
זה  "שטר לומר נאמן אינו שהלווה ה"ב פי"ד למעלה
הלווה  כשדורש אלא המלוה את משביעים ואין פרוע",

שישבע. מחויב 5)מעצמו היה שאביו מכיון מצוה. של
פרעתי  שלא לי ישבע טוען: כשהלווה כזו חמורה שבועה

כזו. בשבועה יורשיו גם מחוייבים לנו 6)- הודיע שלא
מותו. שהוא.8)מצאנו.7)לפני כתב נמשך 9)כל

ושלא  אמר שלא פקדנו, שלא שלמעלה: הטענות שלוש לכל
כוח  הורע שלא רק למדנו שם, הגמרא מתמיהת וכו'. מצאנו
יפה  כוחם שיהא שמענו לא אבל המוריש, מכוח היורשים
היה  שמורישם מקרה בכל נשבעים הם ולפיכך מכוחו,
זו  ושבועה אחר. הוא שבועתם שתוכן אלא להשבע, מחויב
(לקמן  [במגידֿמשנה יורשים. שבועת חכמים: בפי נקראת
תנאים: שני צריך - השטר את לפסול שכדי מבאר, ה"ב)
בין  שנמצא ב. פרועים, שטרות בין נמצא שהשטר א.
משמע  וכן החוב. פרעון המאשר כתב המוריש של ניירותיו
השטר  "נמצא שכתב: ה"י) פט"ז (למעלה רבינו של מלשונו
עדים  שאין אףֿעלֿפי פרוע, זה הרי - פרועים שטרות בין
שני  שרק ברור, יוצא פרעון)". (אישור הנמצא הכתב על
מלוה  בידי שובר וגם פרועים שטרות בין נמצא - הדברים
וה'שולחן  ה'טור' להלכה פסקו וכן השטר. את פוסלים -

יב]. ס"ק שם ש"ך וראה קח, סי' חו"מ ערוך'

.·‰Âl‰ ˙Ó10L¯Bi‰ ‡·e ,‰ÂÏn‰ ˙nL ¯Á‡ ≈«…∆««∆≈««¿∆»«≈

,‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - L¯Bi‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï¿ƒ»«ƒ«≈…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÔÈ¯ÓB‡Â11BÏ12‡a‡ e„˜t ‡lL Ú·M‰ ‰lÁz : ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ»«∆…¿»»«»

ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa eÈˆÓ ‡ÏÂ ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ ‡lLÂ¿∆…»«»«»¿…»ƒ≈¿»»∆
ÔË˜ L¯Bi‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Úe¯t ‰Ê ¯ËML ‡a‡«»∆¿»∆»««¬ƒ»»«≈»»

BLÈ¯BÓ ˙nLk ‰ÒÈ¯Úa Ïhn‰13ÚaL ‰Ê È¯‰ - «À»«¬ƒ»¿∆≈ƒ¬≈∆ƒ¿»
ÏËBÂ14‰ÂÏn‰ ‰eˆ Ì‡Â .15‰Ê ¯ËML B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ¿≈¿ƒƒ»««¿∆ƒ¿«ƒ»∆¿»∆

ÔÓ elÙ‡ ‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ Ú¯tÈ - Úe¯t BÈ‡≈»«ƒ»««≈¿…¿»¬ƒƒ
.L¯Bi‰«≈

שם.10) פירוש,11)בגמרא "ואומרין". תימן: בכת"י
המלוה. ליורשי אומרים שיורשי 12)הדיינים אףֿעלֿפי

ובין  קיים לווה בין ההבדל הוא וזה דורשים. אינם הלווה
היורש  מן שביורש הבדל, עוד מוסיף שם ב'טור' הלווה. מת
חי  וכשהלווה עצמו, לו פרע לא שהלווה גם להישבע צריך
זאת. טוען אינו הלווה אם זו, משבועה המלוה יורש פטור

שם. ב"ח בן 13)ראה יוחנן "רבי כתוב: שבידינו במשנה
זה  הרי האב, מיתת אחר הבן נולד אפילו אומר: ברוקה
היה  "ואפילו שכתב: רבינו של ומלשונו ונוטל". נשבע
מיתת  לאחר בנולד כמותו פוסק שאינו משמע קטן", היורש
בשעת  קטן ורק שבועה, בלא שנוטל דעתו ונראה האב.
גורסים  והרא"ש [הרי"ף להשבע. צריך האב מיתת
ב'ספר  וכן וכו' ברוקה בן יוחנן רבי העיד במשנתנו:
ככתוב  היא רבינו שנוסחת ונראה ב. חלק יד שער התרומות'
הלכה. - העיד שכל בידינו כלל שהרי שבידינו, בספרים

מגידֿמשנה]. של 14)ראה שטרותיו בין מצא שלא נשבע
אינו  - לי אמר ושלא פקדנו שלא אבל פרוע, זה ששטר אבא
סעיף  שם ושו"ע ('טור' ברֿצוואה אינו שקטן מפני נשבע,

במשנתנו.15)ו). גמליאל בן שמעון רבן דברי

.‚‰lÁz ‰Âl‰ ˙Ó16ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â , ≈«…∆¿ƒ»¿««»≈««¿∆≈
ÌeÏk ‰ÂÏ ÈL¯BiÓ ÔÈÏËB ‰ÂÏÓ ÈL¯BÈ17aL ;‰ÚM ¿≈«¿∆¿ƒƒ¿≈…∆¿∆«»»

,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â Ú·M‰Ï ‰ÂÏn‰ ·iÁ˙ ‰Âl‰ ˙nL∆≈«…∆ƒ¿«≈««¿∆¿ƒ»«¿««»ƒ…
e¯‡aL BÓk18LÈ¯BÓ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó ¯·Îe , ¿∆≈«¿¿»≈¿≈»»ƒ

‰Úe·L19ÂÈ·Ï20Ú¯Ù ‡lL Ú·M‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L , ¿»¿»»∆≈»¿ƒ¿ƒ»«∆…ƒ¿«
ÌeÏk Ì‰È·‡21ÈL¯BÈ ÚÈaL‰Â Ôic‰ ¯·Ú Ì‡Â . ¬ƒ∆¿¿ƒ»«««»¿ƒ¿ƒ«¿≈

Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô·BÁ ˙‡ e·‚Â ,‰ÂÏÓ22. «¿∆¿»∆»≈ƒƒƒ»»
CÎÈÙÏ23ÔÓ Ú¯t‰Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈÓB˙È ÏL ·BÁ ¯ËL , ¿ƒ»¿«∆¿ƒ«»ƒ¿ƒ»«ƒ

ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ‰lÁz ‰Âl‰ Ô‰È·‡ ˙nL ÌÈÓB˙È‰«¿ƒ∆≈¬ƒ∆«…∆¿ƒ»≈¿ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡L - Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ ;Ba ÔÈa‚Ó ÔÈ‡Â B˙B‡¿≈«¿ƒ≈ƒ∆≈»»
ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â ,e¯‡aL BÓk ,ÂÈ·Ï ‰Úe·L LÈ¯BÓƒ¿»¿»»¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

.Ba ‡ÈˆBÈÂ Ôe„iL Ôi„ ‡B·È ‡nL - B˙B‡∆»»«»∆»¿ƒ

שם.16) וכן 17)גמרא שם. ושמואל כרב בשבועה, אפילו
הרי"ף. דעת ה"ב.18)גם שאין 19)למעלה כסף

שבועה. בלי והכוונה 20)לגבותו בניו, דוקא לאו
ומה  אבא, פקדנו שלא לי מה אומר: מח: שם רבא ליורשיו.

אחא. פקדנו שלא לא.21)לי או נפרע אם יודעים אינם
ואומר:22) ושמואל, רב על אלעזר רבי חולק שם בגמרא

אמרו, שם ובמסקנא ונוטלין. יורשין שבועת נשבעין יורשין
- ושמואל כרב שפסק דיין ולפיכך כמי, הלכה נקבעה שלא
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קיים. דינו - אלעזר כרבי והפוסק קיים. מסקנתו 23)דינו
שם. פפא, רב של

.„elÙ‡24·¯Ú ÌL ‰È‰25‡Ï - ‰lÁz ‰Âl‰ ˙Óe , ¬ƒ»»»»≈≈«…∆¿ƒ»…
eÚ¯tÈ ¯Ó‡z Ì‡L ;·¯Ú‰ ÔÓ ‰ÂÏn‰ ÈL¯BÈ eÚ¯tÈƒ»¿¿≈««¿∆ƒ∆»≈∆ƒ…«ƒ»¿

·¯Ú‰ ÔÓ26‰ÂÏ ÈL¯BiÓ Ú¯ÙÂ ¯ÊBÁ ·¯Ú‰ È¯‰ ,27. ƒ∆»≈¬≈∆»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈…∆

הערב.25)שם.24) מן לגבות באים המלוה ויורשי
שם.26) יהושע, רב בר הונא רב 27)כרב של נימוקו

מה  ראשונים מחלוקת מביא לב, סעיף שם ב'טור' הונא.
חייבים  אינם והיתומים נכסים, השאיר לא כשהלווה הדין
החוב  את ששילם הערב גם וממילא אביהם, חובות לפרוע
האומרים  שלדעת ומבאר, כלום. מהם לגבות יכול אינו
שאינם  (אע"פ אביהם חוב לפרוע היתומים על שמצוה
על  מצוה שהרי הערב, מן גובה אינו הדין) מן חייבים
אין  מצוה שאפילו האומרים ולדעת לו, להחזיר היתומים
שקנו  מלקוחות לגבות מלוה יורשי באו ואם גובה. - כאן
הלווה  הניח כשלא מהם שגובים מודים הכל - מהלווה שדה
חסד  עשה שערב לערב, לקוחות לדמות שאין אחרים, נכסים
- לוקח אבל כלפיו. מוסרית חובה בניו על ויש אביהם, עם
את  עצמו על קיבל שמרצון ואפשר עיניו, נגד עצמו טובת
זמן  לאחר השדה את מלוה יורשי ממנו יגבו שמא הסיכון
דעתו  גילה ולא סתם ורבינו שם). ור"ן ורמב"ן רז"ה (ראה

בזה.

.‰ÔÈc ÔÈ‡28‰Ê ÔÈcÓ29BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÏ30È¯‰ ‡l‡ . ≈»ƒƒƒ∆¿»«∆∆»¬≈
B¯ËL ˙‡ Ì‚Bt‰31‰·B‚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óe32 «≈∆¿»≈««ƒ∆≈∆

‰Úe·La ‡l‡33‡a‡ e„˜t ‡lL ÔÈÚaL ÂÈa È¯‰ - ∆»ƒ¿»¬≈»»ƒ¿»ƒ∆…¿»»«»
‡a‡ ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa eÈˆÓ ‡ÏÂ ‡a‡ eeˆ ‡ÏÂ¿…ƒ»«»¿…»ƒ≈¿»»∆«»
ÔÈa ¯ËM‰ ¯‡L ˙‡ ÔÈ·B‚Â ,Úe¯t ‰f‰ ¯ËM‰ ÏkL∆»«¿»«∆»«¿ƒ∆¿»«¿»≈

ÂÈL¯BiÓ ÔÈa ‰Âl‰ ÔÓ34. ƒ«…∆≈ƒ¿»

לבניו.29)שם.28) יורשים שבועת מוריש אדם שאין
לב 30) (שימו עלה" לוסיף דלא "הבו אמרו: שם בגמרא

בפירוש). ושמואל רב שאמרו מה על להוסיף שלא
הכתוב 31) מהחוב חלק שנפרע בביתֿדין שהודה מלוה

עצמו.32)בשטר. פז:33)המלוה רב 34)כתובות
יתומים  מנכסי ליפרע הבא בדין שאמרו מה אמרו ושמואל
שבועת  לדין מזה ללמוד ואין בשבועה, אלא יפרע לא -
הלווה, גם מת שאחרֿכך ואףֿעלֿפי שטרו, את פוגם
שמת  לפני הלווה מת ואם מיורשים. להיפרע באו ויורשים
מיורשי  גובים שטרו שפגם המלוה יורשי אין - המלוה
להיפרע  הבא בשבועת כבר נתחייב המלוה שהרי הלווה,
כשמת  מהֿשאיןֿכן מוריש. אינו זו ושבועה מיתומים,
(כסףֿמשנה). זו שבועה כלל עליו חלה ולא קודם המלוה

.ÂL¯BÈ35˙Ba‚Ï ‡aL36ÈL¯BÈ e¯Ó‡Â ,L¯Bi‰ ÔÓ ≈∆»ƒ¿ƒ«≈¿»¿¿≈
ÈL¯BÈ È¯‰ - ‰Ê ·BÁ È˙ÈÂÏ ‡Ï ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ :‰ÂÏ…∆»«»«»…»ƒƒ∆¬≈¿≈

‰Úe·La ‡lL ÔÈ·B‚ ‰ÂÏn‰37‡Ï ¯ÓB‡‰ ÏkL ; ««¿∆ƒ∆…ƒ¿»∆»»≈…
ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k - È˙ÈÂÏ38‡aL ‰ÂÏÓ ÔÎÂ .ÈÓ„ »ƒƒ¿≈…»«¿ƒ»≈¿≈«¿∆∆»

‡Ï ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ :e¯Ó‡Â ,‰ÂÏ ÈL¯BiÓ Ú¯t‰Ï¿ƒ»«ƒ¿≈…∆¿»¿»«»«»…
‰Úe·L ‡Ïa e‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·BÁ È˙ÈÂÏ39elÙ‡ , »ƒƒ∆¬≈∆≈¿…¿»¬ƒ

¯Ó‡L ÔÓÊ Ïk ¯ËMa BÈÓ‡‰40¯ÓB‡‰ ÏkL ;ÈzÚ¯t ∆¡ƒ«¿»»¿«∆»«»«¿ƒ∆»»≈
ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k - È˙ÈÂÏ ‡Ï41. …»ƒƒ¿≈…»«¿ƒ

פח.35) בשטר.36)כתובות שבועת 37)מלוה
ב. בהלכה שנאמרה לא 38)היורשים, הרי לוה, לא שאם

הלכות  (ראה שבועה מחייבת אינה לוה, לא וטענת פרע.
ה"ג). פ"ו ונטען הקודם,39)טוען מהדין רבינו למד זה

יורשיו  גם מחויבים - שבועה מחויב היה עצמו המלוה שאם
א. בהלכה למעלה שנתבאר כמו היורשים, שבועת להישבע

שיאמר.40) תימן: הלא 41)בכת"י שהאמינו, בכך ומה
פרעתי. לא אומר: עצמו הוא

.Ê‡aL L¯BÈ42Ba LiL ¯ËLa ‰Âl‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ≈∆»¿ƒ»«ƒ«…∆ƒ¿»∆≈
¯t ¯Ó‡iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂlÏ ˙eÓ‡‰Âl‰ È¯‰ - ÈzÚ ∆¡»«…∆»¿«∆…«»«¿ƒ¬≈«…∆

˙q‰ ÚaL43Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËÙÂ ‰Ê ¯ËLÏ Ú¯tL ƒ¿»∆≈∆»«ƒ¿»∆¿ƒ¿»««ƒ
¯wÚL ;ÈL¯BÈ ÏÚ ÔÓ‡ ‰z‡ È¯‰Â :BÏ ·˙k ‡lL∆…»««¬≈«»∆¡»«¿«∆ƒ«

‰È‰ ‰Ê È‡z ÏÚ ¯ËM‰44‡‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â . «¿»«¿«∆»»¿ƒƒ¿»»»∆¿≈
ÈL¯BÈÏ elÙ‡ ÚaL BÈ‡ - ‰Úe·L ÌeL ‡Ïa ÔÓ‡∆¡»¿…¿»≈ƒ¿»¬ƒ¿¿≈

.‰ÂÏÓ«¿∆

שמו.42) סי' כתובות בהלכותיו, (פט"ו 43)רי"ף למעלה
למה. זו שבועה נתבאר "דשטר 44)ה"ו) כתוב: ברי"ף

פרעתן  אי ליה למימר מצי דלא כוחו), (נעקר עקיר מיעקר
משום  עילויה, תברא מיכתב נמי אי שטרא, למיקרע לך הוה
פקע  (בעברית: סמכי לי דכתבת אהימנותא אנא ליה דאמר
פרעת  אילמלי לטעון: יכול המלוה שאין השטר, של כוחו
לך  שאכתוב לדרוש או השטר את לקרוע צריך  היית לי,
יטען: שהלווה משום כך?), לטעון יכול אינו (ולמה שובר
גבי  לאֿשנא הלכך בשטר), הכתובה הנאמנות על הסתמכתי
(לפיכך  נאמן פרעתיה אמרה כי ירתיה, גבי לאֿשנא דידיה,
נאמן  - יורשו לגבי בין עצמו הלווה לגבי בין הבדל אין
התכוון  רבינו שגם הדעת על ומתקבל פרעתי)". לומר
ונראה  המעתיקים. שיבשו וכאן ההלכה, שבמקור זה לנימוק
קמוצה), (ע' "יוד" (בלי שעקר צ"ל: כאן הנכונה שהנוסחה

זה. תנאי עלֿידי ר"מ) רומא בדפוס הוא וכן

.ÁÔË˜ L¯BÈ45ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈ·‡Ï ·BÁ ¯ËL ‰È‰L ≈»»∆»»¿«¿»ƒ¿»»»»
ÔÈ‡Â ¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ¯·BL≈««ƒ«»ƒ≈¿ƒ∆«¿»¿≈
‰Ê ¯·BL ‡nL ;ÌÈÓB˙È‰ eÏc‚iL „Ú Ba ÔÈa‚Ó«¿ƒ«∆ƒ¿¿«¿ƒ∆»≈∆
ÂÈ·‡ ÈiÁa ‰Âl‰ B‡ÈˆB‰ ‡Ï CÎÈÙÏe ,‡e‰ ÛiÊÓ46. ¿À»¿ƒ»…ƒ«…∆¿«≈»ƒ

ז:45) בשם 46)בבאֿבתרא קח) סי' (חו"מ הטור כתב
בחייו, הפרעון זמן הגיע לא שאפילו מיג"ש, יוסף הר'
השובר  את להוציא הלווה מיהר לא כך שמפני לומר ואפשר
לתבוע  לו היה מזויף אינו שאם מזויף, הוא שמא חוששים -
הלוי  מאיר והר' השטר. קריעת ולדרוש לביתֿדין המלוה את
הוציא  ולא לפרוע בביתֿדין האב כשתבעו דוקא שזה אומר,
מביא  כאן [במגידֿמשנה פרע. שכבר להוכיח השובר את
בפנינו  מעידים השובר עדי אם שאפילו רשב"א, דעת
מקבלים  שאין מפני עליהם, סומכים אין השובר על שחתמו
ומרן  בפניו. לשלא דומה וקטן בעלֿדין, בפני שלא עדות

הר  שואל, שם שלו הבית' ב'בדק קארו ביתֿדין הר"י י
במקרה  משיב, והוא בעלֿדין? בפני שלא שטרות מקיימים

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



קיג dele deln zekld - mihtyn xtq - oeiq 'g oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קיים. דינו - אלעזר כרבי והפוסק קיים. מסקנתו 23)דינו
שם. פפא, רב של

.„elÙ‡24·¯Ú ÌL ‰È‰25‡Ï - ‰lÁz ‰Âl‰ ˙Óe , ¬ƒ»»»»≈≈«…∆¿ƒ»…
eÚ¯tÈ ¯Ó‡z Ì‡L ;·¯Ú‰ ÔÓ ‰ÂÏn‰ ÈL¯BÈ eÚ¯tÈƒ»¿¿≈««¿∆ƒ∆»≈∆ƒ…«ƒ»¿

·¯Ú‰ ÔÓ26‰ÂÏ ÈL¯BiÓ Ú¯ÙÂ ¯ÊBÁ ·¯Ú‰ È¯‰ ,27. ƒ∆»≈¬≈∆»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈…∆

הערב.25)שם.24) מן לגבות באים המלוה ויורשי
שם.26) יהושע, רב בר הונא רב 27)כרב של נימוקו

מה  ראשונים מחלוקת מביא לב, סעיף שם ב'טור' הונא.
חייבים  אינם והיתומים נכסים, השאיר לא כשהלווה הדין
החוב  את ששילם הערב גם וממילא אביהם, חובות לפרוע
האומרים  שלדעת ומבאר, כלום. מהם לגבות יכול אינו
שאינם  (אע"פ אביהם חוב לפרוע היתומים על שמצוה
על  מצוה שהרי הערב, מן גובה אינו הדין) מן חייבים
אין  מצוה שאפילו האומרים ולדעת לו, להחזיר היתומים
שקנו  מלקוחות לגבות מלוה יורשי באו ואם גובה. - כאן
הלווה  הניח כשלא מהם שגובים מודים הכל - מהלווה שדה
חסד  עשה שערב לערב, לקוחות לדמות שאין אחרים, נכסים
- לוקח אבל כלפיו. מוסרית חובה בניו על ויש אביהם, עם
את  עצמו על קיבל שמרצון ואפשר עיניו, נגד עצמו טובת
זמן  לאחר השדה את מלוה יורשי ממנו יגבו שמא הסיכון
דעתו  גילה ולא סתם ורבינו שם). ור"ן ורמב"ן רז"ה (ראה

בזה.

.‰ÔÈc ÔÈ‡28‰Ê ÔÈcÓ29BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÏ30È¯‰ ‡l‡ . ≈»ƒƒƒ∆¿»«∆∆»¬≈
B¯ËL ˙‡ Ì‚Bt‰31‰·B‚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óe32 «≈∆¿»≈««ƒ∆≈∆

‰Úe·La ‡l‡33‡a‡ e„˜t ‡lL ÔÈÚaL ÂÈa È¯‰ - ∆»ƒ¿»¬≈»»ƒ¿»ƒ∆…¿»»«»
‡a‡ ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa eÈˆÓ ‡ÏÂ ‡a‡ eeˆ ‡ÏÂ¿…ƒ»«»¿…»ƒ≈¿»»∆«»
ÔÈa ¯ËM‰ ¯‡L ˙‡ ÔÈ·B‚Â ,Úe¯t ‰f‰ ¯ËM‰ ÏkL∆»«¿»«∆»«¿ƒ∆¿»«¿»≈

ÂÈL¯BiÓ ÔÈa ‰Âl‰ ÔÓ34. ƒ«…∆≈ƒ¿»

לבניו.29)שם.28) יורשים שבועת מוריש אדם שאין
לב 30) (שימו עלה" לוסיף דלא "הבו אמרו: שם בגמרא

בפירוש). ושמואל רב שאמרו מה על להוסיף שלא
הכתוב 31) מהחוב חלק שנפרע בביתֿדין שהודה מלוה

עצמו.32)בשטר. פז:33)המלוה רב 34)כתובות
יתומים  מנכסי ליפרע הבא בדין שאמרו מה אמרו ושמואל
שבועת  לדין מזה ללמוד ואין בשבועה, אלא יפרע לא -
הלווה, גם מת שאחרֿכך ואףֿעלֿפי שטרו, את פוגם
שמת  לפני הלווה מת ואם מיורשים. להיפרע באו ויורשים
מיורשי  גובים שטרו שפגם המלוה יורשי אין - המלוה
להיפרע  הבא בשבועת כבר נתחייב המלוה שהרי הלווה,
כשמת  מהֿשאיןֿכן מוריש. אינו זו ושבועה מיתומים,
(כסףֿמשנה). זו שבועה כלל עליו חלה ולא קודם המלוה

.ÂL¯BÈ35˙Ba‚Ï ‡aL36ÈL¯BÈ e¯Ó‡Â ,L¯Bi‰ ÔÓ ≈∆»ƒ¿ƒ«≈¿»¿¿≈
ÈL¯BÈ È¯‰ - ‰Ê ·BÁ È˙ÈÂÏ ‡Ï ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ :‰ÂÏ…∆»«»«»…»ƒƒ∆¬≈¿≈

‰Úe·La ‡lL ÔÈ·B‚ ‰ÂÏn‰37‡Ï ¯ÓB‡‰ ÏkL ; ««¿∆ƒ∆…ƒ¿»∆»»≈…
ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k - È˙ÈÂÏ38‡aL ‰ÂÏÓ ÔÎÂ .ÈÓ„ »ƒƒ¿≈…»«¿ƒ»≈¿≈«¿∆∆»

‡Ï ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ :e¯Ó‡Â ,‰ÂÏ ÈL¯BiÓ Ú¯t‰Ï¿ƒ»«ƒ¿≈…∆¿»¿»«»«»…
‰Úe·L ‡Ïa e‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·BÁ È˙ÈÂÏ39elÙ‡ , »ƒƒ∆¬≈∆≈¿…¿»¬ƒ

¯Ó‡L ÔÓÊ Ïk ¯ËMa BÈÓ‡‰40¯ÓB‡‰ ÏkL ;ÈzÚ¯t ∆¡ƒ«¿»»¿«∆»«»«¿ƒ∆»»≈
ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k - È˙ÈÂÏ ‡Ï41. …»ƒƒ¿≈…»«¿ƒ

פח.35) בשטר.36)כתובות שבועת 37)מלוה
ב. בהלכה שנאמרה לא 38)היורשים, הרי לוה, לא שאם

הלכות  (ראה שבועה מחייבת אינה לוה, לא וטענת פרע.
ה"ג). פ"ו ונטען הקודם,39)טוען מהדין רבינו למד זה

יורשיו  גם מחויבים - שבועה מחויב היה עצמו המלוה שאם
א. בהלכה למעלה שנתבאר כמו היורשים, שבועת להישבע

שיאמר.40) תימן: הלא 41)בכת"י שהאמינו, בכך ומה
פרעתי. לא אומר: עצמו הוא

.Ê‡aL L¯BÈ42Ba LiL ¯ËLa ‰Âl‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ≈∆»¿ƒ»«ƒ«…∆ƒ¿»∆≈
¯t ¯Ó‡iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂlÏ ˙eÓ‡‰Âl‰ È¯‰ - ÈzÚ ∆¡»«…∆»¿«∆…«»«¿ƒ¬≈«…∆

˙q‰ ÚaL43Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËÙÂ ‰Ê ¯ËLÏ Ú¯tL ƒ¿»∆≈∆»«ƒ¿»∆¿ƒ¿»««ƒ
¯wÚL ;ÈL¯BÈ ÏÚ ÔÓ‡ ‰z‡ È¯‰Â :BÏ ·˙k ‡lL∆…»««¬≈«»∆¡»«¿«∆ƒ«

‰È‰ ‰Ê È‡z ÏÚ ¯ËM‰44‡‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â . «¿»«¿«∆»»¿ƒƒ¿»»»∆¿≈
ÈL¯BÈÏ elÙ‡ ÚaL BÈ‡ - ‰Úe·L ÌeL ‡Ïa ÔÓ‡∆¡»¿…¿»≈ƒ¿»¬ƒ¿¿≈

.‰ÂÏÓ«¿∆

שמו.42) סי' כתובות בהלכותיו, (פט"ו 43)רי"ף למעלה
למה. זו שבועה נתבאר "דשטר 44)ה"ו) כתוב: ברי"ף

פרעתן  אי ליה למימר מצי דלא כוחו), (נעקר עקיר מיעקר
משום  עילויה, תברא מיכתב נמי אי שטרא, למיקרע לך הוה
פקע  (בעברית: סמכי לי דכתבת אהימנותא אנא ליה דאמר
פרעת  אילמלי לטעון: יכול המלוה שאין השטר, של כוחו
לך  שאכתוב לדרוש או השטר את לקרוע צריך  היית לי,
יטען: שהלווה משום כך?), לטעון יכול אינו (ולמה שובר
גבי  לאֿשנא הלכך בשטר), הכתובה הנאמנות על הסתמכתי
(לפיכך  נאמן פרעתיה אמרה כי ירתיה, גבי לאֿשנא דידיה,
נאמן  - יורשו לגבי בין עצמו הלווה לגבי בין הבדל אין
התכוון  רבינו שגם הדעת על ומתקבל פרעתי)". לומר
ונראה  המעתיקים. שיבשו וכאן ההלכה, שבמקור זה לנימוק
קמוצה), (ע' "יוד" (בלי שעקר צ"ל: כאן הנכונה שהנוסחה

זה. תנאי עלֿידי ר"מ) רומא בדפוס הוא וכן

.ÁÔË˜ L¯BÈ45ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈ·‡Ï ·BÁ ¯ËL ‰È‰L ≈»»∆»»¿«¿»ƒ¿»»»»
ÔÈ‡Â ¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ¯·BL≈««ƒ«»ƒ≈¿ƒ∆«¿»¿≈
‰Ê ¯·BL ‡nL ;ÌÈÓB˙È‰ eÏc‚iL „Ú Ba ÔÈa‚Ó«¿ƒ«∆ƒ¿¿«¿ƒ∆»≈∆
ÂÈ·‡ ÈiÁa ‰Âl‰ B‡ÈˆB‰ ‡Ï CÎÈÙÏe ,‡e‰ ÛiÊÓ46. ¿À»¿ƒ»…ƒ«…∆¿«≈»ƒ

ז:45) בשם 46)בבאֿבתרא קח) סי' (חו"מ הטור כתב
בחייו, הפרעון זמן הגיע לא שאפילו מיג"ש, יוסף הר'
השובר  את להוציא הלווה מיהר לא כך שמפני לומר ואפשר
לתבוע  לו היה מזויף אינו שאם מזויף, הוא שמא חוששים -
הלוי  מאיר והר' השטר. קריעת ולדרוש לביתֿדין המלוה את
הוציא  ולא לפרוע בביתֿדין האב כשתבעו דוקא שזה אומר,
מביא  כאן [במגידֿמשנה פרע. שכבר להוכיח השובר את
בפנינו  מעידים השובר עדי אם שאפילו רשב"א, דעת
מקבלים  שאין מפני עליהם, סומכים אין השובר על שחתמו
ומרן  בפניו. לשלא דומה וקטן בעלֿדין, בפני שלא עדות

הר  שואל, שם שלו הבית' ב'בדק קארו ביתֿדין הר"י י
במקרה  משיב, והוא בעלֿדין? בפני שלא שטרות מקיימים
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שלא  מקיימים אין - מזויף שהשובר לדבר רגליים שיש זה,
כאן]. משנהֿלמלך ראה בעלֿדין. בפני

.Ë‡ÈˆBn‰47·e˙k ‰È‰Â ,B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL «ƒ¿««¬≈¿»»»
Ï··a48Ï·a ˙BÚnÓ e‰a‚Ó -49ı¯‡a ·e˙k ‰È‰ ; ¿»∆«¿≈ƒ¿»∆»»»¿∆∆

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙BÚnÓ e‰a‚Ó - Ï‡¯OÈ50ÔÈ‡M ‰Ó . ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«∆≈
‰a˙Îa Ôk51B‡ÈˆB‰Â ,ÌB˜Ó ÌL ¯ËMa ‰È‰ ‡Ï . ≈ƒ¿À»…»»«¿»≈»¿ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡a B‡ÈˆB‰ ;Ï·a ˙BÚnÓ e‰a‚Ó - Ï··a¿»∆«¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
˙BÚnÓ ˙Ba‚Ï ‡a .Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙BÚnÓ e‰a‚Ó -«¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ¿

¯ËM‰ Ba ‡ˆiL ÌB˜n‰52˙BÚn‰L :‰Âl‰ ÔÚËÂ , «»∆»»«¿»¿»««…∆∆«»
ÚaËn‰ ‰fÓ ˙eÁt ‡e‰L ÛÒkÓ BÏ ·iÁ È‡L53- ∆¬ƒ«»ƒ∆∆∆»ƒ∆««¿≈«

ÏhÈÂ ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ54Ì˙Ò ÛÒk Ba ‰È‰ .55‰Ó - ƒ»«««¿∆¿ƒ…»»∆∆¿»«
e‰a‚Ó ‰ÂÏ ‰ˆ¯iM56Ô‡kÓ .57¯ËML ,„ÓÏ ‰z‡ ∆ƒ¿∆…∆«¿≈ƒ»«»»≈∆¿»

.¯·c ÏÎÏ ¯Lk - Ba ·zÎpL ÌB˜Ó ÌL Ba ÔÈ‡L∆≈≈»∆ƒ¿«»≈¿»»»
ÏÏk ÔÓÊ Ba ÔÈ‡L ¯ËLÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â58,¯Lk ‡e‰L - ¿«ƒƒ¿»∆≈¿«¿»∆»≈

dnÊ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ È‡ BÊ ˙e„ÚL Èt ÏÚ Û‡59ÔÈ‡L ; ««ƒ∆≈ƒ«»»«¬ƒ»∆≈
‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈ˜c˜„Ó60BÓk , ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿

¯‡a˙iL61ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k ,62. ∆ƒ¿»≈¿≈∆…ƒ¿…∆∆ƒ¿≈…ƒ
ÔÈ¯Á‡Ó‰ ·BÁ È¯ËL ,CÎÈÙÏe63Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯Lk - ¿ƒ»ƒ¿≈«¿À»ƒ¿≈ƒ««ƒ

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔnÊ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡L64. ∆≈«»»«¬ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

קי:47) כתובות שם 48)ברייתא, בשטרות כותבים
נכתבו. שבו יותר 49)המקום משקלם שבבבל הדינרים

שערך  לפי יותר, שוים הם כך ומתוך ישראל, ארץ מדינרי
שבו. הזהב או הכסף משקל לפי נקבע צריך 50)המטבע
נשתעבד. שבה המדינה של במטבע דיני 51)לשלם

ה"ו. אישות מה' בפט"ז נתבארו כדינו.52)כתובה,
זה.53) מקום ממטבע פחות שמשקלו מטבע לויתי
מתקבל 54) בסתם מנמק: יט, אות מב סי' שם יוסף' ב'בית

ואם  השטר, שנכתב במקום היוצאת מטבע שלוה הדעת על
אמר  כאילו אותו דנים מזה, פחות חייב שהוא טוען הלווה

ההפרש. את המטבע.55)פרעתי שם נקבע ולא
כסף.56) שבמטבעות בדין 57)הפחות כאן שלמדנו ממה

המקום. שם בשטר היה תאריך.58)שלא בלי שטר
בפניהם 59) שנעשה מה על מעידים עדים פירושה: "הזמה"

והעידו, אחרים עדים ובאו מסוים, ובמקום מסוים ביום
(מלשון  אחר במקום אתם אלה עדים היו זמן שבאותו
וכלל  זמם). כאשר לו ועשיתם יט): יט, (דברים הכתוב
לא  אם כגון להזימה, יכול אתה שאין עדות שכל בידינו,

עדות. אינה - והזמן המקום את העדים אין 60)מסרו
ואין  עדותם, פרטי כל על העדים את חוקרים ביתֿדין
עליה. מעידים שהם בעובדא אלא בתאריכים מדקדקים

ה"א.61) פ"ג עדות המלוים 62)בהלכות על יכבידו אם
- העדים של מדוקדקת וחקירה דרישה ידי על החוב גביית

מלהלוות. מיום 63)יימנעו מאוחר תאריך בהם רשום
השטר. ה"64)כתיבת פכ"ג א.לקמן

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
משעבד 1) ודין למלווה, אחראים הלווה נכסי שכל מבאר

עושה  ודין ודאיקני", "דקנה ומטלטלין מקרקעי נכסים
שמפקיע  הקדש ודין שחררו, או ומכרו אפותקי ועבדו שדהו

לסלקו  יכול שהלוקח הלקוחות מן טורף ודין שעבוד, מידי
מכר  ואחרֿכך אחת ומכר שדות שתי ללווה היו ודין בכסף,
שערכה  שדה המניח ודין אפדני"), "תרי (בגמרא: השנייה
היתומים  וסילקוהו המלווה אותה וגבה מהמלוה ִפחות

בכסף.

.‡ÂÈÒÎ Ïk È¯‰ - Ì˙Ò B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2ÔÈ‡¯Á‡ ««¿∆∆¬≈¿»¬≈»¿»»«¬»ƒ
ÔÈ‡·¯ÚÂ3CÎÈÙÏ .‰Ê ·BÁÏ4Ú·Bz - ˙Ba‚Ï ‡B·iLk , ¿«¿»ƒ¿∆¿ƒ»¿∆»ƒ¿≈«

‰lÁz B·BÁ ÏÚa ˙‡5ÔÈa ,ÌÈÒÎ BnÚ ‡ˆÓ Ì‡ . ∆««¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»ƒ≈
‰Âl‰ ÔBˆ¯a Ô‰Ó ‰·Bb - ˙BÚ˜¯˜ ÔÈa ÔÈÏËÏhÓ6. ƒ«¿¿ƒ≈«¿»∆≈∆ƒ¿«…∆
.ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈa‚Ó - BzÚcÓ ‰Âl‰ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»««…∆ƒ«¿«¿ƒ≈ƒ

B·BÁ ¯ËL „‚k ‡ˆÓp‰ Ïk BÏ ˜ÈtÒ‰ ‡Ï7È¯‰ - …ƒ¿ƒ»«ƒ¿»¿∆∆¿«¬≈
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÂlÏ eÈ‰L ˙BÚ˜¯w‰ ÏkÓ ‰·B‚ ‰Ê∆∆ƒ»««¿»∆»«…∆««ƒ∆≈

ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈ¯eÎÓ ‰zÚ8‰zÓa ÌÈe˙ B‡9ÏÈ‡B‰ . «»¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿«»»ƒ
È¯‰ ,‰Ê ·BÁa „aÚzLpL ¯Á‡ Ô˙ B‡ ‰Âl‰ ¯ÎÓe»««…∆»«««∆ƒ¿«¿≈¿∆¬≈

zn‰ ÈÏÚa „iÓ B‡ ˙BÁB˜l‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ‰Ê.˙B ∆ƒƒ««»ƒ««¬≈««»
˙BÚ˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Û¯BË ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
¯Á‡Ï BÏ ÔÈ‡a‰ ÌÈÒÎ Ï·‡ ;‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»¬»¿»ƒ«»ƒ¿««

·BÁ ÏÚ·Ï e„aÚzL ‡Ï - ‰ÂlL10ÔÙ¯BË BÈ‡Â11. ∆»»…ƒ¿«¿¿¿««¿≈¿»
ÔÈ„aÚLÓ eÈ‰È ‰˜iL ÌÈÒÎ ÏkL :ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»»∆»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿À¿»ƒ
È¯‰ - Ô˙ B‡ ¯ÎÓe ,‰ÂlL ¯Á‡ ‰˜Â ,Ô‰Ó Ú¯t‰Ï¿ƒ»«≈∆¿»»««∆»»»«»«¬≈

Ô‰Ó Û¯BË ·BÁ ÏÚa12. ««≈≈∆

קרקעות.2) ובין מטלטלין את 3)בין לשלם השעבוד
הנכסים  על גם אלא הלווה של גופו על רק לא מוטל החוב,

ערב 4)עצמם. מדין הוא הנכסים של ששעבודם מפני
הלווה 5)(כסףֿמשנה). את לתבוע שצריך ערב, אדם כדין

שלא 6)תחילה. כפיה בדרך ממנו לגבות רשאי אינו אבל
בשטר 7)בביתֿדין. במלוה בין המדובר הקודם, בדין

בלבד. בשטר במלוה ואילך ומכאן עלֿפה, במלוה ובין
משועבד 8) אינו אם ולדעת להזהר צריך - קרקע הקונה

אחראים 9)לאחרים. שקרקעותיו בשטר, כתב לא ואפילו
אחריות  שאמרו: יד. בבבאֿמציעא כרבנן החוב. לפרעון
הסופר  שם: ופירש"י טעותֿסופר, בשטר) כתובה (שאינה
לו  הספיק "לא וכתב: רבינו, [דייק לכותבה. ושכח טעה
ברשותו  שהם נכסים הלוה ביד יש שאם ללמדך, וכו'"
המשועבדים  מן גובים אין חורין) בני המשנה: (בלשון
(גיטין  היא מפורשת משנה לאחרים). ניתנו או (שנמכרו
נכסים  שיש במקום משועבדים מנכסים נפרעין אין מח:):

חורין]. (בבאֿבתרא 10)בני בגמרא שאמרו ממה זה למד
שאקנה  מה לו אמר (שמא ליה אמר דאקני "דילמא מד:)
כך  לו אמר לא שאם מכאן לך)", משועבד כן גם יהיה
מיגש  הר"י רבו כתב וכן עליהם. חל השעבוד אין - בפירוש
ובמגידֿמשנה  ה"ב, פכ"ג לקמן (ראה קנז: בבבאֿבתרא

גם 11)שם). גובה עצמו הלווה מן אבל הלקוחות, מיד
"טורפן  וכתב רבינו, דייק ההלוואה. אחר שקנה ",נכסים

"זה  למעלה: להגדרתו בהתאם מהן", "גובה כתב ולא
טורף". שם.12)הנקרא הגמרא מסקנת

.·Ï·‡ ;Ú˜¯˜a ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡≈»«¿»ƒ¬ƒ∆»¿«¿«¬»
˙eÈ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ - ÔÈÏËÏhn‰13ÔÈÏËÏhÓ elÙ‡ . «ƒ«¿¿ƒ≈¬≈∆«¬»¬ƒƒ«¿¿ƒ
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·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - BzÚLÏ Ô¯ÎnL ‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»∆¿»»¿«¿≈««
·b ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ Ïk B·BÁ ÏÚ·Ï ‰˜‰ .Ô˙B‡ Û¯BË≈»ƒ¿»¿««»«ƒ«¿¿ƒ««

Ïk‰ ÔÓ Ú¯Ù B˙BÈ‰Ï BÏ LiL Ú˜¯˜14‰Ê È¯‰ - «¿«∆≈ƒ¿ƒ¿»ƒ«…¬≈∆
Û¯BË15‡e‰Â .ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡Ó16¯ËLa BÏ ·zÎiL ≈≈»«ƒ«¿¿ƒ¿∆ƒ¿…ƒ¿«

·b ÏÚ ÈÏ LiL ÔÈÏËÏhÓ EÏ È˙È˜‰L :B·BÁ∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆≈ƒ««
‡zÎÓÒ‡k ‡lL ÈÏ LiL Ú˜¯w‰17ÈÒÙËk ‡lLÂ ««¿«∆≈ƒ∆…¿«¿«¿»¿∆…¿»¿≈

˙B¯ËM‰18„È˙Ú È‡L ÌÈÒÎ ÏkL :·˙k Ì‡ ÔÎÂ . «¿»¿≈ƒ»«∆»¿»ƒ∆¬ƒ»ƒ
ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa ˙BÚ˜¯˜ ÔÈa ,˙B˜Ï19Ô‰ È¯‰ , ƒ¿≈«¿»≈ƒ«¿¿ƒ¬≈≈

EÏ ÔÈÈe˜ ÔÈÏËÏhn‰Â ,Ô‰Ó Ú¯t‰Ï EÏ ÌÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿¿ƒ»«≈∆¿«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿
‡lLÂ ‡zÎÓÒ‡k ‡lL Ô‰Ó Ú¯t‰Ï ˙BÚ˜¯w‰ ·b ÏÚ««««¿»¿ƒ»«≈∆∆…¿«¿«¿»¿∆…
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ Û‡ Û¯BË ‰Ê È¯‰ - ˙B¯ËM‰ ÈÒÙËk¿»¿≈«¿»¬≈∆≈«ƒ«ƒ«¿¿ƒ

L È‡z ÏkL ;‰ÂlL ¯Á‡Ï ‰Âl‰ ‰wL- ÔBÓÓa ∆»»«…∆¿««∆»»∆»¿«∆¿»
.Ìi«̃»

של 13) מרשותו שיצאו משעה מהם גובים אין כך משום
משתעבדי. לא - לבעלֿחוב מטלטלי מד:): (שם לווה

המטלטלין.14) מן ובין הקרקע מן הלקוחות.15)בין מן
מן  משמעותו "טורף" שהמונח הקודמת, בהלכה נתבאר

שם).16)הלקוחות. חסדא, רב (מאמר בתנאי
איזו 17) לחזק כדי לחבירו נותן שאדם מופרזת הבטחה

יגיע  שלא ובטוח סמוך שלבו מתוך התחייבות, שהיא
(בבבאֿבתרא  ואמרו ההבטחה. לקיים המחייבו המקרה
הבטחה  לקיים מחויב ואינו קניא", לא "אסמכתא קסח.):

טפסים 18)כזו. להם להכין היו רגילים שטרות סופרי
והזמן, הסכום הלווה, המלוה, לשמות פנוי מקום ולהשאיר
קרקע, אגב מטלטלין הקנאת גם בטפסים לכתוב ונהגו
אע"פ  הזאת, הפיסקא את מוחקים ואינם שוכחים ולפעמים
פיסקא  להוסיף צריכים ולפיכך בפירוש, כן התנו שלא
"טופסי  מפרש שם בבאֿבתרא [הרשב"ם זו. אחרונה
אולם  שטרות", ממנו להעתיק עשוי שטר "היינו דשטרי"

כדברינו]. פירש כו בגיטין הקודמת 19)רבינו בהלכה
חל  - שיקנה הקרקעות גם לשעבד התנה שאם נתבאר,
אגב  מטלטלין על גם זה דין רבינו מרחיב וכאן השעבוד.
שאגבו  הקרקע מכר שאפילו מוסיף, ובמגידֿמשנה קרקע.
עליהם  חל - מטלטלין קנה ואחרֿכך מטלטליו את  שעבד
בידו. היה שהקרקע בשעה חל שהשעבוד משום השעבוד,

.‚‰OÚ20È˜È˙Bt‡ e‰„O21‰M‡Ï B‡ B·BÁ ÏÚ·Ï »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»
‡e‰Â ,d˙a˙Îa22BÙËLe ,ea‚z Ô‡kÓ :Ô‰Ï ·zÎiL ƒ¿À»»¿∆ƒ¿…»∆ƒ»ƒ¿¿»

¯‰23.Ô˙B‡ Û¯BËÂ ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - »»¬≈∆∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈»
BnÚ ‰˙‰ Ì‡Â24- BfÓ ‡l‡ ÔBÚ¯t BÏ ‰È‰È ‡lL : ¿ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ¿∆≈»∆»ƒ

ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ‰·B‚ BÈ‡25epnÓ ‰ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ≈∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ»»ƒ∆
L¯Ùe26‰·B‚ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡ BÏ ÔÈ‡L ≈≈∆≈«¬»»»¬≈∆≈∆

ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ27.ÌÏBÚÏ ƒ«¿À¿»ƒ¿»

מא.20) מילה 21)גיטין שזו מפרש נא: בבבאֿקמא רש"י
תהא  זו ("על קאי תהא אפה מלים: משלוש מורכבת
לרבינו  המשניות [בפירוש תגבה. זו בשדה כלומר, עומד").
שטעה  ונראה תקנה", "פה המלים מן מורכבת שהיא כתוב
לכאן?]. קנין ענין מה כי המתרגם, או המעתיק

משמעותו.22) - כאן האמור ראוי 23)"אפותיקי" ואינו

מחירו. וירד שבממון 25)שם.24)לזריעה, תנאי שכל
קיים. בשטר.26)- בפירוש שאמרנו 27)כתב מה

נסכי  "כל בשטר כתב כשלא היינו סופר", טעות "אחריות
קיים. תנאו - אחריות" "בלי בפירוש כשכתב אבל אחראין",

.„e‰„O ‰OÚ28È˜È˙Bt‡29‰M‡Ï B‡ B·BÁ ÏÚ·Ï »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»
‰¯eÎÓ BÊ È¯‰ - d¯ÎÓe ,d˙a˙Îa30ÏÚa ‡B·iLÎe ; ƒ¿À»»¿»»¬≈¿»¿∆»««

Û¯ËÈ - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡ ,˙Ba‚Ï ·BÁƒ¿ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿…
d˙B‡31dzÚLÏ ¯ÎnLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .32; »«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿«¿»

ÌÏBÚ ¯kÓÓ d¯ÎÓ Ï·‡33‰¯eÎÓ dÈ‡ -34. ¬»¿»»ƒ¿«»≈»¿»

ה"א.28) פ"ז יבמות וירושלמי מא. גיטין בבלי
ההלכה 29) (ראה תגבו" "מכאן היינו סתם, אפותיקי

רובץ 30)הקודמת). האפותיקאי והשעבוד קיים, המכר
מסתם  זה שעבוד של כוחו יפה במה מבואר, לקמן עליה.

מכירת 31)שעבוד. אחר שמכר נכסים שישנם אףֿעלֿפי
גובה  המלוה - נכסיו כל ומכר אפותיקי עשה כשלא זו. שדה
הקודמים  הלקוחות שהרי באחרונה, שנמכרו הנכסים
מהם, לגבות חורין בני נכסים בשבילך השארנו לו: אומרים
מצא  כשלא הלקוחות מן אותה טורף אפותיקי שדה אבל
שם, גיטין (ר"ן ראשונה שנמכרה ואףֿעלֿפי חורין, בני

כאן). היא 32)ומגידֿמשנה שהשדה ללוקח הודיע
המלוה. אותה יגבה שדותיו כל וכשימכור אפותיקי,

לאפשרות 33) הלוקח לב תשומת העיר ולא סתם, מכר ככל
הכתובה. או החוב פרעון זמן כשיגיע ממנו שתילקח

שהשדה 34) הלוקח ידע שאלמלי לגמרי, בטל המכר
ומגידֿמשנה). שם, (ר"ן אותה קונה היה לא - אפותיקי
כאן: ברי"ף מובא ה"א, פ"ז יבמות בירושלמי זה דין [מקור
לבעלֿחוב  או בכתובתה לאשה אפותיקי שדהו "העושה
הוי  וכו' לעצמו יחוש והלוקח מכורה, - ומכרה בחובו
מכרן  לא אם אבל עומדין), (אנו קיימין אנן לשעה כשמכרו
זו  שברייתא רבינא ודעת מכורין". אינן הכול דברי - לשעה
ומה  למעלה. כאמור ופירושה סתם, באפותיקי עוסקת
צריך  שהלוקח הכוונה, לעצמו" יחוש "והלוקח שאמרו
אותה. יטרוף האפותיקי בעל שהמלוה לאפשרות לב לשים

מעי  הוא במגידֿמשנה אבל קצת, דחוק רבינו של שפירושו ר
כאן, ראב"ד (ראה זו שבסוגיא התמיהות כל את מיישב

שם)]. גיטין לרמב"ן הזכות' ו'ספר

.‰Bc·Ú ‰OÚ35·BÁ ÏÚa È¯‰ - B¯ÎÓe È˜È˙Bt‡ »»«¿«≈≈¿»¬≈««
ÏB˜ BÏ LiL ÈtÓ ,epnÓ ‰·Bb36B¯BL ‰OÚ .37 ∆ƒ∆ƒ¿≈∆≈»»

ÔÎÂ ,epnÓ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - B¯ÎÓe È˜È˙Bt‡«≈≈¿»≈««∆ƒ∆¿≈
.ÏB˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L¿»«ƒ«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»∆

מד:35) אפותיקי,36)בבאֿבתרא עבדו עושה כשאדם
גרם  - נזהר וכשלא להזהר, ללוקח והיה פרסום לזה יש
גובה  סתם, שבאפותיקי מבאר, במגידֿמשנה לעצמו. הפסד
(ראה  מפורש ובאפותיקי חורין. בני נכסים שאין במקרה רק
אפותיקי. שדה כדין כאלה נכסים יש אפילו גובה ה"ג)
מספר  עצמו שהעבד מפרש, יז כלל בתשובותיו [הרא"ש
קול, לדבר יש כך ומשום אפותיקי, עשהו שרבו אדם, לכל
בחושןֿ חדש' ה'בית למד ומדבריו להזהר. צריך והלוקח
אפותיקי  רבו עשהו כשלא א. דינים: שני קיז סי' משפט
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·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - BzÚLÏ Ô¯ÎnL ‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»∆¿»»¿«¿≈««
·b ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ Ïk B·BÁ ÏÚ·Ï ‰˜‰ .Ô˙B‡ Û¯BË≈»ƒ¿»¿««»«ƒ«¿¿ƒ««

Ïk‰ ÔÓ Ú¯Ù B˙BÈ‰Ï BÏ LiL Ú˜¯˜14‰Ê È¯‰ - «¿«∆≈ƒ¿ƒ¿»ƒ«…¬≈∆
Û¯BË15‡e‰Â .ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡Ó16¯ËLa BÏ ·zÎiL ≈≈»«ƒ«¿¿ƒ¿∆ƒ¿…ƒ¿«

·b ÏÚ ÈÏ LiL ÔÈÏËÏhÓ EÏ È˙È˜‰L :B·BÁ∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆≈ƒ««
‡zÎÓÒ‡k ‡lL ÈÏ LiL Ú˜¯w‰17ÈÒÙËk ‡lLÂ ««¿«∆≈ƒ∆…¿«¿«¿»¿∆…¿»¿≈

˙B¯ËM‰18„È˙Ú È‡L ÌÈÒÎ ÏkL :·˙k Ì‡ ÔÎÂ . «¿»¿≈ƒ»«∆»¿»ƒ∆¬ƒ»ƒ
ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa ˙BÚ˜¯˜ ÔÈa ,˙B˜Ï19Ô‰ È¯‰ , ƒ¿≈«¿»≈ƒ«¿¿ƒ¬≈≈

EÏ ÔÈÈe˜ ÔÈÏËÏhn‰Â ,Ô‰Ó Ú¯t‰Ï EÏ ÌÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿¿ƒ»«≈∆¿«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿
‡lLÂ ‡zÎÓÒ‡k ‡lL Ô‰Ó Ú¯t‰Ï ˙BÚ˜¯w‰ ·b ÏÚ««««¿»¿ƒ»«≈∆∆…¿«¿«¿»¿∆…
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ Û‡ Û¯BË ‰Ê È¯‰ - ˙B¯ËM‰ ÈÒÙËk¿»¿≈«¿»¬≈∆≈«ƒ«ƒ«¿¿ƒ

L È‡z ÏkL ;‰ÂlL ¯Á‡Ï ‰Âl‰ ‰wL- ÔBÓÓa ∆»»«…∆¿««∆»»∆»¿«∆¿»
.Ìi«̃»

של 13) מרשותו שיצאו משעה מהם גובים אין כך משום
משתעבדי. לא - לבעלֿחוב מטלטלי מד:): (שם לווה

המטלטלין.14) מן ובין הקרקע מן הלקוחות.15)בין מן
מן  משמעותו "טורף" שהמונח הקודמת, בהלכה נתבאר

שם).16)הלקוחות. חסדא, רב (מאמר בתנאי
איזו 17) לחזק כדי לחבירו נותן שאדם מופרזת הבטחה

יגיע  שלא ובטוח סמוך שלבו מתוך התחייבות, שהיא
(בבבאֿבתרא  ואמרו ההבטחה. לקיים המחייבו המקרה
הבטחה  לקיים מחויב ואינו קניא", לא "אסמכתא קסח.):

טפסים 18)כזו. להם להכין היו רגילים שטרות סופרי
והזמן, הסכום הלווה, המלוה, לשמות פנוי מקום ולהשאיר
קרקע, אגב מטלטלין הקנאת גם בטפסים לכתוב ונהגו
אע"פ  הזאת, הפיסקא את מוחקים ואינם שוכחים ולפעמים
פיסקא  להוסיף צריכים ולפיכך בפירוש, כן התנו שלא
"טופסי  מפרש שם בבאֿבתרא [הרשב"ם זו. אחרונה
אולם  שטרות", ממנו להעתיק עשוי שטר "היינו דשטרי"

כדברינו]. פירש כו בגיטין הקודמת 19)רבינו בהלכה
חל  - שיקנה הקרקעות גם לשעבד התנה שאם נתבאר,
אגב  מטלטלין על גם זה דין רבינו מרחיב וכאן השעבוד.
שאגבו  הקרקע מכר שאפילו מוסיף, ובמגידֿמשנה קרקע.
עליהם  חל - מטלטלין קנה ואחרֿכך מטלטליו את  שעבד
בידו. היה שהקרקע בשעה חל שהשעבוד משום השעבוד,

.‚‰OÚ20È˜È˙Bt‡ e‰„O21‰M‡Ï B‡ B·BÁ ÏÚ·Ï »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»
‡e‰Â ,d˙a˙Îa22BÙËLe ,ea‚z Ô‡kÓ :Ô‰Ï ·zÎiL ƒ¿À»»¿∆ƒ¿…»∆ƒ»ƒ¿¿»

¯‰23.Ô˙B‡ Û¯BËÂ ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - »»¬≈∆∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈»
BnÚ ‰˙‰ Ì‡Â24- BfÓ ‡l‡ ÔBÚ¯t BÏ ‰È‰È ‡lL : ¿ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ¿∆≈»∆»ƒ

ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ‰·B‚ BÈ‡25epnÓ ‰ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ≈∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ»»ƒ∆
L¯Ùe26‰·B‚ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡ BÏ ÔÈ‡L ≈≈∆≈«¬»»»¬≈∆≈∆

ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ27.ÌÏBÚÏ ƒ«¿À¿»ƒ¿»

מא.20) מילה 21)גיטין שזו מפרש נא: בבבאֿקמא רש"י
תהא  זו ("על קאי תהא אפה מלים: משלוש מורכבת
לרבינו  המשניות [בפירוש תגבה. זו בשדה כלומר, עומד").
שטעה  ונראה תקנה", "פה המלים מן מורכבת שהיא כתוב
לכאן?]. קנין ענין מה כי המתרגם, או המעתיק

משמעותו.22) - כאן האמור ראוי 23)"אפותיקי" ואינו

מחירו. וירד שבממון 25)שם.24)לזריעה, תנאי שכל
קיים. בשטר.26)- בפירוש שאמרנו 27)כתב מה

נסכי  "כל בשטר כתב כשלא היינו סופר", טעות "אחריות
קיים. תנאו - אחריות" "בלי בפירוש כשכתב אבל אחראין",

.„e‰„O ‰OÚ28È˜È˙Bt‡29‰M‡Ï B‡ B·BÁ ÏÚ·Ï »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»
‰¯eÎÓ BÊ È¯‰ - d¯ÎÓe ,d˙a˙Îa30ÏÚa ‡B·iLÎe ; ƒ¿À»»¿»»¬≈¿»¿∆»««

Û¯ËÈ - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡ ,˙Ba‚Ï ·BÁƒ¿ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿…
d˙B‡31dzÚLÏ ¯ÎnLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .32; »«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿«¿»

ÌÏBÚ ¯kÓÓ d¯ÎÓ Ï·‡33‰¯eÎÓ dÈ‡ -34. ¬»¿»»ƒ¿«»≈»¿»

ה"א.28) פ"ז יבמות וירושלמי מא. גיטין בבלי
ההלכה 29) (ראה תגבו" "מכאן היינו סתם, אפותיקי

רובץ 30)הקודמת). האפותיקאי והשעבוד קיים, המכר
מסתם  זה שעבוד של כוחו יפה במה מבואר, לקמן עליה.

מכירת 31)שעבוד. אחר שמכר נכסים שישנם אףֿעלֿפי
גובה  המלוה - נכסיו כל ומכר אפותיקי עשה כשלא זו. שדה
הקודמים  הלקוחות שהרי באחרונה, שנמכרו הנכסים
מהם, לגבות חורין בני נכסים בשבילך השארנו לו: אומרים
מצא  כשלא הלקוחות מן אותה טורף אפותיקי שדה אבל
שם, גיטין (ר"ן ראשונה שנמכרה ואףֿעלֿפי חורין, בני

כאן). היא 32)ומגידֿמשנה שהשדה ללוקח הודיע
המלוה. אותה יגבה שדותיו כל וכשימכור אפותיקי,

לאפשרות 33) הלוקח לב תשומת העיר ולא סתם, מכר ככל
הכתובה. או החוב פרעון זמן כשיגיע ממנו שתילקח

שהשדה 34) הלוקח ידע שאלמלי לגמרי, בטל המכר
ומגידֿמשנה). שם, (ר"ן אותה קונה היה לא - אפותיקי
כאן: ברי"ף מובא ה"א, פ"ז יבמות בירושלמי זה דין [מקור
לבעלֿחוב  או בכתובתה לאשה אפותיקי שדהו "העושה
הוי  וכו' לעצמו יחוש והלוקח מכורה, - ומכרה בחובו
מכרן  לא אם אבל עומדין), (אנו קיימין אנן לשעה כשמכרו
זו  שברייתא רבינא ודעת מכורין". אינן הכול דברי - לשעה
ומה  למעלה. כאמור ופירושה סתם, באפותיקי עוסקת
צריך  שהלוקח הכוונה, לעצמו" יחוש "והלוקח שאמרו
אותה. יטרוף האפותיקי בעל שהמלוה לאפשרות לב לשים

מעי  הוא במגידֿמשנה אבל קצת, דחוק רבינו של שפירושו ר
כאן, ראב"ד (ראה זו שבסוגיא התמיהות כל את מיישב

שם)]. גיטין לרמב"ן הזכות' ו'ספר

.‰Bc·Ú ‰OÚ35·BÁ ÏÚa È¯‰ - B¯ÎÓe È˜È˙Bt‡ »»«¿«≈≈¿»¬≈««
ÏB˜ BÏ LiL ÈtÓ ,epnÓ ‰·Bb36B¯BL ‰OÚ .37 ∆ƒ∆ƒ¿≈∆≈»»

ÔÎÂ ,epnÓ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - B¯ÎÓe È˜È˙Bt‡«≈≈¿»≈««∆ƒ∆¿≈
.ÏB˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L¿»«ƒ«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»∆

מד:35) אפותיקי,36)בבאֿבתרא עבדו עושה כשאדם
גרם  - נזהר וכשלא להזהר, ללוקח והיה פרסום לזה יש
גובה  סתם, שבאפותיקי מבאר, במגידֿמשנה לעצמו. הפסד
(ראה  מפורש ובאפותיקי חורין. בני נכסים שאין במקרה רק
אפותיקי. שדה כדין כאלה נכסים יש אפילו גובה ה"ג)
מספר  עצמו שהעבד מפרש, יז כלל בתשובותיו [הרא"ש
קול, לדבר יש כך ומשום אפותיקי, עשהו שרבו אדם, לכל
בחושןֿ חדש' ה'בית למד ומדבריו להזהר. צריך והלוקח
אפותיקי  רבו עשהו כשלא א. דינים: שני קיז סי' משפט
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עבד  מקום שבכל אףֿעלֿפי טורפו בעלֿחוב אין - ומכרו
כשעשהו  ב. זה; לשעבוד פרסום אין שהרי כקרקע, דינו
גביה  שלענין משום עלֿפה, במלוה אפילו טורף אפותיקי
כמגידֿ ולא פרסום. יש וכאן הפרסום, מכריע ממשועבדים
עשיית  ורק בשטר, במלוה שהדברים כאן שפסק משנה,

שטר]. צריכה אינה שם.37)האפותיקי

.Â„·Ú38Èt ÏÚ Û‡ ,B¯¯ÁLÂ È˜È˙Bt‡ Ba¯ e‰OÚL ∆∆∆»»««≈≈¿ƒ¿¿««ƒ
‰fÓ ‡l‡ ÔBÚ¯t EÏ ‰È‰È ‡Ï :BÏ ·˙kL39‡ˆÈ - ∆»«…ƒ¿∆¿≈»∆»ƒ∆»»

BLÈc˜‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙e¯ÁÏ40ıÓÁ‰L .41¯e¯ÁM‰Â «≈¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆»≈¿«ƒ¿
„eaÚL „iÓ ÔÈÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰Â42·BÁ ÏÚa È¯‰Â . ¿«∆¿≈«¿ƒƒƒ«ƒ¿«¬≈««

‰Âl‰ ÔÓ B·BÁ ‰·Bb43B·BÁa ¯ËL ÂÈÏÚ ·˙BÎÂ ,44, ∆ƒ«…∆¿≈»»¿»¿
Û¯BËÂ45¯ËM‰ ‰Ê ÔÓfÓ46?ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ ‰ÓÏÂ . ¿≈ƒ¿«∆«¿»¿»»«»¿«≈

b‰ ÏÎÂ ,B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï Ì¯BbL ÈtÓ˜Èf‰Ï Ì¯B ƒ¿≈∆≈¿«≈»¬≈¿»«≈¿«ƒ
BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,ÌlLÓ -47ÔÈÙBÎÂ .48Ba¯ ˙‡ ¿«≈¿∆≈«¿ƒ¿¿ƒ∆«

ÈM‰49B¯¯ÁLÏ50‡lL ;ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓ , «≈ƒ¿«¿¿ƒ¿≈ƒ»»∆…
ep‡ˆÓÈ51‰z‡ Èc·Ú :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ˜eL·52. ƒ¿»∆«¿…««¿ƒ«»

מ:ֿמא.38) גיטין וגמרא לגבוי.39)משנה ודומה
שעבוד 40) מידי מפקיעה דמים קדושת שגם - רבינו דעת

הבאה). הלכה לנכרי 41)(ראה חמצו ששעבד ישראל
ישראל. של כחמצו בהנאה נאסר - הפסח עליו ועבר בחובו,

ככלל 42) בגמרא פעמים כמה ונכפלה שם, רבא של מימרא
הכל. על העבד.43)מקובל של מחויב 44)שויו הלווה

נזק. תשלום של החדש החוב על שטר למלוה לתת
מהלקוחות.45) טורף הנכסים 46)המלוה טורף ואינו

הראשון  שהחוב משום החדש, השטר של זמנו לפני שנמכרו
קיז). סי' חו"מ ('טור' העבד שחרור עלֿידי נפרע כבר

הי"ג.47) ומזיק חובל מהלכות שם.48)בפ"ז
עלֿידי 50)המלוה.49) לחירות יצא שכבר אףֿעלֿפי

הראשון. רבו השני.51)שחרור מכוח 52)רבו
האפותיקי.

.ÊÂÈÒÎ LÈc˜n‰53ÔÓ Û¯ËÏ ÏBÎÈ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ««¿ƒ¿»»≈««»ƒ¿…ƒ
„eaÚM‰ ÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰L ,Lc˜‰‰54ÔÈ„BtLÎe . «∆¿≈∆«∆¿≈«¿ƒ««ƒ¿¿∆ƒ

ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ,Lc˜‰‰ „iÓ Ú˜¯w‰««¿«ƒ««∆¿≈¿ƒ«»»»∆ƒ≈
‰M‡Ïe B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï ÔziL ˙Ó ÏÚ BÊ ‰„Oa¿»∆«¿»∆ƒ≈¿««∆¿ƒ»

d˙a˙k55„Èa ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ‰„tzLÎÏ ,CÎÈÙÏ . ¿À»»¿ƒ»ƒ¿∆ƒ»∆¿≈≈«Àƒ¿«
‰M‡‰ B‡ ,d˙B‡ Û¯ËÈÂ ·BÁ ÏÚa ‡B·È - Á˜Bl‰«≈«»««¿ƒ¿…»»ƒ»

ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,d˙a˙Îa56. ƒ¿À»»¿∆≈«¿«¬»ƒ

כג:53) ערכין עליהם 54)משנה, חלה שלא נכסים אפילו
על  חלה הגוף (קדושת דמים קדושת אלא הגוף קדושת
דברים  פירושה, דמים וקדושת המזבח. על הקרבים דברים
מפקיעים  קרבים) אינם עצמם והם הקדש, של ממונו שהם
דין  רבינו מבאר הי"דֿטז ערכין מהלכות [בפ"ז השעבוד.
שם]. לעם" "רמב"ם פירוש וראה באריכות, זה

רק 55) נפקע שהשעבוד רבינו מבאר (שם) ערכין בהלכות
וכשיצא  הנכס, על ועומד תלוי אבל בלבד הקדש לגבי
למקומו, השעבוד חוזר - פדיון עלֿידי הקדש מרשות
הנכס  את לפדות הבא ולפיכך יגבוהו, האשה או והמלוה
על  להוסיף רוצה שהוא מה אלא שויו כל לשלם יסכים לא

נותן  הוא הזה המועט הסכום ואת הכתובה, או החוב דמי
הכתובה. או החוב את ומשלם בו ופודה שם.56)להקדש

אינה  דמים שקדושת כותב, שם למשנה בפירושו [רש"י
שאינו  דבר מקדיש אדם שאין מפני שעבוד מידי מוציאה
אלא  הקדש, מידי טורפים והאשה המלוה הדין ומן שלו,
הקדש  יאמרו: שלא כדי מועט, בסכום שיפדו גזרו חכמים
הראב"ד  דעת גם וכן שם). אבהו (כרבי פדיון בלי יוצא
לשיטת  וסמוכין המפרשים. ורוב הי"ד) (שם בהשגותיו
אבוהו  רבי ה"י: פ"ח כתובות בירושלמי מוצאים אנו רבינו,
(בנכסים  גמורה מעילה מועלין - יוחנן רבי בשם
ורדב"ז  כסףֿמשנה ראה הלווה). שהקדישם המשועבדים

כאן]. ומשנהֿלמלך שם, ערכין בהל'

.Á·BÁ ÏÚa57Û¯ËÏ ‡aL58Á˜BlÏ ˙BÚÓ LÈ Ì‡ , ««∆»ƒ¿…ƒ≈»«≈«
Û¯BË ‡e‰M ‰Ó ÈÓ„ BÏ ÔzÏÂ B˜lÒÏ ÏBÎÈ -59, »¿«¿¿ƒ≈¿≈«∆≈

¯ÎBnÏ Ú·B˙Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ60B˙B‡ ‰OÚ Ì‡Â . ¿≈«≈«¿≈««≈¿ƒ»»
ÌÈÓ„a B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - È˜È˙Bt‡61. «≈≈≈»¿«¿¿»ƒ

צא:57) הלוקח.58)כתובות בא 59)מן שהוא הסכום
זו. משדה זו 60)לגבות שדה לו שמוכר הלווה כרבא,מן .

מפורש,61)שם. באפותיקי המדובר טו: בבאֿמציעא
באפותיקי  אבל מזה", אלא פרעון לך יהיה "לא לו: כשאמר

שם). (גמרא לסלקו יכול - סתם

.ËÔ·e‡¯62BÏ eÈ‰Â ,ÌÈ˙‡Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L ¿≈∆»»«»¿ƒ¿»«ƒ¿»
¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,‰Óa ÈÂÏÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ¯ÎÓe ,˙B„O ÈzL¿≈»»«««≈∆¿≈ƒ¿»∆¿»«»«
,‰Óa ˙Á‡ Û¯ËÂ ÔBÚÓL ‡·e ,‰Óa ‰iM‰ BÏ«¿ƒ»¿»∆»ƒ¿¿»«««¿»∆

BÏ ¯‡Lp‰ ‰na ‰iM‰ Û¯ËÏ ¯ÊÁÂ63BÏ ‡È·‰Â ,64 ¿»«ƒ¿…«¿ƒ»«»∆«ƒ¿»¿≈ƒ
zÙ¯hL ‰„O‰ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»«ƒƒ¿∆ƒ¿«»∆∆»«¿»

EÏ LiL ÌÈ˙‡n‰ ÏÎa EÏ ‰ÓeL65Ì‡Â ;·ËeÓ È¯‰ , »¿¿»«»«ƒ∆≈¿¬≈»¿ƒ
˜lzÒ‰Â E·BÁ ÏL ÌÈ˙‡Ó CÏÈ‰ ,Â‡Ï66ÌÚ ÔÈc‰ - »≈»»«ƒ∆¿¿ƒ¿«≈«ƒƒ

ÈÂÏ67da „ÓÚÂ ÔBÚÓL ‰ˆ¯ .68dÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,69 ≈ƒ»»ƒ¿¿»«»««ƒ∆ƒ¿»
Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ÈÂÏ ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa70‡l‡ Ô·e‡¯ ¿»«ƒ≈≈ƒ≈¿≈«¿≈∆»

‰Óa71. ¿»∆

שהיה.62) מעשה שם, החוב.63)כתובות מותר
המלוה.64) - לשמעון הביא השדות, קונה - לוי
מראובן.65) לך שכבר 66)המגיע השדה את לי והחזר

שהרי 67)טרפת. סתם, באפותיקי המדובר שם. כרבא,
בדמים. לסלקו יכול אינו את 68)במפורש בידו השאיר

החוב. לכל מלא כתשלום שטרף -69)השדה שמעון
השדה 70)המלוה. דמי המוכר, מראובן ותובע בא כשלוי

בעלֿחובו. כרב 71)שטרף לראובן. ששילם כמחירה
שם. עוירא,

.ÈÔ·e‡¯ ˙Ó72‡·e ,‰‡Ó ‰ÂL ˙Á‡ ‰„O ÁÈp‰Â , ≈¿≈¿ƒƒ«»∆««»»≈»»
ÔBÚÓL73ÔÓ ‰‡Ó ÌÈÓB˙È‰ BÏ e˙Â ,dÙ¯Ëe ƒ¿¿»»¿»¿«¿ƒ≈»ƒ

e‰e˜lÒÂ Ô‰È·‡ ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰74¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - «ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«¬ƒ∆¿ƒ¿¬≈∆≈
B·BÁ ¯‡La d˙B‡ Û¯BËÂ75- BÏ e˙pL ‰‡nL ; ¿≈»ƒ¿»∆≈»∆»¿

eOÚ ‰ÂˆÓ76˙B·BÁ Ú¯ÙÏ ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ ‰ÂˆnL , ƒ¿»»∆ƒ¿»««¿ƒƒ¿…«
Ì‰È·‡77BÏ e¯Ó‡ Ì‡Â .78‰„O‰ ÈÓ„ ‰‡Óa el‡ : ¬ƒ∆¿ƒ»¿≈¿≈»¿≈«»∆

d˙B‡ ÛB¯ËÏÂ ¯BÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - zÙ¯hL79ÌÚt ∆»«¿»≈»«¬¿ƒ¿»««
.B·BÁ ¯‡La ˙¯Á‡¬∆∆ƒ¿«
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מאתים.73)שם.72) בראובן נושה ולקחו 74)שהיה
השדה. את לא 75)חזרה לטעון: יכולים היתומים ואין

(כאמור  אבא שהניח המטלטלין מן לך לשלם מחויבים היינו
שמחירה  השדה על רק שעבוד לך והיה ה"ז), פי"א למעלה

שעבודך. כל סילקנו ואםֿכן יכול 76)מאה, המלוה
לסילוק  ולא מצוה, לקיים כדי שלמתם המאה לטעון:

הקרקע. על לי שיש פסק,77)השעבוד ה"ח) (שם רבינו
מהמטלטלין  אביהם חובות לפרוע היתומים על שמצוה
ומשום  כאן, אין מצוה אפילו משלהם אבל ממנו, שירשו
אביהם". שהניח המטלטלין "מן כאן: וכתב דייק כך
וכו']. ליה יהבי יתמי אזול סתם: נאמר שם [בגמרא

שם.78) הגמרא מהמלוה 79)מסקנת קנו כאילו זה שהרי
לו. משועבדים היו שלא במטלטלין ושילמו השדה, את
שדה  אותה טורף אינו מאוחר, בעלֿחוב שגם מזה ויצא

והרשב"א). הרמב"ן בשם (מגידֿמשנה

ה'תש"פ  סיון ט' שני יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
נפרעים 1) ושאין הבינונית, מן גובה חוב שבעל מבאר

ודין  זיבורית, הם אפילו חורין בני שיש במקום ממשועבדים
נכסיו  מוכר ודין גובים, הם ממה אשה וכתובת ניזקין
ושייר  עידית מכר ודין הבעלים, במקום שנכנסים לאחרים
עימך, לי אין ודברים דין שני ללוקח כותב ודין בינונית,
כתב  והמלווה ללוקח שמכר לוקח ודין בכתובתה, אשה ודין

בנכסיך. לי אין ודברים דין לראשון

.‡ÔÈ„¯BiLk2- Ô‰Ó ˙Ba‚Ï ‰Âl‰ ÈÒÎÏ ÔÈc ˙Èa ¿∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈«…∆ƒ¿≈∆
˙ÈBÈa‰ ÔÓ ‡l‡ ·BÁ ÏÚ·Ï ea‚È ‡Ï3 …«¿¿««∆»ƒ«≈ƒ

ÂÈ˙BÚ˜¯˜aL4‰¯Bz ÔÈ„Â .5ÔÓ ·BÁ ÏÚa ‰a‚iL , ∆¿«¿¿»¿ƒ»∆ƒ¿∆««ƒ
‰z‡ ¯L‡ LÈ‡‰Â „ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL ;˙È¯eaf‰«ƒƒ∆∆¡«««¬…¿»ƒ¬∆«»
?‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ ÏL Bk¯c ‰Ó - 'B‚Â ‡ÈˆBÈ B· ‰L∆ƒ¿««¿∆»»¿ƒ
È„k ,˙ÈBÈ·a ÌÈÓÎÁ ewz Ï·‡ .ÂÈÏÎaL ˙eÁt»∆¿≈»¬»ƒ¿¬»ƒ¿≈ƒ¿≈

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL6?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï·‡ ;BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ Ú¯tÏ ‡·a¿»ƒ»«ƒ«…∆«¿¬»«»ƒ»«ƒ
‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÏB„b ÔÈa ÌÈpË˜ ÔÈa ,ÔÈL¯Bi‰«¿ƒ≈¿«ƒ≈¿ƒ…ƒ»«∆»

˙È¯eaf‰ ÔÓ7. ƒ«ƒƒ

מח.2) גיטין קרקעות:3)משנה של סוגים שלושה נקבעו
מעדיף  אדם (גרועה). זיבורית בינונית, (משובחת), עידית
קרקע  של גדול יותר שטח על יפה קרקע של מצומצם שטח

בשלו 4)גרועה. שמין, כשהן שאלו: ז: קמא בבא בגמרא
סוגי  לפי גובים פירוש, שמין? הן עולם בשל או שמין הן
בעולם. המקובלים הסוגים לפי או הלווה של הקרקעות
מוגדרים  הלווה של ביותר הטובים כשהקרקעות למשל,
העולם  בפי מוגדרים שלו והבינונים כ"בינונים", כלל בדרך
או  שלו בינונית שדה המלווה? גובה מה "זיבורית", כסוג
שכתב  רבינו ומלשון שלו. עידית שהיא העולם של
בפירוש  פסק (וכן שמים הם שבשלו משמע "קרקעותיו"
קט:), (כתובות נחמן רב כדעת י) הלכה כ"ד פרק לקמן
ד). הלכה לקמן (ראה ממונות בדיני כמותו שהלכה

נ.5) גיטין עולא של במזומן 6)מימרא מעות לו שיש מי

כספו. בעד זיבורית לקבל מנת על להלוות משנה 7)יסרב
הזיבורית". מן אלא יתומים מנכסי נפרעין "אין מח: שם
צריך  ואין גדולים - שאמרו יתומים פירשו: נ. שם ובגמרא
מן  וכתב המשנה לשון שינה ורבינו קטנים. לומר
זה  דין אין - לך לומר "היתומים", מן במקום "היורשים"
דבר, של וטעמו שהוא. יורש לכל אלא בלבד לבנים מוגבל
ויצטרך  הלווה ימות שמא כך, כדי עד חושש אינו שהמלווה

היורשים. מן זיבורית לגבות

.·ÌÈÚ¯Ù ÔÈ‡8ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ9LiL ÌB˜Óa ≈ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿»∆≈
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ10˙È¯eaÊ ÔÈ¯BÁ Èa eÈ‰ elÙ‡Â , ¿»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»¿≈ƒƒƒ

˙ÈBÈa ÌÈ„aÚLÓ‰Â11˙ÈcÚ B‡12ÔÈa Ì¯ÎnL ÔÈa , ¿«¿À¿»ƒ≈ƒƒƒ≈∆¿»»≈
Ì˙pL13eÙczL .14ÔÓ Û¯BË ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÁ Èa ∆¿»»ƒ¿«¿¿≈ƒ¬≈∆≈ƒ

ÔÈ„aÚLÓ‰15.ÌÈ‡ el‡k e˙ÁLpL ÔÂÈkL ; «¿À¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿¬¿ƒ≈»

שם.8) ההלוואה.9)משנה אחר נמכרו אם אפילו
אחר.10) שעבוד כל עליהם ואין הלווה ברשות הנמצאים
כתקנת 11) נוטל אני בינונית לטעון: יכול המלווה אין

הפסד  שיש במקום תיקנו לא שחכמים משום חכמים,
גבייה 12)לאחרים. לדין נוגעות עידית" "או המלים

עידית  גובה אינו חוב בעל אבל בעידית, שדינו ממזיק,
לקמן  כמבואר זיבורית, ללווה כשיש חורין, מבני אפילו
בני  כשיש ממשועבדים נפרעים אין שדין ומכאן, ד. בהלכה

בניזקין. גם נאמר נ:13)חורין נשתטפו,14)שם כמו
ואינה  ונשחתה השדה את והציף גדותיו על עלה נהר פירוש,

לזריעה. [במגיד 15)ראויה שנפשטה, בעייה צה: כתובות
לקח  גזלן שאם בתשובותיו, הרשב"א דעת מביא משנה
של  שסופו ממשועבדים, גובים אין חורין בני נכסים בזרוע

לי  את גזלן לגבות החוב בעל ויוכל החוק שומרי בידי פול
חובו].

.‚¯ÎnL Ô·e‡¯16ÔBÚÓL ¯ÊÁÂ ,ÔBÚÓLÏ ÂÈ˙B„O Ïk ¿≈∆»«»¿»¿ƒ¿¿»«ƒ¿
Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·e ,ÈÂÏÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰„O ¯ÎÓe»«»∆««≈∆¿≈ƒ»««∆¿≈

‰·B‚ ‰fÓ ‰ˆ¯ ,‰·B‚ ‰fÓ ‰ˆ¯ - Û¯ËÏ17‰na . ƒ¿…»»ƒ∆∆»»ƒ∆∆«∆
˙ÈBÈa ÈÂÏ Á˜lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c18Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈ƒ≈ƒ¬»ƒ

‰Ê È¯‰L ;ÈÂlÓ Û¯BË BÈ‡ - ˙È¯eaÊ B‡ ˙ÈcÚ Á˜Ï»«ƒƒƒƒ≈≈ƒ≈ƒ∆¬≈∆
EÈc ÔÈ‡L ‰„O ÈzÁ˜ÏÂ ÈzÁ¯Ë ‰Ê ÈtÓ :BÏ ¯ÓB‡≈ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿»«¿ƒ»∆∆≈ƒ¿
Ïˆ‡ ÁÈp‰Â ,˙ÈBÈa ÈÂÏ Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .epnÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ∆¿≈ƒ»«≈ƒ≈ƒ¿ƒƒ«≈∆

Á˜lL ˙ÈBÈa‰ BÓk ˙ÈBÈa ÔBÚÓL19Û¯BË BÈ‡ - ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ∆»«≈≈
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L ;ÈÂlÓƒ≈ƒ∆¬≈∆≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿

.epnÓƒ∆

דין 16) נאמר ח. קמא (בבבא צב. כתובות רבה של מימרא
רבא). בשם לבאר 17)זה רצוי ההבנה את להקל כדי

פיסקא  כל כך אחר ולפרש הדין פרטי כל את מתחילה
בשטר  מיהודה כסף לווה ראובן ובכן: עצמה. בפני ופיסקא
והיו  לשמעון שדותיו כל מכר כך ואחר נכסיו כל ונשתעבדו
את  ללוי ומכר שמעון הלך וזיבורית, בינונית עידית, ביניהן
לגבות  החוב) (בעל יהודה ביד הרשות - הבינונית כל
(ואם  שמעון ביד שנשארו הזיבורית את או לוי מיד הבינונית
אותם. גובה - בלבד עידית נכסים מאותם שמעון ביד נשארו
פי  על אף לגבות יכול הוא מלוי שם). כתובות רש"י
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מאתים.73)שם.72) בראובן נושה ולקחו 74)שהיה
השדה. את לא 75)חזרה לטעון: יכולים היתומים ואין

(כאמור  אבא שהניח המטלטלין מן לך לשלם מחויבים היינו
שמחירה  השדה על רק שעבוד לך והיה ה"ז), פי"א למעלה

שעבודך. כל סילקנו ואםֿכן יכול 76)מאה, המלוה
לסילוק  ולא מצוה, לקיים כדי שלמתם המאה לטעון:

הקרקע. על לי שיש פסק,77)השעבוד ה"ח) (שם רבינו
מהמטלטלין  אביהם חובות לפרוע היתומים על שמצוה
ומשום  כאן, אין מצוה אפילו משלהם אבל ממנו, שירשו
אביהם". שהניח המטלטלין "מן כאן: וכתב דייק כך
וכו']. ליה יהבי יתמי אזול סתם: נאמר שם [בגמרא

שם.78) הגמרא מהמלוה 79)מסקנת קנו כאילו זה שהרי
לו. משועבדים היו שלא במטלטלין ושילמו השדה, את
שדה  אותה טורף אינו מאוחר, בעלֿחוב שגם מזה ויצא

והרשב"א). הרמב"ן בשם (מגידֿמשנה

ה'תש"פ  סיון ט' שני יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
נפרעים 1) ושאין הבינונית, מן גובה חוב שבעל מבאר

ודין  זיבורית, הם אפילו חורין בני שיש במקום ממשועבדים
נכסיו  מוכר ודין גובים, הם ממה אשה וכתובת ניזקין
ושייר  עידית מכר ודין הבעלים, במקום שנכנסים לאחרים
עימך, לי אין ודברים דין שני ללוקח כותב ודין בינונית,
כתב  והמלווה ללוקח שמכר לוקח ודין בכתובתה, אשה ודין

בנכסיך. לי אין ודברים דין לראשון

.‡ÔÈ„¯BiLk2- Ô‰Ó ˙Ba‚Ï ‰Âl‰ ÈÒÎÏ ÔÈc ˙Èa ¿∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈«…∆ƒ¿≈∆
˙ÈBÈa‰ ÔÓ ‡l‡ ·BÁ ÏÚ·Ï ea‚È ‡Ï3 …«¿¿««∆»ƒ«≈ƒ

ÂÈ˙BÚ˜¯˜aL4‰¯Bz ÔÈ„Â .5ÔÓ ·BÁ ÏÚa ‰a‚iL , ∆¿«¿¿»¿ƒ»∆ƒ¿∆««ƒ
‰z‡ ¯L‡ LÈ‡‰Â „ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL ;˙È¯eaf‰«ƒƒ∆∆¡«««¬…¿»ƒ¬∆«»
?‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ ÏL Bk¯c ‰Ó - 'B‚Â ‡ÈˆBÈ B· ‰L∆ƒ¿««¿∆»»¿ƒ
È„k ,˙ÈBÈ·a ÌÈÓÎÁ ewz Ï·‡ .ÂÈÏÎaL ˙eÁt»∆¿≈»¬»ƒ¿¬»ƒ¿≈ƒ¿≈

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL6?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï·‡ ;BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ Ú¯tÏ ‡·a¿»ƒ»«ƒ«…∆«¿¬»«»ƒ»«ƒ
‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÏB„b ÔÈa ÌÈpË˜ ÔÈa ,ÔÈL¯Bi‰«¿ƒ≈¿«ƒ≈¿ƒ…ƒ»«∆»

˙È¯eaf‰ ÔÓ7. ƒ«ƒƒ

מח.2) גיטין קרקעות:3)משנה של סוגים שלושה נקבעו
מעדיף  אדם (גרועה). זיבורית בינונית, (משובחת), עידית
קרקע  של גדול יותר שטח על יפה קרקע של מצומצם שטח

בשלו 4)גרועה. שמין, כשהן שאלו: ז: קמא בבא בגמרא
סוגי  לפי גובים פירוש, שמין? הן עולם בשל או שמין הן
בעולם. המקובלים הסוגים לפי או הלווה של הקרקעות
מוגדרים  הלווה של ביותר הטובים כשהקרקעות למשל,
העולם  בפי מוגדרים שלו והבינונים כ"בינונים", כלל בדרך
או  שלו בינונית שדה המלווה? גובה מה "זיבורית", כסוג
שכתב  רבינו ומלשון שלו. עידית שהיא העולם של
בפירוש  פסק (וכן שמים הם שבשלו משמע "קרקעותיו"
קט:), (כתובות נחמן רב כדעת י) הלכה כ"ד פרק לקמן
ד). הלכה לקמן (ראה ממונות בדיני כמותו שהלכה

נ.5) גיטין עולא של במזומן 6)מימרא מעות לו שיש מי

כספו. בעד זיבורית לקבל מנת על להלוות משנה 7)יסרב
הזיבורית". מן אלא יתומים מנכסי נפרעין "אין מח: שם
צריך  ואין גדולים - שאמרו יתומים פירשו: נ. שם ובגמרא
מן  וכתב המשנה לשון שינה ורבינו קטנים. לומר
זה  דין אין - לך לומר "היתומים", מן במקום "היורשים"
דבר, של וטעמו שהוא. יורש לכל אלא בלבד לבנים מוגבל
ויצטרך  הלווה ימות שמא כך, כדי עד חושש אינו שהמלווה

היורשים. מן זיבורית לגבות

.·ÌÈÚ¯Ù ÔÈ‡8ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ9LiL ÌB˜Óa ≈ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿»∆≈
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ10˙È¯eaÊ ÔÈ¯BÁ Èa eÈ‰ elÙ‡Â , ¿»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»¿≈ƒƒƒ

˙ÈBÈa ÌÈ„aÚLÓ‰Â11˙ÈcÚ B‡12ÔÈa Ì¯ÎnL ÔÈa , ¿«¿À¿»ƒ≈ƒƒƒ≈∆¿»»≈
Ì˙pL13eÙczL .14ÔÓ Û¯BË ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÁ Èa ∆¿»»ƒ¿«¿¿≈ƒ¬≈∆≈ƒ

ÔÈ„aÚLÓ‰15.ÌÈ‡ el‡k e˙ÁLpL ÔÂÈkL ; «¿À¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿¬¿ƒ≈»

שם.8) ההלוואה.9)משנה אחר נמכרו אם אפילו
אחר.10) שעבוד כל עליהם ואין הלווה ברשות הנמצאים
כתקנת 11) נוטל אני בינונית לטעון: יכול המלווה אין

הפסד  שיש במקום תיקנו לא שחכמים משום חכמים,
גבייה 12)לאחרים. לדין נוגעות עידית" "או המלים

עידית  גובה אינו חוב בעל אבל בעידית, שדינו ממזיק,
לקמן  כמבואר זיבורית, ללווה כשיש חורין, מבני אפילו
בני  כשיש ממשועבדים נפרעים אין שדין ומכאן, ד. בהלכה

בניזקין. גם נאמר נ:13)חורין נשתטפו,14)שם כמו
ואינה  ונשחתה השדה את והציף גדותיו על עלה נהר פירוש,

לזריעה. [במגיד 15)ראויה שנפשטה, בעייה צה: כתובות
לקח  גזלן שאם בתשובותיו, הרשב"א דעת מביא משנה
של  שסופו ממשועבדים, גובים אין חורין בני נכסים בזרוע

לי  את גזלן לגבות החוב בעל ויוכל החוק שומרי בידי פול
חובו].
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‰Ê È¯‰L ;ÈÂlÓ Û¯BË BÈ‡ - ˙È¯eaÊ B‡ ˙ÈcÚ Á˜Ï»«ƒƒƒƒ≈≈ƒ≈ƒ∆¬≈∆
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Á˜lL ˙ÈBÈa‰ BÓk ˙ÈBÈa ÔBÚÓL19Û¯BË BÈ‡ - ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ∆»«≈≈
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L ;ÈÂlÓƒ≈ƒ∆¬≈∆≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿

.epnÓƒ∆

דין 16) נאמר ח. קמא (בבבא צב. כתובות רבה של מימרא
רבא). בשם לבאר 17)זה רצוי ההבנה את להקל כדי

פיסקא  כל כך אחר ולפרש הדין פרטי כל את מתחילה
בשטר  מיהודה כסף לווה ראובן ובכן: עצמה. בפני ופיסקא
והיו  לשמעון שדותיו כל מכר כך ואחר נכסיו כל ונשתעבדו
את  ללוי ומכר שמעון הלך וזיבורית, בינונית עידית, ביניהן
לגבות  החוב) (בעל יהודה ביד הרשות - הבינונית כל
(ואם  שמעון ביד שנשארו הזיבורית את או לוי מיד הבינונית
אותם. גובה - בלבד עידית נכסים מאותם שמעון ביד נשארו
פי  על אף לגבות יכול הוא מלוי שם). כתובות רש"י
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השדה  את לקח שהוא מפני שמעון, ביד נכסים שנשארו
דומה  זה ואין בבינונית. דינו חוב בעל שהרי לו, המשועבדת
מהלוקח  נפרעים שאין הקודמת, בהלכה שאמרנו למה
זיבורית  הם חורין כשבני אפילו חורין בני שיש במקום
בא  כשהמלווה נאמר שזה משום בינונית, הם והנמכרים
מן  לטרוף אין - זיבורית אפילו - עצמו הלווה מן לגבות
שמעון  גם כאן אבל הפסד, להם לגרום שלא כדי הלקוחות,
מכוחו  גרוע כוחו ואין כסף, לוה הוא ולא לוקח, רק הוא
השדה  את קנית אתה - ללוי המלווה אומר ולפיכך לוי, של
גובה  רצה ואם רוצה. אני ואותה לי, משועבדת שהייתה
אחרים  נכסים בידו נשארו לא אם מעידית, אפילו משמעון
כל  קנית אתה לו: לומר הוא שיכול מראובן, שקנה מאלה
על  לי שהיה השעבוד לכל ונכנסת ראובן של קרקעותיו
לידך  שבא משהו אצלך מוצא שאני זמן כל ולפיכך ראובן,
לי  שהניח מלוי לתבוע רצוני ואין גובה, אני - ראובן מיד
שהמדובר, מבאר, שם [רש"י ממנה. לגבות שדה אצלך
לוי  כשקנה או אחד בשטר השדות כל שמעון כשקנה
קנה  אם אבל באחרונה, שמעון שקנה השדה את משמעון
לוי  יכול האחרונה, לפני מראובן שמעון שקנה שדה לוי
אצל  מקום לך הניח זו שדה שמעון כשקנה למלווה: לומר
נשארה  שלא פי על אף ממנה, שעבודך ופקע לגבות ראובן
משועבדים  מנכסים גובים אין שהרי ראובן, ביד בינונית
והר"י  זיבורית. או עידית אפילו חורין בני שיש במקום
ואומר, זה על חולק ראובן המתחיל דיבור שם בתוספות
תקנת  על מוותר הריני לטעון: שמעון יכול זה שבמקרה

ח  בני כשיש ממשועבדים נפרעים שאין כדעת חכמים ורין,
חכמים  בתקנת אפשי אי שהאומר ז:) קמא (בבא רבא
פקע  לא כך ומשום לו, שומעים - לטובתו שתיקנוה
ביאר  לא ורבינו שם). (ראה לוי שקנה מהשדה השעבוד

בזה]. בסמוך 18)כלום השעבוד. עיקר רובץ שעליה
מראובן. שמעון שקנה הבינונית כל שלקח שהכוונה יבואר

ונראה 19) דכוותה". "בינונית שם: (רבא) רבה כלשון
שדה  שמעון בידי נשארה שאם ללמדנו, בא זה שסגנון
כזיבורית, להגדירה ושיש שבידו, מהזיבורית קצת מעולה
הבינונית  ללוי שמכר אחר אולם ללוי, שמכר לבינונית ביחס
שיטת  (לפי קרקעותיו של בינונית לסוג להכניסה אפשר
מפני  מלוי, גובה - א) הלכה למעלה ראה שמין", הן "בשלו
ולפיכך  שמעון. ביד כשהייתה השעבוד חל זו בינונית שעל
רבינו  דייק וכן (כמותה). "דכוותה" ואמר (רבא) רבה דייק

שלקח". הבינונית "כמו וכתב:

.„˙ÈcÚa Ô‰Ï ÔÈÓL - ÔÈ˜fp‰L ,e¯‡a ¯·k20ÏÚ·e , ¿»≈«¿∆«ƒ»ƒ»ƒ»∆¿ƒƒ««
˙ÈBÈ·a - ·BÁ21˙È¯eaÊa - ‰M‡ ˙a˙Îe ,22eÈ‰ . ¿≈ƒ¿À«ƒ»¿ƒƒ»

BÏ23˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e ,˙ÈcÚa ÔÈ˜f - ˙È¯eaÊÂ ˙ÈcÚƒƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒ««¿À«
ÔÈ˜f - ˙ÈBÈ·e ˙ÈcÚ BÏ eÈ‰ .˙È¯eaÊa ‰M‡ƒ»¿ƒƒ»ƒƒ≈ƒƒ»ƒ
BÏ eÈ‰ .˙ÈBÈ·a ‰M‡ ˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e ,˙ÈcÚa¿ƒƒ««¿À«ƒ»¿≈ƒ»

„·Ïa ˙ÈBÈ·e ˙È¯eaÊ24·BÁ ÏÚ·e ÔÈ˜f - ƒƒ≈ƒƒ¿«ƒ»ƒ««
˙ÈBÈ·a25.˙È¯eaÊa ‰M‡ ˙a˙Îe , ¿≈ƒ¿À«ƒ»¿ƒƒ

ז.20) הלכה ממון נזקי מהלכות א בפרק נתבאר
א.21) הלכה זה אישות 22)בפרק מהלכות ט"ז בפרק

ג. ח.23)הלכה קמא בבא למעלה 24)ברייתא שם.

למה  קשה לכאורה כן ואם שמין, שבשלו למדנו א בהלכה
כבינונית  שבקרקעותיו המעולה הקרקע את מגדירים אנו
האומר  לשיטת כך הקשו (ח.) שם בגמרא כעידית? ולא
עידית  גם לו כשהיו שהמדובר, ותירצו, שמין. הן בשלו
מכירת  לפני מוגדרת הייתה בידו שנשארה וזו ומכרה ממש
יש  וכן החוב. שעבוד עיקר עליה וחל כבינונית העידית
משפט  בחושן הטור פסק וכן כאן רבינו דברי את גם להבין

משנה). לחם (ראה קכ שתי 25)סימן מובאות שם בגמרא
בבינונית  חוב בעל אומרת, אחת זו, את זו הסותרות ברייתות
שנחלקו  שם הגמרא ומסקנת בזיבורית. אומרת והשנייה
רבינו  (והביאה דעולא" "תקנתא בשם הנודעת בתקנה
לא  ב וברייתא זו תקנה קיבלה א ברייתא א) בהלכה למעלה
ורבינו  מזיבורית. שגובה התורה דין ונשאר אותה קיבלה
להיפך: מפרשים העיטור ובעל [והראב"ד כעולא. פוסק
שיטתם  קיבלה. ב וברייתא התקנה את קיבלה לא א ברייתא

לק  י].תתבאר הלכה כ"ד בפרק מן

.‰Ô¯ÎÓ26˙Á‡ ˙·a Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ27Ôlk È¯‰ - ¿»»ƒ¿»¿≈»»¿«««¬≈À»
˙ÈcÚ‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË ÔÈ˜fp‰Â ,ÌÈÏÚa‰ ˙Áz eÒÎ28, ƒ¿¿«««¿»ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ

˙Ù¯BË ‰M‡ ˙a˙Îe ,˙ÈBÈa‰ ÔÓ Û¯BË ·BÁ ÏÚ·e««≈ƒ«≈ƒ¿À«ƒ»∆∆
ÔÓ ÔÈÙ¯BË Ôlk - ‰Ê ¯Á‡ ‰ÊÏ Ô¯ÎÓ .˙È¯eaf‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿»»»∆««∆À»¿ƒƒ

ÔB¯Á‡‰29‡Ï ;ÂÈÙlMÓ ÔÈÙ¯BË - ˜ÈtÒ‰ ‡Ï ; »«¬…ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆¿»»…
ÔB¯Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡ .ÂÈÙ ÈÙlMÓ ÔÈÙ¯BË - ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈»»¬ƒ»»»«¬

˙È¯eaf‰ Á˜lL ‡e‰30¯ÓB‡ Ì„Bw‰ Á˜Bl‰ È¯‰L . ∆»««ƒƒ∆¬≈«≈««≈≈
epnÓ ˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :Û¯BhÏ31. «≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ∆

שם.26) אחד,27)ברייתא ביום מכר הסוגים שלושת כל
זיבורית. ולזה בינונית ולזה עידית, בהגהות 28)לזה

על  מלוה הלא מהלוקח, טורף ניזק למה שואל ִמיימוניות
בדין  שעמד שמזיק ותירץ חורין? מבני אלא טורף אינו פה
שאמרו  כמו בשטר, כמלוה דינו לשלם דין בית ִוחייבוהו
בתורה  הכתובה "מלוה מקומות): (ובכמה יג: ִבקידושין
כתבו  תירוצה וגם זו [קושייא דמיא" בשטר ככתובה

כולן]. המתחיל: דיבור שם קמא בבא ואין 29)התוספות
השדות. בסוג כלל לטעון 30)מתחשבין יכול אינו

בהלכה  שאמרנו (כמו אותה אגבה - לי משועבדת הבינונית
עצמו, הלווה אצל מקום השאיר הבינונית שהלוקח משום ג)

הלוקח. מן לוקח בדין ג בהלכה כן שאין כמו 31)מה
ב. בהלכה שאמרנו

.Â˙Áz ÒÎ Á˜Bl‰ È¯‰ - BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡Ï Ô¯ÎÓ¿»»¿∆»««¬≈«≈«ƒ¿«««
˙ÈcÚ Á˜lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒƒ
ÔÈ·Bb Ôlk - ‰B¯Á‡a ˙È¯eaÊ Á˜Ï Ï·‡ ;‰B¯Á‡a»«¬»¬»»«ƒƒ»«¬»À»ƒ
ÔÓ ˙Ba‚Ï ‡B·iLk Û¯BhÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;˙È¯eaf‰ ÔÓƒ«ƒƒ∆¬≈≈«≈¿∆»ƒ¿ƒ
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ È¯‰ :‰lÁz Á˜lL ‰„O‰«»∆∆»«¿ƒ»¬≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿
Á˜Ï Ì‡ Ck Û¯Bh‰ BÏ ¯ÓB‡ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .epnÓƒ∆¿»»≈≈«≈»ƒ»«
˙ÈcÚ‰ ÔÓ ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡‰ ‰a‚˙Â ,‰B¯Á‡a ˙ÈcÚƒƒ»«¬»¿ƒ¿∆»ƒ»««ƒ»ƒƒ

‰B¯Á‡a Á˜lL32Á˜BlÏ ‡È‰ ‰wz BfL ?33È¯‰Â , ∆»«»«¬»∆«»»ƒ«≈««¬≈
BÊ ‰w˙a ÈLÙ‡ È‡ :Ô‰Ï Á˜BÏ ¯ÓB‡34Ïk ‡l‡ , ≈≈«»∆ƒ∆¿ƒ¿«»»∆»»
.BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ‰a‚È ÌkÓ „Á‡∆»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»»

על 32) אף האחרונה אצל הטורף את דוחים אנו אם כלומר,
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שהיא  מכירת פי אחר עליה נשאר שהשעבוד משום זיבורית,
בעל  יגבו לא באחרונה עידית בלקח למה והבינונית, העידית
עליה? רובץ השעבוד הרי ממנה? כתובתה והאשה חוב

תקנת 33) מקום, לך הנחתי לטעון: יכול שהלוקח זה, דין
שדות  כשנשארו ממנו יגבו שלא הלוקח, לטובת היא חכמים

המוכר. ג.34)ביד בהלכה למעלה שהבאנו רבא כדברי
ח: שם בגמרא אמרו זה נימוק

.ÊÔ¯ÎÓ35˙ÈcÚ BÏ ¯ÎÓe ,BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡Ï ¿»»¿∆»««»«ƒƒ
¯iLÂ ˙ÈBÈ·e ˙È¯eaÊ ¯ÎÓe Á˜Bl‰ ¯ÊÁÂ ,‰B¯Á‡a»«¬»¿»««≈«»«ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈

ÔÓ ÔÈ·Bb Ôlk - ÂÈÙÏ ˙ÈcÚBÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,˙ÈcÚ‰ ƒƒ¿»»À»ƒƒ»ƒƒ∆¬≈≈
Ì˙B‡ ‰Á„È ‰na36˙ÈBÈa ÁÈp‰Â ˙ÈcÚ ¯ÎÓ . «∆ƒ¿∆»»«ƒƒ¿ƒƒ«≈ƒ

Á˜BÏ „ÈaL ˙ÈcÚ‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË ÔÈ˜fp‰ - ˙È¯eaÊÂ¿ƒƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ∆¿«≈«
ÈM‰37˙ÈBÈaÓ ÔÈ·Bb ‰M‡ ˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e , «≈ƒ««¿À«ƒ»ƒƒ≈ƒ

ÂÈÙÏ ¯iML ˙È¯eaÊÂ38. ¿ƒƒ∆ƒ≈¿»»

מקום 36)שם.35) הניח לא באחרונה זו שלקח מכיוון
רצה 37)לגבות. כזה שבמקרה ג, בהלכה למעלה נתבאר

עידית. עדיף שהניזק ומובן גובה, מזה רצה גובה מזה
כדינם.38) - מזיבורית ואשה מבינונית חוב בעל

.Á‰ÂlL ÈÓ39ÂÈÒÎ ‰Âl‰ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,„Á‡Ó ƒ∆»»≈∆»¿««»»««…∆¿»»
ÌÈLÏ40ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÈL Á˜BÏÏ ·BÁ ÏÚa ·˙ÎÂ , ƒ¿«ƒ¿»«««¿≈«≈ƒƒ¿»ƒ

Á˜BlÓ Û¯ËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜Â ,CnÚ ÈÏ ÔÈ‡≈ƒƒ»¿»ƒ»≈»ƒ¿…ƒ≈«
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÔBL‡ƒ̄∆¬≈≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿
ÈL Á˜BÏ ‰wL ÌÈÒÎp‰ ÔÓ E·BÁ ÏÚa Ïˆ‡ epnÓƒ∆≈∆««¿ƒ«¿»ƒ∆»»≈«≈ƒ
EÓˆÚ z˜lÒ È¯‰L ,EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ ‰z‡Â ,È¯Á‡«¬«¿«»ƒ¿«¿»««¿¿∆¬≈ƒ«¿»«¿¿

Ô‰Ó41d˙a˙Îa ‰M‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .42‰·˙k Ì‡ , ≈∆¿«ƒ¿ƒ»ƒ¿À»»ƒ»¿»
Ì‡ Ï·‡ .Û¯ËÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ,d˙a˙k ‰„a‡ - ÈMÏ«≈ƒƒ¿»¿À»»¿≈»¿»ƒ¿…¬»ƒ

ÈM‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË - ÔBL‡¯Ï e·˙k43‰„O ‰Âl‰ ¯ÎÓ . »¿»ƒ¿ƒƒ«≈ƒ»««…∆»∆
ÈL Á˜BÏÏ ÔBL‡¯ Á˜BÏ d¯ÎÓe ,Á˜BÏÏ44·˙ÎÂ , ¿≈«¿»»≈«ƒ¿≈«≈ƒ¿»«

,CnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÔBL‡¯ Á˜BÏÏ ‰ÂÏn‰««¿∆¿≈«ƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ»
d˙B‡ ÈL Á˜BlÓ Û¯BË ·BÁ ÏÚa È¯‰ - B„iÓ e˜Â¿»ƒ»¬≈««≈ƒ≈«≈ƒ»

‰„O‰45·BÁ ÏÚaÓ d˙B‡ Û¯BË ÔBL‡¯ Á˜BÏÂ ,46, «»∆¿≈«ƒ≈»ƒ««
BÏ ·˙k È¯‰L47Á˜BlÓ d˙B‡ Û¯BË ÈL Á˜BÏÂ , ∆¬≈»«¿≈«≈ƒ≈»ƒ≈«

ÔBL‡¯48BÏ d¯ÎÓ ‡e‰ È¯‰L ,49¯ÊBÁ ·BÁ ÏÚ·e , ƒ∆¬≈¿»»««≈
ÈMÓ Û¯BËÂ50‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,51‰¯Lt eOÚiL „Ú , ¿≈ƒ≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ»«∆«¬¿»»

.d˙a˙Îa ‰M‡‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»ƒ»ƒ¿À»»

צה.39) כתובות זה.40)ברייתא אחר בגמרא 41)בזה
לבין  כאן הנידון בין ההבדל את זו בסברה נימקו שם
הלכה  למעלה (ראה ממשועבדים שגובה חורין בני נשתדפו

לעניין 42)ב). חוב לבעל אשה כתובת השוו שם בגמרא
והמדובר  זו בהלכה אחרת גירסא מביא משנה [במגיד זה.
והשדות  מנה לווה כגון השדות שתי כנגד הוא כשהחוב בה
שתי  נמצאות תימן יד ובכתב חמישים. בחמישים נמכרו

נפרדות]. הלכות בשתי וקשה 43)הגירסאות פשוט. זה
טורפים  כן גם לראשון כתב כשלא הרי משמיענו, מה להבין

השני? "וכן 44)מן (שם:), הברייתא את רבינו מפרש כך
לקוחות". ושני חוב אלא 45)בעל הסתלק לא שהרי

בלבד. ראשון לוקח כלפי שלוקח 46)מזכותו אחר פירוש,

השדה. דמי את בחזרה ממנו הוציא שלא 47)שני התחייב
בעקיפין. אמנם - ממנו גבה והרי ממנו חובו יגבה

מעותיו.48) לו על 49)ומחזיר אף לו להחזירה ומחוייב
החוב. בעל באמצעות לידו עכשיו שבאה שהרי 50)פי

כלפיו. מזכותו הסתלק סוף.51)לא לבלי עד

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
שטרות 1) ודין וגבה, שקדם מאוחר חוב בעל דין מבאר

כתוב  שבאחד חוב שטרי שני ודין אחד, ביום שזמנם
סתם. ניסן ובשני בניסן בחמישה

.‡B·BÁ Ì„wL Ïk - ‰a¯‰ ˙B·BÁ BÏ LiL ÈÓ2 ƒ∆≈«¿≈…∆»«
‰lÁz ‰·Bb3.˙BÁB˜l‰ ÔÓ ÔÈa BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ ÔÈa , ∆¿ƒ»≈ƒ«…∆«¿≈ƒ«»

B„iÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ - ‰·‚Â ÔB¯Á‡‰ Ì„˜ Ì‡Â4ÏkL ; ¿ƒ»«»«¬¿»»ƒƒƒ»∆…
˙BÚ˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÎÊ - B·BÁ Ì„wL∆»«»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
¯Á‡ ‰wL ˙BÚ˜¯w‰ Ï·‡ ;‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»¬»««¿»∆»»««

·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‰ ˙B·BÁ ÈÏÚaÓ ‰ÂlL5ÏÎÏ ∆»»ƒ«¬≈«¿≈««ƒ∆»«¿»
ÔÈ‡ - EÏ „aÚLÓ ˙B˜Ï „È˙Ú È‡M ‰Ó :Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿À¿»¿≈

ÔÈÂL Ôlk ‡l‡ ,‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‰a6‰·‚Â Ì„wL ÏÎÂ , »∆ƒ¿ƒ»∆»À»»ƒ¿…∆»«¿»»
ÔB¯Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÎÊ -7. »»««ƒ∆«¬

קבלת 2) זמן שקדם או תחילה, החוב שטר לידו שהגיע מי
שלו. קודם 3)הקנין השני של הפרעון שזמן ואףֿעלֿפי

וכדבריו  קטז, אלף בתשובה (הרשב"א הראשון של לזה
בא  ואם שם). יוסף' 'בית וראה קד סי' בחו"מ ה'טור' כתב
מגבים  - הראשון של הפרעון זמן שהגיע לפני לגבות השני
(רשב"א  ממנו יטרוף הראשון של הפרעון זמן וכשיגיע לו,
עלֿפה  מלוה לבין בשטר מלוה בין הבדל בזה ואין שם).

מודים 4)(מגידֿמשנה). הכל נחמן, רב אמר צד. בכתובות
ופסק  גבה. לא שגבה מה - וגבה שקדם מאוחר בבעלֿחוב
גאון. שרירא רב דעת גם שכן וכתב כמותו, שם הרי"ף

הבאה.5) בהלכה הערותינו (בבא6ֿ)ראה יחלוקו כלומר,
יחלוקו). והילכתא . . וקנה. וחזר ולוה לוה קנז: בתרא
אותה  שקנה בשעה הקרקע על חל שהשעבוד מפני והטעם,

שוה. זכותם המלווים כל ואז עצמו.7)הלווה, סברת
לא  שגבה "מה שם) כתובות (בגמרא, אמרו שלא ונימוקו:
- שוים כולם שאם ומשמע, מאוחר. בבעלֿחוב אלא גבה"

רשב"א). בשם (מגידֿמשנה גבה שגבה מה
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שהיא  מכירת פי אחר עליה נשאר שהשעבוד משום זיבורית,
בעל  יגבו לא באחרונה עידית בלקח למה והבינונית, העידית
עליה? רובץ השעבוד הרי ממנה? כתובתה והאשה חוב

תקנת 33) מקום, לך הנחתי לטעון: יכול שהלוקח זה, דין
שדות  כשנשארו ממנו יגבו שלא הלוקח, לטובת היא חכמים

המוכר. ג.34)ביד בהלכה למעלה שהבאנו רבא כדברי
ח: שם בגמרא אמרו זה נימוק

.ÊÔ¯ÎÓ35˙ÈcÚ BÏ ¯ÎÓe ,BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡Ï ¿»»¿∆»««»«ƒƒ
¯iLÂ ˙ÈBÈ·e ˙È¯eaÊ ¯ÎÓe Á˜Bl‰ ¯ÊÁÂ ,‰B¯Á‡a»«¬»¿»««≈«»«ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈

ÔÓ ÔÈ·Bb Ôlk - ÂÈÙÏ ˙ÈcÚBÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,˙ÈcÚ‰ ƒƒ¿»»À»ƒƒ»ƒƒ∆¬≈≈
Ì˙B‡ ‰Á„È ‰na36˙ÈBÈa ÁÈp‰Â ˙ÈcÚ ¯ÎÓ . «∆ƒ¿∆»»«ƒƒ¿ƒƒ«≈ƒ

Á˜BÏ „ÈaL ˙ÈcÚ‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË ÔÈ˜fp‰ - ˙È¯eaÊÂ¿ƒƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ∆¿«≈«
ÈM‰37˙ÈBÈaÓ ÔÈ·Bb ‰M‡ ˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e , «≈ƒ««¿À«ƒ»ƒƒ≈ƒ

ÂÈÙÏ ¯iML ˙È¯eaÊÂ38. ¿ƒƒ∆ƒ≈¿»»

מקום 36)שם.35) הניח לא באחרונה זו שלקח מכיוון
רצה 37)לגבות. כזה שבמקרה ג, בהלכה למעלה נתבאר

עידית. עדיף שהניזק ומובן גובה, מזה רצה גובה מזה
כדינם.38) - מזיבורית ואשה מבינונית חוב בעל

.Á‰ÂlL ÈÓ39ÂÈÒÎ ‰Âl‰ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,„Á‡Ó ƒ∆»»≈∆»¿««»»««…∆¿»»
ÌÈLÏ40ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÈL Á˜BÏÏ ·BÁ ÏÚa ·˙ÎÂ , ƒ¿«ƒ¿»«««¿≈«≈ƒƒ¿»ƒ

Á˜BlÓ Û¯ËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜Â ,CnÚ ÈÏ ÔÈ‡≈ƒƒ»¿»ƒ»≈»ƒ¿…ƒ≈«
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÔBL‡ƒ̄∆¬≈≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿
ÈL Á˜BÏ ‰wL ÌÈÒÎp‰ ÔÓ E·BÁ ÏÚa Ïˆ‡ epnÓƒ∆≈∆««¿ƒ«¿»ƒ∆»»≈«≈ƒ
EÓˆÚ z˜lÒ È¯‰L ,EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ ‰z‡Â ,È¯Á‡«¬«¿«»ƒ¿«¿»««¿¿∆¬≈ƒ«¿»«¿¿

Ô‰Ó41d˙a˙Îa ‰M‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .42‰·˙k Ì‡ , ≈∆¿«ƒ¿ƒ»ƒ¿À»»ƒ»¿»
Ì‡ Ï·‡ .Û¯ËÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ,d˙a˙k ‰„a‡ - ÈMÏ«≈ƒƒ¿»¿À»»¿≈»¿»ƒ¿…¬»ƒ

ÈM‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË - ÔBL‡¯Ï e·˙k43‰„O ‰Âl‰ ¯ÎÓ . »¿»ƒ¿ƒƒ«≈ƒ»««…∆»∆
ÈL Á˜BÏÏ ÔBL‡¯ Á˜BÏ d¯ÎÓe ,Á˜BÏÏ44·˙ÎÂ , ¿≈«¿»»≈«ƒ¿≈«≈ƒ¿»«

,CnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÔBL‡¯ Á˜BÏÏ ‰ÂÏn‰««¿∆¿≈«ƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ»
d˙B‡ ÈL Á˜BlÓ Û¯BË ·BÁ ÏÚa È¯‰ - B„iÓ e˜Â¿»ƒ»¬≈««≈ƒ≈«≈ƒ»

‰„O‰45·BÁ ÏÚaÓ d˙B‡ Û¯BË ÔBL‡¯ Á˜BÏÂ ,46, «»∆¿≈«ƒ≈»ƒ««
BÏ ·˙k È¯‰L47Á˜BlÓ d˙B‡ Û¯BË ÈL Á˜BÏÂ , ∆¬≈»«¿≈«≈ƒ≈»ƒ≈«

ÔBL‡¯48BÏ d¯ÎÓ ‡e‰ È¯‰L ,49¯ÊBÁ ·BÁ ÏÚ·e , ƒ∆¬≈¿»»««≈
ÈMÓ Û¯BËÂ50‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,51‰¯Lt eOÚiL „Ú , ¿≈ƒ≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ»«∆«¬¿»»

.d˙a˙Îa ‰M‡‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»ƒ»ƒ¿À»»

צה.39) כתובות זה.40)ברייתא אחר בגמרא 41)בזה
לבין  כאן הנידון בין ההבדל את זו בסברה נימקו שם
הלכה  למעלה (ראה ממשועבדים שגובה חורין בני נשתדפו

לעניין 42)ב). חוב לבעל אשה כתובת השוו שם בגמרא
והמדובר  זו בהלכה אחרת גירסא מביא משנה [במגיד זה.
והשדות  מנה לווה כגון השדות שתי כנגד הוא כשהחוב בה
שתי  נמצאות תימן יד ובכתב חמישים. בחמישים נמכרו

נפרדות]. הלכות בשתי וקשה 43)הגירסאות פשוט. זה
טורפים  כן גם לראשון כתב כשלא הרי משמיענו, מה להבין

השני? "וכן 44)מן (שם:), הברייתא את רבינו מפרש כך
לקוחות". ושני חוב אלא 45)בעל הסתלק לא שהרי

בלבד. ראשון לוקח כלפי שלוקח 46)מזכותו אחר פירוש,

השדה. דמי את בחזרה ממנו הוציא שלא 47)שני התחייב
בעקיפין. אמנם - ממנו גבה והרי ממנו חובו יגבה

מעותיו.48) לו על 49)ומחזיר אף לו להחזירה ומחוייב
החוב. בעל באמצעות לידו עכשיו שבאה שהרי 50)פי

כלפיו. מזכותו הסתלק סוף.51)לא לבלי עד

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
שטרות 1) ודין וגבה, שקדם מאוחר חוב בעל דין מבאר

כתוב  שבאחד חוב שטרי שני ודין אחד, ביום שזמנם
סתם. ניסן ובשני בניסן בחמישה

.‡B·BÁ Ì„wL Ïk - ‰a¯‰ ˙B·BÁ BÏ LiL ÈÓ2 ƒ∆≈«¿≈…∆»«
‰lÁz ‰·Bb3.˙BÁB˜l‰ ÔÓ ÔÈa BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ ÔÈa , ∆¿ƒ»≈ƒ«…∆«¿≈ƒ«»

B„iÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ - ‰·‚Â ÔB¯Á‡‰ Ì„˜ Ì‡Â4ÏkL ; ¿ƒ»«»«¬¿»»ƒƒƒ»∆…
˙BÚ˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÎÊ - B·BÁ Ì„wL∆»«»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
¯Á‡ ‰wL ˙BÚ˜¯w‰ Ï·‡ ;‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»¬»««¿»∆»»««

·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‰ ˙B·BÁ ÈÏÚaÓ ‰ÂlL5ÏÎÏ ∆»»ƒ«¬≈«¿≈««ƒ∆»«¿»
ÔÈ‡ - EÏ „aÚLÓ ˙B˜Ï „È˙Ú È‡M ‰Ó :Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿À¿»¿≈

ÔÈÂL Ôlk ‡l‡ ,‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‰a6‰·‚Â Ì„wL ÏÎÂ , »∆ƒ¿ƒ»∆»À»»ƒ¿…∆»«¿»»
ÔB¯Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÎÊ -7. »»««ƒ∆«¬

קבלת 2) זמן שקדם או תחילה, החוב שטר לידו שהגיע מי
שלו. קודם 3)הקנין השני של הפרעון שזמן ואףֿעלֿפי

וכדבריו  קטז, אלף בתשובה (הרשב"א הראשון של לזה
בא  ואם שם). יוסף' 'בית וראה קד סי' בחו"מ ה'טור' כתב
מגבים  - הראשון של הפרעון זמן שהגיע לפני לגבות השני
(רשב"א  ממנו יטרוף הראשון של הפרעון זמן וכשיגיע לו,
עלֿפה  מלוה לבין בשטר מלוה בין הבדל בזה ואין שם).

מודים 4)(מגידֿמשנה). הכל נחמן, רב אמר צד. בכתובות
ופסק  גבה. לא שגבה מה - וגבה שקדם מאוחר בבעלֿחוב
גאון. שרירא רב דעת גם שכן וכתב כמותו, שם הרי"ף

הבאה.5) בהלכה הערותינו (בבא6ֿ)ראה יחלוקו כלומר,
יחלוקו). והילכתא . . וקנה. וחזר ולוה לוה קנז: בתרא
אותה  שקנה בשעה הקרקע על חל שהשעבוד מפני והטעם,

שוה. זכותם המלווים כל ואז עצמו.7)הלווה, סברת
לא  שגבה "מה שם) כתובות (בגמרא, אמרו שלא ונימוקו:
- שוים כולם שאם ומשמע, מאוחר. בבעלֿחוב אלא גבה"

רשב"א). בשם (מגידֿמשנה גבה שגבה מה

.·,EÏ „aÚLÓ ˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ ‰ÂÏ»»¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿À¿»¿
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"יחלוקו"8) שם) (בבאֿבתרא אמרו ולא השדה. קניית אחר
עליה  חל קנייתה שבשעת קנה, ואחרֿכך ולוה בלוה אלא
לשעבוד, שעבוד קדם ולא ההלוואות, כל שעבוד אחת בבת
השדה  נשתעבדה - לקניה קדמה אחת כשהלוואה אבל
שנית. שלווה לפני הלוה, שקנאה ברגע הלוואה לאותה

השני.9) השעבוד ב'בדק 10)לפני (וכן כאן בכסףֿמשנה
אם  שהואֿהדין כתב, ח) ס"ק קד, סי' בחו"מ שלו הבית'
תהיינה  ולהבא מכאן שאקנה (השדות "דאקני" לראשון כתב
"דאקני", לו כתב ולא משני, ולוה - לך) משועבדות
לשני. ולא לראשון משועבדת היא הרי - שדה קנה ואחרֿכך
שם  ובש"ך ארבעים. שער התרומות' 'ספר על בזה ומסתמך
וכן  ח, חלק ו בנתיב ירוחם רבינו מדברי הוכיח טו ס"ק
מן  לגבות באו שאם ד, חלק מג שער התרומות' מ'בעל
משועבדת  שאינה שאמרו ומה שוים. שניהם - עצמו הלווה
הלווה, מן הלוקח מיד מוציא השני שאין הכוונה - לשני
ביד  שהשדה זמן כל אבל "דאקני", לו כתב שלא משום
"אפילו  שאמרו: כמו לשני, גם משועבדת היא הלווה
שעל  מהגלימה אפילו גובה (בעלֿחוב כתפיה דעל מגלימא
שלו, היא בידו נמצאת שהיא זמן כל שהרי הלווה)" גבי
לא  ובין "דאקני", לו כתב אם בין ממנה גובה בעלֿחוב וכל
לא  מ, שער התרומות' שב'שער מוסיף, והש"ך לו. כתב
"גידולי  עם שבידי התרומות' (ב'שער זה בדין כלום מצא
שהביא  מה כן גם מצאתי לא תקסט, ויניציאה דפוס תרומה"

בשמו). שם.11)הכסףֿמשנה כתובות, רי"ף,
ומשם 12) פד: ובכתובות יא: בגיטין יוחנן רבי של מימרא

קנה. לא - שליח המלוה כשעשאו שאפילו ראיה,
שכתב  רש"י על תמהו התופס, ד"ה שם גיטין [ב'תוספות'
והוכיחו  קנה. - לתפוס שליח עשאו שאם י. בבבאֿמציעא
ירוחם  רבינו פסק וכן שם, בגיטין הר"ן דעת וכן קנה. שלא
שם  וסמ"ע קד, סי' חו"מ יוסף' 'בית ראה ז. חלק ח בנתיב

א]. בעל 13)ס"ק לאו ולטעון: להתנגד יכול אינו והלווה
בתשובה  והרי"ף שלי). דברים בעל (אינך את דידי דברים
רק  נאמר זה שדין מבאר, י.) בבאֿמציעא ברא"ש (מובא
המטלטלין, את יתפוס לא אם למלוה הפסד שנשקף במקום
אין  כי לגבות, המלוה יוכל לא וכשימות גוסס, שהלווה כגון
ה"ח  פי"א למעלה (ראה יתומים של ממטלטלין גובים
מבוסס  חשש כשאין אבל נכסיו, מפסיד כשהלווה או והי"א)
את. דידי דברים בעל לאו לטעון: הלווה יכול - להפסד

ה"ב).14) פט"ז למעלה (ראה יא: גיטין

.‚˙Á‡ ‰ÚL B‡ ,„Á‡ ÌBÈ Ôlk ÔÓfL ˙B¯ËL¿»∆¿«À»∆»»»««
ÔÈa ,‰·‚Â Ô‰Ó Ì„wL Ïk ,˙BÚL ÔÈ·˙BkL ÌB˜Óa¿»∆¿ƒ»…∆»«≈∆¿»»≈

‰ÎÊ - ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜¯˜15. «¿«≈ƒ«¿¿ƒ»»

וכו'15) אחת בשעה יוצאות כולן "היו צג: בכתובות שנינו
שבמקום  א, הלכה בסוף לשיטתו ורבינו בשוה", חולקות
ראב"ד). (ראה זכה - וגבה שקדם כל יחלוקו, שאמרו
שטרות  שני בדין ושמואל רב נחלקו צד, שם בגמרא
שודא  אמר ושמואל יחלוקו, אמר רב אחד. ביום היוצאים
רש"י), - דעתם חוות לפי הזכות יטילו (הדיינים דדייני
בידינו, כלל הלא כרב, פסק למה רבינו על קשה ולכאורה
העיר  כבר אולם רב? נגד כשמואל הלכה ממונות שבדיני

על הרי"ף חולק אינו ששמואל שמא), (אות בכתובות

אבל  בלבד, ומתנות במכירות נאמרו ודבריו המשנה,
ממה  לדבריו, הוכחה ומביא שיחלוקו. לרב מודה בהלוואות
ולא  מברייתא, שמואל על ב) עמוד (שם בגמרא שהקשו
דחזינן  "ואףֿעלֿגב וכותב: מוסיף והרי"ף ממשנתנו. הקשו
על  בה דאקשי ה"ד) פ"י (שם בירושלמי רואים ) (שאנו
חולקת) (משנתנו פליגא מתניתין (ואמר) וקאמר שמואל,
שלנו  הגמרא (על סמכינן" דילן אגמרא - וכו' אדשמואל
כדרכו  הרי"ף, דעת קיבל ורבינו סומכים), אנו (הבבלית)

מקום. בכל כמעט

.„˙Ba‚Ï „ÁÈa Ôlk e‡a16ÏkL ˙B·BÁ ÈÏÚa ÔÎÂ , »À»¿««ƒ¿¿≈«¬≈∆»
ÔÓ ˙Ba‚Ï e‡aL B¯·Á ÔÓÊÏ Ì„B˜ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿ƒ

‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈÏËÏhn‰17e‡aL B‡ , «ƒ«¿¿ƒ∆¬≈≈»∆ƒ¿ƒ»∆»
ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ‰ÂlL ¯Á‡Ï ‰Âl‰ ‰wL Ú˜¯wÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ«¿«∆»»«…∆¿««∆»»ƒ»«¬

Ô‰aL18˙‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰a‚iL È„k ÌÈÒÎpa ÔÈ‡Â , ∆»∆¿≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»≈∆∆
Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ - B·BÁ19?ÔÈ˜ÏBÁ „ˆÈk .20Ì‡ ¿«¿ƒ≈≈∆≈«¿ƒƒ

˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÌÈÓ ÏÚ ‡ˆÓp‰ ÔBÓn‰ ˜lÁ˙iLk¿∆ƒ¿«≈«»«ƒ¿»«ƒ¿»»«ƒ««»
ÌÈÓ ÈÙÏ ÌÈ˜ÏBÁ - ˙BÁt B‡ B·BÁ ¯eÚLk Ô‰aL21 ∆»∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿»»

‰ÂLa22B·BÁ ÏÚ ¯˙BÈ Ì‰aL ˙eÁtÏ ÚÈbÈ Ì‡Â ;23- ¿»∆¿ƒ«ƒ««»∆»∆≈«
˙eÁtÏ ÚÈbiL È„k Ì‰ÈÈa ÔBÓn‰ ÏkÓ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒƒ»«»≈≈∆¿≈∆«ƒ««»

B·BÁ ¯eÚLk Ì‰aL24ÈÏÚaÓ ÌÈ¯‡Lp‰ ÔÈ¯ÊBÁÂ , ∆»∆¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¬≈
?„ˆÈk .˙‡f‰ C¯ck Ô‰ÈÈa ¯˙i‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ˙B·BÁ¿¿ƒ«»≈≈≈∆«∆∆«…≈«
,ÌÈ˙‡Ó ‰Ê ÏLÂ ,‰Ó ‰Ê ÏL ,˙B·BÁ ‰LÏL eÈ‰»¿»∆∆»∆¿∆∆»«ƒ
LÏL ‡ˆÓp‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ :˙B‡Ó LÏL ‰Ê ÏLÂ¿∆∆¿≈ƒ»»»«ƒ¿»¿
˙BÁt ÌL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ ;‰‡Ó ‰‡Ó ÔÈÏËB - ˙B‡Ó≈¿ƒ≈»≈»¿≈ƒƒ¿»»»
ÏÚ ¯˙È ÌL ‡ˆÓ .‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒ¿»∆ƒ¿»»»≈«
˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ¿«≈
ÏÚ ÌÈM‰ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔBÓn‰ ¯‡Le ,‰‡n‰ ÏÚa«««≈»¿»«»¿ƒ«¿«ƒ«
B‡ ˙B‡Ó LÓÁ ÌL e‡ˆÓ ?„ˆÈk .C¯c‰ d˙B‡»«∆∆≈«ƒ¿¿»¬≈≈
,„Á‡‰ ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙BÁt»¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ¿«≈»∆»
˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙BÁt‰ B‡ ÌÈ˙‡n‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«»«ƒ«»¿»∆¿ƒ¿«≈

ÈM‰25˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LL ÌL ‡ˆÓ . «≈ƒƒ¿»»≈≈¿ƒ¿≈
ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰n‰ ÏÚa ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa¿»∆¿ƒ¿«≈«««»∆¿¿ƒ¿¿ƒ
,ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ÌÈM‰ ÔÈa ÌÈ˙‡n‰«»«ƒ≈«¿«ƒ¿»∆¿ƒ¿«≈«««»«ƒ
‡ˆÓÂ ,˙B‡Ó LÏM‰ ÏÚ·Ï ÌÈ¯‡Lp‰ ‰‡n‰ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ«≈»«ƒ¿»ƒ¿«««¿≈¿ƒ¿»

„·Ïa ˙B‡Ó LÏL B„Èa26elÙ‡ ÔÈ˜ÏBÁ BÊ C¯c ÏÚÂ . ¿»¿≈ƒ¿«¿«∆∆¿ƒ¬ƒ
ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .˙Á‡k ˙Ba‚Ï e‡B·iLk ,‰‡Ó Ô‰≈≈»¿∆»ƒ¿¿««¿≈ƒ«¿ƒ

ÌBÓÓ ÈÙÏ ÔÈ˜ÏBÁL ,e¯B‰L27. ∆∆¿ƒ¿ƒ»»

א 16) הערות ה"א (ראה שוים שטרותיהם זמני שהיה כגון
שם.17)וֿב). דין 18)כמבואר שאין למעלה, נתבאר

אלה. בקרקעות שכל 19)קדימה הקודמת, בהלכה נתבאר
זכה, - הכל וגבה הקודם כל יחלוקו, שאמרו מקום
באו  אם זכה, הקודם כל שאמרו במקום להיפך: והואֿהדין

יחלוקו. לגבות, צג.20)ביחד שם ורבי נתן רבי מחלוקת
כרבי  ופסק השיטות, שתי בפירוש שם הרי"ף והאריך
כאן. רבינו שיטת היא וכך בשוה. חולקות שאמר:

החובות.21) בעלי מספר מקבל 22)לפי מהם אחד כל
לקטן. גדול חוב בין הבדל בלי הסכום, כשנחלק 23)אותו

הגובים. מספר הנכסים 24)לפי מן חלק בשוה חולקים
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deleקכ deln zekld - mihtyn xtq - oeiq 'h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הפחות. החוב כשיעור מלוה לכל לתת כדי בו שיש
מאה.25) מפסיד והשלישי חובו, כל המלה 26)גבה

השלישי  שהרי שלמעלה, בדוגמא מקום לה אין "בלבד"
משלוש  גדול יותר לחוב מרמזת ואולי לו, המגיע כל גבה

הלווה 27)מאות. ונכסי לאלף, עולים החובות כל אם
שוים  ואם חובו. מחצית אחד כל מקבל - מאות חמש שוים
מאה, כל בעד ארבעים חוב בעל כל מקבל - מאות ארבע
הלכה  ונפסקה לשיטתם. מסכים אינו ורבינו הלאה. וכן

ה. סעיף קד סי' חו"מ ערוך' ב'שולחן כמותו

.‰ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯28·BÁ ¯ËL Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ , ¿≈¿ƒ¿¿»∆»ƒ¿≈∆¿«
B¯ËL ÔBÚÓLÂ ,ÔÒÈa ‰MÓÁa B¯ËL Ô·e‡¯ ,ÈÂÏ ÏÚ«≈ƒ¿≈¿»«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿»
ÏL ·BÁ È„k dÈ‡L ‰„O ÈÂÏÏ LÈ È¯‰Â ,Ì˙Ò ÔÒÈa¿ƒ»¿»«¬≈≈¿≈ƒ»∆∆≈»¿≈∆

Ô·e‡¯ dÎB˙Ï ÔÈ„È¯BÓ - Ì‰ÈL29ÏL B¯ËL ‡nL , ¿≈∆ƒƒ¿»¿≈∆»¿»∆
Û¯ËÏ ÏBÎÈ ÔBÚÓL ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰È‰ ÔÒÈ ÛBÒa ÔBÚÓLƒ¿¿ƒ»»»¿≈≈ƒ¿»ƒ¿…

EÏÈ‡Â ¯i‡Ó30„Á‡a ‡nL :BÏ ¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L , ≈ƒ»»≈»∆¬≈«≈«≈∆»¿∆»
ÔÈ¯BÁ ˙a ‰„O È¯‰Â ,E¯ËL ÏL BpÓÊ ‡e‰ ÔÒÈa¿ƒ»¿«∆¿»¿«¬≈»∆«ƒ

Ô·e‡¯ „Èa31¯Á‡ ‡e‰L Ô·e‡¯ ‡B·ÈÂ ,d˙B‡ ‰a‚zL ¿«¿≈∆ƒ¿∆»¿»¿≈∆««
ÈpnÓ Û¯ËÏ BÏ LiL ‡e‰Â EÓÊ32e·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«¿¿∆≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿

‰‡L¯‰33‰ÊÏ ‰Ê34ÏkÓ CÏÈ‡Â ¯i‡Ó ÔÈÙ¯BË - «¿»»∆»∆¿ƒ≈ƒ»»≈»ƒ»
„ˆ35ÔÈc‰ ‡e‰Â .36ÈÂÏ Ô‰Ï ¯ÎnL ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯a «¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆»«»∆≈ƒ

‰MÓÁa ‰Ê ÏL B¯ËL ,˙B¯ËL ÈLa ˙Á‡ ‰„O»∆««ƒ¿≈¿»¿»∆∆«¬ƒ»
.Ì˙Ò ÔÒÈa ‰Ê ÏL B¯ËLe ÔÒÈa¿ƒ»¿»∆∆¿ƒ»¿»

צד:).28) (שם שהיה שם.29)מעשה יוסף, רב פסק כן
אחר 30) שנשארו ואילך, אייר מחודש לוי שמכר מהנכסים

חובו. ראובן היתה 31)שגבה מראובן, לוי שלוה בשעה
השדה  נשתעבדה ולא - שמעון שגבה זו - חורין בת שדה לו

זו. שעה אחר יש 32)שנמכרה לו פירוש, "ממני". צ"ל
זו. זכות אין ולך ממני, לטרוף כוח.33)הזכות ייפוי

לשני.34) אחד חמשה 35)מלוה שזמנו השטר של מכוחו
סתם. ניסן שזמנו זה של מכוחו או מפרש 36)בניסן רש"י

פירש, רבינו מכירה. בשטרי שם, שבגמרא המעשה את
מכר. דין לזה השווה ומסברא חוב. בשטרי כנראה,

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
גובה 1) שבח ואיזה השבח, את גובה חוב שבעל מבאר

גובה. אינו שבח ואיזה

.‡·BÁ ÏÚa2Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb3Á˜Bl‰ ÁÈaL‰L4, ««∆∆«∆«∆ƒ¿ƒ««≈«
‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ eÁÈaL‰L ÔÈa5ÌÈÒÎ eÁ·ML ÔÈa ≈∆ƒ¿ƒ≈¬«»»≈∆»¿¿»ƒ

Ïk Û¯BË - Ô‰ÈÏ‡Ó eÁ·L Ì‡L ‡l‡ .Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆∆»∆ƒ»¿≈¬≈∆≈»
ÈˆÁ ‰·Bb - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ eÁÈaL‰ Ì‡Â ,Á·M‰«∆«¿ƒƒ¿ƒ≈¬«»»∆¬ƒ

Á·M‰6ÔBÚÓL ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk . «∆«≈«¿≈∆»»«ƒ¿
‡ÈˆB‰Â ,‰Óa ‰„O ÈÂÏÏ ÔBÚÓL ¯ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ»«ƒ¿¿≈ƒ»∆¿»∆¿ƒ
‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â dÁÈaL‰Â ,˙B‡ˆB‰ ÈÂÏ ‰ÈÏÚ»∆»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ»»
‰pnÓ Û¯BË - ÈÂlÓ Û¯ËÏ Ô·e‡¯ ‡B·iLk ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿∆»¿≈ƒ¿…ƒ≈ƒ≈ƒ∆»
‰ÁÈaL‰ Ì‡Â .Á·M‰ ÈˆÁ ÏL ÌÈMÓÁÂ ,‰‡Óa¿≈»«¬ƒƒ∆¬ƒ«∆«¿ƒƒ¿ƒ»
d· eÏÚ B‡ ÌÈÓ„a ‰¯˜e‰L ÔB‚k ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿∆¿»¿»ƒ»»
ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ e¯B‰ .dlk ˙‡ ‰·Bb - ˙BÏÈ‡7 ƒ»∆∆À»¬»ƒ¿ƒ
‰„OÏ „¯Bi‰Ó BÁk Ú¯ Á˜Bl‰ ‡‰È ‡Ï :e¯Ó‡Â¿»¿…¿≈«≈««…≈«≈ƒ¿≈

˙eL¯a ‡lL B¯·Á8BÏ ÔÈÓML ,9.‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ ¬≈∆…ƒ¿∆»ƒ¿»«««¿»
ÌÈMÓÁ ‡ÈˆB‰Â ‰‡Ó ÁÈaL‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ10ÏËB -11 ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¬ƒƒ≈

ÈˆÁ‰Â ,‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ Á·M‰ ÈˆÁÂ ‰‡ˆB‰‰ Ïk»«»»«¬ƒ«∆««»≈««»»¿«¬ƒ
‰ ÌÚ·BÁ ÏÚa Û¯BË Ô¯w12,Ì‰ ÌÚË ÏL ÌÈ¯·„e] . ƒ«∆∆≈««¿»ƒ∆««≈

Ôe„Ï Èe‡¯ CÎÂ13Ô¯w‰ ˙‡ ‰·B‚Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ [.14 ¿»»»¿≈«≈«¿∆∆«∆∆
Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ Û‡ ,ÔBÚÓL ÈÒÎpÓ15 ƒƒ¿≈ƒ¿«ƒ«¿À¿»ƒ∆»«»«

ÈÂÏÏ Ba ¯ÎnL ÔÓÊ ¯Á‡Ó16Û¯hL Á·M‰ Ï·‡ ; ≈««¿«∆»«¿≈ƒ¬»«∆«∆»«
ÈÂÏ ÔÈ‡ - BlÎa ÔÈa BÈˆÁa ÔÈa ,·BÁ ÏÚa epnÓƒ∆««≈¿∆¿≈¿À≈≈ƒ

ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ e‰·B‚17˙wzL .ÔBÚÓL ÏL ≈∆»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆«»«
‡È‰ ÌÏBÚ18ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ‡ÏÂ ,Á·M‰ ‰a‚È ‡lL : »ƒ∆…ƒ¿∆«∆«¿…«≈∆»«

ÔÏÊb‰19˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔBÊÓ ‡ÏÂ ,20ÌÈÒÎpÓ , ««¿»¿…¿»ƒ»¿«»ƒ¿»ƒ
‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ el‡L ;ÔÈ„aÚLÓ21ÈlwÓe . ¿À¿»ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿»ƒÀ≈

‰a˙k22‰nÏÂ .d˙a˙k Á·M‰ ÔÓ ‰M‡ Û¯Ëz ‡lL , ¿À»∆…ƒ¿…ƒ»ƒ«∆«¿À»»¿»»
˙ÓÁÓ ‡a‰ „·Ïa Á·M‰ ÈˆÁ ·BÁ ÏÚa Û¯ËÈƒ¿…««¬ƒ«∆«ƒ¿««»≈¬«

?dÓˆÚ ‰‡ˆB‰23‰ÂlL ¯Á‡Ï ‡a Á·M‰L ÈÙÏ »»«¿»¿ƒ∆«∆«»¿««∆»»
Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ ,ÈÂÏÏ ¯ÎnL ¯Á‡Ïe Ô·e‡¯Ó24ÈÂÏÂ25 ≈¿≈¿««∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿»¿≈¿≈ƒ
ÌÈÒÎk Á·M‰Â ,ÔBÚÓLÏ ˙B·BÁ ÈÏÚa ÈLk26e‡aL ƒ¿≈«¬≈¿ƒ¿¿«∆«ƒ¿»ƒ∆»

Ì‰ÈMÓ ‰ÂlL ¯Á‡ BÏ27BÓk „Á‡k ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰L , ««∆»»ƒ¿≈∆∆≈¿ƒ¿∆»¿
e¯‡aL28CÎÈÙÏ .29,‰Ó ÔBÚÓMÓ ‰ÂlL Ô·e‡¯ , ∆≈«¿¿ƒ»¿≈∆»»ƒƒ¿»∆

˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ30ÈÂlÓ ‰ÂÏÂ ¯ÊÁÂ , ¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿»«¿»»ƒ≈ƒ
Ck ¯Á‡ ‰˜Â ,˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿»»««»
dÁÈaL‰Â ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Óa ‰„e‰ÈÏ d¯ÎÓe ‰„O»∆¿»»ƒ»¿≈»«¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ»
Û¯BË - ˙B‡Ó LÏL ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â B˙‡ˆB‰a ‰„e‰È¿»¿»»«¬≈ƒ»»¿≈≈

Ô¯w‰ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL31‰ÂLa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ32‡ˆÓÂ , ƒ¿¿≈ƒ«∆∆¿¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»
;ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ‰Ê „È·e ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ‰Ê „Èa¿«∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ

‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ÔÈ¯ÊBÁÂ33‰‡Ó ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔzLÏL ¿¿ƒƒ¿¿≈ƒƒ»¿»¿»¿¿ƒ≈»
eL¯tL C¯c‰ ÏÚ Á·L ÏL ÌÈMÓÁÂ34‡ˆÓ . «¬ƒƒ∆∆«««∆∆∆≈«¿ƒ¿»

‰‡Ó Û¯BË ÈÂÏÂ ,BÊ ‰„OÓ BlL ‰Ó Û¯BË ÔBÚÓLƒ¿≈»∆∆ƒ»∆¿≈ƒ≈≈»
Á·M‰ ÔÓ ÏËB ‰„e‰ÈÂ ,‰ˆÁÓe ‰Ú·LÂ ÌÈLÏLe35 ¿ƒ¿ƒ¿»∆¡»ƒ»≈ƒ«∆«
Ô‰ elÙ‡ ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰ ‰ÊÎÂ .‰ˆÁÓe ÌÈMLÂ ÌÈL¿«ƒ¿ƒƒ∆¡»¿»∆≈¿ƒ¬ƒ≈

.‰‡Ó≈»

[במגידֿמשנה 2) מקומות. ובכמה טו. בבאֿמציעא ברייתא
את  גובה חוב "בעל שם, שמואל של מימרא המקור: ציין
א. טעמים, משני הברייתא על להסתמך העדפנו השבח".
כותב  קנז: בבבאֿבתרא הרשב"ם ב. עדיפה; ברייתא
כמותו. הלכה ואין השבח, כל גובה שמואל שלדעת

(ראה 3) שהשביחה אחר השדה ערך כנגד הוא כשהחוב
אפותיקי). שדה בדין ה"ו שהשביחה 4)לקמן כלומר,

הלוקח. ביד כדי 5)השדה כסף השקיע שהלוקח
רבינו,6)להשביחה. על חלקו (רבים קנז: בבאֿבתרא

יותר  גובה חוב בעל אין הוצאה בלי משבח שגם ודעתם
זרחיה  רבינו בשם קטו סימן חו"מ יוסף' ('בית  ממחצה
ראה  א. סעיף שם הרמ"א פסק וכן והרשב"א. הראב"ד הלוי,

ה). וס"ק א ס"ק שם ברי"ף שיט 7)ש"ך מובאה זו ה
נימוקו  מהלכה. אותה ודחה מציאות, אלו פרק בבאֿמציעא

לקמן. כגזלן.8)יתבאר השבח 9)שדינו הוא כמה
את  נוטל - ההוצאה על יותר השבח ואם הוציא, וכמה
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קכי dele deln zekld - mihtyn xtq - oeiq 'h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הפחות. החוב כשיעור מלוה לכל לתת כדי בו שיש
מאה.25) מפסיד והשלישי חובו, כל המלה 26)גבה

השלישי  שהרי שלמעלה, בדוגמא מקום לה אין "בלבד"
משלוש  גדול יותר לחוב מרמזת ואולי לו, המגיע כל גבה

הלווה 27)מאות. ונכסי לאלף, עולים החובות כל אם
שוים  ואם חובו. מחצית אחד כל מקבל - מאות חמש שוים
מאה, כל בעד ארבעים חוב בעל כל מקבל - מאות ארבע
הלכה  ונפסקה לשיטתם. מסכים אינו ורבינו הלאה. וכן

ה. סעיף קד סי' חו"מ ערוך' ב'שולחן כמותו

.‰ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯28·BÁ ¯ËL Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ , ¿≈¿ƒ¿¿»∆»ƒ¿≈∆¿«
B¯ËL ÔBÚÓLÂ ,ÔÒÈa ‰MÓÁa B¯ËL Ô·e‡¯ ,ÈÂÏ ÏÚ«≈ƒ¿≈¿»«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿»
ÏL ·BÁ È„k dÈ‡L ‰„O ÈÂÏÏ LÈ È¯‰Â ,Ì˙Ò ÔÒÈa¿ƒ»¿»«¬≈≈¿≈ƒ»∆∆≈»¿≈∆

Ô·e‡¯ dÎB˙Ï ÔÈ„È¯BÓ - Ì‰ÈL29ÏL B¯ËL ‡nL , ¿≈∆ƒƒ¿»¿≈∆»¿»∆
Û¯ËÏ ÏBÎÈ ÔBÚÓL ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰È‰ ÔÒÈ ÛBÒa ÔBÚÓLƒ¿¿ƒ»»»¿≈≈ƒ¿»ƒ¿…

EÏÈ‡Â ¯i‡Ó30„Á‡a ‡nL :BÏ ¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L , ≈ƒ»»≈»∆¬≈«≈«≈∆»¿∆»
ÔÈ¯BÁ ˙a ‰„O È¯‰Â ,E¯ËL ÏL BpÓÊ ‡e‰ ÔÒÈa¿ƒ»¿«∆¿»¿«¬≈»∆«ƒ

Ô·e‡¯ „Èa31¯Á‡ ‡e‰L Ô·e‡¯ ‡B·ÈÂ ,d˙B‡ ‰a‚zL ¿«¿≈∆ƒ¿∆»¿»¿≈∆««
ÈpnÓ Û¯ËÏ BÏ LiL ‡e‰Â EÓÊ32e·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«¿¿∆≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿

‰‡L¯‰33‰ÊÏ ‰Ê34ÏkÓ CÏÈ‡Â ¯i‡Ó ÔÈÙ¯BË - «¿»»∆»∆¿ƒ≈ƒ»»≈»ƒ»
„ˆ35ÔÈc‰ ‡e‰Â .36ÈÂÏ Ô‰Ï ¯ÎnL ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯a «¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆»«»∆≈ƒ

‰MÓÁa ‰Ê ÏL B¯ËL ,˙B¯ËL ÈLa ˙Á‡ ‰„O»∆««ƒ¿≈¿»¿»∆∆«¬ƒ»
.Ì˙Ò ÔÒÈa ‰Ê ÏL B¯ËLe ÔÒÈa¿ƒ»¿»∆∆¿ƒ»¿»

צד:).28) (שם שהיה שם.29)מעשה יוסף, רב פסק כן
אחר 30) שנשארו ואילך, אייר מחודש לוי שמכר מהנכסים

חובו. ראובן היתה 31)שגבה מראובן, לוי שלוה בשעה
השדה  נשתעבדה ולא - שמעון שגבה זו - חורין בת שדה לו

זו. שעה אחר יש 32)שנמכרה לו פירוש, "ממני". צ"ל
זו. זכות אין ולך ממני, לטרוף כוח.33)הזכות ייפוי

לשני.34) אחד חמשה 35)מלוה שזמנו השטר של מכוחו
סתם. ניסן שזמנו זה של מכוחו או מפרש 36)בניסן רש"י

פירש, רבינו מכירה. בשטרי שם, שבגמרא המעשה את
מכר. דין לזה השווה ומסברא חוב. בשטרי כנראה,

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
גובה 1) שבח ואיזה השבח, את גובה חוב שבעל מבאר

גובה. אינו שבח ואיזה

.‡·BÁ ÏÚa2Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb3Á˜Bl‰ ÁÈaL‰L4, ««∆∆«∆«∆ƒ¿ƒ««≈«
‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ eÁÈaL‰L ÔÈa5ÌÈÒÎ eÁ·ML ÔÈa ≈∆ƒ¿ƒ≈¬«»»≈∆»¿¿»ƒ

Ïk Û¯BË - Ô‰ÈÏ‡Ó eÁ·L Ì‡L ‡l‡ .Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆∆»∆ƒ»¿≈¬≈∆≈»
ÈˆÁ ‰·Bb - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ eÁÈaL‰ Ì‡Â ,Á·M‰«∆«¿ƒƒ¿ƒ≈¬«»»∆¬ƒ

Á·M‰6ÔBÚÓL ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk . «∆«≈«¿≈∆»»«ƒ¿
‡ÈˆB‰Â ,‰Óa ‰„O ÈÂÏÏ ÔBÚÓL ¯ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ»«ƒ¿¿≈ƒ»∆¿»∆¿ƒ
‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â dÁÈaL‰Â ,˙B‡ˆB‰ ÈÂÏ ‰ÈÏÚ»∆»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ»»
‰pnÓ Û¯BË - ÈÂlÓ Û¯ËÏ Ô·e‡¯ ‡B·iLk ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿∆»¿≈ƒ¿…ƒ≈ƒ≈ƒ∆»
‰ÁÈaL‰ Ì‡Â .Á·M‰ ÈˆÁ ÏL ÌÈMÓÁÂ ,‰‡Óa¿≈»«¬ƒƒ∆¬ƒ«∆«¿ƒƒ¿ƒ»
d· eÏÚ B‡ ÌÈÓ„a ‰¯˜e‰L ÔB‚k ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿∆¿»¿»ƒ»»
ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ e¯B‰ .dlk ˙‡ ‰·Bb - ˙BÏÈ‡7 ƒ»∆∆À»¬»ƒ¿ƒ
‰„OÏ „¯Bi‰Ó BÁk Ú¯ Á˜Bl‰ ‡‰È ‡Ï :e¯Ó‡Â¿»¿…¿≈«≈««…≈«≈ƒ¿≈

˙eL¯a ‡lL B¯·Á8BÏ ÔÈÓML ,9.‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ ¬≈∆…ƒ¿∆»ƒ¿»«««¿»
ÌÈMÓÁ ‡ÈˆB‰Â ‰‡Ó ÁÈaL‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ10ÏËB -11 ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¬ƒƒ≈

ÈˆÁ‰Â ,‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ Á·M‰ ÈˆÁÂ ‰‡ˆB‰‰ Ïk»«»»«¬ƒ«∆««»≈««»»¿«¬ƒ
‰ ÌÚ·BÁ ÏÚa Û¯BË Ô¯w12,Ì‰ ÌÚË ÏL ÌÈ¯·„e] . ƒ«∆∆≈««¿»ƒ∆««≈

Ôe„Ï Èe‡¯ CÎÂ13Ô¯w‰ ˙‡ ‰·B‚Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ [.14 ¿»»»¿≈«≈«¿∆∆«∆∆
Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ Û‡ ,ÔBÚÓL ÈÒÎpÓ15 ƒƒ¿≈ƒ¿«ƒ«¿À¿»ƒ∆»«»«

ÈÂÏÏ Ba ¯ÎnL ÔÓÊ ¯Á‡Ó16Û¯hL Á·M‰ Ï·‡ ; ≈««¿«∆»«¿≈ƒ¬»«∆«∆»«
ÈÂÏ ÔÈ‡ - BlÎa ÔÈa BÈˆÁa ÔÈa ,·BÁ ÏÚa epnÓƒ∆««≈¿∆¿≈¿À≈≈ƒ

ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ e‰·B‚17˙wzL .ÔBÚÓL ÏL ≈∆»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆«»«
‡È‰ ÌÏBÚ18ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ‡ÏÂ ,Á·M‰ ‰a‚È ‡lL : »ƒ∆…ƒ¿∆«∆«¿…«≈∆»«

ÔÏÊb‰19˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔBÊÓ ‡ÏÂ ,20ÌÈÒÎpÓ , ««¿»¿…¿»ƒ»¿«»ƒ¿»ƒ
‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ el‡L ;ÔÈ„aÚLÓ21ÈlwÓe . ¿À¿»ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿»ƒÀ≈

‰a˙k22‰nÏÂ .d˙a˙k Á·M‰ ÔÓ ‰M‡ Û¯Ëz ‡lL , ¿À»∆…ƒ¿…ƒ»ƒ«∆«¿À»»¿»»
˙ÓÁÓ ‡a‰ „·Ïa Á·M‰ ÈˆÁ ·BÁ ÏÚa Û¯ËÈƒ¿…««¬ƒ«∆«ƒ¿««»≈¬«

?dÓˆÚ ‰‡ˆB‰23‰ÂlL ¯Á‡Ï ‡a Á·M‰L ÈÙÏ »»«¿»¿ƒ∆«∆«»¿««∆»»
Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ ,ÈÂÏÏ ¯ÎnL ¯Á‡Ïe Ô·e‡¯Ó24ÈÂÏÂ25 ≈¿≈¿««∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿»¿≈¿≈ƒ
ÌÈÒÎk Á·M‰Â ,ÔBÚÓLÏ ˙B·BÁ ÈÏÚa ÈLk26e‡aL ƒ¿≈«¬≈¿ƒ¿¿«∆«ƒ¿»ƒ∆»

Ì‰ÈMÓ ‰ÂlL ¯Á‡ BÏ27BÓk „Á‡k ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰L , ««∆»»ƒ¿≈∆∆≈¿ƒ¿∆»¿
e¯‡aL28CÎÈÙÏ .29,‰Ó ÔBÚÓMÓ ‰ÂlL Ô·e‡¯ , ∆≈«¿¿ƒ»¿≈∆»»ƒƒ¿»∆

˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ30ÈÂlÓ ‰ÂÏÂ ¯ÊÁÂ , ¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿»«¿»»ƒ≈ƒ
Ck ¯Á‡ ‰˜Â ,˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿»»««»
dÁÈaL‰Â ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Óa ‰„e‰ÈÏ d¯ÎÓe ‰„O»∆¿»»ƒ»¿≈»«¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ»
Û¯BË - ˙B‡Ó LÏL ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â B˙‡ˆB‰a ‰„e‰È¿»¿»»«¬≈ƒ»»¿≈≈

Ô¯w‰ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL31‰ÂLa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ32‡ˆÓÂ , ƒ¿¿≈ƒ«∆∆¿¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»
;ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ‰Ê „È·e ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ‰Ê „Èa¿«∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ

‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ÔÈ¯ÊBÁÂ33‰‡Ó ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔzLÏL ¿¿ƒƒ¿¿≈ƒƒ»¿»¿»¿¿ƒ≈»
eL¯tL C¯c‰ ÏÚ Á·L ÏL ÌÈMÓÁÂ34‡ˆÓ . «¬ƒƒ∆∆«««∆∆∆≈«¿ƒ¿»

‰‡Ó Û¯BË ÈÂÏÂ ,BÊ ‰„OÓ BlL ‰Ó Û¯BË ÔBÚÓLƒ¿≈»∆∆ƒ»∆¿≈ƒ≈≈»
Á·M‰ ÔÓ ÏËB ‰„e‰ÈÂ ,‰ˆÁÓe ‰Ú·LÂ ÌÈLÏLe35 ¿ƒ¿ƒ¿»∆¡»ƒ»≈ƒ«∆«
Ô‰ elÙ‡ ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰ ‰ÊÎÂ .‰ˆÁÓe ÌÈMLÂ ÌÈL¿«ƒ¿ƒƒ∆¡»¿»∆≈¿ƒ¬ƒ≈

.‰‡Ó≈»

[במגידֿמשנה 2) מקומות. ובכמה טו. בבאֿמציעא ברייתא
את  גובה חוב "בעל שם, שמואל של מימרא המקור: ציין
א. טעמים, משני הברייתא על להסתמך העדפנו השבח".
כותב  קנז: בבבאֿבתרא הרשב"ם ב. עדיפה; ברייתא
כמותו. הלכה ואין השבח, כל גובה שמואל שלדעת

(ראה 3) שהשביחה אחר השדה ערך כנגד הוא כשהחוב
אפותיקי). שדה בדין ה"ו שהשביחה 4)לקמן כלומר,

הלוקח. ביד כדי 5)השדה כסף השקיע שהלוקח
רבינו,6)להשביחה. על חלקו (רבים קנז: בבאֿבתרא

יותר  גובה חוב בעל אין הוצאה בלי משבח שגם ודעתם
זרחיה  רבינו בשם קטו סימן חו"מ יוסף' ('בית  ממחצה
ראה  א. סעיף שם הרמ"א פסק וכן והרשב"א. הראב"ד הלוי,

ה). וס"ק א ס"ק שם ברי"ף שיט 7)ש"ך מובאה זו ה
נימוקו  מהלכה. אותה ודחה מציאות, אלו פרק בבאֿמציעא

לקמן. כגזלן.8)יתבאר השבח 9)שדינו הוא כמה
את  נוטל - ההוצאה על יותר השבח ואם הוציא, וכמה
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השבח. רק נוטל - יתירה ההוצאה ואם ההוצאה,
חמשים.10) בשיעור מההוצאה גדול השבח ואםֿכן
רק 12)הלוקח.11) ביניהם ומחלקים שמחשבים נמצא

ההוצאה. על העודף השבח ו 13)את הערה למעלה
דומה  זה שאין - ונימוקו זו. שיטה דוחה שהרי"ף כתבנו
מבעל  ליטול שדעתו ברשות, שלא חבירו שדה לתוך ליורד
שלפנינו  בנידון אבל השדה, את לו להחזיר כשיצטרך השדה
יגבה  שאם וחשב המוכר, של אחריותו על סומך הלוקח
נוטל  ולכן ממנו, הכל ויגבה יחזור - השדה את בעלֿחוב
הפסדו  כל יגבה והלוקח ההוצאה, את גם בעלֿחוב
הרמב"ם  שבספר כתב, ט ס"ק קטו סי' שם [בש"ך מהמוכר.
רב  שגם ומוסיף הרי"ף, כשיטת היא הגירסא מגדלֿעוז עם
כשיטה  פסק כח דף כז שער וממכר' 'מקח בספר גאון האי

למעשה]. להלכה כן והכריע בעד 14)זו. ששילם הכסף
טרף 15)השדה. המוכר של שבעלֿחובו לוקח כל כדין

שקנה. שנמכרו 16)השדה נכסים ישנם אם לשאול: ויש
הוא  הרי מלוי, בעלֿחוב טרף כיצד ללוי, המכירה זמן אחר
הרגיש  במגידֿמשנה לגבות? מקום לך הנחתי לטעון: יכול
אחר  הקרקעות אותם שמעון כשקנה שהמדובר ומבאר בזה,
רבינו  שיטת לפי השעבוד עליהם וחל מראובן, שלוה
ההלוואה  אחר הלווה שקנה שהנכסים ה"א) פי"ח (למעלה
בפירוש  התנו לא אם ההלוואה, לאותה משועבדים אינם
התנו  כשלא - כאן האמור הדין איפוא יתקיים "דאקני".
הקרקעות  כשקנה או ללוי, הקרקע במכירת והתנו בהלוואה,
ולא  ללוי השדה אותה שמכר ולפני ההלוואה, אחר

ללוי. ונשתעבדו לראובן מח:1)7נשתעבדו גיטין משנה,
מקובל 18) (מונח העולם" "תיקון מפני זאת תיקנו חכמים

עוול  למנוע שמגמתן תקנות בו להגדיר התלמוד חכמי בפי
המקובל, מהחוק כתוצאה הדינים מבעלי לאחד בולט

וכדומה). ומתן משא יחסי לשיבוש במשנה:19)שיגרום
משועבדים", מנכסים וכו' פירות לאכילת מוציאים "אין
ואכל  פירות, מליאה שדה שגזל כיון רבינו, שם ומפרש
בני  מנכסים הפירות דמי הנגזל גובה - שהוציאה פירות
שגזל  כגון מפרש, שם ורש"י כאן. כתב וכן בלבד, חורין
הנגזל  ובאה פירות, והוציאה זרעה והלוקח ומכרה, שדה
וחוזר  הוצאותיו, ללוקח שהחזיר אחר הפירות עם וטרפה
דמי  מותר וגם השדה, דמי את מהגזלן ותובע הלוקח
של  משועבדים מנכסים גם השדה דמי לו מגבים - הפירות

חורין. מבני רק הפירות דמי אבל אלמנה 20)הגזלן,
המזונות  דיני פרטי המוריש. מנכסי מזונות מקבלות ובנותיה

אישות. מהלכות טז בפרק במקומם נתבארו הסכום 21)-
אינה  שרמתן לתביעות נכסים שעבוד תיקנו ולא קצוב, אינו
עליו  כמה עד יודע אינו הלוקח שהרי וקצובה, ידועה
שם  נתן ועולא נ:. שם חנינא רבי אמרו זה נימוק להזהר.
בשטר  נכתבו לא פירוש, כתובין" שאין "מפני אחר: טעם
שהנימוק  אמרו נא.) (שם ובמסקנא אשה, בכתובת ולא מכר
נימוקו  רבינו וקיבל יוסי. ורבי תנאֿקמא בין במחלוקת שנוי
רבים  נגד אפילו מקום בכל כמותו שהלכה יוסי, רבי של

מו:). עירובין את 22)(ראה דברים בכמה הקילו חכמים
מהן  אחת וזו הכתובה, מתנאי הנובעות ההתחייבויות

נב.). השיטות 23)(בכורות לשתי יפה כוחה זו תמיהה
השבח. מן ההוצאה ניכוי בדין למעלה, שנאמרו

לשמעון.24) כסף השדה 25)שהלוה משמעון שקנה
כנכסים.26)באחריות. השבת 27)צ"ל: את לדון יש

משניהם. שלוה אחר לו שבא שמעון של חדש כנכס
ה"א.28) בפ"כ דינו 29)למעלה שהלוקח שאמרנו, מזה

של  נכס הוא כאילו נידון והשבח המוכר, של כבעלֿחוב
יוצא. - המכירה אחר לידו שהגיע הלווהֿהמוכר

הבאים 30) שהנכסים ה"א) פי"ח (למעלה לשיטתו רבינו
בפירוש. הותנה לא אם נשתעבדו, לא ההלוואה אחר ללווה

(31.150 היינו שהשביחה, לפני השדה של שוויה
ה"ד)32) (פ"כ למעלה שנתבארה רבינו לשיטת בהתאם

שם). (ראה חלוקה של 33)בדין בעלֿחוב שנעשה הלוקח
מראובן. שקנה השדה טרפו ולוי ששמעון אחר ראובן,
של  דעתם קיבל שלא ללמוד, יש כאן רבינו של מלשונו
ונותנים  השבח מן ההוצאה כל את שמנכים גדולים, חכמים
שיטה  לפי שהרי ביניהם, מחלקים השבח מותר ואת ללוקח,
הש"ך  כדעת וזה מאות, השלש כל את חולקים אין זו
שם, המגידֿמשנה ולגירסת יב). (הערה למעלה שהבאנו
הדחוק  פירושו לקבל אנו מוכרחים - דעתם קיבל שרבינו
ההוצאה  ניכוי אחר מאות, שלוש עכשיו שוה שהשדה כאן,

יהודה. מחלקים 34)שהשקיע שבתחילה היינו שם,
שגבה  שמעון ונסתלק 25 אחד כל ונוטל בשוה, 75 שלשתם
75 את ביניהם ומחלקים ויהודה לוי וחוזרים חובו, כל כבר

וחצי. 37 וזה וחצי, 37 זה ונוטל ממאה 35)הנותרים,
מן  הקרן כל גובה אלא כלום, נוטל אינו הקרן של וחמישים
היינו  האחרונות, חלוקות בשתי רק ומשתתף המוכר,
ביחד  - וחצי 37 נוטל ומהשניה ,25 נוטל ראשונה מחלוקה
ראשונה, מחלוקה 75 עוד כך על נוסף קיבל ולוי וחצי; 62

בסמוך. רבינו שמסכם כמו וחצי 137 של סכום לו ויצא

.·˙B¯t‰ Ïk36.epnÓ ÔÈÙ¯Ë ÔÈ‡ - Á˜Bl‰ ÏÎ‡L »«≈∆»««≈«≈»ƒ¿»ƒƒ∆
Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯t‰ Ï·‡37ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»«≈«¿À»ƒ««¿«««ƒ∆≈»

ÏÚa È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L ÌÈ·Úk ,Ú˜¯wÏ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ««¿««¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈««
.Á·M‰ ÔÓ ‰·BbL BÓk Ô‰Ó ‰·Bb ·BÁ∆≈∆¿∆∆ƒ«∆«

את 36) גובה בעלֿחוב שמואל, אמר יד: בבאֿמציעא
ומבאר  לא. פירי (כן), אין שבח מדבריו: ולמדו השבח.
או  הלוקח שאכל לפירות שהכוונה שם, בהלכותיו הרי"ף

גובה. - לקרקע המחוברים אבל נראה,37)שנתלשו,
פירי  "אבל שם: שכתב הרי"ף, של מלשונו זה למד שרבינו
(פירות  בעלֿחוב להו גבי בארעא, מיחברי האידנא דאיתנהו
אותם)", גובה בעלֿחוב – בקרקע מחוברים עכשיו שהם
[רבה  צריכים. אינם ובין לקרקע צריכים בין מחלק ואינו
טוען  בהלכות לקרקע. צריכים שאינם פירות בדין המבוכה
דינם  לקרקע צריכים אינם שאם רבינו, פסק ה"ד פ"ה ונטען
קנין  לענין הי"ז פ"א מכירה בהל' גם פסק וכן כמטלטלין,
הי"ז, פ"א מכירה ובהלכות כאן במגידֿמשנה אונאה. ולענין
את  ליישב נדחקו ה"ד שכירות מהל' פ"ב ובלחםֿמשנה
מב: לשבועות בפירושו עצמו רבינו אולם הללו. הסתירות
והקושיות. הסתירות כל את מסלק וביאורו שיטתו, מבאר
שקיבל  שומר בדין וחכמים מאיר רבי חולקים שם במשנה
רבי  התביעה. במקצת ומודה לשמירה, מחוברים פירות
וחכמים  שבועה, ומחויב כמטלטלין דינם אומר: מאיר
ובגמרא  הקרקעות. על נשבעים ואין כקרקע שהם אומרים
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וכתב  ליבצר. העומדים בענבים שמחלוקתם פירשו מג. שם
בענבים  היא מאיר ורבי חכמים "מחלוקת רבינו: שם
והלכה  המפרש) - לקרקע צריכים (שאינם להיבצר העומדים
מקח  ולענין שמירה בתורת לו כשימסרם אבל כחכמים,
ט) ס"ק צה סי' חו"מ הש"ך (גירסת ההונאה ודיני וממכר
שמירה, בתורת שלא התביעה עיקר כשהיה במקצת והודייה
ליבצר  העומד שכל במטלטלין, שהם אליו המכוון העיקר
שהמלה  שם הש"ך וביאר הלשון". זה ושמור דמי, כבצור
זה  (אבל אמורים דברים במה כמו: כאן מתפרשת "אבל"
אלא  כקרקע שהם אמרו שלא רבינו, ואומר רק), נאמר
אחרים  בענינים אבל שמירה, בתורת הפירות כשנמסרו
דינם  - במלוה במקצת הודאה גם וביניהם שם, שמנה
והש"ך  בזה). מודים חכמים שגם כוונתו (כנראה כבצורות
הלוי, יהוסף רבי רבו שיטת לפי הם שדבריו ומבאר, ממשיך
דין  ובין שמירה בין ההבדל את שמנמק שם ב'טור' הובאה
לאו  שומר גבי "כאן ואומר: בהן, וכיוצא ושבועה אונאה
לקרקע  מחוברין כשהן הן דלשמירה כיון דמיין, כבצורות
כדי  לא (שהרי ניהליה מסרינהו למיתלשינהו לאו דהא וכו'
ומחדש  שהם)". כמו לשמרם אלא לידו, מסרם לתלשם
את  לטרוף הבא שבעלֿחוב יח), ס"ק קטו בסי' (שם הש"ך
בא  אינו שהרי כשומר, לדונו יש - הפירות עם השדה
לומר  ויכול שהם, כמו ליטלם אלא הפירות את לתלוש
שיגיעו  אחר הפירות עם אעשה מה ענינך זה אין ללוקח:
פסק  זו לשיטה ובהתאם אותם. תולש אינני עכשיו לידי,
כקרקע. דינם - לקרקע צריכים אינם שאפילו כאן, רכינו
פירושו  על כמטלטלין. שדינם פסק באונאה, וכן ובמכירה

עוד, להוסיף עלינו הש"ך של הזה טוען הנפלא שבהל'
ולא  ולוה, במלוה במקצת להודאה רבינו התכוון שם ונטען
צריכים  אינם שאם ודעתו רבינו, על חולק והרמב"ן בשומר].
כבצורות  "לאו אמרו ולא כמטלטלין, הם הרי - לקרקע כלל
מפרש  וכן קצת. להשביחם תוסיף כשהקרקע אלא דמיין"
והרשב"א  הלוי זרחיה ורבינו רש"י. דעת גם הרמב"ן
אין  לקרקע הצריכים שאפילו וסוברים, לכת מרחיקים
דמיהם  ומשלם נוטלם אלא בחובו אותם גובה בעלֿחוב

(מגידֿמשנה). ללוקח

.‚‰zÓ38·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ‰Á·ML «»»∆»¿»≈¬«»»≈««
‰ÂL ‰˙È‰ ‰nk ÔÈ‡B¯ ‡l‡ ,ÌeÏk dÁ·MÓ ‰·Bb∆ƒƒ¿»¿∆»ƒ«»»¿»»»
·BÁ ÏÚa - ‰ÈÏ‡Ó ‰Á·L Ì‡Â .‰·B‚Â ‰zÓ ˙ÚLaƒ¿««»»¿∆¿ƒ»¿»≈≈∆»««

dlk ˙‡ ‰·Bb39- ‰zn‰ ˙eÈ¯Á‡ Ô˙Bp‰ Ïa˜ Ì‡Â . ∆∆À»¿ƒƒ≈«≈«¬»««»»
ÔÈ·BbL C¯„k Á·M‰ ˙‡ ‰pnÓ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa È¯‰¬≈««∆ƒ∆»∆«∆«¿∆∆∆ƒ

˙BÁB˜l‰ ÔÓ40Á·M‰ ÈˆÁ ·BÁ ÏÚa Û¯ËÈ ‰nÏÂ . ƒ«»¿»»ƒ¿…««¬ƒ«∆«
Á˜Bl‰ ÔÓ41ÈtÓ ?ÌeÏk ‰zÓ Ïa˜nÓ Û¯ËÈ ‡ÏÂ42 ƒ«≈«¿…ƒ¿…ƒ¿«≈«»»¿ƒ¿≈

·iÁÓ È‡L :‰¯ÈÎÓ ¯ËLa Á˜BlÏ ·˙Bk ¯ÎBn‰L∆«≈≈«≈«ƒ¿«¿ƒ»∆¬ƒ¿À»
ÈÏÚÂ ,ÁÈaLzL Á·M·e ÏÓÚzL ÏÓÚ·e Ô¯wa EÏ¿«∆∆∆»»∆«¬…«∆«∆«¿ƒ«¿»«

‰Ê ¯·c Ïa˜Â Á˜Bl‰ ‰ˆ¯Â ;Ïk‰ ˙eÈ¯Á‡43È¯‰L , «¬»«…¿»»«≈«¿ƒ≈»»∆∆¬≈
Á·M‰ epnÓ Á˜lÈ Ì‡L ,‰Ê È‡z ÏÚ „¯È Á˜Bl‰«≈«»««¿«∆∆ƒƒ»«ƒ∆«∆«

·˙k ‡Ï elÙ‡Â .¯ÎBn‰ ÏÚ ¯ÊÁÈ44‰fL Ú„B ¯·k - «¬…««≈«¬ƒ…»«¿»»∆∆
Á˜Bl‰ ÌÚ ¯ÎBn‰ ÔÈ„45ÌL ÔÈ‡L ,‰zn‰ Ï·‡ . ƒ«≈ƒ«≈«¬»««»»∆≈»

B˙‡ˆB‰a dÁÈaL‰L Á·MÓ ‰·B‚ BÈ‡ - ‰Ê È‡z¿«∆≈∆ƒ∆«∆ƒ¿ƒ»¿»»
.ÌeÏk¿

טו.38) שאין 39)ב"מ סתם רבא אמר שם, בגמרא
שם: הרי"ף וכתב ממתנה, השבח את גובה בעלֿחוב
דאתי  שבחא - ממתנה גבי דלא שבחא דהאי "ומסתברא
(מתקבל  טריף ממילא דאתי שבחא אבל הוא, הוצאה מחמת
מחמת  הבא שבח - ממתנה גובה שאינו שהשבח הדעת על
קיבל  ורבינו טורף)". - מאליו הבא שבח אבל הוא, הוצאה
לדבריו. מסכים כאן בהשגותיו והראב"ד סברתו.

אחר 40) השבח חצי שגובה א, בהלכה למעלה שנתבאר
ההוצאה. הוצאה.41)ניכוי מחמת נימוק 42)כששבחה

שם. בגמרא, נתבאר השבח.43)זה גם יקח שבעלֿחוב
בשטר.44) הזה התנאי שנתקבל 45)את שבממון דבר וכל

התנו  כשלא אפילו הצדדים, שני את מחייב - קבוע כמנהג
גובה  אינו למה רבינו, ביאר א בהלכה למעלה בפירוש. כן

השבח. כל את

.„ÌÈÓB˙È ÔÎÂ46·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÌÈÒÎp‰ eÁÈaL‰L ¿≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿»ƒ≈««
ÌÈÒÎ eÁ·L Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk Á·M‰ ÔÓ ‰·Bb∆ƒ«∆«¿¬»ƒ»¿¿»ƒ

.Blk Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb - Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆∆∆«∆«À

על 46) להם שאין מפני מתנה, למקבל יתומים מדמה רבינו
שכזה. תנאי קיבלו לא וגם שנטל, מה ולגבות לחזור מי
זה  למד שרבינו כתב, ה אות כאן מיימוניות ובהגהות
השבחנו, אנו אומרים: יתומים שם: שאלו קי. ב"מ מגמרא
יוצא  ראיה? להביא מי על השביח, אביכם אומר: ובעלֿחוב
וה'תוספות' יתומים. שהשביחו משבח גובים שאין מזה,
כתבו  והאמר, ד"ה נב. ובבכורות חוב, בעל ד"ה שם ב"מ
"כרעי  שהם מפני היתומים, מן השבח גובה שבעלֿחוב
אליהם, עוברים האב של וחובותיו אביהם) (ירך דאבוהון"
[במגידֿ מיימוניות. הגהות בשם שהבאנו הראיה את ודחו
ראה  מקומו. גילה ולא כרבינו, הרי"ף שדעת כתב, משנה

לא]. ס"ק קטו סי' חו"מ וש"ך כאן, לחםֿמשנה

.‰Èe‡¯M ‰Ó Á˜Bl‰ „iÓ B·BÁa Û¯hL ·BÁ ÏÚa««∆»«¿ƒ««≈««∆»
ÔÓ ¯‡Lp‰ ÔÈ‡B¯ - Á·M‰ ÈˆÁÂ Ô¯w‰ ÔÓ BÏƒ«∆∆«¬ƒ«∆«ƒ«ƒ¿»ƒ

‰ÏÚz Ba LÈ Ì‡ :Ú˜¯w‰47Á˜BlÏ48¯‡LpL ÔB‚k , ««¿«ƒ≈¿»»«≈«¿∆ƒ¿«
ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙Èa ‰„Oa BÏ49·˜ ÈˆÁ ˙Èa ‰p‚·e ,50 ¿»∆≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈¬ƒ«

Ì‰ÈL da eÙzzLÈ -51¯·„ BÏ ¯‡L ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«¿»¿≈∆¿ƒ…ƒ¿«»»
ÂÈÏÚ Blk ÌL ‰È‰È ˜ÏÁÈ el‡L52ÏÚa BÏ Ô˙B - ∆ƒ≈»≈ƒ¿∆≈À»»≈««
ÂÈÓc ˙‡ ·BÁ53. ∆»»

ראוי 48)תועלת.47) הלוקח, ביד שנשאר השדה חלק
פירות. להוציא קבים 49)לעיבוד תשעה בה לזרוע אפשר

והלוג  לוגים, ארבעה הוא [הקב וחצי. סאה שהם תבואה,
בינוניות]. ביצים מספיקה 50)שש כזו, קטנה קרקע חלקת

מהם 51)לגינה. האחד ואין השדה, את ויחלוקו כלומר,
ממנו. לקנות או חלקו את לו למכור השני את לכוף יכול

יחלק 52) שאילו כל הכלל, "זה יא: בבבאֿבתרא משנה
אחד, בדבר שותפים שנים אם פירוש, חולקין". - עליו ושמו
הדבר  כשם חלק כל יקרא חלקים, לשני הדבר את וכשיחלקו
ומלמדנו  ממש. חלוקה לדרוש שותף כל יכול אז - השלם
שדה. נקרא אינו - קבים תשעה מבית קטן שקרקע רבינו,
זה  ולמד גינה. נקראת אינה - קב חצי מבית פחותה וגינה

הנ"ל. ושם 53)ממשנה טו: ב"מ ברי"ף זה דין מקור
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וכתב  ליבצר. העומדים בענבים שמחלוקתם פירשו מג. שם
בענבים  היא מאיר ורבי חכמים "מחלוקת רבינו: שם
והלכה  המפרש) - לקרקע צריכים (שאינם להיבצר העומדים
מקח  ולענין שמירה בתורת לו כשימסרם אבל כחכמים,
ט) ס"ק צה סי' חו"מ הש"ך (גירסת ההונאה ודיני וממכר
שמירה, בתורת שלא התביעה עיקר כשהיה במקצת והודייה
ליבצר  העומד שכל במטלטלין, שהם אליו המכוון העיקר
שהמלה  שם הש"ך וביאר הלשון". זה ושמור דמי, כבצור
זה  (אבל אמורים דברים במה כמו: כאן מתפרשת "אבל"
אלא  כקרקע שהם אמרו שלא רבינו, ואומר רק), נאמר
אחרים  בענינים אבל שמירה, בתורת הפירות כשנמסרו
דינם  - במלוה במקצת הודאה גם וביניהם שם, שמנה
והש"ך  בזה). מודים חכמים שגם כוונתו (כנראה כבצורות
הלוי, יהוסף רבי רבו שיטת לפי הם שדבריו ומבאר, ממשיך
דין  ובין שמירה בין ההבדל את שמנמק שם ב'טור' הובאה
לאו  שומר גבי "כאן ואומר: בהן, וכיוצא ושבועה אונאה
לקרקע  מחוברין כשהן הן דלשמירה כיון דמיין, כבצורות
כדי  לא (שהרי ניהליה מסרינהו למיתלשינהו לאו דהא וכו'
ומחדש  שהם)". כמו לשמרם אלא לידו, מסרם לתלשם
את  לטרוף הבא שבעלֿחוב יח), ס"ק קטו בסי' (שם הש"ך
בא  אינו שהרי כשומר, לדונו יש - הפירות עם השדה
לומר  ויכול שהם, כמו ליטלם אלא הפירות את לתלוש
שיגיעו  אחר הפירות עם אעשה מה ענינך זה אין ללוקח:
פסק  זו לשיטה ובהתאם אותם. תולש אינני עכשיו לידי,
כקרקע. דינם - לקרקע צריכים אינם שאפילו כאן, רכינו
פירושו  על כמטלטלין. שדינם פסק באונאה, וכן ובמכירה

עוד, להוסיף עלינו הש"ך של הזה טוען הנפלא שבהל'
ולא  ולוה, במלוה במקצת להודאה רבינו התכוון שם ונטען
צריכים  אינם שאם ודעתו רבינו, על חולק והרמב"ן בשומר].
כבצורות  "לאו אמרו ולא כמטלטלין, הם הרי - לקרקע כלל
מפרש  וכן קצת. להשביחם תוסיף כשהקרקע אלא דמיין"
והרשב"א  הלוי זרחיה ורבינו רש"י. דעת גם הרמב"ן
אין  לקרקע הצריכים שאפילו וסוברים, לכת מרחיקים
דמיהם  ומשלם נוטלם אלא בחובו אותם גובה בעלֿחוב

(מגידֿמשנה). ללוקח

.‚‰zÓ38·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ‰Á·ML «»»∆»¿»≈¬«»»≈««
‰ÂL ‰˙È‰ ‰nk ÔÈ‡B¯ ‡l‡ ,ÌeÏk dÁ·MÓ ‰·Bb∆ƒƒ¿»¿∆»ƒ«»»¿»»»
·BÁ ÏÚa - ‰ÈÏ‡Ó ‰Á·L Ì‡Â .‰·B‚Â ‰zÓ ˙ÚLaƒ¿««»»¿∆¿ƒ»¿»≈≈∆»««

dlk ˙‡ ‰·Bb39- ‰zn‰ ˙eÈ¯Á‡ Ô˙Bp‰ Ïa˜ Ì‡Â . ∆∆À»¿ƒƒ≈«≈«¬»««»»
ÔÈ·BbL C¯„k Á·M‰ ˙‡ ‰pnÓ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa È¯‰¬≈««∆ƒ∆»∆«∆«¿∆∆∆ƒ

˙BÁB˜l‰ ÔÓ40Á·M‰ ÈˆÁ ·BÁ ÏÚa Û¯ËÈ ‰nÏÂ . ƒ«»¿»»ƒ¿…««¬ƒ«∆«
Á˜Bl‰ ÔÓ41ÈtÓ ?ÌeÏk ‰zÓ Ïa˜nÓ Û¯ËÈ ‡ÏÂ42 ƒ«≈«¿…ƒ¿…ƒ¿«≈«»»¿ƒ¿≈

·iÁÓ È‡L :‰¯ÈÎÓ ¯ËLa Á˜BlÏ ·˙Bk ¯ÎBn‰L∆«≈≈«≈«ƒ¿«¿ƒ»∆¬ƒ¿À»
ÈÏÚÂ ,ÁÈaLzL Á·M·e ÏÓÚzL ÏÓÚ·e Ô¯wa EÏ¿«∆∆∆»»∆«¬…«∆«∆«¿ƒ«¿»«

‰Ê ¯·c Ïa˜Â Á˜Bl‰ ‰ˆ¯Â ;Ïk‰ ˙eÈ¯Á‡43È¯‰L , «¬»«…¿»»«≈«¿ƒ≈»»∆∆¬≈
Á·M‰ epnÓ Á˜lÈ Ì‡L ,‰Ê È‡z ÏÚ „¯È Á˜Bl‰«≈«»««¿«∆∆ƒƒ»«ƒ∆«∆«

·˙k ‡Ï elÙ‡Â .¯ÎBn‰ ÏÚ ¯ÊÁÈ44‰fL Ú„B ¯·k - «¬…««≈«¬ƒ…»«¿»»∆∆
Á˜Bl‰ ÌÚ ¯ÎBn‰ ÔÈ„45ÌL ÔÈ‡L ,‰zn‰ Ï·‡ . ƒ«≈ƒ«≈«¬»««»»∆≈»

B˙‡ˆB‰a dÁÈaL‰L Á·MÓ ‰·B‚ BÈ‡ - ‰Ê È‡z¿«∆≈∆ƒ∆«∆ƒ¿ƒ»¿»»
.ÌeÏk¿

טו.38) שאין 39)ב"מ סתם רבא אמר שם, בגמרא
שם: הרי"ף וכתב ממתנה, השבח את גובה בעלֿחוב
דאתי  שבחא - ממתנה גבי דלא שבחא דהאי "ומסתברא
(מתקבל  טריף ממילא דאתי שבחא אבל הוא, הוצאה מחמת
מחמת  הבא שבח - ממתנה גובה שאינו שהשבח הדעת על
קיבל  ורבינו טורף)". - מאליו הבא שבח אבל הוא, הוצאה
לדבריו. מסכים כאן בהשגותיו והראב"ד סברתו.

אחר 40) השבח חצי שגובה א, בהלכה למעלה שנתבאר
ההוצאה. הוצאה.41)ניכוי מחמת נימוק 42)כששבחה

שם. בגמרא, נתבאר השבח.43)זה גם יקח שבעלֿחוב
בשטר.44) הזה התנאי שנתקבל 45)את שבממון דבר וכל

התנו  כשלא אפילו הצדדים, שני את מחייב - קבוע כמנהג
גובה  אינו למה רבינו, ביאר א בהלכה למעלה בפירוש. כן

השבח. כל את

.„ÌÈÓB˙È ÔÎÂ46·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÌÈÒÎp‰ eÁÈaL‰L ¿≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿»ƒ≈««
ÌÈÒÎ eÁ·L Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk Á·M‰ ÔÓ ‰·Bb∆ƒ«∆«¿¬»ƒ»¿¿»ƒ

.Blk Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb - Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆∆∆«∆«À

על 46) להם שאין מפני מתנה, למקבל יתומים מדמה רבינו
שכזה. תנאי קיבלו לא וגם שנטל, מה ולגבות לחזור מי
זה  למד שרבינו כתב, ה אות כאן מיימוניות ובהגהות
השבחנו, אנו אומרים: יתומים שם: שאלו קי. ב"מ מגמרא
יוצא  ראיה? להביא מי על השביח, אביכם אומר: ובעלֿחוב
וה'תוספות' יתומים. שהשביחו משבח גובים שאין מזה,
כתבו  והאמר, ד"ה נב. ובבכורות חוב, בעל ד"ה שם ב"מ
"כרעי  שהם מפני היתומים, מן השבח גובה שבעלֿחוב
אליהם, עוברים האב של וחובותיו אביהם) (ירך דאבוהון"
[במגידֿ מיימוניות. הגהות בשם שהבאנו הראיה את ודחו
ראה  מקומו. גילה ולא כרבינו, הרי"ף שדעת כתב, משנה

לא]. ס"ק קטו סי' חו"מ וש"ך כאן, לחםֿמשנה

.‰Èe‡¯M ‰Ó Á˜Bl‰ „iÓ B·BÁa Û¯hL ·BÁ ÏÚa««∆»«¿ƒ««≈««∆»
ÔÓ ¯‡Lp‰ ÔÈ‡B¯ - Á·M‰ ÈˆÁÂ Ô¯w‰ ÔÓ BÏƒ«∆∆«¬ƒ«∆«ƒ«ƒ¿»ƒ

‰ÏÚz Ba LÈ Ì‡ :Ú˜¯w‰47Á˜BlÏ48¯‡LpL ÔB‚k , ««¿«ƒ≈¿»»«≈«¿∆ƒ¿«
ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙Èa ‰„Oa BÏ49·˜ ÈˆÁ ˙Èa ‰p‚·e ,50 ¿»∆≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈¬ƒ«

Ì‰ÈL da eÙzzLÈ -51¯·„ BÏ ¯‡L ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«¿»¿≈∆¿ƒ…ƒ¿«»»
ÂÈÏÚ Blk ÌL ‰È‰È ˜ÏÁÈ el‡L52ÏÚa BÏ Ô˙B - ∆ƒ≈»≈ƒ¿∆≈À»»≈««
ÂÈÓc ˙‡ ·BÁ53. ∆»»

ראוי 48)תועלת.47) הלוקח, ביד שנשאר השדה חלק
פירות. להוציא קבים 49)לעיבוד תשעה בה לזרוע אפשר

והלוג  לוגים, ארבעה הוא [הקב וחצי. סאה שהם תבואה,
בינוניות]. ביצים מספיקה 50)שש כזו, קטנה קרקע חלקת

מהם 51)לגינה. האחד ואין השדה, את ויחלוקו כלומר,
ממנו. לקנות או חלקו את לו למכור השני את לכוף יכול

יחלק 52) שאילו כל הכלל, "זה יא: בבבאֿבתרא משנה
אחד, בדבר שותפים שנים אם פירוש, חולקין". - עליו ושמו
הדבר  כשם חלק כל יקרא חלקים, לשני הדבר את וכשיחלקו
ומלמדנו  ממש. חלוקה לדרוש שותף כל יכול אז - השלם
שדה. נקרא אינו - קבים תשעה מבית קטן שקרקע רבינו,
זה  ולמד גינה. נקראת אינה - קב חצי מבית פחותה וגינה

הנ"ל. ושם 53)ממשנה טו: ב"מ ברי"ף זה דין מקור
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מבעלֿ דמיו (לוקח מבעלֿחוב לדמיה ליה שקיל נאמר:
קרקע, לוקח רצה קובע, הלוקח של שרצונו משמע חוב).
אולם  קטו. סי' חו"מ ב'טור' מבואר וכן כסף. לוקח רצה
דמיו", את בעלֿחוב לו "נותן וכתב: הלשון, שינה רבינו
וב'שולחן  מעות. לקבל הלוקח את שכופה לכאורה ומשמע
והרמ"א  כאן, כלשונו רבינו דברי מביא ס"ב שם ערוך'
מבאר, אלא חולק שאינו ונראה הלוקח". ירצה "אם מוסיף

כך. יתבארו רבינו דברי שגם הדעת על ומתקבל

.Â‰„O‰ ‰˙È‰54È˜È˙Bt‡55˙‡ ÏËB ·BÁ ÏÚa - »¿»«»∆«≈≈««≈∆
dlk56Á˜BlÏ ¯‡Lp‰ Á·M‰ ÈˆÁ ÔÈ‡B¯Â ,57Ì‡ : À»¿ƒ¬ƒ«∆««ƒ¿»«≈«ƒ

B - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ ÈˆÁ ‰È‰‰‡ˆB‰‰ ÏË58 »»¬ƒ«∆«»≈««»»≈«»»
·BÁ ÏÚaÓ59‡È‰ È„O :·BÁ ÏÚa BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L , ƒ««∆¬≈≈««»ƒƒ
‰ÁÈaL‰L60BÏ ¯‡Lp‰Â ,61Á·M‰ ÔÓ62ÔÓ ÏËB ∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ«∆«≈ƒ

- ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ˙BÁt Á·M‰ ÈˆÁ ‰È‰ Ì‡Â ;¯ÎBn‰«≈¿ƒ»»¬ƒ«∆«»ƒ«»»
Á·M‰ ÈˆÁ ÈÓ„ ‡l‡ Û¯Bh‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡63¯ÊBÁÂ , ≈ƒ«≈∆»¿≈¬ƒ«∆«¿≈

„·Ïa Û¯ËpL Á·M‰ ÈˆÁ ¯ÎBn‰ ÔÓ ‰·B‚Â64. ¿∆ƒ«≈¬ƒ«∆«∆ƒ¿«ƒ¿»

טו.54) לך 55)ב"מ יהא לא למלוה: לוה שאמר כגון
ה"ג). פי"ח למעלה (ראה זו משדה אלא עם 56)פרעון

לפני  כשהשדה והמדובר לו. כקנויה היא שהרי השבח,
מהחוב. יותר שוה אינה ללוקח,57)שהשביחה המגיע
ה"א. בתחילת למעלה שנתבאר ההוצאה.58)כפי כל על

שבע  חלק משמע ניכוי בלי הראשון השבח חצי נוטל לֿחוב
רגיל. שעבוד מכוח אפותיקי כוח יפה ובזה ההוצאה,

השבח.59) חצי את שדה 60)ולא לתוך כיורד ודינך
בלבד. ההוצאה לו שמחזיר - והשביחה חבירו

שנטל 62)ללוקח.61) ההוצאה ניכוי אחר השבח, מכל
נימוק.63)מבעלֿחוב. שלא 64)מאותו החצי כלומר,

רבות  [תמיהות השבח. כל קיבל ובכן בעלֿחוב. לו החזיר
הראב"ד  ובראשם זו, בהלכה ואחרונים ראשונים מצאו
נמנע  שהראב"ד ומעניין ליישבה. בידם עלה ולא בהשגותיו,
שטעותֿ משער אלא חריף, השגה בסגנון להשתמש כאן
מרן  השמיט - השערתו על שבהסתמך ונראה כאן. סופר

הזו]. ההלכה את ערוך' ב'שולחן

.Ê·BÁ ÏÚa65ÌÈÓB˙È ,ÔÈÓB˙È‰ ÔÓ Û¯ËÏ ‡aL ««∆»ƒ¿…ƒ«¿ƒ¿ƒ
eÁaL‰ e‡ :ÌÈ¯ÓB‡66‡nL :¯ÓB‡ ·BÁ ÏÚ·e , ¿ƒ»ƒ¿«¿««≈∆»

ÁÈaL‰ ÌÎÈ·‡67‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ -68. ¬ƒ∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ¿»ƒ¿»»
Á·M‰ ˙‡ Ô‰Ï ÔÈÓL - eÁÈaL‰ Ì‰L ‰È‡¯ e‡È·‰≈ƒ¿»»∆≈ƒ¿ƒ»ƒ»∆∆«∆«

Ô‰ÈLaL ˙BÁt‰ ÔÈÏËBÂ ,‰‡ˆB‰‰ ˙‡Â69‰ÏÚÓe , ¿∆«»»¿¿ƒ«»∆ƒ¿≈∆«¬∆
ÌÈÓ„a Ô˙B‡70?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .71‰OÚLa »¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

Ì‡ ,È˜È˙Bt‡ dOÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;È˜È˙Bt‡ BÊ ‰„O»∆«≈≈¬»ƒ…»»«≈≈ƒ
ÔÈ˜lÒÓ - ÌÈÓ„a ·BÁ ÏÚa ˜lÒÏ ÔÈÓB˙È‰ eˆ»̄«¿ƒ¿«≈««¿»ƒ¿«¿ƒ
Á·L ¯eÚL Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈÏËB - eˆ¯ Ì‡Â ,B˙B‡¿ƒ»¿ƒƒ««¿«ƒ∆«

Ô‰lL72. ∆»∆

קי:65) והשביחה.66)ב"מ הוצאות השקענו
גם 67) כתב וכן השביח", אביכם "אומר אמרו: שם בגמרא

בטוען  שאפילו רבינו אמר עצמו מסברת כנראה שם. הרי"ף
השביחו. שהם ראיה להביא היורשים מחויבים 'שמא' טענת

וטעמו 68) השבח. את המלוה גובה ראיה, הביאו לא ואם

המשועבדת  שדה יוחנן: רבי בשם שם אמרו דבר של
כבר  נכנסה כאילו זה לענין היא הרי לגוביינא, ועומדת
ברורה. הוכחה בלי מידו להוציאה ואין המלוה, לרשות
עשאה  כשלא אבל אפותיקי, בשדה נאמר שזה יבואר, לקמן
בעלֿחוב  על ולכן היתומים, בחזקת היא הרי - אפותיקי

ראיה. מובן 69)להביא השבח, על יתירה כשההוצאה
על  יתר וכשהשבח מהשבח, יותר נוטלים שאינם מאליו
ואני  שלי שדה השבחתם לטעון: בעלֿחוב יכול - ההוצאה
לשבח. שגרמה ההוצאה את ומחזיר השבח, את נוטל

השדה 70) חלק לדרוש יכולים ואינם דמים, ליתומים משלם
להם. המגיע הכסף הבאת 71)כשיעור לדין גם נמשך

דעת  וכן המגידֿמשנה). של מלשונו משמע (כן ראיה
את  מוציא אינו גרידא ששעבוד מפני והרשב"א, הרמב"ן

היתומים. מחזקת כמבואר 72)השדה השבח, כל כלומר,
מהשבח  כלום גובה אינו שבעלֿחוב בה"ד, למעלה
מבאר, [במגידֿמשנה בהוצאותיהם. יתומים שהשביחו
אלא  שבשניהם הפחות נוטלים אמרו לא רבינו שלדעת
מן  גדול כשאינו אבל ושבחה, השדה כנגד הוא כשהחוב
שדה  מן אפילו כלום, בשבח נוטל בעלֿחוב אין הקרן
במקרה  שגם גאון, האי ורב הרי"ף לשיטת בניגוד אפותיקי,
שלי  שדה טוען: שהוא מפני שבשניהם הפחות נוטלים  זה
בהשביחו  המלוה של כוחו יפה ולשיטתם, השבחתם.
יתומים: יטענו שאז ומובן, עצמו. הלוה מהשביח יתומים
אתם  יטעון: והוא החוב, מערך יותר לך ואין השביח, אבינו
על  שהשיג קטו סי' חו"מ יוסף' 'בית (ראה השבחתם

המגידֿמשנה)].

ה'תש"פ  סיון י' שלישי יום

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ודיני 1) טירפא ודיני אדרכתא ודיני החוב גביית סדר מבאר

שומא.

.‡B¯ËL ‰ÂÏn‰ ‡È·iLk :‡e‰ Ck ·BÁ‰ ˙i·b ¯„Ò≈∆¿ƒ««»¿∆»ƒ««¿∆¿»
Ìi˜˙ÈÂ ÔÈc ˙È·Ï2ÔÈ‡Â .ÌlL :‰ÂlÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ«…∆«≈¿≈

ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ3epÚa˙iL „Ú ‰lÁz4Ôic‰ ‰ÚË Ì‡Â . ¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«∆ƒ¿»∆¿ƒ»»««»
ÔÈ˜lÒÓ - epÚa˙iL Ì„˜ ‰ÂÏ ÈÒÎÏ ‰ÂÏn‰ „È¯B‰Â¿ƒ««¿∆¿ƒ¿≈…∆…∆∆ƒ¿»∆¿«¿ƒ

B˙B‡5‰Âl‰ ¯Ó‡ .6È„k ÔÓÊ ÈÏ eÚ·˜ ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ : »««…∆¬≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«¿≈
ÔkLÓ‡ B‡ ¯Á‡Ó ‰ÂÏ‡L7˙BÚn‰ ‡È·‡Â ¯kÓ‡ B‡ ∆∆¿∆≈«≈¬«¿≈∆¿…¿»ƒ«»

B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ -¿ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
ÔBkLÓ ÔzÏ8eÈ‰ „iÓ - ÌÈÏËÏhÓ ÌL eÈ‰ el‡L ; ƒ≈«¿∆ƒ»»ƒ«¿¿ƒƒ»»

Ì‰Ó ÔÈ·Bb ÔÈc ˙Èa9ÏÚ ÌÈ¯Á‰Ï ‰ÂÏn‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ≈ƒƒ≈∆¿ƒ»»««¿∆¿«¬ƒ«
B˙B‡ ‚ÈÏÙÓe ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒ

ÌÈ¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯·„a10‰Âl‰ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . ƒ¿»ƒ¬≈∆«¬ƒ¿≈¿«¿ƒ«…∆
M‰ eÓÏL .ÔziL „Ú ·¯Ú ‡È·‰Ï- ‡È·‰ ‡ÏÂ ÌÈLÏ ¿»ƒ»≈«∆ƒ≈»¿«¿ƒ¿…≈ƒ

‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈc ˙Èa11‰lÁza ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿ƒ«¿«¿»¿≈ƒ»««¿ƒ»
ÂÈÒÎ ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk - ÌlLÓ ÈÈ‡ :BÚ·zLk¿∆¿»≈ƒ¿«≈¿ƒ«¿«¿»«¿»»

„iÓ12‡l‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈¿ƒ¿«¿≈ƒ≈»∆»
‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ13‰„B‰L B‡14ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk - ƒ¿»«∆∆»¿ƒ«¿«¿»«

ÔÈ¯BÁ Èa ÈÒÎ15.BÏ LiL ƒ¿≈¿≈ƒ∆≈
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deleקכד deln zekld - mihtyn xtq - oeiq 'i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ãycew zegiyn zecewpã

."`ed jk aegd ziiab xcq"

הדיין... טעה ואם שיתבענו, עד תחילה לנכסיו יורדין "אין
אותו" מסלקין

חוקיו  ליעקב דבריו "מגיד הפסוק על חז"ל דרשת ידועה
לישראל  אומר הוא עושה שהוא מה לישראל" ומשפטיו
מלוה  דכתיב "מאי בבא־בתרא בגמרא ומפורש לעשות".
כביכול, לאומרו אפשר אי כתוב מקרא אלמלא דל, חונן ה'
שזה  כתב הזקן אדמו"ר ובשו"ע מלוה". לאיש לוה "עבד
שהצדקה  מאמינים בני מאמינים אנו "בשגם באמונה עיקר
וגמולו  דל, חונן ה' מלוה כדכתיב לקב"ה הלוואה אלא אינה

הזה. בעולם בכפליים לו ישלם
תחילה, שיתבענו שצריך הוא כך החוב גביית וסדר
את  לתבוע ישראל צריכים שבגלות הכוונות כל שלאחרי
אלקים  מתי "עד הכתוב ובלשון בפשטות, הגלות ביטול

משיחך". עקבות חרפו "אשר צר" יחרף
עניין  זהו שהרי ההכרח, גודל ולבאר להאריך צורך ואין
בעצמו  לקב"ה גם ונוגע מישראל ואחד אחד לכל הנוגע
בגאולתם  תלויה השכינה וגאולת בגלותא" "שכינתא שהרי

שבותך  את אלקיך ה' "ושב שנאמר ישראל, ופירש של "
שרויה  שהשכינה כיון אלא והשיב, לכתוב לו שהיה רש"י,
לעצמו". גאולה הכתיב וכשנגאלין גלותם בצרת ישראל עם
בני  שכל הוא הגאולה את עדיין שמעכב היחיד הדבר
הגאולה  את להביא מהקב"ה ויתבעו וידרשו יבקשו ישראל

והשלימה. האמיתית
(.ai oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

העדים.2) חתימת יאשר דין יורד 3)בית אינו דין בית
להגבות  כדי - למטלטלין ובין לקרקע בין - הלווה לנכסי

החוב. פירעון ויבקש 4)מהם הדין לבית יבוא שהמלוה
בבבא 5)הגבייה. הנכסים. מאותם המלוה את מרחיקים

ונימקו  חנין. רב וסילקו שהיה מעשה מסופר קעד. בתרא
תחילה  הערב מן גובים ואין כערב דינם הלווה שנכסי שם:

עצמו). הלווה את שתבע שבהלכה 6)(לפני הדינים מקור
משנה). (מגיד הרי"ף בתשובות שלי.7)זו קרקע

הגבייה 9)מטלטלין.8) שהרי זמן, נותנים קרקע לגביית
זמן  כן גם יימשך וזה ושומא הכרזה טעונה דין בית ידי על

מייד. לו שמים מטלטלין אבל סתם 10)מסויים, חרם
הגאונים  תקנת הוא זה חרם הלווה. שם את להזכיר מבלי

בגמרא. נזכר למלוה 11)ולא כוח ייפוי כותבים דין בית
מפרש  ג שער התרומות בעל הלווה. של שדותיו לתפוס
למלוה  רשות שנותנים "דורך", מלשון הוא ש"אדרכתא"
רשות  פירש: ורש"י הלווה. נכסי על ושליט דורך להיות
הדריכוהו  מג): כ. (שופטים המקרא מלשון ולהשיג לרדוף
ה  סעיף שם והרמ"א צח). סי', חושןֿמשפט יוסף (בית
הלווה. מנכסי חובו שיגבה המלוה את שמדריכים אומר,

ו. הלכה לקמן - האדרכתא קיב:12)נוסח קמא בבא
התביעה.14)בעדים.13) של בנכונותה הלווה

שמלוה 15) כבר נתבאר לאחרים. נשתעבדו ולא נמכרו שלא
משועבדים. מנכסים גובים אין פה על

.·ÔÚË16ÛiÊÓ ÌÎÈÙa Ìi˜˙pL ‰Ê ¯ËL :¯Ó‡Â »«¿»«¿»∆∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿À»
,ÈBÏt ÌB˜Óa „Ú‰Â ,epÏh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡ È‡ ,‡e‰¬ƒ»ƒ¿»»«¬«¿∆¿»≈¿»¿ƒ

ÈBÏÙe ÈBÏt Ì‰Â17LnÓ LiL ÔÈicÏ ‰‡¯ Ì‡ : ¿≈¿ƒ¿ƒƒƒ¿∆««»ƒ∆≈«»
ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ - ÂÈ¯·„a18‰‡¯ Ì‡Â ;ÂÈ„Ú ‡È·‰Ï ƒ¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ≈»¿ƒƒ¿∆

ÏL ˙BÚË·e ÌÈ¯·c ˙BÏÈÏÚa ‡l‡ ‡a BÈ‡L Ì‰Ï»∆∆≈»∆»«¬ƒ¿»ƒƒ¿»∆
‰È‡¯ BÏ LÈ Ì‡ Ck ¯Á‡Â ,ÌlL :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÈÙc…ƒ¿ƒ«≈¿««»ƒ≈¿»»

¯ÊÁÈ19Ìl‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰ Ì‡Â .20ÏBÎÈ BÈ‡ ‡nLÂ , «¬…¿ƒ»»««¿∆«»¿∆»≈»
LÈÏL È„È ÏÚ ÔÈÁÈpÓ - B„iÓ B‡ÈˆB‰Ï21. ¿ƒƒ»«ƒƒ«¿≈»ƒ

שם.16) רבא של הלווה 17)מימרא טען סתם: אמר רבא
שמות  להודיע שצריך התנה ולא מזוייף שהשטר עדים אביא
הראשונה  מהפיסקא זה למד שרבינו נראה ומקומם. העדים
עומד  ואפילו וכו' השטר את "מקיימין רבא: מאמר של
אין  מזוייף שהשטר טוען הנתבע אפילו פירוש, וצווח".
זמן  לי תנו טען שאם ואומר, ממשיך ורבא לו. שומעים
ברישא  גם והרי לו, נותנים - מזוייף שהשטר בעדים שאברר
פשוט, הדבר כן לא שאם הזיוף, שיוכיח כשאומר המדובר
פירש  ולפיכך קיום. עדי במקום שלו לצווחה ערך כל שאין
כשפירש  עדים") (אביא סהדי "מייתינא הטענה את רבינו

ומקומם. חושן 18)שמותם ובטור הדיינים. עיני ראות לפי
יום. שלושים זמן לו שנותנים כתב, צח סימן משפט

מעותיו.19) המלוה לו  תקיף.20)יחזיר אדם
וכל 21) ד). סעיף שם (רמ"א יום שלושים זמן לו ונותנים

להם  כשנראה אבל בדבריו, ממש שאין לדיינים כשנראה זה
שם  יוסף (בית יום תשעים זמן לו נותנים - ממש בהם שיש
(ויניציאה  התרומות [בבעל ג). שער התרומות בעל בשם
אלים  גבר שבמלוה כתוב, ד אות ז חלק ג שער תקסט)
של  מעשה כפי חודש עשר שנים עד אדרכתא כתיבת דוחים
ואפשר  כך כל ברור לא הסגנון אמנם שם. קמא בבבא רבינא
והלכה  ד הלכה לקמן (ראה ללווה הודעה לעניין שהכוונה

ה)].

.‚eÚ·˜22¯ËM‰ Ïh·Ïe ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÓÊ BÏ23, »¿¿«¿»ƒ¿»»¿«≈«¿»
ÈLÈÓÁÂ ÈL BÏ ÔÈÈzÓÓ - ‡a ‡ÏÂ ÔÓf‰ ÚÈb‰Â¿ƒƒ««¿«¿…»«¿ƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ

ÈLÂ24‡ÁÈ˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ‡a ‡Ï .25ÔÈ˙nLÓe26 ¿≈ƒ…»¿ƒ»»¿ƒ»¿«¿ƒ
ÌBÈ ÌÈÚLz BÈeca ‡e‰Â BÏ ÔÈÈzÓÓe ,B˙B‡27: «¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ

- ÌÈÚˆÓ‡ ;˙BÂÏÏ Á¯BË ‡nL - ÌÈBL‡¯ ÌÈLÏL¿ƒƒƒ∆»≈«ƒ¿∆¿»ƒ
¯kÓÏ Á¯BË ‡e‰ ‡nL28Á˜Bl‰ ‡nL - ÌÈB¯Á‡ ; ∆»≈«ƒ¿…«¬ƒ∆»«≈«

‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈÚLz eÓÏL .˙BÚÓ ‡È·‰Ï Á¯BË epnÓƒ∆≈«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿…
Î¯„‡ BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈc ˙Èa - ‡aÔÈ¯ÈzÓe ,ÂÈÒÎ ÏÚ ‡z »≈ƒ¿ƒ«¿«¿»«¿»»«ƒƒ
.BÈec BÏƒ

שם.22) קמא ובעל 23)בבא בדבריו ממש כשיש המדובר
תקיף. אדם אינו שני 24)החוב ביום יושבים דין בתי

יבוא  שמא ישיבות שלוש ללווה ממתינים בשבוע. וחמישי
ונראה 25)וישלם. (נידוי). שמתא שטר מפרש: רש"י שם.

סנהדרין  מהלכות כ"ה פרק (ראה לכך התכוון רבינו שגם
ה). מבוארים 26)הלכה ודיניהם הך היינו ושמתא נידוי
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ãycew zegiyn zecewpã

."`ed jk aegd ziiab xcq"

הדיין... טעה ואם שיתבענו, עד תחילה לנכסיו יורדין "אין
אותו" מסלקין

חוקיו  ליעקב דבריו "מגיד הפסוק על חז"ל דרשת ידועה
לישראל  אומר הוא עושה שהוא מה לישראל" ומשפטיו
מלוה  דכתיב "מאי בבא־בתרא בגמרא ומפורש לעשות".
כביכול, לאומרו אפשר אי כתוב מקרא אלמלא דל, חונן ה'
שזה  כתב הזקן אדמו"ר ובשו"ע מלוה". לאיש לוה "עבד
שהצדקה  מאמינים בני מאמינים אנו "בשגם באמונה עיקר
וגמולו  דל, חונן ה' מלוה כדכתיב לקב"ה הלוואה אלא אינה

הזה. בעולם בכפליים לו ישלם
תחילה, שיתבענו שצריך הוא כך החוב גביית וסדר
את  לתבוע ישראל צריכים שבגלות הכוונות כל שלאחרי
אלקים  מתי "עד הכתוב ובלשון בפשטות, הגלות ביטול

משיחך". עקבות חרפו "אשר צר" יחרף
עניין  זהו שהרי ההכרח, גודל ולבאר להאריך צורך ואין
בעצמו  לקב"ה גם ונוגע מישראל ואחד אחד לכל הנוגע
בגאולתם  תלויה השכינה וגאולת בגלותא" "שכינתא שהרי

שבותך  את אלקיך ה' "ושב שנאמר ישראל, ופירש של "
שרויה  שהשכינה כיון אלא והשיב, לכתוב לו שהיה רש"י,
לעצמו". גאולה הכתיב וכשנגאלין גלותם בצרת ישראל עם
בני  שכל הוא הגאולה את עדיין שמעכב היחיד הדבר
הגאולה  את להביא מהקב"ה ויתבעו וידרשו יבקשו ישראל

והשלימה. האמיתית
(.ai oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

העדים.2) חתימת יאשר דין יורד 3)בית אינו דין בית
להגבות  כדי - למטלטלין ובין לקרקע בין - הלווה לנכסי

החוב. פירעון ויבקש 4)מהם הדין לבית יבוא שהמלוה
בבבא 5)הגבייה. הנכסים. מאותם המלוה את מרחיקים

ונימקו  חנין. רב וסילקו שהיה מעשה מסופר קעד. בתרא
תחילה  הערב מן גובים ואין כערב דינם הלווה שנכסי שם:

עצמו). הלווה את שתבע שבהלכה 6)(לפני הדינים מקור
משנה). (מגיד הרי"ף בתשובות שלי.7)זו קרקע

הגבייה 9)מטלטלין.8) שהרי זמן, נותנים קרקע לגביית
זמן  כן גם יימשך וזה ושומא הכרזה טעונה דין בית ידי על

מייד. לו שמים מטלטלין אבל סתם 10)מסויים, חרם
הגאונים  תקנת הוא זה חרם הלווה. שם את להזכיר מבלי

בגמרא. נזכר למלוה 11)ולא כוח ייפוי כותבים דין בית
מפרש  ג שער התרומות בעל הלווה. של שדותיו לתפוס
למלוה  רשות שנותנים "דורך", מלשון הוא ש"אדרכתא"
רשות  פירש: ורש"י הלווה. נכסי על ושליט דורך להיות
הדריכוהו  מג): כ. (שופטים המקרא מלשון ולהשיג לרדוף
ה  סעיף שם והרמ"א צח). סי', חושןֿמשפט יוסף (בית
הלווה. מנכסי חובו שיגבה המלוה את שמדריכים אומר,

ו. הלכה לקמן - האדרכתא קיב:12)נוסח קמא בבא
התביעה.14)בעדים.13) של בנכונותה הלווה

שמלוה 15) כבר נתבאר לאחרים. נשתעבדו ולא נמכרו שלא
משועבדים. מנכסים גובים אין פה על

.·ÔÚË16ÛiÊÓ ÌÎÈÙa Ìi˜˙pL ‰Ê ¯ËL :¯Ó‡Â »«¿»«¿»∆∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿À»
,ÈBÏt ÌB˜Óa „Ú‰Â ,epÏh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡ È‡ ,‡e‰¬ƒ»ƒ¿»»«¬«¿∆¿»≈¿»¿ƒ

ÈBÏÙe ÈBÏt Ì‰Â17LnÓ LiL ÔÈicÏ ‰‡¯ Ì‡ : ¿≈¿ƒ¿ƒƒƒ¿∆««»ƒ∆≈«»
ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ - ÂÈ¯·„a18‰‡¯ Ì‡Â ;ÂÈ„Ú ‡È·‰Ï ƒ¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ≈»¿ƒƒ¿∆

ÏL ˙BÚË·e ÌÈ¯·c ˙BÏÈÏÚa ‡l‡ ‡a BÈ‡L Ì‰Ï»∆∆≈»∆»«¬ƒ¿»ƒƒ¿»∆
‰È‡¯ BÏ LÈ Ì‡ Ck ¯Á‡Â ,ÌlL :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÈÙc…ƒ¿ƒ«≈¿««»ƒ≈¿»»

¯ÊÁÈ19Ìl‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰ Ì‡Â .20ÏBÎÈ BÈ‡ ‡nLÂ , «¬…¿ƒ»»««¿∆«»¿∆»≈»
LÈÏL È„È ÏÚ ÔÈÁÈpÓ - B„iÓ B‡ÈˆB‰Ï21. ¿ƒƒ»«ƒƒ«¿≈»ƒ

שם.16) רבא של הלווה 17)מימרא טען סתם: אמר רבא
שמות  להודיע שצריך התנה ולא מזוייף שהשטר עדים אביא
הראשונה  מהפיסקא זה למד שרבינו נראה ומקומם. העדים
עומד  ואפילו וכו' השטר את "מקיימין רבא: מאמר של
אין  מזוייף שהשטר טוען הנתבע אפילו פירוש, וצווח".
זמן  לי תנו טען שאם ואומר, ממשיך ורבא לו. שומעים
ברישא  גם והרי לו, נותנים - מזוייף שהשטר בעדים שאברר
פשוט, הדבר כן לא שאם הזיוף, שיוכיח כשאומר המדובר
פירש  ולפיכך קיום. עדי במקום שלו לצווחה ערך כל שאין
כשפירש  עדים") (אביא סהדי "מייתינא הטענה את רבינו

ומקומם. חושן 18)שמותם ובטור הדיינים. עיני ראות לפי
יום. שלושים זמן לו שנותנים כתב, צח סימן משפט

מעותיו.19) המלוה לו  תקיף.20)יחזיר אדם
וכל 21) ד). סעיף שם (רמ"א יום שלושים זמן לו ונותנים

להם  כשנראה אבל בדבריו, ממש שאין לדיינים כשנראה זה
שם  יוסף (בית יום תשעים זמן לו נותנים - ממש בהם שיש
(ויניציאה  התרומות [בבעל ג). שער התרומות בעל בשם
אלים  גבר שבמלוה כתוב, ד אות ז חלק ג שער תקסט)
של  מעשה כפי חודש עשר שנים עד אדרכתא כתיבת דוחים
ואפשר  כך כל ברור לא הסגנון אמנם שם. קמא בבבא רבינא
והלכה  ד הלכה לקמן (ראה ללווה הודעה לעניין שהכוונה

ה)].

.‚eÚ·˜22¯ËM‰ Ïh·Ïe ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÓÊ BÏ23, »¿¿«¿»ƒ¿»»¿«≈«¿»
ÈLÈÓÁÂ ÈL BÏ ÔÈÈzÓÓ - ‡a ‡ÏÂ ÔÓf‰ ÚÈb‰Â¿ƒƒ««¿«¿…»«¿ƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ

ÈLÂ24‡ÁÈ˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ‡a ‡Ï .25ÔÈ˙nLÓe26 ¿≈ƒ…»¿ƒ»»¿ƒ»¿«¿ƒ
ÌBÈ ÌÈÚLz BÈeca ‡e‰Â BÏ ÔÈÈzÓÓe ,B˙B‡27: «¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ

- ÌÈÚˆÓ‡ ;˙BÂÏÏ Á¯BË ‡nL - ÌÈBL‡¯ ÌÈLÏL¿ƒƒƒ∆»≈«ƒ¿∆¿»ƒ
¯kÓÏ Á¯BË ‡e‰ ‡nL28Á˜Bl‰ ‡nL - ÌÈB¯Á‡ ; ∆»≈«ƒ¿…«¬ƒ∆»«≈«

‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈÚLz eÓÏL .˙BÚÓ ‡È·‰Ï Á¯BË epnÓƒ∆≈«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿…
Î¯„‡ BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈc ˙Èa - ‡aÔÈ¯ÈzÓe ,ÂÈÒÎ ÏÚ ‡z »≈ƒ¿ƒ«¿«¿»«¿»»«ƒƒ
.BÈec BÏƒ

שם.22) קמא ובעל 23)בבא בדבריו ממש כשיש המדובר
תקיף. אדם אינו שני 24)החוב ביום יושבים דין בתי

יבוא  שמא ישיבות שלוש ללווה ממתינים בשבוע. וחמישי
ונראה 25)וישלם. (נידוי). שמתא שטר מפרש: רש"י שם.

סנהדרין  מהלכות כ"ה פרק (ראה לכך התכוון רבינו שגם
ה). מבוארים 26)הלכה ודיניהם הך היינו ושמתא נידוי
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ז. פרק תורה תלמוד שם.27)בהלכות כשלא 28)גמרא
לקרקעותיו. קונה מחפש הוא ללוות מצא

.„ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡29ÔÈÚÈ„BÓe ÔÈÁÏBML „Ú ‡zÎ¯„‡ ≈¿ƒ«¿«¿»«∆¿ƒƒƒ
ÌÈÓÈ ÈL CÏ‰Ó ÔÈc ˙È·Ï ·B¯˜ ‰È‰iL ‡e‰Â .BÏ30 ¿∆ƒ¿∆»¿≈ƒ«¬«¿≈»ƒ

‰Ê ÏÚ ¯˙È ;˙BÁt B‡31BÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -32. »»≈«∆≈¿ƒƒ¿ƒ
ÌBÈ ÌÈÚLz‰ Ïk ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»«ƒ¿ƒ

ËÓL33;¯ËM‰ Ïh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡ ‰zÚ :¯ÓB‡Â ƒ¿»¿≈«»»ƒ¿»»«¬«≈«¿»
‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk „iÓ - ÔÈc ˙È·Ï ‡a ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ï·‡¬»»«≈ƒ»¿≈ƒƒ»¿ƒ«¿«¿»
ÔÈÏËÏhn‰ ÏÚ ÔÈa ˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ ÔÈa ,ÂÈÒÎ ÏÚ34. «¿»»≈«««¿»≈««ƒ«¿¿ƒ

ÔB„wt‰ ÏÚ ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ35BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - ¿≈ƒ»»«¿»««ƒ»≈«¿ƒƒ
„iÓ ÂÈÒÎ ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk ‡l‡ ,ÌBÈ ÌÈÚLz36. ƒ¿ƒ∆»¿ƒ«¿«¿»«¿»»ƒ»

ללכת 30)שם.29) יספיק שהשליח כדי מפרש, בגמרא
ויוכל  אדרכתא לכתוב החליט דין שבית ללווה, ולהודיע
יש  אם טענותיו, ויסדר הדין בית של הקרובה לישיבה לבוא

ישלם. או לטעון מה רחוק 31)לו במקום נמצא כשהלווה
ימים. שני ממהלך כבר 32)יותר לו שהמתינו מכיוון

עשה  שרבינא אמרו, שם [בגמרא בא. ולא יום תשעים
זמן  והאריך מידו להוציא שקשה אלים, גבר במלוה מעשה
השמיט  שרבינו היא, ופליאה חודש. עשר שנים עד ההודעה

הודעה]. לעניין אלים גבר דין ודוחה 33)לגמרי משתמט
הדין. בית לצו בגלוי מתנגד ואינו ליום ראה 34)מיום

ה. אצלו.35)הלכה שהופקד דבר להחזיר נתבע
מעות 36) ללווה שאין ואפשר להוצאה ניתנה הלוואה

בהלוואה  כסף ולמצוא לטרוח זמן לו נותנים ולפיכך לשלם,
ואסור  לשמירה ניתן פיקדון, אבל נכסים. מכירת ידי על או
בא  כשהמפקיד מייד להחזירו ועליו בו, להשתמש לנפקד
דינ  פקדונך הנחתי היכן זוכר אינני טוען: הוא ואם ו ותובע.

ופיקדון  שאלה בהלכות כמבואר מייד, לשלם וחייב כפושע
ז. הלכה ד פרק

.‰ÔÈ·˙Bk ÌÈÚLz‰ ÛBÒa ‡a ‡Ï Ì‡L ,e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿∆ƒ…»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÏÚ Ï·‡ ;˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ - ‡zÎ¯„‡37, «¿«¿»«««¿»¬»««ƒ«¿¿ƒ

‰zÚ :¯ÓB‡ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌBÈ ÌÈÚLz ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ««ƒ¿ƒ»¿«∆≈«»
¯ËM‰ Ïh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡38‰ÂÏn‰ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - »ƒ¿»»«¬«≈«¿»≈ƒƒ««¿∆

‰È‡¯ ‰Ê ‡È·ÈÂ ,Ì˙B‡ ÏÎ‡È ‡nL ,ÔÈÏËÏhnÏ«ƒ«¿¿ƒ∆»…«»¿»ƒ∆¿»»
‰È‰ elÙ‡Â .Ïhi ‰Ó ‡ˆÓÈ ‡ÏÂ ,¯ËM‰ Ïh·ÈÂƒ«≈«¿»¿…ƒ¿»«ƒ…«¬ƒ»»

Ú˜¯˜ ‰ÂÏnÏ39ÛÈÒÎ˙ ‡nL ,40Û„zLz B‡41. ««¿∆«¿«∆»«¿ƒƒ¿«≈

שם.37) קמא בית 38)בבא לפקודת לסרב מתחצף ואינו
ממנה.39)הדין. לגבות תוציא 40)ויוכל ולא תכחש

-41)פירות. המקרא (מלשון עז מדבר ברוח תתייבש
באומר  הקודמת בהלכה קדים). ושדופות - ו מא, בראשית
על  גם אדרכתא שכותבים אמרנו דין לבית בא איני
שאין  משום המלוה, יאכלם שמא חוששים ואין מטלטלין

מתחצפים. סרבנים לטובת תקנה עושים

.ÂÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎÏ Ì‡ ?‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk≈«¿ƒ»«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ - e‰e„È¯B‰42ÈBÏÙÏ ·iÁ˙ ÈBÏt LÈ‡ : ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ

BÏ e·˙ÎÂ ,BÓˆÚÓ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ÔÈca«ƒ»¿»¿…»«≈«¿¿»«¿
ÔÈÓL Ck ¯Á‡Â .BlL ˙ÈBÏt ‰„O ÏÚ BÊ ‡zÎ¯„‡«¿«¿»«»∆¿ƒ∆¿««»»ƒ

‰LÏL BÏ43B·BÁ „‚k ‰„O d˙B‡Ó44ÔÈÊÈ¯ÎÓe . ¿»≈»»∆¿∆∆«¿ƒƒ
‰ÈÏÚ45e‡¯iM ‰Ó ÈÙk46.ÔÈÙÈÒBn‰ e˜ÒÙiL „Ú , »∆»¿ƒ«∆ƒ¿«∆ƒ¿¿«ƒƒ

B˙B‡ eÓML ˜ÏÁÏ B·BÁa B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe47ÔÈÚ¯B˜Â . ƒƒ¿«≈∆∆»¿¿ƒ
·BÁ‰ ¯ËL48BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .¯ËL ÌL ‰È‰ Ì‡ , ¿««ƒ»»»¿»¿ƒ…»

LÈ‡ :Ck ‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙Bk - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿«¿»»ƒ
,B„Èa LiL ·BÁ ¯ËLa CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ·iÁ˙ ÈBÏt¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«∆≈¿»
,ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ BÏ e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,B·BÁ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ¿…»«¿…»»¿»ƒ¿≈ƒ

¯ËMÏ eÚ¯˜ ¯·Îe49ÈBÏÙÏ ep˙Â ,ÂÈÏÚ BÏ ‰È‰L ¿»»«¿«¿»∆»»»»¿»«ƒ¿ƒ
Ïk ÏÚ ‰ÈeË B„È ˙BÈ‰ÏÂ ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï ˙eL¿̄ƒ¿¿«¿…¿ƒ¿»¿»«»
ÔÓfÓ ¯ÎnL ˙BÚ˜¯˜ ÏÎÂ ,BÏ e‡ˆniL ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ∆ƒ»¿¿»«¿»∆»«ƒ¿«

ÈBÏt50.Ïk‰ ÔÓ B·BÁ ˙Ba‚Ï Ú¯t‰Ï BÏ LÈ ‰‡Ï‰Â ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ»«ƒ¿ƒ«…

בשטר.42) קרקע.43)כותבים במחירי בקיאים אדם בני
החוב.44) לסכום שווה שערכו הקרקע שטח קובעים
אולי 45) למכירה, עומדת זו ששדה ומפרסמים מכריזים

השומא. על ויוסיפו קונים יתבאר,46)יבואו ט בהלכה
רבינו  ומשמיענו יום, שלושים מכריזים משועבדים שבנכסים
קובעים  הדיינים אלא קצוב זמן אין חורין בני שבנכסים כאן
קונים  שיבואו הסיכויים פסקו מתי ומקרה מקרה בכל

המקח. על ויוסיפו קונים 47)חדשים באו לא אם כלומר,
למלוה  הדיינים נותנים - הבקיאים שלושת ששמו במחיר
קונים  נמצאו ואם החוב, כל נפרע ובזה ששמו החלק את
השדה  את להם מוכרים השומא מן למעלה או השומא כפי
השומא  על כשהוסיפו - והיתר חובו, את למלוה ומשלמים

משנה). (מגיד השדה לבעל כדי 48)- קסט. בתרא בבא
שנייה. פעם החוב ויתבע אחר דין לבית המלוה יפנה שלא

הכת 50)שם.49) בשטר.מזמן וב

.Ê‰ÂÏn‰ CÏB‰ ,BÊ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙BkL ¯Á‡Â¿««∆¿ƒ«¿«¿»≈««¿∆
BÏ ÔÈÓL - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ Ì‡ .OtÁÓe¿«≈ƒ»»¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ
- B¯ËL ÔÓÊ ¯Á‡Ó ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ .Ô‰Ó≈∆»»¿»ƒ¿À¿»ƒ≈««¿«¿»

Ô‰Ó Û¯BË51‡zÎ¯„‡‰ ¯ËL ÔÈÚ¯B˜Â .52BÏ ÔÈ·˙BÎÂ , ≈≈∆¿¿ƒ¿«»«¿«¿»¿¿ƒ
.‡t¯h‰ ¯ËL¿««ƒ¿»

מן 51) הלוקח מייד קרקע גביית מגדיר "טורף" המונח
משנה). מגיד (ראה הנימוק 52)הלווה מאותו שם.

השטר. בקריעת שאמרנו

.ÁÔÈca ‰ÎÊ ÈBÏt Ôa ÈBÏt LÈ‡ ?ÔÈ·˙Bk „ˆÈk≈«¿ƒƒ¿ƒ∆¿ƒ»»«ƒ
‰„OÓ ,CÎÂ Ck ‡e‰L ,BÏ ·iÁ ÈBÏtL ·BÁa Û¯ËÏƒ¿…«∆¿ƒ«»∆»¿»ƒ»∆
¯·Îe .ÈBÏt ÔÓfÓ CÎÂ CÎa ÈBÏt Á˜lL ˙ÈBÏt¿ƒ∆»«¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿»

‡zÎ¯„‡‰ eÚ¯˜53Û¯ËÏ e‰eÈL¯‰Â ,B„Èa ‰˙È‰L »«¿»«¿«¿»∆»¿»¿»¿ƒ¿ƒƒ¿…
.CÎÂ CÎa ‰fÓƒ∆¿»¿»

ולפיה 53) אחרת גירסא קסט.) בתרא (בבא שבידינו בספרים
לאדרכתא. קודמת טירפא

.Ë‰LÏL ÔÈ„È¯BÓ ,Û¯ËÏ ‡t¯h‰ ÔÈ·˙BkL ¯Á‡Â¿««∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿…ƒƒ¿»
‰pnÓ BÏ ÔÈÓLÂ ,‰„O d˙B‡Ï ÔÈ‡È˜a54¯eÚLk ¿ƒƒ¿»»∆¿»ƒƒ∆»¿ƒ

BÓk ,Á·M‰ ÈˆÁÂ Ô¯w‰ ÔÓ BÏ Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk B·BÁ¿ƒ«∆»ƒ«∆∆«¬ƒ«∆«¿
e¯‡aL55ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓe .56C¯„k , ∆≈«¿«¿ƒƒ»∆»¿ƒ¿∆∆

.ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎnL∆«¿ƒƒ«ƒ¿≈¿ƒ

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



deleקכו deln zekld - mihtyn xtq - oeiq 'i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חורין.54) בני בדין ו בהלכה שנתבאר למעלה 55)כפי
א. הלכה כ"א "שום 56)פרק שנינו: כא: בערכין

להגבות  עומדים דין כשבית פירוש, יום", שלושים היתומים
יום  שלושים עליהם להכריז צריך יתומים נכסי חוב לבעל
למלאכתם  יוצאים אדם שבני בשעה ובערב, בבוקר רצופים
בנכסים  הדין שהוא רבינו וסובר חוזרים. שהם ובשעה
קצבה  אין בחיים והלווה חורין בני בנכסים אבל משועבדים,
עיניהם, ראות כפי זמן קובעים והדיינים ההכרזה, לזמן
סימן  משפט חושן יוסף [ובבית ו. הלכה למעלה כמבואר
חורין  בבני שגם ג שער התרומות בעל בשם כתב קג

יום]. שלושים מכריזים

.ÈÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ Ck ¯Á‡Â57, ¿««»«¿ƒƒ∆«…∆∆≈¿
.‰È„na enÚ ‰Âl‰ ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈB‡b‰ ˙w˙k¿«»««¿ƒƒ»»«…∆ƒ»«¿ƒ»

Û¯Bh‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓe58ıÙÁ ˙ËÈ˜a59Ú¯Ù ‡lL «¿ƒƒ∆«≈ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒ¿«
¯Á‡Ï B¯ÎÓ ‡ÏÂ ,BÏÁÓ ‡ÏÂ ,‰Ê ·BÁ60Ck ¯Á‡Â . ∆¿…¿»¿…¿»¿«≈¿««»

B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ61BlL ‡ÓeMa Á˜Bl‰ ÈÒÎÏ62, ƒƒ¿ƒ¿≈«≈««»∆
.‰„¯B‰ ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ»»

אין 57) - מטלטלין ובין קרקע בין - נכסים לו יש שאם
מלקוחות. פז.58)גובים כתובות מצוה,59)משנה של

ונוטלים. הנשבעים כל תקנת 60)כדין היא זו שבועה
הקדמונים. המשנה במחיר 61)חכמי קונים נמצאו לא אם

את  כופים אין כאלה ישנם ואם הבקיאים, משומת גבוה
מוכרים  אלא הגבוה המחיר לפי מהקרקע חלק לקבל המלוה
הקרקע. לבעל והיתר חובו, לו ומשלמים הקרקע את

בשבילו.62) הבקיאים ששמו מה כפי

.‡È˙Bk „ˆÈÎÂÔÈ·63‡ÓeMa ÈBÏÙÏ eÓML ¯Á‡ ? ¿≈«¿ƒ««∆«¿ƒ¿ƒ«»
B„Èa ‰˙È‰L64,Èe‡¯k ÌBÈ ÌÈLÏL eÊ¯Î‰Â , ∆»¿»¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ»»

e‰e„¯B‰ ,·BÁ ÏÚa ˙‡Â Û¯Bh‰ ‰Ê ˙‡ eÚaL‰Â¿ƒ¿«¿∆∆«≈¿∆«««¿
LnzLnL C¯„k da LnzLÓ ˙BÈ‰Ï ˙ÈBÏt ‰„OÏ¿»∆¿ƒƒ¿ƒ¿«≈»¿∆∆∆ƒ¿«≈

.BÈ˜a Ì„‡»»¿ƒ¿»

ההורדה.63) שומא 64)שטר לשטר שהכוונה נראה
שטר  שכותבים כלל כתב לא רבינו אולם הדיינים, לו שנתנו
שומא  שטר בכלל כותבים אם מסופק משנה והמגיד שומא,
בטור  ההורדה. בשטר השומא עניין כוללים או עצמו, בפני
הורדה  שטר של מפורט נוסח מביא קג סימן משפט חושן

כן. לפני שומא שטר כתבו שלא יוצא וממנו

.·ÈÈ˙ÓÈ‡Óe65?BÊ ‰„O ˙B¯t Û¯Bh‰ ÏÎB‡ ≈≈»«≈«≈≈»∆
‰Ê¯Î‰‰ ÈÓÈ e˜ÒtiMÓ66. ƒ∆ƒ»¿¿≈««¿»»

לה:65) מציעא הוא 66)בבא שרבא משום שם, כרבא
יוצא, ומדבריו משנה. (מגיד כאחרונים והלכה אחרון,
חולק  רבא שהרי הרב. נגד בתלמיד אפילו כבתראי שהלכה

רבו). רבה על בזה

.‚È‡zÎ¯„‡ Ïk67¯ËLÏ e‰eÚ¯˜ :da ·e˙k ÔÈ‡L »«¿«¿»∆≈»»¿«¿ƒ¿«
‡zÎ¯„‡ dÈ‡ - ‰‡ÂÏ‰‰68·e˙k ÔÈ‡L ‡t¯Ë ÏÎÂ . ««¿»»≈»«¿«¿»¿»ƒ¿»∆≈»

‡ÓeL ÏÎÂ .‡t¯Ë dÈ‡ - ‡zÎ¯„‡Ï ‰eÚ¯˜ :da69 »¿«¿»»«¿«¿»≈»ƒ¿»¿»»
.‡ÓeL dÈ‡ - ‡t¯hÏ ‰eÚ¯˜ :da ·e˙k ‡Ïc¿»»»¿«¿»«ƒ¿»≈»»

קסט.67) בתרא יוכל 68)בבא השטר את קרעו לא שאם

שנייה. פעם ולגבות אחר דין לבית ללכת ראה 69)המלוה
כותבים  שאין האומרים שלדעת מובן, י"א. הלכה למעלה
בשטר  השומא את כוללים אלא עצמו בפני שומא שטר

הורדה. לשטר כאן הכוונה - ההורדה

.„È‰LÏL70‰Óa ¯ÓB‡ „Á‡ ,ÌeLÏ e„¯iL71 ¿»∆»¿»∆»≈¿»∆
ÌÈ˙‡Óa ¯ÓB‡ „Á‡ B‡ ,ÌÈ˙‡Óa ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ¿»«ƒ∆»≈¿»«ƒ

BËeÚÓa „ÈÁÈ ÏËa - ‰Óa ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe72„Á‡ . ¿«ƒ¿ƒ¿»∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
¯ÓB‡ „Á‡Â ,ÌÈBÓLa ¯ÓB‡ „Á‡Â ,‰Óa ¯ÓB‡≈¿»∆¿∆»≈ƒ¿ƒ¿∆»≈

‰‡Óa ÔBc - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Óa73,‰‡Óa ¯ÓB‡ „Á‡ . ¿≈»¿∆¿ƒƒ¿≈»∆»≈¿≈»
- ÌÈLÏLe ‰‡Ó ¯ÓB‡ „Á‡Â ,ÌÈÚLz ¯ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈ƒ¿ƒ¿∆»≈≈»¿ƒ

‰¯OÚÂ ‰‡Óa ÔBc74.Ô‰ÈÈa ÔÈÓL BÊ C¯c ÏÚÂ . ƒ¿≈»«¬»»¿«∆∆»ƒ≈≈∆

קז.70) בתרא דינרים.71)בבא מאה שווה השדה
השניים.72) שומת 73120)מקבלים לֿ 80 שבין ההפרש

מה120ֿ 20 וגורעים השמונים על 20 מוסיפים ובכן 40 הוא
שם. קמא כתנא פסק מאה. של ממוצע לך כפי 74)ויוצא

הקודמת. בבבא החשבון

.ÂËeÚËÂ ,Á˜BÏ ÈÒÎa Û¯BËÏ eÓML ÔÈc ˙ÈaÏÎa ≈ƒ∆»¿≈¿ƒ¿≈≈«¿»¿»
ÏËa Ô¯ÎÓ - ‡e‰L75Û¯BhÏ ÁÈÏLk Ô‰ È¯‰L ; ∆ƒ¿»»≈∆¬≈≈¿»ƒ««≈

˙eÚÏ ‡Ï Ï·‡ Ôw˙Ï ˙eL¯ Ô‰Ï LÈÂ ,Á˜BlÏÂ76, ¿«≈«¿≈»∆¿¿«≈¬»…¿«≈
ÁÈÏLk77.e¯B‰ ‰Êk ÌÈ¯Bn‰ ÏÎÂ . ¿»ƒ«¿»«ƒ»∆

דומה 75) זה ואין כאן. משנה במגיד הובאה הרי"ף תשובת
י"א) הלכה י"ב פרק (למעלה שאמרנו היתומים לשום
חייבים  שיתומים משום קיים, מכרם משתות שבפחות
בשומא  רוצים אינכם אם להם, ואומרים אביהם חוב לשלם
הדיינים  ולפיכך במזומנים ולפרוע להשתדל עליכם היה
וכן  היתומים. של שלוחים ואינם עצמם דעת על עושים
אין  הלוקח על אבל עצמו, מהלווה כשגובים גם הדין
הדיינים  את רואים ולכן החוב לפריעת טירחא להטיל
כממונים. מרותם כמטילים ולא בלבד כשלוחים

כוח 77)לקלקל.76) בתוקף פועל שאינו שליח כדין
טעה  שאם ט הלכה י"ג פרק מכירה בהלכות שנתבאר דיינות
וגם  משנה. וכסף משנה מגיד פי (על בטל מכרו שהוא בכל
שם  זהב ובטורי פירושם. קיבל ו קטן סעיף קג סימן הסמ"ע
משום  בלבד, ביתומים אלא קיים מכרם אמרו שלא מפרש,
היתומים  כיד הדיינים יד ולכן דין בית של בפיקוחו שהם
בין  חורין מבני גובה כשהוא בין - חוב בבעל אבל עצמם,

כשלוחים). הדיינים - ממשועבדים

.ÊËÔÈc ˙Èa78ÔÈa ‰ÂÏ ÈÒÎa ÔÈa ,·BÁ ÏÚ·Ï eÓML ≈ƒ∆»¿««≈¿ƒ¿≈…∆≈
B„È ‰‚ÈO‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,Á˜Bl‰ „ÈaL ÔÈ„aÚLÓaƒ¿À¿»ƒ∆¿««≈«¿««¿«ƒƒ»»
e‡È·‰Â ,Ô‰ÈL¯BÈ ÏL B‡ Û¯Ë ÏL B‡ ‰ÂÏ ÏL∆…∆∆ƒ¿»∆¿≈∆¿≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï79d˙B‡Ó ¿««∆¿»¿«¿ƒ≈»
Ú˜¯˜80ÌeMÓ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ ‡ÓeM‰L ; «¿«∆«»∆∆«¿»ƒ¿»ƒ

.·Bh‰Â ¯Li‰ ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»«»»¿«

לה.78) מציעא הדרא 79)בבא שומא "הילכתא שם:
עצמו  הלווה מן בגובה המדובר בגמרא לעולם". (חוזרת)
הדין  שהוא צא: בכתובות אפדני" "תרי ממעשה למד ורבינו
שהרא"ש  כותב קג סימן משפט חושן [הטור מלוקח. בטורף
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קכז dele deln zekld - mihtyn xtq - oeiq 'i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חורין.54) בני בדין ו בהלכה שנתבאר למעלה 55)כפי
א. הלכה כ"א "שום 56)פרק שנינו: כא: בערכין

להגבות  עומדים דין כשבית פירוש, יום", שלושים היתומים
יום  שלושים עליהם להכריז צריך יתומים נכסי חוב לבעל
למלאכתם  יוצאים אדם שבני בשעה ובערב, בבוקר רצופים
בנכסים  הדין שהוא רבינו וסובר חוזרים. שהם ובשעה
קצבה  אין בחיים והלווה חורין בני בנכסים אבל משועבדים,
עיניהם, ראות כפי זמן קובעים והדיינים ההכרזה, לזמן
סימן  משפט חושן יוסף [ובבית ו. הלכה למעלה כמבואר
חורין  בבני שגם ג שער התרומות בעל בשם כתב קג

יום]. שלושים מכריזים

.ÈÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ Ck ¯Á‡Â57, ¿««»«¿ƒƒ∆«…∆∆≈¿
.‰È„na enÚ ‰Âl‰ ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈB‡b‰ ˙w˙k¿«»««¿ƒƒ»»«…∆ƒ»«¿ƒ»

Û¯Bh‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓe58ıÙÁ ˙ËÈ˜a59Ú¯Ù ‡lL «¿ƒƒ∆«≈ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒ¿«
¯Á‡Ï B¯ÎÓ ‡ÏÂ ,BÏÁÓ ‡ÏÂ ,‰Ê ·BÁ60Ck ¯Á‡Â . ∆¿…¿»¿…¿»¿«≈¿««»

B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ61BlL ‡ÓeMa Á˜Bl‰ ÈÒÎÏ62, ƒƒ¿ƒ¿≈«≈««»∆
.‰„¯B‰ ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ»»

אין 57) - מטלטלין ובין קרקע בין - נכסים לו יש שאם
מלקוחות. פז.58)גובים כתובות מצוה,59)משנה של

ונוטלים. הנשבעים כל תקנת 60)כדין היא זו שבועה
הקדמונים. המשנה במחיר 61)חכמי קונים נמצאו לא אם

את  כופים אין כאלה ישנם ואם הבקיאים, משומת גבוה
מוכרים  אלא הגבוה המחיר לפי מהקרקע חלק לקבל המלוה
הקרקע. לבעל והיתר חובו, לו ומשלמים הקרקע את

בשבילו.62) הבקיאים ששמו מה כפי

.‡È˙Bk „ˆÈÎÂÔÈ·63‡ÓeMa ÈBÏÙÏ eÓML ¯Á‡ ? ¿≈«¿ƒ««∆«¿ƒ¿ƒ«»
B„Èa ‰˙È‰L64,Èe‡¯k ÌBÈ ÌÈLÏL eÊ¯Î‰Â , ∆»¿»¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ»»

e‰e„¯B‰ ,·BÁ ÏÚa ˙‡Â Û¯Bh‰ ‰Ê ˙‡ eÚaL‰Â¿ƒ¿«¿∆∆«≈¿∆«««¿
LnzLnL C¯„k da LnzLÓ ˙BÈ‰Ï ˙ÈBÏt ‰„OÏ¿»∆¿ƒƒ¿ƒ¿«≈»¿∆∆∆ƒ¿«≈

.BÈ˜a Ì„‡»»¿ƒ¿»

ההורדה.63) שומא 64)שטר לשטר שהכוונה נראה
שטר  שכותבים כלל כתב לא רבינו אולם הדיינים, לו שנתנו
שומא  שטר בכלל כותבים אם מסופק משנה והמגיד שומא,
בטור  ההורדה. בשטר השומא עניין כוללים או עצמו, בפני
הורדה  שטר של מפורט נוסח מביא קג סימן משפט חושן

כן. לפני שומא שטר כתבו שלא יוצא וממנו

.·ÈÈ˙ÓÈ‡Óe65?BÊ ‰„O ˙B¯t Û¯Bh‰ ÏÎB‡ ≈≈»«≈«≈≈»∆
‰Ê¯Î‰‰ ÈÓÈ e˜ÒtiMÓ66. ƒ∆ƒ»¿¿≈««¿»»

לה:65) מציעא הוא 66)בבא שרבא משום שם, כרבא
יוצא, ומדבריו משנה. (מגיד כאחרונים והלכה אחרון,
חולק  רבא שהרי הרב. נגד בתלמיד אפילו כבתראי שהלכה

רבו). רבה על בזה

.‚È‡zÎ¯„‡ Ïk67¯ËLÏ e‰eÚ¯˜ :da ·e˙k ÔÈ‡L »«¿«¿»∆≈»»¿«¿ƒ¿«
‡zÎ¯„‡ dÈ‡ - ‰‡ÂÏ‰‰68·e˙k ÔÈ‡L ‡t¯Ë ÏÎÂ . ««¿»»≈»«¿«¿»¿»ƒ¿»∆≈»

‡ÓeL ÏÎÂ .‡t¯Ë dÈ‡ - ‡zÎ¯„‡Ï ‰eÚ¯˜ :da69 »¿«¿»»«¿«¿»≈»ƒ¿»¿»»
.‡ÓeL dÈ‡ - ‡t¯hÏ ‰eÚ¯˜ :da ·e˙k ‡Ïc¿»»»¿«¿»«ƒ¿»≈»»

קסט.67) בתרא יוכל 68)בבא השטר את קרעו לא שאם

שנייה. פעם ולגבות אחר דין לבית ללכת ראה 69)המלוה
כותבים  שאין האומרים שלדעת מובן, י"א. הלכה למעלה
בשטר  השומא את כוללים אלא עצמו בפני שומא שטר

הורדה. לשטר כאן הכוונה - ההורדה

.„È‰LÏL70‰Óa ¯ÓB‡ „Á‡ ,ÌeLÏ e„¯iL71 ¿»∆»¿»∆»≈¿»∆
ÌÈ˙‡Óa ¯ÓB‡ „Á‡ B‡ ,ÌÈ˙‡Óa ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ¿»«ƒ∆»≈¿»«ƒ

BËeÚÓa „ÈÁÈ ÏËa - ‰Óa ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe72„Á‡ . ¿«ƒ¿ƒ¿»∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
¯ÓB‡ „Á‡Â ,ÌÈBÓLa ¯ÓB‡ „Á‡Â ,‰Óa ¯ÓB‡≈¿»∆¿∆»≈ƒ¿ƒ¿∆»≈

‰‡Óa ÔBc - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Óa73,‰‡Óa ¯ÓB‡ „Á‡ . ¿≈»¿∆¿ƒƒ¿≈»∆»≈¿≈»
- ÌÈLÏLe ‰‡Ó ¯ÓB‡ „Á‡Â ,ÌÈÚLz ¯ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈ƒ¿ƒ¿∆»≈≈»¿ƒ

‰¯OÚÂ ‰‡Óa ÔBc74.Ô‰ÈÈa ÔÈÓL BÊ C¯c ÏÚÂ . ƒ¿≈»«¬»»¿«∆∆»ƒ≈≈∆

קז.70) בתרא דינרים.71)בבא מאה שווה השדה
השניים.72) שומת 73120)מקבלים לֿ 80 שבין ההפרש

מה120ֿ 20 וגורעים השמונים על 20 מוסיפים ובכן 40 הוא
שם. קמא כתנא פסק מאה. של ממוצע לך כפי 74)ויוצא

הקודמת. בבבא החשבון

.ÂËeÚËÂ ,Á˜BÏ ÈÒÎa Û¯BËÏ eÓML ÔÈc ˙ÈaÏÎa ≈ƒ∆»¿≈¿ƒ¿≈≈«¿»¿»
ÏËa Ô¯ÎÓ - ‡e‰L75Û¯BhÏ ÁÈÏLk Ô‰ È¯‰L ; ∆ƒ¿»»≈∆¬≈≈¿»ƒ««≈

˙eÚÏ ‡Ï Ï·‡ Ôw˙Ï ˙eL¯ Ô‰Ï LÈÂ ,Á˜BlÏÂ76, ¿«≈«¿≈»∆¿¿«≈¬»…¿«≈
ÁÈÏLk77.e¯B‰ ‰Êk ÌÈ¯Bn‰ ÏÎÂ . ¿»ƒ«¿»«ƒ»∆

דומה 75) זה ואין כאן. משנה במגיד הובאה הרי"ף תשובת
י"א) הלכה י"ב פרק (למעלה שאמרנו היתומים לשום
חייבים  שיתומים משום קיים, מכרם משתות שבפחות
בשומא  רוצים אינכם אם להם, ואומרים אביהם חוב לשלם
הדיינים  ולפיכך במזומנים ולפרוע להשתדל עליכם היה
וכן  היתומים. של שלוחים ואינם עצמם דעת על עושים
אין  הלוקח על אבל עצמו, מהלווה כשגובים גם הדין
הדיינים  את רואים ולכן החוב לפריעת טירחא להטיל
כממונים. מרותם כמטילים ולא בלבד כשלוחים

כוח 77)לקלקל.76) בתוקף פועל שאינו שליח כדין
טעה  שאם ט הלכה י"ג פרק מכירה בהלכות שנתבאר דיינות
וגם  משנה. וכסף משנה מגיד פי (על בטל מכרו שהוא בכל
שם  זהב ובטורי פירושם. קיבל ו קטן סעיף קג סימן הסמ"ע
משום  בלבד, ביתומים אלא קיים מכרם אמרו שלא מפרש,
היתומים  כיד הדיינים יד ולכן דין בית של בפיקוחו שהם
בין  חורין מבני גובה כשהוא בין - חוב בבעל אבל עצמם,

כשלוחים). הדיינים - ממשועבדים

.ÊËÔÈc ˙Èa78ÔÈa ‰ÂÏ ÈÒÎa ÔÈa ,·BÁ ÏÚ·Ï eÓML ≈ƒ∆»¿««≈¿ƒ¿≈…∆≈
B„È ‰‚ÈO‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,Á˜Bl‰ „ÈaL ÔÈ„aÚLÓaƒ¿À¿»ƒ∆¿««≈«¿««¿«ƒƒ»»
e‡È·‰Â ,Ô‰ÈL¯BÈ ÏL B‡ Û¯Ë ÏL B‡ ‰ÂÏ ÏL∆…∆∆ƒ¿»∆¿≈∆¿≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï79d˙B‡Ó ¿««∆¿»¿«¿ƒ≈»
Ú˜¯˜80ÌeMÓ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ ‡ÓeM‰L ; «¿«∆«»∆∆«¿»ƒ¿»ƒ

.·Bh‰Â ¯Li‰ ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»«»»¿«

לה.78) מציעא הדרא 79)בבא שומא "הילכתא שם:
עצמו  הלווה מן בגובה המדובר בגמרא לעולם". (חוזרת)
הדין  שהוא צא: בכתובות אפדני" "תרי ממעשה למד ורבינו
שהרא"ש  כותב קג סימן משפט חושן [הטור מלוקח. בטורף
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הישר  ועשית שייך לא שבלוקח ופסק מלוקח בטורף חולק
קנאה  כן פי על ואף משועבדת שהשדה שידע משום והטוב,
יחזיר  ממנו יטרפו שאם זה, על וסמך המלוה בשעבוד ונכנס

קיבלן]. והרי - מעותיו את המוכר דווקא,80)לו קרקע
מציעא  בבא יוסף (נימוקי חוזרת אינה מטלטלין שומת אבל
בשם  משנה [בכסף והרשב"א). והרמב"ן הר"ן בשם שם
צריך  אינו החוב שבעל "מסלקים", מלשון מדייק הר"ן
הקרקע. את לו מחזיר כשהוא ללוקח מכר שטר לכתוב

מכר]. שטר ומצריך חולק והרמב"ן

.ÊÈÚ˜¯˜81Ck ¯Á‡Â ,·BÁ ÏÚ·Ï d˙B‡ eÓML «¿«∆»»¿««¿««»
‰ÂÏn‰ ‰Ê ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈc ˙Èa ‰eÓL82BÊ È¯‰ - »»≈ƒ¿««∆∆««¿∆¬≈

.ÔBL‡¯‰ ·BÁ ÏÚa ÁkÓ ÏB„‚ BÁk ‡‰È ‡Ï ;˙¯ÊBÁ∆∆…¿≈…»ƒ…«««»ƒ
ÏÚ·Ï dÓML B‡ ,‰zÓa d˙ B‡ ·BÁ ÏÚa d¯ÎÓ¿»»««¿»»¿«»»∆»»¿««

BzÚcÓ ·BÁ83˙¯ÊBÁ dÈ‡ - dLÈ¯B‰Â ˙nL B‡ ,84. ƒ«¿∆≈¿ƒ»≈»∆∆
Ú˜¯˜ eÓL85‰M‡Ï86˙‡OÂ87‰pnÓ eÓML B‡ ,88 »«¿«¿ƒ»¿ƒ≈∆»ƒ∆»

Â‡e‰ Á˜BÏk BzL‡ ÈÒÎa ÏÚa - ˙‡O89‡ÏÂ , ¿ƒ≈««¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈«¿…
¯ÈÊÁÓ90BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‡ÏÂ91. «¬ƒ¿…«¬ƒƒ

שם.81) מציעא משמעון 82)בבא שלווה ראובן כגון,
ואחר  לשמעון ראובן שדה דין בית והגבו מלוי לווה ושמעון
של  חוב בעל שהוא ללוי שדה אותה דין בית הגבו כך

לפירעון 83)שמעון. למלוה השדה את מסר עצמו הלווה
דין. בית מצד כפייה בלי הטוב, מרצונו שם 84)החוב

חוזרת. אינה הכל לדברי - והורישה נתנה מכרה, אמרו:
שיורד  כמלוה ולא ירדו עצמה לקרקע שהם משום ונימקו,
בשמאה  ורבינא אחא רב ונחלקו מעותיו, קבלת לשם לקרקע
הרי"ף  ופסק הלוואה. כפירעון או כמכר נידון זה אם מדעתו
ורבינו  בקרקע, המחזיק לטובת לקולא חוזרת, שאינה שם
שהמדובר  שם, בטור הובאה הרא"ש [דעת דעתו. קיבל
שהבן  חוזרת - מיתה לאחר בירושה אבל בחייו, כשהורישה
לא  וגם התחייבויותיו, כל עליו ומוטלות אביו במקום עומד
הירושה  שהרי למעות, ולא לקרקע שירד הנימוק, כאן שייך
והורישה"]. "מת בפירוש כתב ורבינו ממילא. לידו באה

מעותיה.86)שם.85) שהלוותה אחר 87)פנוייה,
[רש"י  בעלה. לרשות נכסיה ועברו לרשותה הקרקע שנכנסה
שמאה  שלא (נכסים מלוג בנכסי שהמדובר מפרש שם
פי  על לו קנויים שהם ברזל) צאן כנכסי בנידונייתה לבעלה
שיאכל  ט"ז פרק אישות בהלכות המבוארים התנאים
גוף  גם וירש האשה, ומתה רכושה, יישאר והגוף פירותיהם
ומתה  מלוג בנכסי שהמדובר סובר רבינו שגם ונראה נכסיה.
בחיי  ממש לו כקנויים הם ברזל צאן נכסי שהרי האשה,
אשתו  בנכסי "בעל להנימוק כלל צריכים אנו ואין האשה
שם)]. גמרא (ראה אושא מתקנת שהוא הוא", כלוקח

עליה.88) לאחרים שהיו חוב אמרו,89)לפירעון שם
ומיבנה  מירושלים שגלו אחר באושא שנתכנסו שהסנהדרין

א  כלוקח דינו אשתו של מלוג נכסי שירש שהבעל ת התקינו,
הוא  - שמתה לפני לאחרים מכרתם ואם ממנה הנכסים

ראשון. כלוקח מידם שגבתה 90)מוציא הקרקע את
חוב. בעלה 91)כבעלת אין שלה שדה גבה חוב בעל אם

אין  מחזיר אינו בדין החוב. בעל מייד השדה לפדות יכול
רבינו  דעת לפי שהרי כלוקח, שבעל להנימוק צריכים אנו

בבבא  כמבואר מחזיר, אינו כן גם כיורש הוא אפילו
פי  על אף לו מחזירים אין למה לנמק רק ובא הקודמת,
התוספות  כתבו (וכן טז בהלכה כמבואר ליורש שמחזירים
הבית  ובבדק שם יוסף בית ראה לוקח. המתחיל דיבור שם

שלו).

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שטרי 1) ודין מאוחרים, או המוקדמים חוב שטרי דין מבאר

חובי, שטר אבד ואמר שבא מי ודין מאוחרים, וממכר מקח
שטר  אבד ודין אחת, שדה על שטרות שני כותבים ושאין
לחתום  מותר אם ולקרוא לכתוב יודע שאינו מי ודין המכר,
שנקרע, חוב שטר ודין חובו, שטר שנמחק מי ודין שטר, על
שני  לו וליתן מאה של חוב שטר להחליף מבקש ודין
במאה  חוב שטר הוציא ודין להיפך, או חמישים בני שטרות

בחמישים. אחר שטר לי וכתבו קרעוהו ואמר

.‡·BÁ È¯ËL2ÌÈÓc˜n‰3ÔÈÏeÒt -4Û¯BË È¯‰L ; ƒ¿≈«À¿»ƒ¿ƒ∆¬≈≈
,ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÒ˜ CÎÈÙÏe .ÔÈck ‡lL ˙BÁB˜Ï Ô‰a»∆»∆…«ƒ¿ƒ»»¿¬»ƒ

ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡ Ìc˜Ó ¯ËLa ‰a‚È ‡ÏÂ5‰¯Êb , ¿…ƒ¿∆ƒ¿»À¿»∆»ƒ¿≈ƒ¿≈»
BÓÈc˜‰L ÔBL‡¯ ÔÓfÓ Ba Û¯ËÈ ‡nL6. ∆»ƒ¿…ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ

ה.2) פ"ח, שביעית הוא 3)משנה בהם הכתוב הזמן
של  ניסן בו וכתוב בתשרי לוה כגון ההלוואה, מזמן מוקדם

מיום 4)אשתקד. אפילו כלל, הלקוחות מן בהם גובים אין
ד"ה 5)ההלוואה. שם וב'תוספות' עב. ב"מ כרי"ף פסק

עלֿפה, כמלוה ודינו - לגמרי פסול שהשטר כתבו שטר,
פרעתי. לטעון יכול שאלו 6)שהלווה עב. בבבאֿמציעא

ומבאר  ההלוואה? זמן אחר שקנו מלקוחות גובים אין למה
שם  בגמרא ראשון". מזמן יגבה שמא "גזירה יוחנן: רבי
לפי  נאמרה זו וגזירה הם, דברים שני וקנס שגזירה משמע,
קצת, ותמוה האיסור. מפני היתר קונסים שאין חכמים, דעת
רבי  דעת לפי שם שנאמר קנס, במושג כאן משתמש שרבינו
"המוקדמים", מפרש שם לשביעית בפירושו [רבינו מאיר.
את  ופרע שטר לו וכתב ממון, משמעון ראובן שלוה כגון
ואחר  שמעון, ביד השטר את והשאיר שובר וקיבל החוב
בידך  הפרוע השטר יהיה לו ואמר משמעון, שנית לוה זמן
כזה, מסובך לפירוש רבינו נכנס ולמה החדש. החוב לצורך
היה  שקשה מפני בלחםֿמשנה מבאר כפשוטו? פירש ולא

הע  הלא פסולים לו, הם מוקדם שזמנו שטר על שחתמו דים
משנץ  הר"ש הקשו (כן כלל שטר כאן אין וכאילו לעדות,
פירש  ולפיכך מגידֿמשנה), ראה והרשב"א, והרמב"ן שם,
מתרץ  שם והר"ש כלל. אשמים אינם שהעדים באופן
הזמן. להקדים נפשות אונס נאנסו כשהעדים שהמדובר

להאריך]. המקום כאן ואין ישובים, כמה עוד נאמרו

.··BÁ È¯ËL7ÔÈ¯Á‡Ó‰8ÔÈ¯Lk -9Ú¯e‰ È¯‰L ; ƒ¿≈«¿À»ƒ¿≈ƒ∆¬≈«
ÔÓfÓ ‡l‡ Û¯BË BÈ‡L ,¯ËM‰ ÏÚa ÏL BÁk…∆«««¿»∆≈≈∆»ƒ¿«

¯ËM‰10- ¯Á‡Ó ‡e‰L Ba e·˙k ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»¿««ƒ∆…»¿∆¿À»
.¯Lk ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈

ההלוואה.8)שם.7) מזמן מאוחר שכתבו 9)זמנו בין
אחר  השטר שכתבו בין מאוחר, זמן וכתבו ההלוואה בשעת

קעז:). בבאֿבתרא (רשב"ם הסכים 10)ההלוואה והמלוה
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מג, סי' חו"מ [ב'טור' השטר. את קיבל שהרי זה, לקיפוח
כששעבד  כשרים, שמאוחרים אמורים דברים במה כתב:
אם  אבל ואילך, מכאן שיקנה הנכסים את גם בשטר למלוה
היום  אחר שדה הלווה יקנה שמא פסול, - כן לו כתב לא
נשתעבדה  לא זו ושדה בשטר, הכתוב הזמן ולפני שלוה,
קניית  יום אחר שזמנו זה שטרֿחוב מלוה וכשיוציא למלוה,
בשטר  כתב כשלא ולפיכך כדין, שלא אותה יגבה - זו שדה
אלאֿאםֿכן  פסול, השטר - שאקנה) (הנכסים "דאיקני"
ששאלו  ממה זה דין ולמד מאוחר. שהוא בשטר מפורש
לא  ומכר קנה דאיקני סלקאֿדעתך "ואי קנז:) (בבבאֿבתרא
דעתך  על עולה (ואם כשרין אמאי מאוחרין משתעבד,
- שיקנה הנכסים על גם יחול שהשעבוד התנו אם שאפילו
ומכאן  כשרים)?" מאוחרים למה השעבוד, עליהם חל לא
שיקנה. הנכסים כששעבד אלא כשרים אינם שמאוחרים
רבו  מיגש הר"י דעת גם היא שכך כתב כאן ובמגידֿמשנה
שאם  ה"א, פי"ח למעלה שפסק רבינו על ותמה רבינו, של
השדות  טורף חוב בעל אין "דאיקני" בפירוש, התנה לא
"מאוחרים  וכתב כאן סתם ולמה ההלוואה, אחר שקנה
"דאיקני"? בשטר כשכתב שהמדובר העיר ולא כשרים",
שאלו  שם שבגמרא מיישב, ד ס"ק מג סי' החושן' וב'קצות
אבל  מועיל, התנאי אין "דאיקני" התנו שאפילו נאמר אם
הוא  מאוחר ששטר מסתבר מועיל, ש"דאיקני" ההלכה לפי
- בשטר הכתוב הזמן עד שיקנה שהנכסים התנו כאילו

א)]. קיב, חו"מ וש"ך שם, 'נתיבות' (ראה ישתעבדו

.‚¯ËL11ÌBia e‰e·˙kL12CeÓq‰ ‰ÏÈla ÌzÁÂ , ¿»∆¿»«¿∆¿«««¿»«»
Ìc˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt - BÏ13ÌÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡Â . »ƒ¿≈∆À¿»¿ƒ»¬ƒ

ÔÈÚa14Èt ÏÚ Û‡ ,e‰eÓ˙ÁÂ ‰ÏÈl‰ ÒÎpL „Ú »ƒ¿»«∆ƒ¿«««¿»«¬»««ƒ
‰ÏÈla epnÓ ewL15¯Lk -16. ∆»ƒ∆««¿»»≈

יז.11) גיטין אותו 12)משנה, של הנכון הזמן בו ונכתב
שהחתימה 13)יום. ומפני הבא, היום אחר הולך שהלילה

אחד. יום מוקדם זמנו הרי - ענין,14)גומרת באותו
החתימה. נתאחרה כך קנין 15)ומשום קבלת כשעשו

עסוקים  אין ואפילו כשר. שהשטר לומר צריך אינו ביום,
נכסיו, שעבד שזה הקול את מוציא הקנין שהרי ענין, באותו
ענין, באותו וכשעסוקים שעה. מאותה כדין גובה והמלוה

שם). (רש"י כתיבה משעת הקול אלעזר 16)יצא כרבי
יח. שם צדוק, ברבי

.„¯ËL17È¯L˙a ‰¯OÚa B‡ ˙aLa ·e˙k BpÓfL18 ¿»∆¿«»¿«»«¬»»¿ƒ¿≈
Ìc˜Ó ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â .¯LÎÂ ‡e‰ ¯Á‡Ó ¯ËL -¿»¿À»¿»≈¿≈¿ƒ∆»À¿»
,·zÎ È¯L˙a ¯OÚ „Á‡a B‡ ˙aMa „Á‡·e ,‡e‰¿∆»««»¿««»»¿ƒ¿≈ƒ¿«

B˙˜ÊÁ ÏÚ ¯ËM‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡19Úe„È ¯·c‰L ; ∆»«¬ƒƒ«¿»«∆¿»∆«»»»«
.e‰e¯Á‡ CÎÈÙÏe ,˙aLa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ‡e‰∆≈¿ƒ¿«»¿ƒ»≈¬

קעא.17) בבאֿבתרא וברור 18)ברייתא הכיפורים. ביום
מאוחר. או מוקדם וזמנו בו, הכתוב ביום נכתב שלא הדבר,

כשרות,19) בחזקת הוא עליו חתומים שעדים שטר כל
ראיה. להביא צריך אותו לפסול והבא

.‰ÔÈ·˙Bk20‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂÏÏ ¯ËL ¿ƒ¿»¿…∆««ƒ∆≈««¿∆
BnÚ21BnÚ ‰ÂÏ ‰È‰iL „Ú ‰ÂÏÓÏ ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ,22. ƒ¿≈¿ƒ¿«¿∆«∆ƒ¿∆…∆ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23ÔÈ˜ Ba LiL ¯ËLa24, «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»

Ï·‡ ;ÂÈÒÎ e„aÚzL B„iÓ ewL ‰ÚMÓ È¯‰L∆¬≈ƒ»»∆»ƒ»ƒ¿«¿¿¿»»¬»
L ¯ËL„Ú ‰eÏÏ elÙ‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ÔÈ˜ Ba ÔÈ‡ ¿»∆≈ƒ¿»≈¿ƒ¬ƒ«…≈«

.eÈÙa ‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰ ÔzÈÂ BnÚ ‰ÂÏÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿∆ƒ¿ƒ≈«¿»¿«««¿∆¿»≈
epnÓ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,ÔÒÈa epnÓ ˙BÂÏÏ ‰zÚ ·zÎÈ ‡nL∆»ƒ¿…«»ƒ¿ƒ∆¿ƒ»¿…ƒ¿∆ƒ∆
ÔÒÈpÓ ‰Ê ¯ËLa Û¯BË ‰ÂÏn‰ ‡ˆÓÂ ,È¯Lz „Ú«ƒ¿≈¿ƒ¿»««¿∆≈ƒ¿»∆ƒƒ»

ÔÈck ‡lL25.È¯Lz „Ú B„ÈÏ ÚÈb‰ ‡lL , ∆…«ƒ∆…ƒƒ«¿»«ƒ¿≈

קסז:20) שם שעבוד 21)משנה, על קנין קבלת עושים
ללווה, אותו ונותנים שטר וכותבים למלוה, נכסיו
הקנין. מזמן נכסיו לו ישתעבדו למלוה וכשימסרהו

השטר 22) וישאר חתמו לעדים: אומר הוא אם אפילו
והטעם, בשטר. הכתוב את ויאשר הלווה שיבוא עד בידכם
וחוששים  כתיבתו, בשעת שקר שהוא דבר כותבים שאין

(מגידֿמשנה). ערמה איזה כאן יש שכותבים 23)שמא
עמו. מלוה שאין הלווה.24)ללווה מיד שקנו בו כתוב

מזמן 25) אלא נכסים משעבד אינו קנין בו שאין ששטר
יג. בבבאֿמציעא אסי כרב פסק המלוה. ליד שהגיע

.ÂÌÈ„Ú26Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÎBn‰ B‡ ‰Âl‰ „iÓ ewL27, ≈ƒ∆»ƒ««…∆«≈¿«≈»∆
ÌBÈ eÚ„È Ì‡ :‰a¯Ó ÔÓÊ ¯ËM‰ ˙·È˙k ‰¯Á‡˙Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ««¿»¿«¿À∆ƒ»¿
ÏÚ Û‡Â ÔÈw‰ ÔÓÊ ¯ËMa ÔÈ·˙Bk - Ba epnÓ ewL∆»ƒ∆¿ƒ«¿»¿««ƒ¿»¿««
¯ÓBÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ô˙ÓÈ˙Á ÔÓÊ BÈ‡L Èt28: ƒ∆≈¿«¬ƒ»»¿≈¿ƒƒ«

ÈBÏt ÌBÈ „Ú e„È ˙·È˙k ‰¯Á‡˙Â29eÚ„È ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿«¬»¿ƒ«»≈«¿ƒ¿ƒ…»¿
.‰·È˙k ˙ÚMÓ ¯ËL ÏL BpÓÊ ÔÈ·˙Bk - Ba ewL ÌBÈ∆»¿ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿ƒ»

ÔÎÂ30e·˙ÎÂ ,˙Á‡ ‰È„Óa ˙e„Ú‰ Ô‰Ï ‰¯ÒÓpL ÈÓ ¿≈ƒ∆ƒ¿¿»»∆»≈ƒ¿ƒ»««¿»¿
ÌB˜Ó ¯ËMa ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ¿ƒ»«∆∆≈«¿ƒƒ«¿»»
˙ÓÈ˙Á Ba e·˙kL ÌB˜Ó ‡l‡ ,˙e„Ú‰ Ba ‰¯ÒÓpL∆ƒ¿¿»»≈∆»»∆»¿¬ƒ«

.Ô„È»»

כזו 26) הוראה נתן שילא רב בר שרבא מסופר, קעב. שם
שטרות. מתנה.27)לכותבי שטרי לכתוב 28)כגון

כדין,29)בשטר. שלא יטרוף שמא לחשוש מקום ואין
בגמרא  למעלה. כמבואר הקנין, מיום חל שהשעבוד משום
שטר  כל חננאל: רבינו ומפרש אקנייתא". "שטרי אמרו: שם
הרשב"א  דעת גם וכן שיטתו, קיבל ורבינו קנין. בו שיש
מכר  בשטרי שהמדובר מפרש שם וברשב"ם, (מגידֿמשנה).
לגבות  שאין משום הלוואה, בשטרי ולא ומתנה
שלא  שיגבה לחשוש ויש ההלוואה, זמן לפני המשועבדים

הקנין. משעת שטורף לשיטתו, ורבינו הוראת 30)כדין.
במגידֿמשנה  (מובא הרשב"א וכתב (שם). שלו לסופר רב
באופן  השטר את לנסח שיש מג) סי' חו"מ וב'טור' כאן,
מיחזי  התלמוד: (בלשון כשקר נראה יהא לא בו שהכתוב
קנינו  כך: מנסחים הקנין, יום כשכותבים ובכן כשיקרא).
וכשאינם  פלוני. ביום וחתמנו וכתבנו פלוני, ביום מפלוני
קנינו  מנסחים: הכתיבה, יום וכותבים הקנין יום זוכרים
ובדומה  לפלוני. ונתננו פלוני, ביום וחתמנו וכתבנו מפלוני,

המקום. את מנסחים לזה

.Ê¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËL31elÙ‡ ,ÔpÓÊa e·zÎ ‡lL ƒ¿≈∆»ƒ¿»∆…ƒ¿¿ƒ¿«»¬ƒ
‡lL Ô‰a Û¯ËÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÔÈÏeÒt - ÔÈ¯Á‡Ó‰«¿À»ƒ¿ƒ∆¬≈∆¿»ƒ¿…»∆∆…
„iÓ ‰„O‰ ‰˜Â ¯ÎBn‰ ¯ÊÁL ÔB‚k ?„ˆÈk .ÔÈck«ƒ≈«¿∆»««≈¿»»«»∆ƒ«
‡ÈˆBÈÂ ,¯Á‡Ó‰ ¯ËM‰ ÔÓÊ ÚÈbiL Ì„˜ Á˜Bl‰«≈«…∆∆«ƒ«¿««¿»«¿À»¿ƒ
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מג, סי' חו"מ [ב'טור' השטר. את קיבל שהרי זה, לקיפוח
כששעבד  כשרים, שמאוחרים אמורים דברים במה כתב:
אם  אבל ואילך, מכאן שיקנה הנכסים את גם בשטר למלוה
היום  אחר שדה הלווה יקנה שמא פסול, - כן לו כתב לא
נשתעבדה  לא זו ושדה בשטר, הכתוב הזמן ולפני שלוה,
קניית  יום אחר שזמנו זה שטרֿחוב מלוה וכשיוציא למלוה,
בשטר  כתב כשלא ולפיכך כדין, שלא אותה יגבה - זו שדה
אלאֿאםֿכן  פסול, השטר - שאקנה) (הנכסים "דאיקני"
ששאלו  ממה זה דין ולמד מאוחר. שהוא בשטר מפורש
לא  ומכר קנה דאיקני סלקאֿדעתך "ואי קנז:) (בבבאֿבתרא
דעתך  על עולה (ואם כשרין אמאי מאוחרין משתעבד,
- שיקנה הנכסים על גם יחול שהשעבוד התנו אם שאפילו
ומכאן  כשרים)?" מאוחרים למה השעבוד, עליהם חל לא
שיקנה. הנכסים כששעבד אלא כשרים אינם שמאוחרים
רבו  מיגש הר"י דעת גם היא שכך כתב כאן ובמגידֿמשנה
שאם  ה"א, פי"ח למעלה שפסק רבינו על ותמה רבינו, של
השדות  טורף חוב בעל אין "דאיקני" בפירוש, התנה לא
"מאוחרים  וכתב כאן סתם ולמה ההלוואה, אחר שקנה
"דאיקני"? בשטר כשכתב שהמדובר העיר ולא כשרים",
שאלו  שם שבגמרא מיישב, ד ס"ק מג סי' החושן' וב'קצות
אבל  מועיל, התנאי אין "דאיקני" התנו שאפילו נאמר אם
הוא  מאוחר ששטר מסתבר מועיל, ש"דאיקני" ההלכה לפי
- בשטר הכתוב הזמן עד שיקנה שהנכסים התנו כאילו

א)]. קיב, חו"מ וש"ך שם, 'נתיבות' (ראה ישתעבדו

.‚¯ËL11ÌBia e‰e·˙kL12CeÓq‰ ‰ÏÈla ÌzÁÂ , ¿»∆¿»«¿∆¿«««¿»«»
Ìc˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt - BÏ13ÌÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡Â . »ƒ¿≈∆À¿»¿ƒ»¬ƒ

ÔÈÚa14Èt ÏÚ Û‡ ,e‰eÓ˙ÁÂ ‰ÏÈl‰ ÒÎpL „Ú »ƒ¿»«∆ƒ¿«««¿»«¬»««ƒ
‰ÏÈla epnÓ ewL15¯Lk -16. ∆»ƒ∆««¿»»≈

יז.11) גיטין אותו 12)משנה, של הנכון הזמן בו ונכתב
שהחתימה 13)יום. ומפני הבא, היום אחר הולך שהלילה

אחד. יום מוקדם זמנו הרי - ענין,14)גומרת באותו
החתימה. נתאחרה כך קנין 15)ומשום קבלת כשעשו

עסוקים  אין ואפילו כשר. שהשטר לומר צריך אינו ביום,
נכסיו, שעבד שזה הקול את מוציא הקנין שהרי ענין, באותו
ענין, באותו וכשעסוקים שעה. מאותה כדין גובה והמלוה

שם). (רש"י כתיבה משעת הקול אלעזר 16)יצא כרבי
יח. שם צדוק, ברבי

.„¯ËL17È¯L˙a ‰¯OÚa B‡ ˙aLa ·e˙k BpÓfL18 ¿»∆¿«»¿«»«¬»»¿ƒ¿≈
Ìc˜Ó ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â .¯LÎÂ ‡e‰ ¯Á‡Ó ¯ËL -¿»¿À»¿»≈¿≈¿ƒ∆»À¿»
,·zÎ È¯L˙a ¯OÚ „Á‡a B‡ ˙aMa „Á‡·e ,‡e‰¿∆»««»¿««»»¿ƒ¿≈ƒ¿«

B˙˜ÊÁ ÏÚ ¯ËM‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡19Úe„È ¯·c‰L ; ∆»«¬ƒƒ«¿»«∆¿»∆«»»»«
.e‰e¯Á‡ CÎÈÙÏe ,˙aLa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ‡e‰∆≈¿ƒ¿«»¿ƒ»≈¬

קעא.17) בבאֿבתרא וברור 18)ברייתא הכיפורים. ביום
מאוחר. או מוקדם וזמנו בו, הכתוב ביום נכתב שלא הדבר,

כשרות,19) בחזקת הוא עליו חתומים שעדים שטר כל
ראיה. להביא צריך אותו לפסול והבא

.‰ÔÈ·˙Bk20‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂÏÏ ¯ËL ¿ƒ¿»¿…∆««ƒ∆≈««¿∆
BnÚ21BnÚ ‰ÂÏ ‰È‰iL „Ú ‰ÂÏÓÏ ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ,22. ƒ¿≈¿ƒ¿«¿∆«∆ƒ¿∆…∆ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23ÔÈ˜ Ba LiL ¯ËLa24, «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»

Ï·‡ ;ÂÈÒÎ e„aÚzL B„iÓ ewL ‰ÚMÓ È¯‰L∆¬≈ƒ»»∆»ƒ»ƒ¿«¿¿¿»»¬»
L ¯ËL„Ú ‰eÏÏ elÙ‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ÔÈ˜ Ba ÔÈ‡ ¿»∆≈ƒ¿»≈¿ƒ¬ƒ«…≈«

.eÈÙa ‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰ ÔzÈÂ BnÚ ‰ÂÏÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿∆ƒ¿ƒ≈«¿»¿«««¿∆¿»≈
epnÓ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,ÔÒÈa epnÓ ˙BÂÏÏ ‰zÚ ·zÎÈ ‡nL∆»ƒ¿…«»ƒ¿ƒ∆¿ƒ»¿…ƒ¿∆ƒ∆
ÔÒÈpÓ ‰Ê ¯ËLa Û¯BË ‰ÂÏn‰ ‡ˆÓÂ ,È¯Lz „Ú«ƒ¿≈¿ƒ¿»««¿∆≈ƒ¿»∆ƒƒ»

ÔÈck ‡lL25.È¯Lz „Ú B„ÈÏ ÚÈb‰ ‡lL , ∆…«ƒ∆…ƒƒ«¿»«ƒ¿≈

קסז:20) שם שעבוד 21)משנה, על קנין קבלת עושים
ללווה, אותו ונותנים שטר וכותבים למלוה, נכסיו
הקנין. מזמן נכסיו לו ישתעבדו למלוה וכשימסרהו

השטר 22) וישאר חתמו לעדים: אומר הוא אם אפילו
והטעם, בשטר. הכתוב את ויאשר הלווה שיבוא עד בידכם
וחוששים  כתיבתו, בשעת שקר שהוא דבר כותבים שאין

(מגידֿמשנה). ערמה איזה כאן יש שכותבים 23)שמא
עמו. מלוה שאין הלווה.24)ללווה מיד שקנו בו כתוב

מזמן 25) אלא נכסים משעבד אינו קנין בו שאין ששטר
יג. בבבאֿמציעא אסי כרב פסק המלוה. ליד שהגיע

.ÂÌÈ„Ú26Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÎBn‰ B‡ ‰Âl‰ „iÓ ewL27, ≈ƒ∆»ƒ««…∆«≈¿«≈»∆
ÌBÈ eÚ„È Ì‡ :‰a¯Ó ÔÓÊ ¯ËM‰ ˙·È˙k ‰¯Á‡˙Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ««¿»¿«¿À∆ƒ»¿
ÏÚ Û‡Â ÔÈw‰ ÔÓÊ ¯ËMa ÔÈ·˙Bk - Ba epnÓ ewL∆»ƒ∆¿ƒ«¿»¿««ƒ¿»¿««
¯ÓBÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ô˙ÓÈ˙Á ÔÓÊ BÈ‡L Èt28: ƒ∆≈¿«¬ƒ»»¿≈¿ƒƒ«

ÈBÏt ÌBÈ „Ú e„È ˙·È˙k ‰¯Á‡˙Â29eÚ„È ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿«¬»¿ƒ«»≈«¿ƒ¿ƒ…»¿
.‰·È˙k ˙ÚMÓ ¯ËL ÏL BpÓÊ ÔÈ·˙Bk - Ba ewL ÌBÈ∆»¿ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿ƒ»

ÔÎÂ30e·˙ÎÂ ,˙Á‡ ‰È„Óa ˙e„Ú‰ Ô‰Ï ‰¯ÒÓpL ÈÓ ¿≈ƒ∆ƒ¿¿»»∆»≈ƒ¿ƒ»««¿»¿
ÌB˜Ó ¯ËMa ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ¿ƒ»«∆∆≈«¿ƒƒ«¿»»
˙ÓÈ˙Á Ba e·˙kL ÌB˜Ó ‡l‡ ,˙e„Ú‰ Ba ‰¯ÒÓpL∆ƒ¿¿»»≈∆»»∆»¿¬ƒ«

.Ô„È»»

כזו 26) הוראה נתן שילא רב בר שרבא מסופר, קעב. שם
שטרות. מתנה.27)לכותבי שטרי לכתוב 28)כגון

כדין,29)בשטר. שלא יטרוף שמא לחשוש מקום ואין
בגמרא  למעלה. כמבואר הקנין, מיום חל שהשעבוד משום
שטר  כל חננאל: רבינו ומפרש אקנייתא". "שטרי אמרו: שם
הרשב"א  דעת גם וכן שיטתו, קיבל ורבינו קנין. בו שיש
מכר  בשטרי שהמדובר מפרש שם וברשב"ם, (מגידֿמשנה).
לגבות  שאין משום הלוואה, בשטרי ולא ומתנה
שלא  שיגבה לחשוש ויש ההלוואה, זמן לפני המשועבדים

הקנין. משעת שטורף לשיטתו, ורבינו הוראת 30)כדין.
במגידֿמשנה  (מובא הרשב"א וכתב (שם). שלו לסופר רב
באופן  השטר את לנסח שיש מג) סי' חו"מ וב'טור' כאן,
מיחזי  התלמוד: (בלשון כשקר נראה יהא לא בו שהכתוב
קנינו  כך: מנסחים הקנין, יום כשכותבים ובכן כשיקרא).
וכשאינם  פלוני. ביום וחתמנו וכתבנו פלוני, ביום מפלוני
קנינו  מנסחים: הכתיבה, יום וכותבים הקנין יום זוכרים
ובדומה  לפלוני. ונתננו פלוני, ביום וחתמנו וכתבנו מפלוני,

המקום. את מנסחים לזה

.Ê¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËL31elÙ‡ ,ÔpÓÊa e·zÎ ‡lL ƒ¿≈∆»ƒ¿»∆…ƒ¿¿ƒ¿«»¬ƒ
‡lL Ô‰a Û¯ËÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÔÈÏeÒt - ÔÈ¯Á‡Ó‰«¿À»ƒ¿ƒ∆¬≈∆¿»ƒ¿…»∆∆…
„iÓ ‰„O‰ ‰˜Â ¯ÎBn‰ ¯ÊÁL ÔB‚k ?„ˆÈk .ÔÈck«ƒ≈«¿∆»««≈¿»»«»∆ƒ«
‡ÈˆBÈÂ ,¯Á‡Ó‰ ¯ËM‰ ÔÓÊ ÚÈbiL Ì„˜ Á˜Bl‰«≈«…∆∆«ƒ«¿««¿»«¿À»¿ƒ
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dele deln zekld - mihtyn xtq - oeiq 'i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰l‰32ÌÚt ‰ÈzÁ˜Ïe Èz¯ÊÁ :¯Ó‡ÈÂ ¯Á‡Ó‰ ¯ËM‰ «»«¿»«¿À»¿…«»«¿ƒ¿«¿ƒ»««
ÔÈck ‡lL Û¯BË ‡ˆÓÂ ,EnÓ ‰iL33‰nÏÂ .34‡Ï ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»≈∆…«ƒ¿»»…

Ì„˜ epÚ¯ÙÈ ‡nL ,¯Á‡Ó‰ ·BÁ ¯ËLÏ Ôk LÁ»…≈ƒ¿««¿À»∆»ƒ¿»∆…∆
BpÓÊ ÚÈbiL35¯·BL ·zÎÈÂ36¯ËM‰ ‡ÈˆBÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ∆«ƒ«¿«¿ƒ¿…≈¿«¬…¿ƒ«¿»

¯Á‡Ó‰37·˙Bk‰ ÏkL ÈÙÏ ?ÔÈck ‡lL Ba Û¯ËÈÂ «¿À»¿ƒ¿…∆…«ƒ¿ƒ∆»«≈
Ì˙Ò ¯·BM‰ ·zÎiL B˙wz - ¯Á‡Ó ¯ËL38ÏkL , ¿»¿À»«»»∆ƒ¿…«≈¿»∆»

B˙B‡ ¯aLÈ ¯ËM‰ ‡ˆiL ÔÓÊ‡Ï Ì‡Â ;¯·BM‰ ‰Ê ¿«∆≈≈«¿»ƒ¿…∆«≈¿ƒ…
ÔBÚ¯t‰ ÔÓÊa ¯·BM‰ ·˙ÎÂ Ôk ‰OÚ39„ÈÒÙ‰ ‡e‰ - »»≈¿»««≈ƒ¿««≈»ƒ¿ƒ

BÓˆÚ ÏÚ40. ««¿

קעא.31) שם המנונא, רב של הלוקח.32)מימרא
שמא 33) שחששו מסתבר, כך: מנמק עצמו המנונא רב

בשטר  שכתוב הזמן אחר שדה אותה שקנה מלוקח יטרוף
"טורף" שהמונח פעמים, כמה כבר [נתבאר המאוחר.
של  הפסדו בשביל אבל הלקוחות]. מיד מוציא - משמעותו
היה  שהרי המאוחרים, השטרות כל פוסלים היו לא המוכר
המאוחר. המכר שטר החזרת ולדרוש להזהר לו

שם.34) בגמרא נאמרו - שלמטה וההסבר זו שאלה
בשטר.35) הכתוב ויכתוב 36)הזמן השטר, שאבד יטעון

פרעון. שטר השובר.37)ללווה של לזמנו מאוחר שזמנו
זמן.38) הנכון.39)בלי הפרעון יום בו שרשום כלומר,
של 40) רשלנותו מפני המאוחרים השטרות כל לפסול ואין

הלקוחות, של להפסדם חוששים אין למה נתבאר לא זה.
הוא, רחוק חשש ואולי כדין? שלא מהם יגבה שהמלוה
ב. מאוחר; לשטר יסכים א. פעמים, שלוש יתרשל שהלווה
לקבל  יסכים ג. בשטר; הכתוב ההלוואה זמן לפני יפרע
שהוא  לדבר תקנה חכמים עשו ולא זמן, בו שיש שובר
שואל  כאן) במגידֿמשנה (מובא [הרמב"ן מהמציאות. רחוק
במקרה  היינו וממכר, מקח בשטרי דומה תקנה עשו לא למה
שטר  של זמנו לפני הלוקח מיד השדה ויקנה המוכר שיחזור
ותירץ, השני? המכר בשטר זמן יכתבו לא הראשון, המכר
לגבות  הזכות את יפסיד בשטר, זמן יהיה לא שאם
השדה, את הלוקח של בעליֿחוב כשיטרפו ממשועבדים
זה  ויוציא שנית, השדה את יתן או הלוקח ימכור שמא ועוד
שחזר  לפני השדה את שקנה ויטעון זמן בו שיש שטרו את

בדין]. ויזכה וקנאה, הראשון המוכר

.Á¯ÎnL ÈÓ41‡Ú„BÓ ¯ÒÓe Ò‡a e‰„O42B‡ , ƒ∆»«»≈¿…∆»«»»
È¯‰ - Òp‡Ï ¯kÓiL Ì„˜ ¯Á‡Ï Ô˙ B‡ ¯ÎÓe Ì„wL∆»«»«»«¿«≈…∆∆ƒ¿…»«»¬≈
BÈ‡Â ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ¯ÎBn‰ Ïˆ‡ Òp‡ ÏL ˙BÚn‰«»∆«»≈∆«≈¿ƒ¿»«∆¿≈

ÌeÏk B„ÈaL ¯ÎÓ ¯ËLa Û¯BË43ÔÈc ÔÈ‡L ÈtÓ ; ≈ƒ¿«∆∆∆¿»¿ƒ¿≈∆≈ƒ
ÔÎÂ .Òp‡‰ ÈtÓ ‡l‡ ·zÎ ‡ÏÂ ,·˙kiL ‰Ê ¯ËL¿»∆∆ƒ»≈¿…ƒ¿«∆»ƒ¿≈»«»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

עב:41) בבאֿמציעא רבא, של לשני 42)מימרא הודיע
נאנס  אלא הטוב מרצונו מוכר שאינו המכירה, לפני עדים
ראה  מכירה, מהלכות בפ"י נתבארו מודעה (דיני למכור

שטר,43)שם). של כח לו אין חורין בני לגבי אפילו
פרעתי. לטעון: המוכר ויכול

.ËÛ¯BËÏ ¯LÙ‡44˙e„Úa ‡l‡ ,¯ËL ‡Ïa Û¯ËiL ∆¿»¿≈∆ƒ¿…¿…¿»∆»¿≈
‰ÏeÊ‚ BfL ˙e„Ú BÏ LiL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰t ÏÚ«∆≈«¿∆≈≈∆¿»

‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó45Ô‡k ÔÈ‡Â ,el‡ ÌÈ„Úa ≈»ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈ƒ≈¿≈»
Û¯ËÏ ÂÈ·‡Ï ÔÈc‰ ¯Ó‚pL BÏ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ËL¿»¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿««ƒ¿»ƒƒ¿…
ÔÈ„ÚÂ ÂÈ·‡ ˙Óe ,ÈBÏt ÔÓfÓ CÎÂ CÎa ÈBÏt ÈÒÎpÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ«¬«ƒ

.BÊ ˙e„Úa Û¯BË Ôa‰ È¯‰ - Û¯Ë ‡Ï…»«¬≈«≈≈¿≈

קסט.44) הגזלן.45)ב"ב מן הלוקח מיד

.ÈCÎÈÙÏ46‰„O ÏÚ ¯ÎÓ È¯ËL ÈL ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ¿ƒ»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆∆«»∆
·BÁ ÏÚa ÌÚ ‡Èe˜ Á˜Bl‰ ‰OÚÈ ‡nL ,˙Á‡47 ««∆»«¬∆«≈«¿¿»ƒ««
BÊ ‰„O Û¯ËÈÂ ‰Ê ‡B·È ?„ˆÈk .ÔÈck ‡lL Û¯ËÈÂ¿ƒ¿…∆…«ƒ≈«»∆¿ƒ¿…»∆
Á˜Bl‰ ¯ÊÁÈÂ ,ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓ BÏ e„ÈÚ‰L ˙e„Úa¿≈∆≈ƒ≈¬«»ƒ¿«¬…«≈«
eÁ˜lL ˙BÁB˜l‰ ÔÓ B„ÈaL ¯În‰ ¯ËLa Û¯ËÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿««∆∆∆¿»ƒ«»∆»¿

ÂÈ¯Á‡48Ú¯˜ÈÂ ,49‡Èe˜a ¯ÊÁÈÂ ,B„ÈaL ¯În‰ ¯ËL «¬»¿ƒ¿«¿««∆∆∆¿»¿«¬…ƒ¿¿»
„ÓÚÈÂ50‡e‰ ‡B·ÈÂ ,epnÓ ‰Ù¯ËpL ‰„Oa51dÙ¯hL ¿«¬…«»∆∆ƒ¿¿»ƒ∆¿»∆¿»»

ÂÈ„Ú ˙e„Úa ˙¯Á‡ ÌÚt d˙B‡ Û¯ËÈÂ dÓˆÚa52, ¿«¿»¿ƒ¿…»«««∆∆¿≈≈»
˙BÁB˜Ï Ba Û¯ËÈÂ ÈM‰ ¯În‰ ¯ËL ‰l‰ ‡ÈˆBÈÂ¿ƒ«»¿««∆∆«≈ƒ¿ƒ¿…»

ÌÈ¯Á‡53¯ËL BÏ „·‡pL ÈÓ ,Ôk Ì‡ .ÔÈck ‡lL ¬≈ƒ∆…«ƒƒ≈ƒ∆∆¡«¿«
,ÈL ¯ËL e·zÎÈ ?‰OÚÈ „ˆÈk ,ÔÈÓi˜ ÂÈ„ÚÂ ¯În‰«∆∆¿≈»«»ƒ≈««¬∆ƒ¿¿¿»≈ƒ
ÌÈÒÎpÓ ‡Ï Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ ‰Ê ¯ËL :Ba e¯Ó‡ÈÂ¿…¿¿»∆≈ƒ…ƒ¿»ƒ
e‰e·˙k ‡ÏÂ ,ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ‡ÏÂ ÌÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿«¿
‡lL È„k ,Á˜Bl‰ ÈBÏt „Èa BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ‡l‡∆»¿«¬ƒ»∆¿«¿ƒ«≈«¿≈∆…

¯ÎBn‰ B„iÓ d‡ÈˆBÈ54.ÂÈL¯BÈ ‡ÏÂ ƒ»ƒ»«≈¿…¿»

לאביו 47)שם.46) רשות נתנו שביתֿדין עדים שהביא
מכר. שטרי שני ונתן הלווה, שמכרה זו שדה לטרוף שמת

הלווה.48) אותו.49)מן קורעים יחזיק 50)ביתֿדין
החוב  בעל בן של החשאית בהסכמתו זו בשדה שנית

החוב.51)שטרפה. בעל אחר,52)בן ביתֿדין עלֿידי
אחת. פעם כבר שטרפה יודע אחריו 53)שאינו שלקחו

הלווה. - המוכר מכרתיה.54)מאותו לא ויטעון: שיכחיש

.‡ÈËLa˙B·BÁ‰ È¯55ÂÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ .Ôk BÈ‡ ¿ƒ¿≈«≈≈««ƒ∆≈»
¯ËL :¯Ó‡Â B˙ÚLa ¯ÊÁÂ ,B„iÓ e˜Â ÔÈÓi«̃»ƒ¿»ƒ»¿»«ƒ¿»¿»«¿»
BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - Û¯O B‡ „·‡ ‰zÚ ,ÈÏ Ìz·˙kL∆¿«¿∆ƒ«»»«ƒ¿«≈¿ƒ

BÏÁÓ B‡ BÚ¯t ‡nL ,ÈL ¯ËL56·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡Â . ¿»≈ƒ∆»¿»¿»«¬ƒ»»«
ÔÓÊÏ57Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk el‡ ÌÈ„Úa ‰·B‚ BÈ‡Â . ƒ¿«¿≈∆¿≈ƒ≈¿∆»ƒ

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰Âl‰58˜ÊÁ‰ ‰fL ; «…∆≈…»¿»ƒ≈»∆∆À¿«
Ô¯Ùk59Ô˙e„Úa60¯‡a˙iL BÓk ,61. «¿»¿≈»¿∆ƒ¿»≈

קסח:55) שם ועכשיו 56)ברייתא, ללווה, החוב מחל
בו. לחזור פרעון 57)רוצה זמן בו שכתוב אףֿעלֿפי

אדם  "אין החזקה על סומכים אנו אין הזמן, הגיע וטרם
ועוד, תקפו. נתערער שנאבד ששטר משום זמנו", תוך פורע
את  יוציא ואחרֿכך החדש בשטר יגבה שמא לחשוש יש
בשם  (מגידֿמשנה שנית ויגבה אחר בביתֿדין הישן השטר

שטר.58)הרשב"א). כתב ולא לוה נתברר 59)שלא
שקרן. השטר.60)שהוא עדי טוען 61)של מהל' בפ"ו

אחרֿכך: טען שאם ללמדנו, מתכוון רבינו ה"א. סוף ונטען,
כפרן. שהוחזק מפני נאמן, אינו - ופרעתי לויתי

.·ÈÈÓ62‰ÏaL63CÏB‰ ‡e‰ È¯‰Â B·BÁ ¯ËL ƒ∆»»¿««¬≈≈
˜Án‰Ï64ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ „ÈÓÚÓ -65,ÔÈc ˙È·Ï ‡·e , ¿ƒ»≈«¬ƒ»»≈ƒ»¿≈ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45



deleקל deln zekld - mihtyn xtq - oeiq 'i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ì‰Â66Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ67ÔÈ‡ ÔÓˆÚ ¯ËM‰ È„Ú Ï·‡ . ¿≈ƒƒ¬»≈≈«¿»«¿»≈
;Ì‰ÈÙa ˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡ ¯ËL BÏ ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿»«≈««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

ÔÈc ˙È·e ,ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a Ï·‡68.Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ ¬»»ƒ¿≈ƒ≈ƒƒƒ

קסח.62) שם רקבון.63)משנה, בו שלט נתקלקל,
"הולך 64) רבינו ומפרש "שנמחק", כתוב: במשנה

שאם  בו. הכתוב את לקרוא עוד אפשר שעה ולפי להמחק",
עליו  "מעמיד במשנה: שאמרו מה יתפרש כיצד ממש, נמחק
עדים  שיש אלא לגמרי, שנמחק מפרש שם [רשב"ם עדים"?

בו]. כתוב היה מה הכתוב 65)היודעים את שיקראו
עכשיו  לבוא למלוה כשאיֿאפשר הוא, המדובר בשטר.

קיום. לקבל כדי מאשרים 67)ביתֿהדין.66)לביתֿדין,
בהלכה  - הקיום נוסח הראשון. השטר תוכן את בכתב
לפנינו. השטר עדי כשאין עושים זה וקיום הבאה.

חתימתם.68) ועל בשטר הכתוב על ומעידים

.‚È¯Á‡ ¯ËL ÔÈ·˙Bk ?‰Ê ¯ËL ÔÈÓi˜Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»«≈
‡ÈˆB‰ ,ÈBÏÙe ÈBÏÙe ÈBÏt ÔÈc ˙Èa e‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÌBÈa BpÓÊe ,eÈÙÏ ˜ÁÓ ¯ËL ÈBÏt Ôa ÈBÏt¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿»¿»≈¿«¿

ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe ,ÈBÏt69e·˙k Ì‡Â .70e˜˜Ê‰Â : ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¿ƒ»¿¿À¿«¿
ÌÈ„Ú ÏL Ô˙e„ÚÏ71˙eÎÓ ˙‡ˆÓÂ72¯ËLa ‰·Bb - ¿≈»∆≈ƒ¿ƒ¿≈¿À∆∆∆ƒ¿»

e·˙k ‡Ï Ì‡Â ;¯Á‡ Ìei˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,BÏ e·˙kL ‰Ê∆∆»¿¿≈»ƒƒ«≈¿ƒ…»¿
Ôk73ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„Ú‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ -74 ≈»ƒ¿»ƒ¿»»«»≈ƒ»ƒƒ

Ìi˜˙zL „Ú75.Ô˙e„Ú «∆ƒ¿«≈≈»

הלווה,69) שם הפרטים: שאר גם שכותבים מאליו, מובן
הקיום. של וזמנו הפרעון זמן ההלוואה, ברייתא,70)סכום

קסח. תוכנו,71)שם על בפנינו העידו עצמם השטר עדי
חתימתם. פגם 72)ואישרו או שינוי כל מצאנו לא

ביתֿדין 73)בעדותם. בפני הופיעו לא השטר עדי כלומר,
העדים  וחתימות בשטר. הכתוב את שקראו אחרים עדים אלא

בביתֿהדין. מקויימות היו לא השטר חתימת 74)על על
השטר. מגידֿמשנה).75)עדי (עלֿפי תתקבל

.„È·BÁ ¯ËL76Ú¯˜˙pL77B‡ ˜ÁÓ .¯Lk - ¿«∆ƒ¿»«»≈ƒ¿«
¯k BÓeM¯ Ì‡ ,LËLh78˙Èa Ú¯˜ Ú¯˜ .¯Lk - ƒ«¿≈ƒƒƒ»»≈ƒ¿«∆«≈

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÔÈc79È˙L ?ÔÈc ˙Èa Ú¯˜ e‰ÊÈ‡ . ƒ¬≈∆»≈∆∆«≈ƒ¿ƒ
·¯ÚÂ80. »≈∆

בכוונה.77)שם.76) האותיות,78)שלא ניכרות
לקרוא. תוקף.79)ואפשר כל לו שאין עליו מעיד הקרע

יהודה.80) רב דעת נגד שם כאביי פסק ולרחבו. לארכו
כתב  בין ביתֿדין? קרע איזה אמרו: גיטין [בירושלמי
- הבבלית הגמרא לשיטת מנוגדת זו ששיטה מפני לעדים.
שבבבלי, השיטות שתי שהביא הרי"ף וגם רבינו, הביאה לא

זו]. שיטה השמיט

.ÂËÚ¯tL ÈÓ81‰ˆ¯ Ì‡ :B·BÁ ˙ˆ˜Ó82,ÛÈÏÁÓ - ƒ∆»«ƒ¿»ƒ»»«¬ƒ
c ˙Èa BÏ ÔÈ·˙BÎÂÔÓfÓ ·BÁ‰ ¯‡La ¯Á‡ ¯ËL ÔÈ ¿¿ƒ≈ƒ¿»«≈ƒ¿»«ƒ¿«

¯ËM‰ È„Ú ‡Ï Ï·‡ ,ÔBL‡¯83·zÎÈ - ‰ˆ¯ Ì‡Â ; ƒ¬»…≈≈«¿»¿ƒ»»ƒ¿…
¯·BL84. ≈

קע:81) שם.83)המלוה.82)שם רב, אמר הונא כרב
שובר.84) שכותבים הלכה נפסקה קעא: שם

.ÊË¯ËM‰ ÈÏ „·‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Â ,B·BÁ Ú¯ÙÏ ‡a‰«»ƒ¿…«¿»«««¿∆»«ƒ«¿»
‰ÂlÏ LÈÂ .B·BÁ Ïk Ú¯tÈÂ ¯·BL BÏ ·zÎÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿…≈¿ƒ»«»¿≈«…∆
.„·‡L ÔÚBËÂ B¯ËL L·BkL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï¿«¬ƒ¿»«ƒ∆≈¿»¿≈∆»«
,BÏˆ‡ ¯ËM‰ :¯Ó‡Â È‡cÂ ˙ÚË ‰Âl‰ ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»««…∆«¬«««¿»««¿»∆¿

BÒÈÎa BÁÈp‰ ‰zÚÂ85‰ÂÏn‰ Ú·MiL ,È˙Ba¯ e¯B‰ - ¿«»ƒƒ¿ƒ««∆ƒ»«««¿∆
·zÎÈÂ B·BÁ Ú¯tÈ Ck ¯Á‡Â ,¯ËM‰ „·‡L ˙q‰∆≈∆»««¿»¿««»ƒ»«¿ƒ¿…

.¯·BL≈

לשמור 85) יצטרך שלא כדי השטר, את לו שיחזיר ודורש
השובר. את

.ÊÈ‡ÈˆB‰L ÈÓ86¯Ó‡Â ,‰Óa ·BÁ ¯ËL87ÈÏ eOÚ : ƒ∆ƒ¿«¿»∆¿»«¬ƒ
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁa ÌÈL epnÓ88˙eÎfL ; ƒ∆¿«ƒ«¬ƒƒ¬ƒƒ≈ƒ∆¿

‰ÂlÏ ‡È‰89epÚ¯ÙÈ Ì‡L ,„Á‡ ¯ËLa Ïk‰ ˙BÈ‰Ï ƒ«…∆ƒ¿«…ƒ¿»∆»∆ƒƒ¿»∆
Ìe‚t B¯ËL ‡ˆÓ - ˙ˆ˜Ó90ÔÎÂ .91ÈL ‡ÈˆB‰ Ì‡ ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿≈ƒƒ¿≈

Ô˙B‡ ÈÏ eOÚ :¯Ó‡Â ,ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁa ˙B¯ËL¿»«¬ƒƒ¬ƒƒ¿»«¬ƒ»
ÏÎÏ Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ ‡l‡ ,BÏ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ‰‡Óa¿≈»≈ƒ∆»ƒƒ¿»
‡lL ,ÌÈL ˙BÈ‰Ï ‰ÂlÏ ‡È‰ ˙eÎfL ;„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»∆¿ƒ«…∆ƒ¿¿«ƒ∆…

Ïk‰ ˙a‚Ï ˙Á‡ ÌÚÙa ÔÈca B˙B‡ ÛÎÈ92. »…«ƒ¿««««ƒ¿…«…

קעב.86) שם רבא, של שלא 88)לביתֿדין.87)מימרא
הלווה. בהסכמתו.89)מדעת שלא זכותו להפסיד ואין

למעלה 90) ולמדנו פגום, שטר נקרא - מקצתו שנפרע שטר
בשבועה. אלא יפרע לא וכו' שטרו את הפוגם ה"א): (פי"ד

שם.91) בבת 92)רבא, לתבוע רשאי שהמלוה אףֿעלֿפי
ולומר  להשתמט ללווה יהיה קל השטרות, שני פרעון אחת
מהֿשאיןֿכן  זמן, לאחר והשני אחד שטר היום לך אפרע
ומחצה  עכשיו מחצה פורע אני יטעון ואם אחד. בשטר
שיהיה  רוצה אינני - בצדק - המלוה יטעון - זמן לאחר

שבועה. ואתחייב פגום שטרי

.ÁÈ‡ÈˆB‰93e‰eÚ¯˜ :¯Ó‡Â ,‰‡Óa ·BÁ ¯ËL ƒ¿«¿≈»¿»«¿»
ÌÈMÓÁa ¯Á‡ ¯ËL ÈÏ e·˙ÎÂ94.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ¿»«≈«¬ƒƒ≈¿ƒ

;‰‡Ó ÏL ¯ËL ÏÚ ¯·BL BÏ ·˙ÎÂ ,Ïk‰ BÚ¯t ‡nL∆»¿»«…¿»«≈«¿»∆≈»
‰Ê Ìei˜ ‡ÈˆBÈÂ ¯ÊÁiLÎe95‡ÈˆBÈÂ ,ÌÈMÓÁ ¯ËL ÏÚ ¿∆«¬…¿ƒƒ∆«¿«¬ƒƒ¿ƒ

‡e‰ ¯Á‡ ¯ËL ‰Ê :BÏ ¯Ó‡È - ¯·BM‰ ‰Âl‰96. «…∆«≈…«∆¿»«≈

שם.93) אשי, רב של שנפרעתי 94)מימרא משום
חמשים.95)חמשים. על ביתֿדין נוגע 96)של שוברך

נוגע  עכשיו מוציא שאני והשטר שפרעת, מאה של לשטר
חמשים. של אחרת להלוואה

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
נותן 1) ומי שניהם מדעת אלא שטרות כותבים שאין מבאר

שניהם, מדעת שלא שכותבים שטרות ויש לסופר השכר
על  חותמים עדים ושאין יום שלושים בעיר שמו מוחזק ודין
וראש  וקראוהו לקרותו ויודעים גדולים כשהם אלא השטר
ודין  קראו, שלא פי על אף השטר קיום על חותם דין בית

שווים. אביהם ושמות ושמותיהם אחת בעיר שהיו שניים

.‡e¯‡a ¯·k2ÔÈ·˙Bk - ÔÈ˜ Ba LiL ·BÁ ¯ËML , ¿»≈«¿∆¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ
ÔÎÂ .BnÚ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂlÏ B˙B‡«…∆««ƒ∆≈««¿∆ƒ¿≈

ÔÈ·˙Bk3¯ÎBÓÏ ¯ËL4.BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿»¿≈««ƒ∆≈«≈«ƒ
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Ì‰Â66Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ67ÔÈ‡ ÔÓˆÚ ¯ËM‰ È„Ú Ï·‡ . ¿≈ƒƒ¬»≈≈«¿»«¿»≈
;Ì‰ÈÙa ˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡ ¯ËL BÏ ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿»«≈««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

ÔÈc ˙È·e ,ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a Ï·‡68.Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ ¬»»ƒ¿≈ƒ≈ƒƒƒ

קסח.62) שם רקבון.63)משנה, בו שלט נתקלקל,
"הולך 64) רבינו ומפרש "שנמחק", כתוב: במשנה

שאם  בו. הכתוב את לקרוא עוד אפשר שעה ולפי להמחק",
עליו  "מעמיד במשנה: שאמרו מה יתפרש כיצד ממש, נמחק
עדים  שיש אלא לגמרי, שנמחק מפרש שם [רשב"ם עדים"?

בו]. כתוב היה מה הכתוב 65)היודעים את שיקראו
עכשיו  לבוא למלוה כשאיֿאפשר הוא, המדובר בשטר.

קיום. לקבל כדי מאשרים 67)ביתֿהדין.66)לביתֿדין,
בהלכה  - הקיום נוסח הראשון. השטר תוכן את בכתב
לפנינו. השטר עדי כשאין עושים זה וקיום הבאה.

חתימתם.68) ועל בשטר הכתוב על ומעידים

.‚È¯Á‡ ¯ËL ÔÈ·˙Bk ?‰Ê ¯ËL ÔÈÓi˜Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»«≈
‡ÈˆB‰ ,ÈBÏÙe ÈBÏÙe ÈBÏt ÔÈc ˙Èa e‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÌBÈa BpÓÊe ,eÈÙÏ ˜ÁÓ ¯ËL ÈBÏt Ôa ÈBÏt¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿»¿»≈¿«¿

ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe ,ÈBÏt69e·˙k Ì‡Â .70e˜˜Ê‰Â : ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¿ƒ»¿¿À¿«¿
ÌÈ„Ú ÏL Ô˙e„ÚÏ71˙eÎÓ ˙‡ˆÓÂ72¯ËLa ‰·Bb - ¿≈»∆≈ƒ¿ƒ¿≈¿À∆∆∆ƒ¿»

e·˙k ‡Ï Ì‡Â ;¯Á‡ Ìei˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,BÏ e·˙kL ‰Ê∆∆»¿¿≈»ƒƒ«≈¿ƒ…»¿
Ôk73ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„Ú‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ -74 ≈»ƒ¿»ƒ¿»»«»≈ƒ»ƒƒ

Ìi˜˙zL „Ú75.Ô˙e„Ú «∆ƒ¿«≈≈»

הלווה,69) שם הפרטים: שאר גם שכותבים מאליו, מובן
הקיום. של וזמנו הפרעון זמן ההלוואה, ברייתא,70)סכום

קסח. תוכנו,71)שם על בפנינו העידו עצמם השטר עדי
חתימתם. פגם 72)ואישרו או שינוי כל מצאנו לא

ביתֿדין 73)בעדותם. בפני הופיעו לא השטר עדי כלומר,
העדים  וחתימות בשטר. הכתוב את שקראו אחרים עדים אלא

בביתֿהדין. מקויימות היו לא השטר חתימת 74)על על
השטר. מגידֿמשנה).75)עדי (עלֿפי תתקבל

.„È·BÁ ¯ËL76Ú¯˜˙pL77B‡ ˜ÁÓ .¯Lk - ¿«∆ƒ¿»«»≈ƒ¿«
¯k BÓeM¯ Ì‡ ,LËLh78˙Èa Ú¯˜ Ú¯˜ .¯Lk - ƒ«¿≈ƒƒƒ»»≈ƒ¿«∆«≈

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÔÈc79È˙L ?ÔÈc ˙Èa Ú¯˜ e‰ÊÈ‡ . ƒ¬≈∆»≈∆∆«≈ƒ¿ƒ
·¯ÚÂ80. »≈∆

בכוונה.77)שם.76) האותיות,78)שלא ניכרות
לקרוא. תוקף.79)ואפשר כל לו שאין עליו מעיד הקרע

יהודה.80) רב דעת נגד שם כאביי פסק ולרחבו. לארכו
כתב  בין ביתֿדין? קרע איזה אמרו: גיטין [בירושלמי
- הבבלית הגמרא לשיטת מנוגדת זו ששיטה מפני לעדים.
שבבבלי, השיטות שתי שהביא הרי"ף וגם רבינו, הביאה לא

זו]. שיטה השמיט

.ÂËÚ¯tL ÈÓ81‰ˆ¯ Ì‡ :B·BÁ ˙ˆ˜Ó82,ÛÈÏÁÓ - ƒ∆»«ƒ¿»ƒ»»«¬ƒ
c ˙Èa BÏ ÔÈ·˙BÎÂÔÓfÓ ·BÁ‰ ¯‡La ¯Á‡ ¯ËL ÔÈ ¿¿ƒ≈ƒ¿»«≈ƒ¿»«ƒ¿«

¯ËM‰ È„Ú ‡Ï Ï·‡ ,ÔBL‡¯83·zÎÈ - ‰ˆ¯ Ì‡Â ; ƒ¬»…≈≈«¿»¿ƒ»»ƒ¿…
¯·BL84. ≈

קע:81) שם.83)המלוה.82)שם רב, אמר הונא כרב
שובר.84) שכותבים הלכה נפסקה קעא: שם

.ÊË¯ËM‰ ÈÏ „·‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Â ,B·BÁ Ú¯ÙÏ ‡a‰«»ƒ¿…«¿»«««¿∆»«ƒ«¿»
‰ÂlÏ LÈÂ .B·BÁ Ïk Ú¯tÈÂ ¯·BL BÏ ·zÎÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿…≈¿ƒ»«»¿≈«…∆
.„·‡L ÔÚBËÂ B¯ËL L·BkL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï¿«¬ƒ¿»«ƒ∆≈¿»¿≈∆»«
,BÏˆ‡ ¯ËM‰ :¯Ó‡Â È‡cÂ ˙ÚË ‰Âl‰ ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»««…∆«¬«««¿»««¿»∆¿

BÒÈÎa BÁÈp‰ ‰zÚÂ85‰ÂÏn‰ Ú·MiL ,È˙Ba¯ e¯B‰ - ¿«»ƒƒ¿ƒ««∆ƒ»«««¿∆
·zÎÈÂ B·BÁ Ú¯tÈ Ck ¯Á‡Â ,¯ËM‰ „·‡L ˙q‰∆≈∆»««¿»¿««»ƒ»«¿ƒ¿…

.¯·BL≈

לשמור 85) יצטרך שלא כדי השטר, את לו שיחזיר ודורש
השובר. את

.ÊÈ‡ÈˆB‰L ÈÓ86¯Ó‡Â ,‰Óa ·BÁ ¯ËL87ÈÏ eOÚ : ƒ∆ƒ¿«¿»∆¿»«¬ƒ
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁa ÌÈL epnÓ88˙eÎfL ; ƒ∆¿«ƒ«¬ƒƒ¬ƒƒ≈ƒ∆¿

‰ÂlÏ ‡È‰89epÚ¯ÙÈ Ì‡L ,„Á‡ ¯ËLa Ïk‰ ˙BÈ‰Ï ƒ«…∆ƒ¿«…ƒ¿»∆»∆ƒƒ¿»∆
Ìe‚t B¯ËL ‡ˆÓ - ˙ˆ˜Ó90ÔÎÂ .91ÈL ‡ÈˆB‰ Ì‡ ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿≈ƒƒ¿≈

Ô˙B‡ ÈÏ eOÚ :¯Ó‡Â ,ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁa ˙B¯ËL¿»«¬ƒƒ¬ƒƒ¿»«¬ƒ»
ÏÎÏ Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ ‡l‡ ,BÏ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ‰‡Óa¿≈»≈ƒ∆»ƒƒ¿»
‡lL ,ÌÈL ˙BÈ‰Ï ‰ÂlÏ ‡È‰ ˙eÎfL ;„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»∆¿ƒ«…∆ƒ¿¿«ƒ∆…

Ïk‰ ˙a‚Ï ˙Á‡ ÌÚÙa ÔÈca B˙B‡ ÛÎÈ92. »…«ƒ¿««««ƒ¿…«…

קעב.86) שם רבא, של שלא 88)לביתֿדין.87)מימרא
הלווה. בהסכמתו.89)מדעת שלא זכותו להפסיד ואין

למעלה 90) ולמדנו פגום, שטר נקרא - מקצתו שנפרע שטר
בשבועה. אלא יפרע לא וכו' שטרו את הפוגם ה"א): (פי"ד

שם.91) בבת 92)רבא, לתבוע רשאי שהמלוה אףֿעלֿפי
ולומר  להשתמט ללווה יהיה קל השטרות, שני פרעון אחת
מהֿשאיןֿכן  זמן, לאחר והשני אחד שטר היום לך אפרע
ומחצה  עכשיו מחצה פורע אני יטעון ואם אחד. בשטר
שיהיה  רוצה אינני - בצדק - המלוה יטעון - זמן לאחר

שבועה. ואתחייב פגום שטרי

.ÁÈ‡ÈˆB‰93e‰eÚ¯˜ :¯Ó‡Â ,‰‡Óa ·BÁ ¯ËL ƒ¿«¿≈»¿»«¿»
ÌÈMÓÁa ¯Á‡ ¯ËL ÈÏ e·˙ÎÂ94.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ¿»«≈«¬ƒƒ≈¿ƒ

;‰‡Ó ÏL ¯ËL ÏÚ ¯·BL BÏ ·˙ÎÂ ,Ïk‰ BÚ¯t ‡nL∆»¿»«…¿»«≈«¿»∆≈»
‰Ê Ìei˜ ‡ÈˆBÈÂ ¯ÊÁiLÎe95‡ÈˆBÈÂ ,ÌÈMÓÁ ¯ËL ÏÚ ¿∆«¬…¿ƒƒ∆«¿«¬ƒƒ¿ƒ

‡e‰ ¯Á‡ ¯ËL ‰Ê :BÏ ¯Ó‡È - ¯·BM‰ ‰Âl‰96. «…∆«≈…«∆¿»«≈

שם.93) אשי, רב של שנפרעתי 94)מימרא משום
חמשים.95)חמשים. על ביתֿדין נוגע 96)של שוברך

נוגע  עכשיו מוציא שאני והשטר שפרעת, מאה של לשטר
חמשים. של אחרת להלוואה

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
נותן 1) ומי שניהם מדעת אלא שטרות כותבים שאין מבאר

שניהם, מדעת שלא שכותבים שטרות ויש לסופר השכר
על  חותמים עדים ושאין יום שלושים בעיר שמו מוחזק ודין
וראש  וקראוהו לקרותו ויודעים גדולים כשהם אלא השטר
ודין  קראו, שלא פי על אף השטר קיום על חותם דין בית

שווים. אביהם ושמות ושמותיהם אחת בעיר שהיו שניים

.‡e¯‡a ¯·k2ÔÈ·˙Bk - ÔÈ˜ Ba LiL ·BÁ ¯ËML , ¿»≈«¿∆¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ
ÔÎÂ .BnÚ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂlÏ B˙B‡«…∆««ƒ∆≈««¿∆ƒ¿≈

ÔÈ·˙Bk3¯ÎBÓÏ ¯ËL4.BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿»¿≈««ƒ∆≈«≈«ƒ
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‰Âl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂÏÓÏ ¯·BL ÔÈ·˙Bk ÔÎÂ¿≈¿ƒ≈¿«¿∆««ƒ∆≈«…∆
·BLÂ ,BnÚ‰M‡Ï ¯5,dnÚ dÏÚa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ¿≈¿ƒ»««ƒ∆≈«¿»ƒ»

BnÚ BzL‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ LÈ‡Ï Ë‚Â6ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿≈¿ƒ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¬»≈
ÔÈ‡eOÂ ÔÈÒe¯‡ È¯ËL ÔÈ·˙Bk7˙eÒÈ¯‡ È¯ËLÂ , ¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¬ƒ

˙eÏa˜Â8ÔÈic‰ ˙¯È¯a ¯ËLe ,9˙BÚË ¯ËL B‡ ¿«¿»¿«¿ƒ«««»ƒ¿««¬
ÔÈÈ„ ÈÏÚa10˙ÚcÓ ‡l‡ ,ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓ ÏÎÂ «¬≈ƒƒ¿»«¬≈≈ƒ∆»ƒ««

el‡‰ ˙B¯ËM‰ ÏÎÂ .Ì‰ÈL11¯‰f‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ¿≈∆¿»«¿»»≈¿ƒƒ¿ƒ»≈
Ôew˙a12˙B¯ËM‰ ¯‡Lk13. ¿ƒ»ƒ¿»«¿»

ה"ה.2) הקודם קסז:3)בפרק  בבאֿבתרא משנה
קנין 4) בו שכתוב רבינו התנה לא מוכר, גבי מכירה. שטר

בו  כשאין אפילו שכותבים ומשמע בשטרֿחוב, שהתנה כמו
יג:) (בבבאֿמציעא אסי שרב יוצא, זו ומשיטתו קנין.
התכוון  קנין) בהם (שיש הקנאה בשטרי משנתנו שפירש
ופוסק  חולק, רלח סי' חו"מ [וב'טור' בלבד. לשטריֿחוב
בשטר  שגם משום מכר, לשטרי חוב שטרי בין הבדל שאין
ללוקח  וימסרנו בתשרי שטר יכתוב שמא חוששים, מכר
ויטרוף  זה ויבוא לאחר, השדה את ימכור ובכסלו בניסן,
קנין  בו וכשיש ראשון. לוקח הוא כאילו השדה את ממנו
וכדבריו  יטרוף. וכדין הראשון ללוקח השדה נקנתה באמת
כתב, ובמגידֿמשנה שם. ערוך' ב'שולחן המחבר גם כתב
טעמו  נתברר ולא והרשב"א. והרמב"ן רש"י דעת היא שכן

למכר]. הלוואה בין שחילק רבינו שנפרעה 5)של
הפסד  לגרימת חשש כל אין אלה, שטרות בכל כתובתה.
בכך  רוצה הוא ואם לכתוב, שמבקש לזה מחוץ שהוא, למי

להתנגד. נימוק בעל6ֿ)אין אשתו מגרש שאיש משום
להסכמתה. צורך כל אין - שם 7)כרחה ב"ב בגמרא

החתן  אבות התחייבויות פירוש, פסיקתא" "שטרי פירשו:
לנדוניא. וכך כך לבניהם להעניק שכותב 8)והכלה שטר

חלק  ויקבל שיעבדה, לפלוני שדהו מוסר שהוא השדה בעל
או  שליש כגון מהיבול, מסוים חלק לו כשקבע מהיבול.
לשטח  סאים וכך כך - קבוע שכרו ואם אריס. זה הרי רביע,
קבלן. זה הרי - לא ובין יצליח היבול אם בין מסוים,

בשטר.9) זאת וכותבים השני, וכן דיין לו בורר זה בעלֿדין
כתוב:10) - שם במשנה, טענותיהם. כותבים ביתֿדין

ברירת  א. פירושים: שני נאמרו ובגמרא בירורין". "שטרי
שניהם. רבינו וקיבל הטענות. שטר ב. שאין 11)דיינים;

טענה  ושטרי ברירה שטרי כגון אדם, לשום חיוב בהם
להם. קפדני.12)והדומים בדיוק מנוסחים שיהיו

בהם.13) וכיוצא מכר הלוואה, שטרי

.·Ô˙B ÈÓe14‰Âl‰ - ‰‡ÂÏ‰ È¯ËLa ?¯ÙBq‰ ¯ÎO ƒ≈¿««≈¿ƒ¿≈«¿»»«…∆
¯ÎO Ô˙B15Á˜Bl‰ - ¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËL·e .16Ô˙B ≈»»¿ƒ¿≈∆»ƒ¿»«≈«≈

Ëb‰ ¯ÎO ˙˙B ‰M‡‰Â .¯ÎO17¯ÎO Ô˙B Ô˙Á‰Â . »»¿»ƒ»∆∆¿««≈¿∆»»≈¿«
B‡ ÒÈ¯‡‰ ÔÎÂ Ïa˜Ó‰Â .ÔÈ‡eOp‰ B‡ ÔÈÒe¯‡‰ ¯ËL¿«»≈ƒ«ƒƒ¿«¿«≈¿≈»»ƒ
ÔÈic‰ ˙¯È¯a ¯ËL Ï·‡ .¯ËM‰ ¯ÎO Ô˙B ¯ÈÎO‰«»ƒ≈¿««¿»¬»¿«¿ƒ«««»ƒ
.¯ÎO ÔÈ˙B Ì‰ÈL - ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË B‡«¬«¬≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»

שם.14) במשנה, מבוארים אלה הוא:15)דינים הכלל
ומובן  הסופר, שכר משלם הוא - בדבר ביותר המעוניין

בהלוואה. מעוניין לו 16)שהלווה רוכש כשהוא השמח
הגט,17)קרקע. שכר נותן שהבעל שנינו קסז: שם

ונתן", . . . "וכתב תורה: שכתבה מפני נימקו: שם ובגמרא
מעיגון, להימנע כדי נותנת, האשה אלא כך נוהגים אין אבל
קכ  סי' אבןֿהעזר יוסף' ב'בית לשלם. הבעל ירצה כשלא
התקנה, אחר שגם - ואומר להרא"ש, הגט סדר על מסתמך
תיקנו  מסרב כשהוא ורק הגט, כתיבת שכר לשלם הבעל על
התשלום, דמי את לבעל מקנים והם תשלם, שהאשה חכמים
כספה  להפקיע חכמים ביד כוח ויש ונתן", "וכתב לקיים כדי
פסק  וכן הפקר. - ביתֿדין שהפקר משום האשה, של

ס"א. שם ערוך' ב'שולחן

.‚B¯·Á ÈÙa ‡lL „Á‡Ï ÔÈ·zÎp‰ ˙B¯ËM‰ „Á‡∆»«¿»«ƒ¿»ƒ¿∆»∆…ƒ¿≈¬≈
˙ÚcÓ ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ˙B¯ËM‰ „Á‡Â¿∆»«¿»∆≈¿ƒ»∆»ƒ««
ÔÈ·˙BkL ¯ËL ÔB‚k ,ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ÈLe Ì‰ÈL¿≈∆¿≈∆¿ƒ¿¿»∆¿ƒ

‰ÂÏnÏ18Á˜BlÏ B‡19ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ôlk - ««¿∆«≈«À»¿ƒƒ∆ƒ¿»≈ƒ
¯ËMaL ˙BÓM‰ ÔÈ¯ÈkÓ20ÈBÏt Ôa ÈBÏt ‡e‰ ‰fL , «ƒƒ«≈∆«¿»∆∆¿ƒ∆¿ƒ

eOÚÈÂ ÌÈL e‡B·È ‡nL ;ÈBÏt Ôa ÈBÏt e‰ÊÂ¿∆¿ƒ∆¿ƒ∆»»¿«ƒ¿«¬
‰Ê e„BÈÂ ,ÌÈ¯Á‡ ˙BÓLa Ô‰È˙BÓL epLÈÂ ,‡Èe¿̃¿»ƒ«¿≈∆¿≈¬≈ƒ¿∆

.‰ÊÏ»∆

עמו.18) עמו.19)כשלווה שמות 20)כשהמוכר
גט  גבי מכירן" שיהא "ובלבד אמרו: במשנתנו שניהם.
שניהם, להכיר צריכים למה שם, בגמרא ונימקו ושובר.
לה  ויתנו אשתו, שאינה זרה אשה שם על גט יכתוב שמא
כותבת  האשה שמא חוששים בשובר וכן כתובתה, ותגבה
השובר  לו ותתן בעלה, שאינו אחר איש שם על השובר את
שמות  את שיכירו צריך ולפיכך כתובתה, אשתו ותפסיד
גבי  רבינו מצריך למה מקשה: [במגידֿמשנה שניהם.
להפסיד  חשש כל אין הרי שניהם? שיכירו ומכר שטרֿחוב
לומר  ואין המוכר? ואת הלווה את כשמכירים שהוא, למי
שמות  וגם כשמו ששמו אדם עוד שם יש שמא שחוששים
בן  יוסף שני קעב.): (שם שנינו שהרי שוים, אבותיהם
שטרֿחוב  עליהם מוציאים אין - אחת בעיר הדרים שמעון
זה), שם על הכתוב בשטרֿחוב מהם גובים אין (פירוש,
קושיא  ומתוך מכר. שטר עליהם מוציאים שאין ומכלֿשכן
כשאינם  גם כותבים והלוואה, שבמכירה להלכה פסק זו

המלוה]. ואת הלוקח את מכירים

.„ÈÓ Ïk21ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÚa BÓL ˜ÊÁ‰L22ÔÈ‡ - »ƒ∆À¿«¿»ƒ¿ƒ≈
BÏ LÈ ¯Á‡ ÌL ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ23È„k e‰pL ‡e‰Â , ¿ƒ∆»≈«≈≈¿ƒ»¿≈

ÔÈ‡ - Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;‡Èe˜ ˙BOÚÏÂ ˙Bn¯Ï¿«¿«¬¿¿»∆ƒ«»≈≈≈
¯ÈÚa BÓL ˜ÊÁ‰ ‡lL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .ÛBÒ ¯·cÏ«»»¿ƒ»ƒ∆…À¿«¿»ƒ
·iÁ È‡L ¯ËL ÈÏÚ e·˙k :¯Ó‡Â ‡·e ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ»¿»«ƒ¿»«¿»∆¬ƒ«»
„Ú BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck ‰ÊÏ B‡ ÈBÏÙÏƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ»ƒ≈¿ƒ«

˜ÊÁÈ B‡ BÓL ‰fL ‰È‡¯ ‡È·iL24. ∆»ƒ¿»»∆∆¿À¿«

קסז:21) ששמו 22)שם והודיע אחרת מעיר הבא אדם
יום. שלשים זה בשם לו וקראו וכך, אדם 23)כך אין

(רש"י  כרמאי ויתפרסם הדבר יוודע פן רב, זמן שמו מחליף
יום.24)שם). שלשים שיעברו עד ימתין

.‰¯ËL Ïk25:¯Ó‡ÈÂ ‰Âl‰ ÔÚËÈÂ eÈÙÏ ‡ˆiL »¿»∆≈≈¿»≈¿ƒ¿««…∆¿…«
ÈÓLk BÓL ‰ÏÚ‰ ¯Á‡ È‡n¯ ‡nL ,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡≈ƒ«»¿∆»«««≈∆¡»¿ƒ¿ƒ
‡l‡ ÌeÏk ·iÁ È‡ ‰ÊÏ ‡Ï :¯Ó‡L B‡ ;‰ÊÏ ‰„B‰Â¿»»∆∆»«…»∆¬ƒ«»¿∆»
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È·BÁ ÏÚa ÌLk BÓL ‰ÏÚ‰Â ‡e‰ È‡n¯ ‰ÊÂ ,¯Á‡Ï¿«≈¿∆««¿∆¡»¿¿≈««ƒ
ÔÈ‡ ,ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL ˜ÊÁ‰ ‡lL ¯Á‡Ó -≈««∆…À¿«»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ≈
ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,‡e‰ ‰˜ÊÁL ;ÂÈ¯·„Ï ÔÈLLBÁ¿ƒƒ¿»»∆¬»»∆≈»≈ƒ
ÌÈ¯kÊp‰ el‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ¿ƒ««¿»∆»ƒ≈«ƒƒ≈«ƒ¿»ƒ

Ba26Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ÔÎÂ .¿≈¬»»∆≈¿ƒ««¿»∆»ƒ
ÔÓˆÚ ÏÚ e„ÈÚ‰L el‡L È‡cÂa Ì‰Ï Ú„B Ôk≈«»∆¿««∆≈∆≈ƒ««¿»

ÌÈÏB„b27¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â .˙Ú„ È·e ¿ƒ¿≈««¿≈»≈ƒ¿ƒ««¿»
ÌzÁÏÂ ˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡28. ∆»ƒ≈¿ƒƒ¿¿«¿…

קלח:25) כשאינם 26)שם לחתום להם אסור שהרי
אלאֿאםֿ כותבים שאין כל אמרו: קלח: שם אותם. מכירים

אחרת. ראיה צריך אינו - מכירים "חזקה 27)כן קנה. שם
גדול". נעשה אלאֿאםֿכן השטר על חותמין העדים אין -

הבאה.28) ההלכה ראה

.ÂÔ‰Ï eÚ¯˜Â ,ÌzÁÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ÌÈ„Ú29˜ÏÁ ¯È ≈ƒ∆≈¿ƒ«¿…¿»¿»∆¿»»»
Ô˙B‡ ÔÈkÓ - ÌeM¯‰ ÏÚ eÓ˙ÁÂ30˙ec¯Ó ˙kÓ31, ¿»¿«»ƒ«ƒ»«««¿
ÏeÒt ¯ËM‰Â32. ¿«¿»»

השריטות 29) את מלאו והעדים בסכין, האותיות את רשמו
את 30)בדיו. והלקה כהנא, רב לפני שבא מעשה שם,

נקראת 31)העדים. חכמים דברי על עבירה בעוון הלקאה
התורה. מן הלקאה משמעותו "מלקות" סתם מרדות". "מכת

מביא 32) [במגידֿמשנה חכמים כתיקון נעשה שלא מפני
כך: אמרו שם שבגמרא מפני כשר, שהשטר הרשב"א דעת
את  שפסלו הוסיפו: ולא כהנא", רב (הלקהו) "ונגדיה
לחתום  לכתחילה התירו אשה שבגט מכיון ועוד, השטר.
שבשאר  ומכאן, פסולה. אינה שהחתימה ברור הרי כך,
כתב  הקודמת, בהלכה כשרה]. בדיעבד עלֿכלֿפנים שטרות
כתב  וכאן לקרוא, יודעים אלאֿאםֿכן חותמים שאין רבינו
לבין  לכתחילה בין מחלק שהוא נראה בלבד, "לחתום" רק
לקרוא  יודעים כשאינם חותמים אין לכתחילה דיעבד.
לחתום  יודעים כשאינם רק מלקים אבל לפניהם. ומקרים
על  - כהנא שרב אמרו, שם בגמרא וחתמו. - להם וקרעו

הלקה. חתימה

.ÊÔÈc ˙Èa L‡¯33‡¯˜Â ,¯ËM‰ ÔÈÚ Ú„BÈ ‰È‰L …≈ƒ∆»»≈«ƒ¿««¿»¿»»
ÔÈÓ‡Ó ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ¯ÙBq‰ ÂÈÙÏ ¯ËM‰«¿»¿»»«≈∆ƒ¿«¬ƒ

B˙B‡34ÂÈÏÚ B˙ÓÈ‡Â35Û‡ ¯ËM‰ ÏÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»»»¬≈∆≈««¿»«
ÌÚ‰ ¯‡L ÔÈ‡Â .BÓˆÚa ‡e‰ e‰‡¯˜ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…¿»»¿«¿¿≈¿»»»

Ôk ˙BOÚÏ ÔÈ‡M¯36„Ú‰ ‡¯˜iL „Ú ,37‰lÓ ¯ËM‰ «»ƒ«¬≈«∆ƒ¿»»≈«¿»ƒ»
.‰lÓa¿ƒ»

הסופר 33) לפניו שקרא שטר על חתם נחמן שרב אמרו, שם
שלו.34)שלו. בסופר מלא אימון ביתֿהדין לראש
לשנות.35) יעיז ולא מפניו מפחד שם:36)הסופר

אחריני, וספרי נחמן רב אבל דייני, וספרי נחמן רב "ודוקא
לא". - אחרינא ואינש דיינא השטר.37)ספרי על החותם

.ÁÌÈL38Ôa ÛÒBÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÌL ,¯ÈÚa eÈ‰L ¿«ƒ∆»»ƒ≈»∆»≈∆≈∆
‰Ê ÏÚ ‰Ê ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÔBÚÓL39, ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿«∆«∆

·BÁ ¯ËL Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡ ‡ÏÂ40Ì‡ ‡l‡ , ¿…«≈»¿ƒ¬≈∆¿«∆»ƒ
ÔÓˆÚa ¯ËM‰ È„Ú e‡a Ôk41¯ËM‰ e‰Ê :e¯Ó‡Â ≈»≈≈«¿»¿«¿»¿»¿∆«¿»

ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰‡ÂÏ‰a BÏ e„Ú‰L e‰ÊÂ ÂÈÏÚ e„Ú‰L∆≈«¿»»¿∆∆≈«¿««¿»»¿≈≈
‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ô‰È˙BL ÔÈL¯‚Ó¿»¿ƒ¿≈∆∆»∆ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ¿»

ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa „Á‡Ï42Ôa ÛÒBÈ ÏL B¯ËML ¯·BL ¿∆»≈¿»»≈∆¿»∆≈∆
ÔBÚÓL43˙B¯ËL - Úe¯tÂÈÏÚL Ô‰ÈL44ÔÈÚe¯t45. ƒ¿»«¿»¿≈∆∆»»¿ƒ

Ô‰È·‡ ˙BÓLe ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML el‡ eOÚÈ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈∆¿≈∆»ƒ¿¬ƒ∆
eLlLÈ ?ÔÈÂL46- ÔÈÂL Ô‰È˙B·‡ ˙B·‡ ˙BÓL eÈ‰ . »ƒ¿«≈»¿¬¬≈∆»ƒ
Ô‰ÈÓÈÒ e·zÎÈ47- Ô˙¯eˆa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓB„ eÈ‰ . ƒ¿¿ƒ»≈∆»ƒ∆»∆¿»»
ÔÒeÁÈ e·zÎÈ48- ÌÈ‰k Ì‰ÈL ,ÌÈiÂÏ Ì‰ÈL eÈ‰ . ƒ¿¿ƒ»»¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆…¬ƒ

˙B¯B„ e·zÎÈ49. ƒ¿¿

קעב.38) ב"ב ללווה 39)משנה, שטר שכותבים מפני
ואמר  זה בא שמא חוששים ה"א), (ראה עמו מלוה שאין
ואחרֿכך  כסף, מחברי ללוות רוצה שאני שטר לי כתבו
כסף  לחברי הלויתי ויטעון בביתֿדין השטר את יוציא
שאמרנו  קנין, בו שאין ששטר יוצא, ומזה קעג). שם (גמרא
זה  על זה מוציאים - עמו מלוה כשאין כותבים שאין בה"א

רשב"א). בשם לא 40)(מגידֿמשנה יטעון: אחד שכל
לוה. חברי אלא משום 41)אני, שטר, תוקף לו יש ואז

אבל  אבותיהם, אבות שמות להוסיף עכשיו גם רשאים שהם
- הלווה הוא שזה אנו יודעים ואמרו אחרים עדים באו אם
מי  מברר אינו עצמו השטר שהרי עלֿפה, כמלוה זה הרי

לשטר. קשר כל להם אין האחרים והעדים של 42)הלווה,
כסף.43)לווה. ממנו משניהם,44)שלויתי לוה אם

כתבתי  אני לא טוען: אחד וכל החוב, את תובעים ושניהם
חברי. אלא השובר אחד 45)את לכל לטעון יכול הלווה

החוב  את לגבות לזה זה הרשאה יתנו אם ואפילו פרעתי. -
חובי  לפרעון לידי שלם ויטעון: המורשה ויבוא ממהֿנפשך,
שניהם, פרעתי לטעון: הלווה יכול - חברי של חובו או
כלל  שבדרך ואףֿעלֿפי נאבד, או שובר לקחתי לא ומאחד
שהשובר  והטעם, בשטר. במלוה כך לטעון נאמן הלווה אין
בשם  מגידֿמשנה (ראה השטרות שני של תוקפם מערער
של  שטרו שטרותיו בין לאחד "נמצא [במשנה: רשב"א).
רב  ופירשו פרועין". שניהם שטרות פרוע, שמעון בן יוסף
החוב  ששטר כתב, המלוה אצל שנמצא הושעיא, ורב ירמיה
שם, בגמרא והקשו פרוע. הוא - הלווה שמעון בן יוסף של
עליהם? חוב שטר מוציאים אין - זה כתב בלי גם הרי
בשטר  משולשים כשהיו שהמדובר הושעיא, רב ופירש
ולא  שוים) שאינם השלישי הדור שמות גם בשטרות (נכתבו
פירש  ואביי זו). הלכה סוף (ראה בשובר משולשים היו
ורבינו  שמעון. בן מיוסף הלווה של שטרותיו בין כשנמצא
המלה: את הוסיף שהרי אביי, של פירושו לפי כאן העתיק
רב  לדעת גם רבינו מסכים שלהלכה מובן "שעליו".

השלישי.46)הושעיא]. הדור שמות כגון:47)יכתבו
וכדומה. לבן שחור, נמוכה, או גבוהה לוי,48)קומה כהן,

שאין 49)ישראל. לדור שיגיעו עד - מחומשים מרובעים,
שוים. שמותיהם

.ËÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰50Ôa ÈBÏt È‡ :Ba ·e˙kL ¯ËL ƒ»»¿»∆»¬ƒ¿ƒ∆
EnÓ È˙ÈÂÏ ÈBÏt51ÌL Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó ¿ƒ»ƒƒƒ¿»∆««ƒ∆≈≈

‰·Bb B„È ˙ÁzÓ ‰Ê ¯ËL ‡ˆiL ÈÓ Ïk - ‰ÂÏn‰««¿∆»ƒ∆»»¿»∆ƒ««»∆
Ba52‡e‰ ¯Á‡ ÏL :¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¿≈»ƒ¿¿«∆«≈
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È·BÁ ÏÚa ÌLk BÓL ‰ÏÚ‰Â ‡e‰ È‡n¯ ‰ÊÂ ,¯Á‡Ï¿«≈¿∆««¿∆¡»¿¿≈««ƒ
ÔÈ‡ ,ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL ˜ÊÁ‰ ‡lL ¯Á‡Ó -≈««∆…À¿«»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ≈
ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,‡e‰ ‰˜ÊÁL ;ÂÈ¯·„Ï ÔÈLLBÁ¿ƒƒ¿»»∆¬»»∆≈»≈ƒ
ÌÈ¯kÊp‰ el‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ¿ƒ««¿»∆»ƒ≈«ƒƒ≈«ƒ¿»ƒ

Ba26Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ÔÎÂ .¿≈¬»»∆≈¿ƒ««¿»∆»ƒ
ÔÓˆÚ ÏÚ e„ÈÚ‰L el‡L È‡cÂa Ì‰Ï Ú„B Ôk≈«»∆¿««∆≈∆≈ƒ««¿»

ÌÈÏB„b27¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â .˙Ú„ È·e ¿ƒ¿≈««¿≈»≈ƒ¿ƒ««¿»
ÌzÁÏÂ ˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡28. ∆»ƒ≈¿ƒƒ¿¿«¿…

קלח:25) כשאינם 26)שם לחתום להם אסור שהרי
אלאֿאםֿ כותבים שאין כל אמרו: קלח: שם אותם. מכירים

אחרת. ראיה צריך אינו - מכירים "חזקה 27)כן קנה. שם
גדול". נעשה אלאֿאםֿכן השטר על חותמין העדים אין -

הבאה.28) ההלכה ראה

.ÂÔ‰Ï eÚ¯˜Â ,ÌzÁÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ÌÈ„Ú29˜ÏÁ ¯È ≈ƒ∆≈¿ƒ«¿…¿»¿»∆¿»»»
Ô˙B‡ ÔÈkÓ - ÌeM¯‰ ÏÚ eÓ˙ÁÂ30˙ec¯Ó ˙kÓ31, ¿»¿«»ƒ«ƒ»«««¿
ÏeÒt ¯ËM‰Â32. ¿«¿»»

השריטות 29) את מלאו והעדים בסכין, האותיות את רשמו
את 30)בדיו. והלקה כהנא, רב לפני שבא מעשה שם,

נקראת 31)העדים. חכמים דברי על עבירה בעוון הלקאה
התורה. מן הלקאה משמעותו "מלקות" סתם מרדות". "מכת

מביא 32) [במגידֿמשנה חכמים כתיקון נעשה שלא מפני
כך: אמרו שם שבגמרא מפני כשר, שהשטר הרשב"א דעת
את  שפסלו הוסיפו: ולא כהנא", רב (הלקהו) "ונגדיה
לחתום  לכתחילה התירו אשה שבגט מכיון ועוד, השטר.
שבשאר  ומכאן, פסולה. אינה שהחתימה ברור הרי כך,
כתב  הקודמת, בהלכה כשרה]. בדיעבד עלֿכלֿפנים שטרות
כתב  וכאן לקרוא, יודעים אלאֿאםֿכן חותמים שאין רבינו
לבין  לכתחילה בין מחלק שהוא נראה בלבד, "לחתום" רק
לקרוא  יודעים כשאינם חותמים אין לכתחילה דיעבד.
לחתום  יודעים כשאינם רק מלקים אבל לפניהם. ומקרים
על  - כהנא שרב אמרו, שם בגמרא וחתמו. - להם וקרעו

הלקה. חתימה

.ÊÔÈc ˙Èa L‡¯33‡¯˜Â ,¯ËM‰ ÔÈÚ Ú„BÈ ‰È‰L …≈ƒ∆»»≈«ƒ¿««¿»¿»»
ÔÈÓ‡Ó ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ¯ÙBq‰ ÂÈÙÏ ¯ËM‰«¿»¿»»«≈∆ƒ¿«¬ƒ

B˙B‡34ÂÈÏÚ B˙ÓÈ‡Â35Û‡ ¯ËM‰ ÏÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»»»¬≈∆≈««¿»«
ÌÚ‰ ¯‡L ÔÈ‡Â .BÓˆÚa ‡e‰ e‰‡¯˜ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…¿»»¿«¿¿≈¿»»»

Ôk ˙BOÚÏ ÔÈ‡M¯36„Ú‰ ‡¯˜iL „Ú ,37‰lÓ ¯ËM‰ «»ƒ«¬≈«∆ƒ¿»»≈«¿»ƒ»
.‰lÓa¿ƒ»

הסופר 33) לפניו שקרא שטר על חתם נחמן שרב אמרו, שם
שלו.34)שלו. בסופר מלא אימון ביתֿהדין לראש
לשנות.35) יעיז ולא מפניו מפחד שם:36)הסופר

אחריני, וספרי נחמן רב אבל דייני, וספרי נחמן רב "ודוקא
לא". - אחרינא ואינש דיינא השטר.37)ספרי על החותם

.ÁÌÈL38Ôa ÛÒBÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÌL ,¯ÈÚa eÈ‰L ¿«ƒ∆»»ƒ≈»∆»≈∆≈∆
‰Ê ÏÚ ‰Ê ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÔBÚÓL39, ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿«∆«∆

·BÁ ¯ËL Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡ ‡ÏÂ40Ì‡ ‡l‡ , ¿…«≈»¿ƒ¬≈∆¿«∆»ƒ
ÔÓˆÚa ¯ËM‰ È„Ú e‡a Ôk41¯ËM‰ e‰Ê :e¯Ó‡Â ≈»≈≈«¿»¿«¿»¿»¿∆«¿»

ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰‡ÂÏ‰a BÏ e„Ú‰L e‰ÊÂ ÂÈÏÚ e„Ú‰L∆≈«¿»»¿∆∆≈«¿««¿»»¿≈≈
‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ô‰È˙BL ÔÈL¯‚Ó¿»¿ƒ¿≈∆∆»∆ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ¿»

ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa „Á‡Ï42Ôa ÛÒBÈ ÏL B¯ËML ¯·BL ¿∆»≈¿»»≈∆¿»∆≈∆
ÔBÚÓL43˙B¯ËL - Úe¯tÂÈÏÚL Ô‰ÈL44ÔÈÚe¯t45. ƒ¿»«¿»¿≈∆∆»»¿ƒ

Ô‰È·‡ ˙BÓLe ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML el‡ eOÚÈ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈∆¿≈∆»ƒ¿¬ƒ∆
eLlLÈ ?ÔÈÂL46- ÔÈÂL Ô‰È˙B·‡ ˙B·‡ ˙BÓL eÈ‰ . »ƒ¿«≈»¿¬¬≈∆»ƒ
Ô‰ÈÓÈÒ e·zÎÈ47- Ô˙¯eˆa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓB„ eÈ‰ . ƒ¿¿ƒ»≈∆»ƒ∆»∆¿»»
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˙B¯B„ e·zÎÈ49. ƒ¿¿

קעב.38) ב"ב ללווה 39)משנה, שטר שכותבים מפני
ואמר  זה בא שמא חוששים ה"א), (ראה עמו מלוה שאין
ואחרֿכך  כסף, מחברי ללוות רוצה שאני שטר לי כתבו
כסף  לחברי הלויתי ויטעון בביתֿדין השטר את יוציא
שאמרנו  קנין, בו שאין ששטר יוצא, ומזה קעג). שם (גמרא
זה  על זה מוציאים - עמו מלוה כשאין כותבים שאין בה"א

רשב"א). בשם לא 40)(מגידֿמשנה יטעון: אחד שכל
לוה. חברי אלא משום 41)אני, שטר, תוקף לו יש ואז

אבל  אבותיהם, אבות שמות להוסיף עכשיו גם רשאים שהם
- הלווה הוא שזה אנו יודעים ואמרו אחרים עדים באו אם
מי  מברר אינו עצמו השטר שהרי עלֿפה, כמלוה זה הרי

לשטר. קשר כל להם אין האחרים והעדים של 42)הלווה,
כסף.43)לווה. ממנו משניהם,44)שלויתי לוה אם

כתבתי  אני לא טוען: אחד וכל החוב, את תובעים ושניהם
חברי. אלא השובר אחד 45)את לכל לטעון יכול הלווה

החוב  את לגבות לזה זה הרשאה יתנו אם ואפילו פרעתי. -
חובי  לפרעון לידי שלם ויטעון: המורשה ויבוא ממהֿנפשך,
שניהם, פרעתי לטעון: הלווה יכול - חברי של חובו או
כלל  שבדרך ואףֿעלֿפי נאבד, או שובר לקחתי לא ומאחד
שהשובר  והטעם, בשטר. במלוה כך לטעון נאמן הלווה אין
בשם  מגידֿמשנה (ראה השטרות שני של תוקפם מערער
של  שטרו שטרותיו בין לאחד "נמצא [במשנה: רשב"א).
רב  ופירשו פרועין". שניהם שטרות פרוע, שמעון בן יוסף
החוב  ששטר כתב, המלוה אצל שנמצא הושעיא, ורב ירמיה
שם, בגמרא והקשו פרוע. הוא - הלווה שמעון בן יוסף של
עליהם? חוב שטר מוציאים אין - זה כתב בלי גם הרי
בשטר  משולשים כשהיו שהמדובר הושעיא, רב ופירש
ולא  שוים) שאינם השלישי הדור שמות גם בשטרות (נכתבו
פירש  ואביי זו). הלכה סוף (ראה בשובר משולשים היו
ורבינו  שמעון. בן מיוסף הלווה של שטרותיו בין כשנמצא
המלה: את הוסיף שהרי אביי, של פירושו לפי כאן העתיק
רב  לדעת גם רבינו מסכים שלהלכה מובן "שעליו".

השלישי.46)הושעיא]. הדור שמות כגון:47)יכתבו
וכדומה. לבן שחור, נמוכה, או גבוהה לוי,48)קומה כהן,

שאין 49)ישראל. לדור שיגיעו עד - מחומשים מרובעים,
שוים. שמותיהם

.ËÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰50Ôa ÈBÏt È‡ :Ba ·e˙kL ¯ËL ƒ»»¿»∆»¬ƒ¿ƒ∆
EnÓ È˙ÈÂÏ ÈBÏt51ÌL Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó ¿ƒ»ƒƒƒ¿»∆««ƒ∆≈≈

‰·Bb B„È ˙ÁzÓ ‰Ê ¯ËL ‡ˆiL ÈÓ Ïk - ‰ÂÏn‰««¿∆»ƒ∆»»¿»∆ƒ««»∆
Ba52‡e‰ ¯Á‡ ÏL :¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¿≈»ƒ¿¿«∆«≈
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ÏÙÂ53ÔÎÂ .54,˙Á‡ ¯ÈÚa ÔÈ¯c‰ ÔBÚÓL Ôa ÛÒBÈ ÈL ¿»«¿≈¿≈≈∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««
- ¯ÈÚ‰ ÈaÓ „Á‡ ÏÚ ·BÁ ¯ËL Ô‰Ó „Á‡ ‡ÈˆB‰L∆ƒ∆»≈∆¿««∆»ƒ¿≈»ƒ
EÓLk ‡e‰L ÈBÏÙÏ :BÏ ¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿
‡ˆiL ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ;¯ËM‰ ÏÙ epnÓe ,·iÁ È‡¬ƒ«»ƒ∆»««¿»∆»¬≈∆∆»»

.‰ÏÈÙÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‰·Bb B„È ˙ÁzÓƒ««»∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»

שמעון.50) בן יוסף בשני מדברת אינה זו ולא 51)בבא
כזה  שטר שבא מסופר קעב. שם המלוה. שם פורש

הונא. רב של ופסק 52)לביתֿדינו אמוראים, מחלוקת
קעג. שם - חיישינן".53)כרבא לא "לנפילה קעב: שם

על 54) שטרֿחוב שמוציאים המשנה, מן הוכיחו שם
אחרים.

.ÈÌÈL55ÏÚ ·BÁ ¯ËL Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk e‡ÈˆB‰L ¿«ƒ∆ƒ»∆»ƒ¿≈∆¿««
B¯·Á56el‡ :ÔBL‡¯Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ÔB¯Á‡‰ ÔÈ‡ - ¬≈≈»«¬»«»ƒƒ

?ÈpnÓ ‰ÂÏ ‰z‡ C‡È‰ ,EÏ ·iÁ È˙ÈÈ‰57‰Ê ‡l‡ »ƒƒ«»¿≈««»…∆ƒ∆ƒ∆»∆
‰ÊÂ ‰‡Óa ‰Ê ‰È‰ .B·BÁ ‰·Bb ‰ÊÂ B·BÁ ‰·Bb∆¿∆∆»»∆¿≈»¿∆
˙ÈBÈa ‰ÊÏ B‡ ,˙ÈcÚ ‰ÊÏÂ ˙ÈcÚ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰‡Óa¿≈»¿≈»∆ƒƒ¿»∆ƒƒ»∆≈ƒ
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙È¯eaÊ ‰ÊÏÂ ˙È¯eaÊ ‰ÊÏ ,˙ÈBÈa ‰ÊÏÂ¿»∆≈ƒ»∆ƒƒ¿»∆ƒƒ≈ƒ¿»ƒ

BlLa „ÓBÚ „Á‡Â „Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ô‰Ï58‰ÊÏ ‰È‰ .59 »∆∆»»∆»¿∆»≈¿∆»»»∆
˙ÈcÚ60˙È¯eaÊ ‰ÊÏÂ ,˙ÈBÈ·e61‰Ê -62ÔÓ ‰·Bb ƒƒ≈ƒ¿»∆ƒƒ∆∆ƒ

˙ÈBÈa‰63‰ÊÂ ,64˙È¯eaf‰ ÔÓ ‰·Bb65. «≈ƒ¿∆∆ƒ«ƒƒ

ופסק 55) קי. כתובות במשנה וחכמים, אדמון מחלוקת
השני.56)כחכמים. של לזמנו מוקדם זמנו והאחד

חובך.57) לגבות לך ממנו,58)היה גובים ואין גובה אינו
חנם. ביתֿדין להטריח ואין כלום, תשנה לא שהגביה משום

נחמן 59) כרב ופסק ששת, ורב נחמן רב מחלוקת שם
לקמן  (ראה בדיני נחמן כרב הלכה שבידנו: לכלל בהתאם

סד). משובחת.60)הערה גרועה.61)שדה שדה
הזיבורית.62) כמבואר 63)בעל בעלֿחוב, כל  כדין

ה"א. פי"ט ובינונית.64)למעלה עידית משום 65)בעל
לו  אין שהרי שבשדותיו, עידית היא - שגבה שהבינונית
בגמרא  מעידית. גובה אינו ובעלֿחוב משובחת, יותר שדה
לפי  נקבעים השדות סוגי אם היא שמחלוקתם אמרו, שם
בעולם  המקובל לפי או שמין) הם (בשלו הלווה של שדותיו
שמין, הם בשלו סובר: נחמן רב שמין). הם עולם (בשל
יותר  לו ואין המקובל, לפי בינונית ללווה כשיש כך ומשום
מן  אלא ממנה גובים ואין כעידית דינה הרי - מעולה
ביתֿדין  כך ומשום הזיבורית, בעל ירויח כן ואם הזיבורית,
סובר: ששת ורב הדין. לפי לו המגיע את להגבותו צריכים
להיות  ימשיכו שיגבה הבינונית ואםֿכן שמין, עולם בשל
יטרח  ולמה חזרה, הבינונית בעל אותה ויגבה בינונית,
כאן  שרבינו מקשה, [המגידֿמשנה לצורך. שלא ביתֿדין
לו  "היו שם: כתב שהרי ה"ד, בפי"ט עצמו דברי סותר
ותירץ  בבינונית". ובעלֿחוב ניזקין בלבד, ובינונית זיבורית
שלפנינו, בנידון ואעפ"כ שמין, עולם בשל רבינו: שדעת
את  פתוחה) (יוד יגבה שביתֿדין כגון הזיבורית, בעל ירויח
שלושת  מכל לו ויהיו ובינונית, העידית לבעל הזיבורית
אינו  שרבינו ומוסיף, הבינונית. את השני ויגבה הסוגים,
ובכסףֿמשנה  שמין. הם בשלו סבר נחמן שרב בגמרא גורס
(ראה  לביתֿדין ביחד כשבאים המדובר שהרי תירוצו, דוחה

הזיבורית, מבעל תחילה יגבה לא שבי"ד וברור שם) גמרא
כמו  תחילה הבינונית מבעל יגבה אלא לשני, להפסיד כדי
יט  שבפרק הסתירה, את מתרץ והוא שם. הר"ן שכתב
על  השעבוד וחל עידית, גם ללווה כשהיתה המדובר
השעבוד  נשאר ולכן העידית את מכר ואחרֿכך הבינונית,
ביאר  וכן שלו. עידית עכשיו שהיא אע"פ הבינונית, על
והביא  קיצר ובחיבורו הברייתא, את ח. בבבאֿקמא רבינו
שאם  קב, סי' חו"מ ב'טור' פסק וכן כדרכו. - הברייתא לשון
גובה  - לאו ואם מבינונית, גובה - ומכרה עידית לו היתה
ערוך' ב'שולחן פסק וכן - שמין שבשלו משום מזיבורית

ס"ד]. שם

.‡È‰l‰Â ,B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰66¯ËL ‡ÈˆBÓ ƒ¿««¬≈¿«»ƒ¿»
‰„O‰ BÏ ¯ÎnL67Á˜Bl‰ Ô˙BpL ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡ : ∆»««»∆ƒ»¿»∆≈«≈«

È¯‰ - ¯ËM‰ ˙‡ ¯ÎBn‰ BÏ ·˙Bk Ck ¯Á‡Â ˙BÚn‰«»¿««»≈«≈∆«¿»¬≈
BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÏËa ‰Ê ÏL B·BÁ ¯ËL68el‡ : ¿«∆∆»≈∆¬≈≈ƒ

E·BÁ Ú¯ÙÏ EÏ ‰È‰ - EÏ ·iÁ È˙ÈÈ‰69ÌB˜Óa Ï·‡ . »ƒƒ«»¿»»¿ƒ¿…«¿¬»¿»
ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ÔÈ·˙BkL70;Ìi˜ ·BÁ‰ ¯ËL È¯‰ - ∆¿ƒ¿««»¿ƒ¬≈¿«««»

¯‰LeÈ‰iL È„k ‰„O‰ ˙‡ EÏ Èz¯ÎÓ :¯ÓB‡ ‰Ê È ∆¬≈∆≈»«¿ƒ¿∆«»∆¿≈∆ƒ¿
.ÈlL ·BÁ Ô‰Ó ‰a‚‡L ÌÈÚe„È ÌÈÒÎ EÏ¿¿»ƒ¿ƒ∆∆¿∆≈∆∆ƒ

ההלוואה 67)הלווה.66) זמן אחר שדה לו מכר שהמלוה
בשטר. למוכר.68)הכתוב אומר את 69)הלוקח לעכב

נגד  שם כחכמים המכר. שטר לי לכתוב ולא שבידך, הכסף
שזה  מאליו, ומובן שם. בגמרא הביאור ולפי אדמון, דעת
שאם  המכר. לשטר קדם בחוב הכתוב פרעון כשזמן דוקא
זמן  לפני השדה דמי לעכב המוכר יכול כיצד קדם, לא

(מגידֿמשנה). חובו 70)הפרעון לפרוע למוכר ואיֿאפשר
המכר. שטר כבר כתב שהרי השדה, מדמי

ה'תש"פ  סיון י"א רביעי יום

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
וקבלנות.1) ערבות דיני מבאר

.‡‰ÂÏn‰2:„Á‡ BÏ ¯Ó‡ e‰ÂÏ‰L ¯Á‡Â ,B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈¿««∆ƒ¿»»«∆»
:¯Á‡ BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈca ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL B‡ ;·¯Ú È‡¬ƒ»≈∆»«∆«…∆«ƒ¿»««≈
ÔzÏ ˜eMa B¯·Á ˙‡ ˜BÁ ‰È‰L B‡ ;·¯Ú È‡Â Áp‰«««¬ƒ»≈∆»»≈∆¬≈«ƒ≈
·iÁ ·¯Ú‰ ÔÈ‡ - ·¯Ú È‡Â Áp‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,BÏ¿»««««¬ƒ»≈≈∆»≈«»

ÌeÏk3ÔÈc ˙Èa ÈÙa '·¯Ú È‡' ¯Ó‡ elÙ‡Â ,4Ï·‡ . ¿«¬ƒ»«¬ƒ»≈ƒ¿≈≈ƒ¬»
,ÌÈt‰ el‡ Ïk - ‰Ê ÔBÓÓ ·¯Ú ‡e‰L B„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»∆»«»∆»≈«»ƒ
„aÚzL ,‰ÂÏn‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈa ÔÈc ˙Èa ÈÙa ÔÈa5. ≈ƒ¿≈≈ƒ≈≈¿≈««¿∆ƒ¿«¿≈

קעו:2) בתרא על 3)בבא הכסף את נתן שהמלוה משום
של  ודיבור הערב, על סמך ולא עצמו הלווה של אמונתו
התחייבות. של תוקף לו אין קניין קבלת בלא הערב

הדין.4) בית התערבות פי על אפילו 5)שלא משמע
קול  לו יש שקניין משום שלו, משועבדים מנכסים לגבות
הערב  של ששדותיו ידע שהלוקח הדעת, על ומתקבל
קכט  סימן משפט חושן הטור כתב וכן למלוה. משועבדות
כתב, שם בתרא בבא יוסף [בנימוקי הלוי. מאיר רבינו בשם
מסתימת  אולם ממשועבדים, גובה אינו שטר בלי שבקניין

הרמ"ה]. כדעת שדעתו משמע רבינו של לשונו
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.·BÏ ¯Ó‡6- ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :˙BÚÓ ÔzÓ ˙ÚLa »«ƒ¿«««»«¿≈«¬ƒ»≈
·¯Ú‰ „aÚzL7¯ˆ BÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ˜ CÈ ƒ¿«¿≈∆»≈¿≈»ƒƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ

e˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,„aÚzL - ·¯Ú B˙B‡ eOÚ»»≈ƒ¿«¿≈««ƒ∆…»
,‰Âl‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ÔÈˆB¯ ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ÔB‚k .B„iÓƒ»¿∆»≈ƒƒƒ¿ƒ«…∆
BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ .ÌÎÏ ·¯Ú È‡Â e‰eÁÈp‰ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â¿»«»∆«ƒ«¬ƒ»≈»∆ƒ¿≈
„aÚL ‰È‰ d˙B‡a ,ÔÈc ˙Èa e‰eÈÓ‡‰L ‰‡‰¬»»∆∆¡ƒ≈ƒ¿»¬»»ƒ¿≈

BÓˆÚ8. «¿

ãycew zegiyn zecewpã

t"r` ...axr eze` eyr oicÎzia m` oke ...axrd carzyp"
."oicÎzia edepin`dy d`pd el yie li`ed ...ecin epw `ly

אם  רק הוא קניין בלא הערב שיעבוד הרמב"ם, לשיטת
על  הנאה לו ויש הואיל ערב, אותו עשו בית־דין

בית־דין, שהאמינוהו
מעות  מתן אחר ערב הריני ואמר המלוה האמינו אם אבל
משעבד  אינו כי א' בהלכה שכתב כמו קניין בלא ערב אינו
הבבלי  כשיטת והוא המלוה. שהאמינו ההנאה בגין עצמו

יוסף' וב'נמוקי גרשום' ב'רבינו שהתבארה בבא כפי (סוף

אלא בתרא) הערב את לשעבד יפה כוחה אין זו שהנאה
בפועל  ממון ומחסרו פיו על ממון שהוציא בגלל שרק
חוב  על בשוק הלוה את שחנק במלוה ולכן משתעבד,
מכיון  אשלם" ואני לו "הנח ואמר חברו ובא לו שחייב
על  ש"לא כיון בפועל ממון חסרו ולא מחסרי" מידי ש"לאו

קניין. בלא משתעבד אינו הלווהו" אמונתו
שהמלווה  בזה לערב שיש ההנאה הירושלמי לשיטת אבל
משתעבד  ב"חנוק" ולכן לשעבדו, בלבד בכוחה יש מאמינו

קניין. בלא גם
(23 'rd 148 cenr y"ewl it lr)

הכסף.7)שם.6) את ונתן עליו הסתמך שהמלוה משום
אלא 8) עצמו, משעבד אינו הנאה כל לערב שאין במקום

הפסד  של סיכון בלי הקשה ממצבו הלווה את להציל רוצה
שקיבל  אומרים אנו שהיא, כל הנאה לו כשיש אבל ממון,
"ערב  אמרו: שם [בגמרא ממון. הפסד של הסיכון עצמו על
שהכוונה  רבינו ופירש קניין". צריך) (אינו בעי לא דין דבית
סיבה  כל ללא - דין בית בפני כשאמר אבל כאן, שביאר כמו

נשתעבד. לא - ערב" "אני - הדין בית מצד

.‚‰ÂÏn‰9Ú È„È ÏÚ B¯·Á ˙‡·¯Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·¯ ««¿∆∆¬≈«¿≈»≈««ƒ∆∆»≈
‡l‡ ,‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙È ‡Ï - ‰ÂÏnÏ „aÚzLÓƒ¿«¿≈««¿∆…ƒ¿«∆∆»≈¿ƒ»∆»
Ïˆ‡ ¯ÊBÁ - BÏ Ô˙ ‡Ï Ì‡ ;‰lÁz ‰Âl‰ ˙‡ Ú·Bz≈«∆«…∆¿ƒ»ƒ…»«≈≈∆
ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .epnÓ Ú¯ÙÂ ·¯Ú‰∆»≈¿ƒ¿»ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈

‰ÂlÏ ÌÈÒÎ10Ú¯tÈ ‡Ï - ‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LÈ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ«…∆¬»ƒ≈¿»ƒ«…∆…ƒ»«
ÏÏk ·¯Ú‰ ÔÓ11Ìl‡ ‰Âl‰ ‰È‰ .‰Âl‰ ÔÓ ‡l‡ , ƒ∆»≈¿»∆»ƒ«…∆»»«…∆«»

ÔÈcÏ ‡a ‡lL B‡ ,B„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆…»«ƒ
‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯Ù ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»ƒ∆»≈¿ƒ»¿««»«¬∆
- B„iÓ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ ;‰Âl‰ ÌÚ ÔÈc ·¯Ú‰∆»≈ƒƒ«…∆ƒ»¿ƒƒ»

ÔÈc ˙Èa e‰e˙nLÈ B‡ ,‡ÈˆBÈ12.BÏ ÔziL „Ú ƒ¿«¿≈ƒ«∆ƒ≈

לא 9) ערב ידי על חבירו את "המלוה קעג.): (שם שנינו
ייפרע  לא ב): עמוד (שם בגמרא ופירשו הערב" מן ייפרע

תחילה. הערב כן 10)מן לפני שכתב מה מבאר רבינו
מהם. לגבות נכסים מצא שלא הכוונה לו" נתן "ולא

לפרוע.11) מסרב הלווה אם האמור 12)אפילו כפי
ג. הלכה כ"ב פרק למעלה

.„‰˙‰13˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡Â ·¯Ú‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆«∆»≈¿»««¿»
‡Ï - ‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LÈ Ì‡ ,‰ˆ¯‡L ÈnÓ Ú¯t‡L∆∆»«ƒƒ∆∆¿∆ƒ≈¿»ƒ«…∆…

·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯tÈ14ÈnÓ Ú¯t‡L ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ . ƒ»«ƒ∆»≈»««¿»∆∆»«ƒƒ
‰lÁz ‰ˆ¯‡L15ÔÏa˜ ‰È‰L B‡ ,16Úa˙È ‰Ê È¯‰ - ∆∆¿∆¿ƒ»∆»»«¿»¬≈∆ƒ¿«

ÔÏaw‰ ˙‡ B‡ ‰f‰ ·¯Ú‰ ˙‡17Ô‰Ó Ú¯tÈÂ ,‰lÁz ∆∆»≈«∆∆««¿»¿ƒ»¿ƒ»«≈∆
ÌÈÒÎ LiL Èt ÏÚ Û‡18.‰ÂlÏ ««ƒ∆≈¿»ƒ«…∆

קעג:13) במחלוקת 14)שם שנוי זה שדין כתב שם בטור
נכסים  ללווה יש שאפילו הלוי, יהוסף רבינו דעת ראשונים:
שם  תוספות (ראה תם רבינו ודעת תחילה, הערב מן גובה
כשאין  אלא הערב, מן גובה שאינו חסורי) המתחיל דיבור
רבו  שיטת נוגדת רבינו של שיטתו [לכאורה ללווה. נכסים
כאן  משנה המגיד של ביאורו לפי אולם הלוי, הר"י
(המגיד  הוא רבו. שיטת לפי גם רבינו דברי מתיישבים
ללווה" נכסים יש "אם רבינו שכתב מה מפרש משנה)
ידועים, נכסים לו כשאין אבל ידועים, לנכסים הכוונה
יכול  הערב אין יתירה טירחא בלי מהם להיפרע שאפשר
- כך התנה וכשלא שארצה, ממי אפרע כשאמר לדחותו
יתחייב  ואם תחילה הלווה את תתבע להמלוה לומר יכול
ויש  ממנו. תגבה - לגבות נכסים דין בית ימצא ולא בדין
נכסים  ללווה שכשיש רבו, שכתב מה מפרש שרבינו להניח
לבית  ידועים שאינם לנכסים התכוון הערב מן גובה כן גם
וצריך  רחוק במקום שנמצאים או נמצאים הם איפה דין
ממש  ידועים כשהם אבל מהם, לגבות כדי הרבה לטרוח
מודה  הלוי הר"י גם - מגיעה דין בית שיד במקום ונמצאים
שבידינו  הספרים וגירסת תחילה. מהערב נפרעים שאין

רבינו]. לשיטת מסייעת שם) בתרא בבבא 15)(בבא
"ממי  אלא "תחילה" בפירוש התנה כשלא המדובר הקודמת

ערב.16)שארצה". ומי קבלן מי יתבאר הבאה בהלכה
"תחילה".17) בפירוש אמר שלא פי על אפילו 18)אף

מהם. לגבות ואפשר ידועים

.‰·¯Ú e‰ÊÈ‡19È‡Â BÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡ ?ÔÏa˜ e‰ÊÈ‡Â ≈∆»≈¿≈∆«¿»»«≈«¬ƒ
epnÓ Ú¯t‰Ï ‰ÂÏnÏ LiL ,ÔÏa˜ e‰Ê - CÏ Ô˙B≈¿∆«¿»∆≈««¿∆¿ƒ»«ƒ∆
˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰lÁz¿ƒ»««ƒ∆…≈≈¿…»««¿»

Ó Ú¯t‡LÈ‡Â e‰ÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆ¯‡L Èn ∆∆»«ƒƒ∆∆¿∆¬»ƒ»««¿≈«¬ƒ
e‰ÂÏ‰ ,·iÁ È‡Â e‰ÂÏ‰ ,Ú¯Bt È‡Â e‰ÂÏ‰ ,·¯Ú»≈«¿≈«¬ƒ≈««¿≈«¬ƒ«»«¿≈
Ôz ,ÔÏa˜ È‡Â BÏ Ôz ,ÔÏa˜ È‡Â e‰ÂÏ‰ ,Ô˙B È‡Â«¬ƒ≈«¿≈«¬ƒ«¿»≈«¬ƒ«¿»≈
- ·¯Ú È‡Â BÏ Ôz ,·iÁ È‡Â BÏ Ôz ,Ú¯Bt È‡Â BÏ«¬ƒ≈«≈«¬ƒ«»≈«¬ƒ»≈

Ô‰ ˙e·¯Ú ÔBLÏ Ôlk20‡ÏÂ ,‰lÁz BÚ·Bz BÈ‡Â , À»¿«¿»≈¿≈¿¿ƒ»¿…
L¯ÙiL „Ú ,‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LiL ÌB˜Óa epnÓ Ú¯Ùƒ¿»ƒ∆¿»∆≈¿»ƒ«…∆«∆¿»≈

Ú¯t‡ ‰ˆ¯‡L ÈnÓ :¯Ó‡ÈÂ21. ¿…«ƒƒ∆∆¿∆∆»«

משום 19) כרבא, פסק רבינו בזה: אמוראים נחלקו קעד. שם
- כבתראי הלכה ורבא מאביי בידינו (כלל אחרון שהוא
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.·BÏ ¯Ó‡6- ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :˙BÚÓ ÔzÓ ˙ÚLa »«ƒ¿«««»«¿≈«¬ƒ»≈
·¯Ú‰ „aÚzL7¯ˆ BÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ˜ CÈ ƒ¿«¿≈∆»≈¿≈»ƒƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ

e˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,„aÚzL - ·¯Ú B˙B‡ eOÚ»»≈ƒ¿«¿≈««ƒ∆…»
,‰Âl‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ÔÈˆB¯ ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ÔB‚k .B„iÓƒ»¿∆»≈ƒƒƒ¿ƒ«…∆
BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ .ÌÎÏ ·¯Ú È‡Â e‰eÁÈp‰ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â¿»«»∆«ƒ«¬ƒ»≈»∆ƒ¿≈
„aÚL ‰È‰ d˙B‡a ,ÔÈc ˙Èa e‰eÈÓ‡‰L ‰‡‰¬»»∆∆¡ƒ≈ƒ¿»¬»»ƒ¿≈

BÓˆÚ8. «¿

ãycew zegiyn zecewpã

t"r` ...axr eze` eyr oicÎzia m` oke ...axrd carzyp"
."oicÎzia edepin`dy d`pd el yie li`ed ...ecin epw `ly

אם  רק הוא קניין בלא הערב שיעבוד הרמב"ם, לשיטת
על  הנאה לו ויש הואיל ערב, אותו עשו בית־דין

בית־דין, שהאמינוהו
מעות  מתן אחר ערב הריני ואמר המלוה האמינו אם אבל
משעבד  אינו כי א' בהלכה שכתב כמו קניין בלא ערב אינו
הבבלי  כשיטת והוא המלוה. שהאמינו ההנאה בגין עצמו

יוסף' וב'נמוקי גרשום' ב'רבינו שהתבארה בבא כפי (סוף

אלא בתרא) הערב את לשעבד יפה כוחה אין זו שהנאה
בפועל  ממון ומחסרו פיו על ממון שהוציא בגלל שרק
חוב  על בשוק הלוה את שחנק במלוה ולכן משתעבד,
מכיון  אשלם" ואני לו "הנח ואמר חברו ובא לו שחייב
על  ש"לא כיון בפועל ממון חסרו ולא מחסרי" מידי ש"לאו

קניין. בלא משתעבד אינו הלווהו" אמונתו
שהמלווה  בזה לערב שיש ההנאה הירושלמי לשיטת אבל
משתעבד  ב"חנוק" ולכן לשעבדו, בלבד בכוחה יש מאמינו

קניין. בלא גם
(23 'rd 148 cenr y"ewl it lr)

הכסף.7)שם.6) את ונתן עליו הסתמך שהמלוה משום
אלא 8) עצמו, משעבד אינו הנאה כל לערב שאין במקום

הפסד  של סיכון בלי הקשה ממצבו הלווה את להציל רוצה
שקיבל  אומרים אנו שהיא, כל הנאה לו כשיש אבל ממון,
"ערב  אמרו: שם [בגמרא ממון. הפסד של הסיכון עצמו על
שהכוונה  רבינו ופירש קניין". צריך) (אינו בעי לא דין דבית
סיבה  כל ללא - דין בית בפני כשאמר אבל כאן, שביאר כמו

נשתעבד. לא - ערב" "אני - הדין בית מצד

.‚‰ÂÏn‰9Ú È„È ÏÚ B¯·Á ˙‡·¯Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·¯ ««¿∆∆¬≈«¿≈»≈««ƒ∆∆»≈
‡l‡ ,‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙È ‡Ï - ‰ÂÏnÏ „aÚzLÓƒ¿«¿≈««¿∆…ƒ¿«∆∆»≈¿ƒ»∆»
Ïˆ‡ ¯ÊBÁ - BÏ Ô˙ ‡Ï Ì‡ ;‰lÁz ‰Âl‰ ˙‡ Ú·Bz≈«∆«…∆¿ƒ»ƒ…»«≈≈∆
ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .epnÓ Ú¯ÙÂ ·¯Ú‰∆»≈¿ƒ¿»ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈

‰ÂlÏ ÌÈÒÎ10Ú¯tÈ ‡Ï - ‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LÈ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ«…∆¬»ƒ≈¿»ƒ«…∆…ƒ»«
ÏÏk ·¯Ú‰ ÔÓ11Ìl‡ ‰Âl‰ ‰È‰ .‰Âl‰ ÔÓ ‡l‡ , ƒ∆»≈¿»∆»ƒ«…∆»»«…∆«»

ÔÈcÏ ‡a ‡lL B‡ ,B„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆…»«ƒ
‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯Ù ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»ƒ∆»≈¿ƒ»¿««»«¬∆
- B„iÓ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ ;‰Âl‰ ÌÚ ÔÈc ·¯Ú‰∆»≈ƒƒ«…∆ƒ»¿ƒƒ»

ÔÈc ˙Èa e‰e˙nLÈ B‡ ,‡ÈˆBÈ12.BÏ ÔziL „Ú ƒ¿«¿≈ƒ«∆ƒ≈

לא 9) ערב ידי על חבירו את "המלוה קעג.): (שם שנינו
ייפרע  לא ב): עמוד (שם בגמרא ופירשו הערב" מן ייפרע

תחילה. הערב כן 10)מן לפני שכתב מה מבאר רבינו
מהם. לגבות נכסים מצא שלא הכוונה לו" נתן "ולא

לפרוע.11) מסרב הלווה אם האמור 12)אפילו כפי
ג. הלכה כ"ב פרק למעלה

.„‰˙‰13˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡Â ·¯Ú‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆«∆»≈¿»««¿»
‡Ï - ‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LÈ Ì‡ ,‰ˆ¯‡L ÈnÓ Ú¯t‡L∆∆»«ƒƒ∆∆¿∆ƒ≈¿»ƒ«…∆…

·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯tÈ14ÈnÓ Ú¯t‡L ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ . ƒ»«ƒ∆»≈»««¿»∆∆»«ƒƒ
‰lÁz ‰ˆ¯‡L15ÔÏa˜ ‰È‰L B‡ ,16Úa˙È ‰Ê È¯‰ - ∆∆¿∆¿ƒ»∆»»«¿»¬≈∆ƒ¿«

ÔÏaw‰ ˙‡ B‡ ‰f‰ ·¯Ú‰ ˙‡17Ô‰Ó Ú¯tÈÂ ,‰lÁz ∆∆»≈«∆∆««¿»¿ƒ»¿ƒ»«≈∆
ÌÈÒÎ LiL Èt ÏÚ Û‡18.‰ÂlÏ ««ƒ∆≈¿»ƒ«…∆

קעג:13) במחלוקת 14)שם שנוי זה שדין כתב שם בטור
נכסים  ללווה יש שאפילו הלוי, יהוסף רבינו דעת ראשונים:
שם  תוספות (ראה תם רבינו ודעת תחילה, הערב מן גובה
כשאין  אלא הערב, מן גובה שאינו חסורי) המתחיל דיבור
רבו  שיטת נוגדת רבינו של שיטתו [לכאורה ללווה. נכסים
כאן  משנה המגיד של ביאורו לפי אולם הלוי, הר"י
(המגיד  הוא רבו. שיטת לפי גם רבינו דברי מתיישבים
ללווה" נכסים יש "אם רבינו שכתב מה מפרש משנה)
ידועים, נכסים לו כשאין אבל ידועים, לנכסים הכוונה
יכול  הערב אין יתירה טירחא בלי מהם להיפרע שאפשר
- כך התנה וכשלא שארצה, ממי אפרע כשאמר לדחותו
יתחייב  ואם תחילה הלווה את תתבע להמלוה לומר יכול
ויש  ממנו. תגבה - לגבות נכסים דין בית ימצא ולא בדין
נכסים  ללווה שכשיש רבו, שכתב מה מפרש שרבינו להניח
לבית  ידועים שאינם לנכסים התכוון הערב מן גובה כן גם
וצריך  רחוק במקום שנמצאים או נמצאים הם איפה דין
ממש  ידועים כשהם אבל מהם, לגבות כדי הרבה לטרוח
מודה  הלוי הר"י גם - מגיעה דין בית שיד במקום ונמצאים
שבידינו  הספרים וגירסת תחילה. מהערב נפרעים שאין

רבינו]. לשיטת מסייעת שם) בתרא בבבא 15)(בבא
"ממי  אלא "תחילה" בפירוש התנה כשלא המדובר הקודמת

ערב.16)שארצה". ומי קבלן מי יתבאר הבאה בהלכה
"תחילה".17) בפירוש אמר שלא פי על אפילו 18)אף

מהם. לגבות ואפשר ידועים

.‰·¯Ú e‰ÊÈ‡19È‡Â BÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡ ?ÔÏa˜ e‰ÊÈ‡Â ≈∆»≈¿≈∆«¿»»«≈«¬ƒ
epnÓ Ú¯t‰Ï ‰ÂÏnÏ LiL ,ÔÏa˜ e‰Ê - CÏ Ô˙B≈¿∆«¿»∆≈««¿∆¿ƒ»«ƒ∆
˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰lÁz¿ƒ»««ƒ∆…≈≈¿…»««¿»

Ó Ú¯t‡LÈ‡Â e‰ÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆ¯‡L Èn ∆∆»«ƒƒ∆∆¿∆¬»ƒ»««¿≈«¬ƒ
e‰ÂÏ‰ ,·iÁ È‡Â e‰ÂÏ‰ ,Ú¯Bt È‡Â e‰ÂÏ‰ ,·¯Ú»≈«¿≈«¬ƒ≈««¿≈«¬ƒ«»«¿≈
Ôz ,ÔÏa˜ È‡Â BÏ Ôz ,ÔÏa˜ È‡Â e‰ÂÏ‰ ,Ô˙B È‡Â«¬ƒ≈«¿≈«¬ƒ«¿»≈«¬ƒ«¿»≈
- ·¯Ú È‡Â BÏ Ôz ,·iÁ È‡Â BÏ Ôz ,Ú¯Bt È‡Â BÏ«¬ƒ≈«≈«¬ƒ«»≈«¬ƒ»≈

Ô‰ ˙e·¯Ú ÔBLÏ Ôlk20‡ÏÂ ,‰lÁz BÚ·Bz BÈ‡Â , À»¿«¿»≈¿≈¿¿ƒ»¿…
L¯ÙiL „Ú ,‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LiL ÌB˜Óa epnÓ Ú¯Ùƒ¿»ƒ∆¿»∆≈¿»ƒ«…∆«∆¿»≈

Ú¯t‡ ‰ˆ¯‡L ÈnÓ :¯Ó‡ÈÂ21. ¿…«ƒƒ∆∆¿∆∆»«

משום 19) כרבא, פסק רבינו בזה: אמוראים נחלקו קעד. שם
- כבתראי הלכה ורבא מאביי בידינו (כלל אחרון שהוא
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תן 20)כאחרונים). שיאמר: עד קבלן, נעשה לא ולפיכך
לך. אתן ואני (מגיד 21)לו "תחילה" שאמר לומר, רוצה

הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו משנה)

.Â·¯Ú22¯eËt - B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,‰a˙k ÏL »≈∆¿À»««ƒ∆»ƒ»»
‰OÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ;ÌlLlÓ23ÔBÓÓ ¯qÁ ‡ÏÂ ,24. ƒ¿«≈∆¬≈ƒ¿»»»¿…ƒ≈»

·¯Ú ·‡‰ ‰È‰ Ì‡Â25- B„iÓ e˜Â ,Ba ˙a˙ÎÏ ¿ƒ»»»»»≈ƒ¿À«¿¿»ƒ»
·iÁ26·iÁ - ‰a˙k ÏL ÔÏa˜Â .27. «»¿«¿»∆¿À»«»

ãycew zegiyn zecewpã

."aiig ecin epwe axr a`d did m`e"

קנין ללא משתעבד בנו לגבי ב.)אבא קעד, בתרא אבל (בבא
ב'לקוטי  ומבואר דווקא. בקנין הוא כאן הרמב"ם לדעת
בעד  ערב הוא אחד ענף או אחד משורש שהוא שמי תורה'

בזה. זה ערבים שכולם ישראל מכל יותר חבירו
(41 'rd 150 cenr e"kg y"ewl it lr)

ב.22) עמוד הנישואין.23)שם לקיים כל 24)עזר
יתבעו  ולא יפרע שזה סמך שהערב "אסמכתא" היא ערבות
סמך  על מעות ונתן לו האמין שזה שנהנה משום אלא ממנו,
ומשום  עצמו שעבד זו הנאה שמפני אומרים, אנו ערבותו,
בכתובה  כגון ממון, לחיסרון גורם אינו כשהערב כך,
מובטחת, אינה כשכתובתה ואפילו להינשא רוצה שהאשה
נידונית  ערבותו כך ומשום בערב אמון כל גילתה לא
בפרק  לשיטתו בהתאם מידו, שקנו פי על אף כאסמכתא,
מחייבת  אינה שאסמכתא ז, הלכה מכירה מהלכות י"א
גם  שם (ראה מעכשיו לו הקנה לא אם מידו, כשקנו אפילו
שלאחר  לערב דומה זה ואין שם). משנה ומגיד י"ג הלכה
אמונתו  על שלא פי על אף מועיל שהקניין מעות מתן
משנה). (מגיד כיס חיסרון שם שיש משום הלווהו,

(אב 25) נפשיה משעבד שעבודי בריה לגבי "אבא שם:
עצמו)". משעבד לבנו אמרו 26)ביחס לא שם בגמרא

מידו", "וקנו הוסיף עצמו מסברת ורבינו קניין, שצריך
אין  - באב אמון כל גילה לא והבעל ממון חסר שלא משום
אינו  קניין אפילו אחר, ובאדם קניין. בלא לשעבוד נימוק
שאפילו  ואומר חולק [הראב"ד למעלה שביארנו כמו מועיל
שאפילו  לשיטתו מתאים וזה נשתעבד. - האב מיד קנו לא
שמה  - ומכאן מידו, כשקנו משתעבד זר כתובה ערב
קנו  כשלא המדובר השוק מן לאדם אב בין שם שחילקו

שם.27)מידו].

.ÊÏa˜Â ÈÂÏ ‡·e ,‰„O ÔBÚÓLÏ ¯ÎnL Ô·e‡¿̄≈∆»«¿ƒ¿»∆»≈ƒ¿ƒ≈
ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡28‡zÎÓÒ‡ BfL ,ÈÂÏ „aÚzL ‡Ï - «¬»»»…ƒ¿«¿≈≈ƒ∆«¿«¿»

‡È‰29¯ÎÓ ÈÓc ÌlLÏ ·¯Ú ‡e‰L B„iÓ e˜ Ì‡Â . ƒ¿ƒ»ƒ»∆»≈¿«≈¿≈∆∆
‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓLÏ epÚa˙iL ‰ˆ¯iL ˙Ú Ïk ‰Ê∆»≈∆ƒ¿∆∆ƒ¿»∆¿ƒ¿¬≈∆

·iÁ30.È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . «»¿»∆««

את 28) המוכר של חוב בעל יטרוף שאם הלוקח, כלפי
הוא. ישלם - מעותיו לו יחזיר לא והמוכר לוי 29)השדה,

יצטרך  שלא דעתו וסמכה השדה את יטרפו שלא היה בטוח
השיג, הראב"ד משנה). המגיד של פירושו פי (על לשלם
כמו  קניין, צריך שאינו מעות מתן בשעת כערב זה שהרי
לדמות  שאין מבאר, משנה ובמגיד א. בהלכה רבינו שכתב

על  היא הערבות בהלוואה הלווה, לערבות מכר של ערבות
דמי  על חלה אינה האחריות במכר אבל שהלווה, המעות
דמיו  המוכר ישלם יטרפוהו שאם הקרקע, על אלא השדה
זה  תשלום להגדיר ואין בו, וזכה אותו שקנה ללוקח
והערבות  ההפסד, כהשלמת אלא שקיבל הדמים כהחזרת
את  שטרפו בשעה המוכר בו שנתחייב זה תשלום על היא
ואפילו  מעות, מתן בשעת ערבות כאן אין ולפיכך הקרקע,
שקניין  למעלה שנתבאר כפי נתחייב. לא - מידו קנו אם
אמונתו. על כשהלווהו אלא באסמכתא, מועיל אינו

דומה 30) זה הרי המכר דמי על בפירוש היה שהקניין מפני
יוסף  בית ראה משנה. (לחם מעות מתן בשעת להלוואה
הראב"ד  של [השגתו י"א). סעיף קלא סימן משפט חושן
כשהערב  שהמדובר מוכיחים, משנה המגיד של ביאורו וגם
אלא  חייב ואינו מידו קנו אם ואפילו מעות מתן בשעת בא

זו]. הלכה בסוף המפורט בסגנון קניין כשעשו

.ÁÛ‡ ,È‡z ÏÚ ÔÓˆÚ e·iÁL ÔÏaw‰ B‡ ·¯Ú‰ ÔÎÂ¿≈∆»≈««¿»∆ƒ¿«¿»«¿««
‡e‰L ÈtÓ ,„aÚzL ‡Ï - B„iÓ ewL Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ»…ƒ¿«¿≈ƒ¿≈∆

‡zÎÓÒ‡31Ôz‡ È‡Â BÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . «¿«¿»≈«¿∆»«≈«¬ƒ∆≈
ÏkL .‰È‰È ‡Ï ‡Ï Ì‡ B‡ CÎÂ Ck ‰È‰È Ì‡ CÏ¿ƒƒ¿∆»¿»ƒ……ƒ¿∆∆»
‡Ï Ì‡Â ‰È‰È Ì‡a Ba ·iÁ BÈ‡L „eaÚL ‰ÏBz‰«∆ƒ¿∆≈«»¿ƒƒ¿∆¿ƒ…
‡Ï CÎÈÙÏe ,ÌÏL ÔÈ˜ ‰˜‰Â ¯Ó‚ ‡Ï - ‰È‰Èƒ¿∆…»«¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¿ƒ»…

.„aÚzLƒ¿«¿≈

או 31) יהיה אם - בתנאי השתעבדותו את בפירוש כשתלה
הר  - יהיה ומוחלט לא גמור קניין אינו שקניינו דעתו, גילה י

תוקף. כל זה לקניין אין ולפיכך

.ËeÂlL ÌÈL32,„Á‡ Á˜Ó eÁ˜lL B‡ „Á‡ ¯ËLa ¿«ƒ∆»ƒ¿»∆»∆»¿∆»∆»
- ˙eÙzLa Á˜Ï B‡ Ô‰Ó „Á‡ ‰ÂlL ÔÈÙzM‰ ÔÎÂ¿≈«À»ƒ∆»»∆»≈∆»«¿À»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ‡·¯Ú Ô‰ È¯‰33.L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈«¿»ƒ∆»∆««ƒ∆…≈≈

א.32) הלכה ה פרק שבועות דינו 33)ירושלמי אחד כל
השנייה. למחציתה וכערב ההלוואה מחצית לגבי כלווה
שהמלוה  רבינו, בשם כתב עז סימן משפט חושן [בטור
הוכיח  שם יוסף בבית אולם שירצה, ממי הכל לגבות רשאי
הנכונה  הגירסא הטורים, לבעל נזדמנה משובשת שגירסא
ודינם  ערבאים", "נעשו שבידינו: בספרים שהיא כמו היא
משנה  בכסף כתב וכן תחילה. ממנו גובה שאינו ערב ככל

כאן].

.ÈÔÓ Ú¯tÏ ‰ÂÏn‰ ‡B·iLk ,„Á‡Ï e·¯ÚL ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»¿∆»««¿∆ƒ»«ƒ
‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡Ó Ú¯tÈ - ·¯Ú‰34‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆»≈ƒ»«≈≈∆≈∆∆ƒ¿∆¿ƒ…»»

.·BÁ‰ ¯‡La ÈM‰ Ú·B˙Â ¯ÊBÁ - ·BÁ‰ È„k „Á‡Ï¿∆»¿≈«≈¿≈««≈ƒƒ¿»«

"האחים 34) קז. בתרא בבבא שאמרו ממה זה דין למד
אחד  של חלקו ונטל חוב בעל ובא אביהם) (ירושת שחלקו
הכל  לגבות יכול אביהם של שהמלוה הרי וכו'". מהם
כערבים  דינם הלווה שנכסי פי על אף אחד, יורש מנכסי
יוצא  ביה". ערבין אינון אינש דבר "נכסוהי שאמרו: כמו
הכל  לגבות המלוה יכול ערבים שני שיש שבמקום מזה
הקודמת, שבהלכה שלוו לשניים דומה זה ואין מהם. מאחד
לווה  שזה אפשר הלוואה אבל לחצאין, ערבות שאין משום
על  רבים [תמהו רשב"א). בשם משנה (מגיד חצי וזה חצי
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ידי  על חבירו את "המלוה בתרא: בבא סוף מתוספתא רבינו
שאפרע  מנת על אמר ואם מהם, מאחד יפרע לא ערבים שני
מציעא  בבא יוסף ובנימוקי מהן". מאחד ייפרע - מהן מאחד
התוספתא: שכתבה מה מפרש שרבינו כתב, ג פרק תחילת
כלום  תחילה ייפרע שלא הכוונה מהן" מאחד ייפרע "לא
מאיזה  שיגבה התנה ואם הלווה, מן אלא הערבים מן מאחד
וכן  ד). הלכה למעלה (ראה תנאו כפי גובה - שירצה מהם

כרבינו].פירש ופסק הרשב"א גם

.‡ÈBÚÈ„BÈ - ‰ÂÏnÏ Ú¯ÙiLk ,ÌÈLÏ ·¯ÚL „Á‡Â35 ¿∆»∆»«ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«««¿∆ƒ
ÂÈÏÚ ¯ÊÁiL È„k ,Ú¯Bt Ì‰ÈMÓ ‰ÊÈ‡ ·BÁ ÏÚ36. «≈∆ƒ¿≈∆≈«¿≈∆«¬…»»

לערב.35) יודיע לדרוש 36)המלוה ממי ידע שהערב
עצמו. סברת היא זה דין מעותיו. החזרת

.·ÈB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰37·¯Ú È‡Â CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ·¯Ú : »≈«¬≈¬…ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ»≈
ÌLÎe ;·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ŒEÏ¿¬≈∆¿ƒ∆»««¿≈«¬ƒ»≈¿≈
·¯ÚÏ ·¯Ú „aÚzL Ck ,‰ÂÏnÏ ·¯Ú‰ „aÚzLpL∆ƒ¿«¿≈∆»≈««¿∆»ƒ¿«¿≈»≈¿»≈

ÔBL‡¯38ÔBL‡¯ ·¯Ú ÔÈ„Â ‰ÂÏn‰ ÌÚ ·¯Ú‰ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒ∆»≈ƒ««¿∆¿ƒ»≈ƒ
.‡e‰ „Á‡ ÔÈc ÈM‰ ÌÚƒ«≈ƒƒ∆»

משנה).37) (מגיד זה לדין ברור מקור נמצא לא
אינו 38) ראשון שערב פי על ואף קניין, בלא אפילו משמע

א) הלכה (ראה מעות מתן בשעת שלא קניין בלי משתעבד
מעות  נותן אינו ראשון ערב שהרי מעות, מתן אין שני ובערב
ראשון  ערב של השעבוד חלות שעת - דבר של וטעמו כלל.

משנה). (מגיד שני ערב לגבי מעות מתן כשעת נחשבת

.‚È¯Ó‡L ÔB‚k ,·¯ÚL ¯·c‰ ·ˆ˜ L¯t ‡lL ÈÓƒ∆…≈≈∆∆«»»∆»«¿∆»«
È‡Â BÏ ¯ÎÓ B‡ ,·¯Ú È‡Â BÏ Ôz ÔzzM ‰Ó Ïk :BÏ»«∆ƒ≈≈«¬ƒ»≈¿…«¬ƒ
:‰¯B‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈ - ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ B‡ ,·¯Ú»≈«¿≈«¬ƒ»≈≈ƒ«¿ƒ∆»
ÛÏ‡ ‰‡Ó e‰ÂÏ‰ B‡ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÏ ¯ÎÓ elÙ‡¬ƒ»««¬∆∆¬»ƒƒ¿»≈»∆∆
·¯Ú‰ ‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Ïka ·¯Ú‰ „aÚzL -ƒ¿«¿≈∆»≈«…¿≈»∆ƒ∆≈∆∆»≈

ÚML ¯·c‰ Ú„BÈ BÈ‡L ÔÂÈkL ;ÌeÏk ·iÁBÓˆÚ „a «»¿∆≈»∆≈≈««»»∆ƒ¿≈«¿
BÓˆÚ „aÚL ‡ÏÂ BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï - Ba39ÌÈ¯·„e . …»¿»«¿¿…ƒ¿≈«¿¿»ƒ

.ÔÈ·nÏ Ì‰ ÌÚË ÏL∆««≈«≈ƒ

ח 39) הלכה למעלה שנתבאר כמו מועיל אינו קניין ואפילו
י"א  בפרק בפירוש רבינו כתב וכן תנאי. על חיוב גבי
מביא  קידושין בסוף נסים [רבינו ט"ז, הלכה מכירה מהלכות
יכול  שאדם ודעתו רבינו, על החולק בתשובה הרמב"ן דברי
הראב"ד  גם מידו. כשקנו קצוב שאינו בדבר עצמו לחייב
בין  לפשרה נכנס וכאן רבינו על השיג (שם) מכירה בהלכות
ומקרה. מקרה בכל הדעת אומד על וסומך השיטות, שתי

שם]. משנה וכסף ושם כאן משנה מגיד ראה

.„ÈÏL BÙe‚Ï ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»««¬≈«¿≈«¬ƒ»≈¿∆
ÔBÓÓ ÏL BÓˆÚÏ ·¯Ú ‡Ï ,‰Ê ‰ÂÏ40ÔÓÊ Ïk ‡l‡ , …∆∆…»≈¿«¿∆»∆»»¿«

EÏ ep‡È·‡ ‰ˆ¯zL41e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ , ∆ƒ¿∆¬ƒ∆¿¿≈ƒ»«««∆ƒ¿»
e˜Â ,EÏ ep‡È·‡ epÚa˙zL ÔÓÊ Ïk ,e‰ÁÈp‰ :BÚ·˙e¿»«ƒ≈»¿«∆ƒ¿»∆¬ƒ∆¿¿»

B„iÓ42ÔÓ LÈ - ‰Âl‰ ‰Ê ‡È·È ‡Ï Ì‡ ,‰Ê ÏÚ ƒ»«∆ƒ…»ƒ∆«…∆≈ƒ
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,‰¯B‰L ÌÈB‡b‰43ÈÓ LÈÂ ; «¿ƒ∆»∆«»¿«≈¿≈ƒ

B‡ ep‡È·‡ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡Â ‰˙‰ elÙ‡L ,‰¯B‰L∆»∆¬ƒƒ¿»¿»«ƒ…¬ƒ∆

BÊ È¯‰ - ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰‡ Á¯aL B‡ ˙nL∆≈∆»«∆¿∆«»¿«≈¬≈
.‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .„aÚzL ‡ÏÂ ,‡zÎÓÒ‡«¿«¿»¿…ƒ¿«¿≈¿»∆«¿ƒ»

הלווה.40) ידי על החוב פירעון לעצם ערב נעשה לא
הלווה.41) את להביא רק עצמו על נתבאר 42)קיבל

קניין. צריך מעות מתן בשעת שלא א בהלכה למעלה
גאון 43) נחשון רב דעת היא שזאת כתב, משנה במגיד

ונראה  קכט. סימן משפט חושן בטור שהובאה בתשובה
שם. יוסף בית דעת על גם נתקבל זה שמקור

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
נתבארו 1) שלא ערבות דיני ושאר בשטר, ערבות דיני מבאר

מדעתו. שלא חבירו של חובו פורע דין וכולל הקודם בפרק

.‡‰ÂÏn‰2e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â ,¯ËLa B¯·Á ˙‡3ÌÈ„Ú‰ ««¿∆∆¬≈ƒ¿»¿««∆≈ƒ»≈ƒ
‰Âl‰ ˙‡ ·¯ÚÂ ·¯Ú ‡a ¯ËMa4ewL Èt ÏÚ Û‡ , «¿»»»≈¿»«∆«…∆««ƒ∆»

e¯‡aL BÓk ÌlLÏ „aÚzLÂ B„iÓ5‡B·iLk , ƒ»¿ƒ¿«¿≈¿«≈¿∆≈«¿¿∆»
Û¯BË BÈ‡ - ‰f‰ ·¯Ú‰ ÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ‰ÂÏn‰««¿∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈∆»≈«∆≈≈

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ6¯ËL ÏL BÙe‚a ·¯Ú‰ ‰È‰ . ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ»»∆»≈¿∆¿»
ÈBÏt :e·˙k Ì‡ :ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á Ì„˜·¯Ú7È¯‰L , …∆¬ƒ«»≈ƒƒ»¿¿ƒ»≈∆¬≈

·¯ÚÓ BÈ‡8ÔÓ epnÓ ‰·B‚ BÈ‡ - ‰ÂÏna ‰Âl‰ ÌÚ ≈¿…»ƒ«…∆«ƒ¿»≈∆ƒ∆ƒ
ÌÈ„aÚLÓ‰9‰ÂÏ ÈBÏt :¯ËMa ·e˙k Ì‡ Ï·‡ ; «¿À¿»ƒ¬»ƒ»«¿»¿ƒ»»

ÈBÏÙe CÎÂ Ck ÈBÏtÓ10ÌÚ ‰ÂÏ e·¯Ú È¯‰L ,·¯Ú ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»≈∆¬≈≈¿…∆ƒ
eÓ˙Á Ck ¯Á‡Â ,·¯Ú ÏL B„iÓ e˜Â ,¯ËMa ·¯Ú»≈«¿»¿»ƒ»∆»≈¿««»»¿
·¯Ú ÈÒÎpÓ Ú¯Ù ‰Ê È¯‰ - ¯ËMa ÌÈ„Ú≈ƒ«¿»¬≈∆ƒ¿»ƒƒ¿≈»≈

ÌÈ„aÚLÓ‰11. «¿À¿»ƒ

קעו:2) שם וגמרא קעה: בבאֿבתרא שחתמו.3)משנה
העדים.4) מחתימת למטה בשטרֿהחוב ערבותו וכתב

רש"י  (ראה שטרות" חיתום לאחר היוצא "ערב במשנה:
לאחר 5)שם). אפילו מועיל שקנין ה"א, הקודם בפרק

מעות. הערב.6)מתן את 7)של מקשר אינו  זה סגנון
בפני  ענין הוא זו פיסקא וכאילו יחד, והמלוה ִהערבות

"אינו 8)עצמו. לאחרֿכך: להאמור נימוק משמש זה קטע
המשועבדים". מן ממנו מידו.9)גובה קנו אם אפילו

(מגידֿמשנה). חורין מבני אפילו גובה אינו - קנו וכשלא
המלוה.10) עם הערבות מקשרת זו ורבי 11)וא"ו כרב

ללמדנו, מידו", "וקנו וכתב דייק רבינו קעו. שם יוחנן
העדים, חתימת לפני בשטר הערבות נכתבה אם שאפילו
קנין. בלא מעות מתן לאחר משתעבד אינו - "ופלוני" וכתבו
בלא  גובה אינו חורין מבני שאפילו מבאר, במגידֿמשנה

ובלחםֿמשנה). שם, (עיין קנין

.·- ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»«∆«…∆¿…»»¿»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ „Ú ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿ƒ»«ƒ∆»≈«««¿ƒ

·iÁ˙pL ÌBiÓ12˙eÁt ‰Ê Ák ‰È‰È ‡Ï .ÌlLÏ ·¯Ú‰ ƒ∆ƒ¿«≈∆»≈¿«≈…ƒ¿∆…«∆»
BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ13‰˙‰ Ì‡Â .ÌÈ¯Bn‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ƒ«…∆«¿¿»∆«ƒ¿ƒƒ¿»

È‡z‰ ÈÙÏ Ïk‰ - BnÚ14. ƒ«…¿ƒ«¿«

ביתֿדין.12) שאמרו 13)עלֿידי והדיחויים ההקלות וכל
דרכי  וכן בערב. גם יפה כוחם - לווה גבי (פכ"ב) למעלה

בערב. גם שייכות ביתֿהדין, מצד כבר 14)הכפיה נתבאר
(מועיל). קיים - שבממון תנאי שכל פעמים, כמה
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ידי  על חבירו את "המלוה בתרא: בבא סוף מתוספתא רבינו
שאפרע  מנת על אמר ואם מהם, מאחד יפרע לא ערבים שני
מציעא  בבא יוסף ובנימוקי מהן". מאחד ייפרע - מהן מאחד
התוספתא: שכתבה מה מפרש שרבינו כתב, ג פרק תחילת
כלום  תחילה ייפרע שלא הכוונה מהן" מאחד ייפרע "לא
מאיזה  שיגבה התנה ואם הלווה, מן אלא הערבים מן מאחד
וכן  ד). הלכה למעלה (ראה תנאו כפי גובה - שירצה מהם

כרבינו].פירש ופסק הרשב"א גם

.‡ÈBÚÈ„BÈ - ‰ÂÏnÏ Ú¯ÙiLk ,ÌÈLÏ ·¯ÚL „Á‡Â35 ¿∆»∆»«ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«««¿∆ƒ
ÂÈÏÚ ¯ÊÁiL È„k ,Ú¯Bt Ì‰ÈMÓ ‰ÊÈ‡ ·BÁ ÏÚ36. «≈∆ƒ¿≈∆≈«¿≈∆«¬…»»

לערב.35) יודיע לדרוש 36)המלוה ממי ידע שהערב
עצמו. סברת היא זה דין מעותיו. החזרת

.·ÈB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰37·¯Ú È‡Â CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ·¯Ú : »≈«¬≈¬…ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ»≈
ÌLÎe ;·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ŒEÏ¿¬≈∆¿ƒ∆»««¿≈«¬ƒ»≈¿≈
·¯ÚÏ ·¯Ú „aÚzL Ck ,‰ÂÏnÏ ·¯Ú‰ „aÚzLpL∆ƒ¿«¿≈∆»≈««¿∆»ƒ¿«¿≈»≈¿»≈

ÔBL‡¯38ÔBL‡¯ ·¯Ú ÔÈ„Â ‰ÂÏn‰ ÌÚ ·¯Ú‰ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒ∆»≈ƒ««¿∆¿ƒ»≈ƒ
.‡e‰ „Á‡ ÔÈc ÈM‰ ÌÚƒ«≈ƒƒ∆»

משנה).37) (מגיד זה לדין ברור מקור נמצא לא
אינו 38) ראשון שערב פי על ואף קניין, בלא אפילו משמע

א) הלכה (ראה מעות מתן בשעת שלא קניין בלי משתעבד
מעות  נותן אינו ראשון ערב שהרי מעות, מתן אין שני ובערב
ראשון  ערב של השעבוד חלות שעת - דבר של וטעמו כלל.

משנה). (מגיד שני ערב לגבי מעות מתן כשעת נחשבת

.‚È¯Ó‡L ÔB‚k ,·¯ÚL ¯·c‰ ·ˆ˜ L¯t ‡lL ÈÓƒ∆…≈≈∆∆«»»∆»«¿∆»«
È‡Â BÏ ¯ÎÓ B‡ ,·¯Ú È‡Â BÏ Ôz ÔzzM ‰Ó Ïk :BÏ»«∆ƒ≈≈«¬ƒ»≈¿…«¬ƒ
:‰¯B‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈ - ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ B‡ ,·¯Ú»≈«¿≈«¬ƒ»≈≈ƒ«¿ƒ∆»
ÛÏ‡ ‰‡Ó e‰ÂÏ‰ B‡ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÏ ¯ÎÓ elÙ‡¬ƒ»««¬∆∆¬»ƒƒ¿»≈»∆∆
·¯Ú‰ ‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Ïka ·¯Ú‰ „aÚzL -ƒ¿«¿≈∆»≈«…¿≈»∆ƒ∆≈∆∆»≈

ÚML ¯·c‰ Ú„BÈ BÈ‡L ÔÂÈkL ;ÌeÏk ·iÁBÓˆÚ „a «»¿∆≈»∆≈≈««»»∆ƒ¿≈«¿
BÓˆÚ „aÚL ‡ÏÂ BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï - Ba39ÌÈ¯·„e . …»¿»«¿¿…ƒ¿≈«¿¿»ƒ

.ÔÈ·nÏ Ì‰ ÌÚË ÏL∆««≈«≈ƒ

ח 39) הלכה למעלה שנתבאר כמו מועיל אינו קניין ואפילו
י"א  בפרק בפירוש רבינו כתב וכן תנאי. על חיוב גבי
מביא  קידושין בסוף נסים [רבינו ט"ז, הלכה מכירה מהלכות
יכול  שאדם ודעתו רבינו, על החולק בתשובה הרמב"ן דברי
הראב"ד  גם מידו. כשקנו קצוב שאינו בדבר עצמו לחייב
בין  לפשרה נכנס וכאן רבינו על השיג (שם) מכירה בהלכות
ומקרה. מקרה בכל הדעת אומד על וסומך השיטות, שתי

שם]. משנה וכסף ושם כאן משנה מגיד ראה

.„ÈÏL BÙe‚Ï ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»««¬≈«¿≈«¬ƒ»≈¿∆
ÔBÓÓ ÏL BÓˆÚÏ ·¯Ú ‡Ï ,‰Ê ‰ÂÏ40ÔÓÊ Ïk ‡l‡ , …∆∆…»≈¿«¿∆»∆»»¿«

EÏ ep‡È·‡ ‰ˆ¯zL41e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ , ∆ƒ¿∆¬ƒ∆¿¿≈ƒ»«««∆ƒ¿»
e˜Â ,EÏ ep‡È·‡ epÚa˙zL ÔÓÊ Ïk ,e‰ÁÈp‰ :BÚ·˙e¿»«ƒ≈»¿«∆ƒ¿»∆¬ƒ∆¿¿»

B„iÓ42ÔÓ LÈ - ‰Âl‰ ‰Ê ‡È·È ‡Ï Ì‡ ,‰Ê ÏÚ ƒ»«∆ƒ…»ƒ∆«…∆≈ƒ
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,‰¯B‰L ÌÈB‡b‰43ÈÓ LÈÂ ; «¿ƒ∆»∆«»¿«≈¿≈ƒ

B‡ ep‡È·‡ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡Â ‰˙‰ elÙ‡L ,‰¯B‰L∆»∆¬ƒƒ¿»¿»«ƒ…¬ƒ∆

BÊ È¯‰ - ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰‡ Á¯aL B‡ ˙nL∆≈∆»«∆¿∆«»¿«≈¬≈
.‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .„aÚzL ‡ÏÂ ,‡zÎÓÒ‡«¿«¿»¿…ƒ¿«¿≈¿»∆«¿ƒ»

הלווה.40) ידי על החוב פירעון לעצם ערב נעשה לא
הלווה.41) את להביא רק עצמו על נתבאר 42)קיבל

קניין. צריך מעות מתן בשעת שלא א בהלכה למעלה
גאון 43) נחשון רב דעת היא שזאת כתב, משנה במגיד

ונראה  קכט. סימן משפט חושן בטור שהובאה בתשובה
שם. יוסף בית דעת על גם נתקבל זה שמקור

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
נתבארו 1) שלא ערבות דיני ושאר בשטר, ערבות דיני מבאר

מדעתו. שלא חבירו של חובו פורע דין וכולל הקודם בפרק

.‡‰ÂÏn‰2e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â ,¯ËLa B¯·Á ˙‡3ÌÈ„Ú‰ ««¿∆∆¬≈ƒ¿»¿««∆≈ƒ»≈ƒ
‰Âl‰ ˙‡ ·¯ÚÂ ·¯Ú ‡a ¯ËMa4ewL Èt ÏÚ Û‡ , «¿»»»≈¿»«∆«…∆««ƒ∆»

e¯‡aL BÓk ÌlLÏ „aÚzLÂ B„iÓ5‡B·iLk , ƒ»¿ƒ¿«¿≈¿«≈¿∆≈«¿¿∆»
Û¯BË BÈ‡ - ‰f‰ ·¯Ú‰ ÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ‰ÂÏn‰««¿∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈∆»≈«∆≈≈

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ6¯ËL ÏL BÙe‚a ·¯Ú‰ ‰È‰ . ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ»»∆»≈¿∆¿»
ÈBÏt :e·˙k Ì‡ :ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á Ì„˜·¯Ú7È¯‰L , …∆¬ƒ«»≈ƒƒ»¿¿ƒ»≈∆¬≈

·¯ÚÓ BÈ‡8ÔÓ epnÓ ‰·B‚ BÈ‡ - ‰ÂÏna ‰Âl‰ ÌÚ ≈¿…»ƒ«…∆«ƒ¿»≈∆ƒ∆ƒ
ÌÈ„aÚLÓ‰9‰ÂÏ ÈBÏt :¯ËMa ·e˙k Ì‡ Ï·‡ ; «¿À¿»ƒ¬»ƒ»«¿»¿ƒ»»

ÈBÏÙe CÎÂ Ck ÈBÏtÓ10ÌÚ ‰ÂÏ e·¯Ú È¯‰L ,·¯Ú ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»≈∆¬≈≈¿…∆ƒ
eÓ˙Á Ck ¯Á‡Â ,·¯Ú ÏL B„iÓ e˜Â ,¯ËMa ·¯Ú»≈«¿»¿»ƒ»∆»≈¿««»»¿
·¯Ú ÈÒÎpÓ Ú¯Ù ‰Ê È¯‰ - ¯ËMa ÌÈ„Ú≈ƒ«¿»¬≈∆ƒ¿»ƒƒ¿≈»≈

ÌÈ„aÚLÓ‰11. «¿À¿»ƒ

קעו:2) שם וגמרא קעה: בבאֿבתרא שחתמו.3)משנה
העדים.4) מחתימת למטה בשטרֿהחוב ערבותו וכתב

רש"י  (ראה שטרות" חיתום לאחר היוצא "ערב במשנה:
לאחר 5)שם). אפילו מועיל שקנין ה"א, הקודם בפרק

מעות. הערב.6)מתן את 7)של מקשר אינו  זה סגנון
בפני  ענין הוא זו פיסקא וכאילו יחד, והמלוה ִהערבות

"אינו 8)עצמו. לאחרֿכך: להאמור נימוק משמש זה קטע
המשועבדים". מן ממנו מידו.9)גובה קנו אם אפילו

(מגידֿמשנה). חורין מבני אפילו גובה אינו - קנו וכשלא
המלוה.10) עם הערבות מקשרת זו ורבי 11)וא"ו כרב

ללמדנו, מידו", "וקנו וכתב דייק רבינו קעו. שם יוחנן
העדים, חתימת לפני בשטר הערבות נכתבה אם שאפילו
קנין. בלא מעות מתן לאחר משתעבד אינו - "ופלוני" וכתבו
בלא  גובה אינו חורין מבני שאפילו מבאר, במגידֿמשנה

ובלחםֿמשנה). שם, (עיין קנין

.·- ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»«∆«…∆¿…»»¿»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ „Ú ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿ƒ»«ƒ∆»≈«««¿ƒ

·iÁ˙pL ÌBiÓ12˙eÁt ‰Ê Ák ‰È‰È ‡Ï .ÌlLÏ ·¯Ú‰ ƒ∆ƒ¿«≈∆»≈¿«≈…ƒ¿∆…«∆»
BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ13‰˙‰ Ì‡Â .ÌÈ¯Bn‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ƒ«…∆«¿¿»∆«ƒ¿ƒƒ¿»

È‡z‰ ÈÙÏ Ïk‰ - BnÚ14. ƒ«…¿ƒ«¿«

ביתֿדין.12) שאמרו 13)עלֿידי והדיחויים ההקלות וכל
דרכי  וכן בערב. גם יפה כוחם - לווה גבי (פכ"ב) למעלה

בערב. גם שייכות ביתֿהדין, מצד כבר 14)הכפיה נתבאר
(מועיל). קיים - שבממון תנאי שכל פעמים, כמה
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.‚ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰Âl‰ ˙‡ Úa˙Ï ‡aL ‰ÂÏÓ15 «¿∆∆»ƒ¿…«∆«…∆¿…»»¿»ƒ
B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -16È¯‰ ,ÔÏaw‰ Ïˆ‡ CÏ :¯ÓBÏÂ ≈»ƒ¿¿«≈≈∆««¿»¬≈

EÏ LÈ17‰lÁz B˙B‡ Úa˙Ï18ÈÓ Ïk Ú·Bz ‡l‡ ; ≈¿ƒ¿…«¿ƒ»∆»≈«»ƒ
‰lÁz ‰ˆ¯L19„iÓ ˙BÚn‰ ÔÏaw‰ ‡O Ì‡Â . ∆»»¿ƒ»¿ƒ»»««¿»«»ƒ«

‰Âl‰ „Èa ‰ÂÏnÏ ÔÈ‡ - ‰Âl‰ „Èa B˙e ‰ÂÏn‰««¿∆¿»¿««…∆≈««¿∆¿««…∆
ÌeÏk20˙¯Á‡ ‰È„Óa ‰Âl‰ ‰È‰ .21ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿»»«…∆ƒ¿ƒ»«∆∆∆≈»

ÁÈp‰Â ‰Âl‰ ˙nL B‡ ,ÂÈÏ‡ CÏÈÏ ‡ÏÂ BÚÈ„B‰Ï¿ƒ¿…≈≈≈»∆≈«…∆¿ƒƒ«
È¯‰ - Ô‰ÈÒÎÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ ÌÈÓB˙È¿ƒ¿«ƒ∆≈≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¬≈
ÈeˆÓ ‰Âl‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Ú·Bz ‰Ê22. ∆≈«∆∆»≈¿ƒ»∆¬≈≈«…∆»

דמלוה 16)ידועים.15) מיניה לווה מיפטר "לא קעד. שם
ביד". (הקבלן) ויתן שישא כאמור 18)הזכות.17)עד

ה"ד. פכ"ה בשם 19)למעלה כתב קכט סי' חו"מ ב'טור'
של  המשועבדים מן גם לגבות שיכול התרומות', 'בעל
יוסף' 'בית (ראה חורין בני לקבלן כשיש ואפילו הלווה,
(מובא  רשב"א כתב בזה. דעתו גילה לא ורבינו שם).
יותר  שדה הקבלן מן לגבות יכול שאינו כאן) במגידֿמשנה
שללווה  כגון עצמו, הלווה מן לגבות שיכול מזו משובחת
לגבות  לו ויש וזיבורית עידית או בלבד, זיבורית יש
בינונית  גם יש ולקבלן ה"ד, פי"ט למעלה כאמור זיבורית,
שאם  עוד, וכתב זיבורית. אלא בינונית מהקבלן גובה אינו -
הקבלן  מן לגבות רשאי אינו - למלוה לשלם רוצה הלווה

שם 20)תחילה. [ב'תוספות' הלווה. את לתבוע יכול אינו
גובה  - לקבלן נכסים אין שאם רבינוֿתם, בשם כתבו קעג:
ובכמה  יט (בכתובות נתן דרבי שעבודא מטעם הלווה, מן
מנה  בחבירו לנושה "מנין נתן: רבי בשם אמרו מקומות,
שנאמר  לזה? ונותנין מזה שמוציאין מנין בחבירו, וחבירו
נתן  רבי של שמו את חז"ל והטביעו לו". אשם לאשר ונתן
שהרי  נתן), דרבי שעבודא לו: וקראו זה, עובר שעבוד על
לפרעון  שנתן הכסף את לקבלן להחזיר מחויב הלווה
ערוך' וה'שולחן קכט, סי' חו"מ ה'טור' פסקו וכן המלוה.
זמן  כל שהרי זו, בסברא קצת לפקפק ויש יט. סעיף שם
לו, נשתעבד ולא כלום לו חייב הלווה אין הקבלן פרע שלא
של  לשונו ומסתימת לו". אשם "לאשר לומר כאן שייך ולא

כתב,רבינו, שם ה'טור' רבינוֿתם]. כדעת שלא משמע
אין  ובשניהם לערב, קבלן בין הבדל אין - ביד ונתן שבנשא
וכתב  כאן, דייק רבינו אולם כלום. הלווה על למלוה
ב'שולחן  נפסק וכן כך. הדין אין שבערב ומשמע "הקבלן",

שם. ידועים,21)ערוך' נכסים ללווה כשאין המדובר,
ואין  וגובים, לנכסיו יורדים ביתֿדין – לו כשיש אבל
'בעל  בשם (כסףֿמשנה תחלה הערב את תובעים

ה"ג.22)התרומות'). פכ"ה למעלה ראה

.„BÈ‡ - ÈÚ ‡e‰L B‡ˆÓe ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»«∆«…∆¿»∆»ƒ≈
‰Âl‰ Ú·MiL „Ú ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ÏBÎÈ23˙w˙a »¿ƒ»«ƒ∆»≈«∆ƒ»««…∆¿«»«

ÌÈB¯Á‡24‡Èe˜ eOÚÈ ‡nL ;ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L25ÏÚ «¬ƒ∆≈¿∆»«¬¿¿»«
·¯Ú ÏL ÂÈÒÎ26. ¿»»∆»≈

תורה.23) של שבועה כעין חפץ, נתבאר 24)בנקיטת
מתקנת  אותו משביעים ערב שכשאין ה"ב פ"ב למעלה
היא  כאן האמורה שהשבועה ונראה הראשונים. הגאונים
נכסים  ללווה יש שמא הערב, לטובת מאוחרת יותר תקנה

ידועים. רמאות.25)בלתי יטען 26)מעשה המלוה
הוא  - ויחלקו הערב, מן ויגבה הלווה אצל נכסים מצא שלא

שגבה. המעות את - והלווה

.‰‡·e ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa B¯·ÁÏ ·¯Ú ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»≈«¬≈¿ƒ¿»«∆»
- Ìi‰ ˙È„Óa ‰Âl‰ È¯‰Â ,·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙Ï ‰ÂÏn‰««¿∆ƒ¿…«∆∆»≈«¬≈«…∆ƒ¿ƒ««»

EÚ¯t ‡lL ‰È‡¯ ‡·‰ :·¯Ú‰ BÏ ¯ÓB‡27,‰Âl‰ ≈∆»≈»≈¿»»∆…¿»¬«…∆
.EÏ ÌlL‡ È‡Â«¬ƒ¬«≈¿

לומר 27) נאמן עצמו שהלווה והטעם, בשבועה. נוטל ואינו
(מגידֿ ה"א פי"א למעלה כמבואר עלֿפה, במלוה פרעתי

משנה).

.Â‰Ê È¯‰ - B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï Ô˙Â Ì„wL ·¯Ú»≈∆»«¿»«¿««∆¬≈∆
‰Âl‰ ÔÓ ‰·B‚Â ¯ÊBÁ28Û‡ ,B„È ÏÚ Ú¯tM ‰Ó Ïk ≈¿∆ƒ«…∆»«∆»««»«

.ÏÏk ÌÈ„Ú ‡Ïa B‡ ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»ƒ¿»«∆¿…≈ƒ¿»
˙Úa ‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««…∆»≈
„ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÌlLÂ È·¯Ú :·¯Ú BÏ ‰OÚpL∆«¬»»≈»¿≈ƒ¿«≈¬»ƒ»«
¯Ó‡L B‡ ,ÔÏa˜ B‡ ·¯Ú BÏ ‰OÚÂ BÓˆÚ ˙eL¯aƒ¿«¿¿«¬»»≈«¿»∆»«
·BÁ‰ Ú¯ÙÈÂ ÔziL e‰L¯‰ ‡ÏÂ ,È·¯Ú :‰Âl‰ BÏ29 «…∆»¿≈ƒ¿…ƒ¿»∆ƒ≈¿ƒ¿««

ÌeÏk BÏ ÌlLÏ ·iÁ ‰Âl‰ ÔÈ‡ -30¯ËL Ú¯Bt‰ ÔÎÂ . ≈«…∆«»¿«≈¿¿≈«≈«¿«
BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ÏL B·BÁ31ÏÚ ·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ , ∆¬≈∆…ƒ«¿¬ƒ»»««

ÔBkLn‰32BBkLÓ ÏËBÂ ,ÌeÏk ·iÁ ‰Âl‰ ÔÈ‡ - ««¿≈«…∆«»¿¿≈«¿
‰È‰ ‡nL ;ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ Ô˙Bp‰ ‰Ê „a‡ È¯‰Â ,ÌpÁa¿ƒ»«¬≈ƒ≈∆«≈∆¿»∆»»»

BÏ ÏÁBÓe ‰ÂÏn‰ ˙‡ ÒiÙÓ ‰Âl‰33‰Âl‰ ˙Ó .34, «…∆¿«≈∆««¿∆≈≈«…∆
„˜ ·BÁ‰ Ú¯Ùe ·¯Ú‰ Ì„˜Â,ÌÈL¯Bi‰ ˙‡ ÚÈ„BiL Ì ¿»«∆»≈»««…∆∆ƒ«∆«¿ƒ

Ì„˜ B·BÁ ¯ËL ‰Âl‰ Ú¯t ‡lL eÏ Ú„B Ì‡ƒ»»∆…»««…∆¿«…∆
Ì„˜ Ba ‰„B‰L ÔB‚k ,˙eÓiL35e‰ecpL B‡ ,36˙Óe ∆»¿∆»…∆∆ƒ≈

È¯‰ - ˙B·b‰Ï ‰ÂÏn‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ ‡lL B‡ ,BÈeca¿ƒ∆…ƒƒ«¿««ƒ¿»¿ƒ»¬≈
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ‰·B‚Â ¯ÊBÁ ‰Ê37Ú¯tM ‰Ó Ïk38‰È‰ . ∆≈¿∆ƒ«¿ƒ»«∆»«»»

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰ÂÏn‰39ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ««¿∆≈»ƒ≈«¿ƒ«»ƒ
ÌlLÏ40·BÁ‰ Ïk ·¯Ú‰ „ÈÏ Ô˙ Ô‰È·‡ ‡nL ; ¿«≈∆»¬ƒ∆»«¿«∆»≈»«

·¯Ú‰ ˙‡ Ú·Bz ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ‰È‰L∆»»»»ƒ¿≈∆»≈»ƒ≈«∆∆»≈
‰lÁz41ÚÈ„BiL Ì„˜ BzÚcÓ ‰Ê Ú¯t CÎÈÙÏe , ¿ƒ»¿ƒ»»«∆ƒ«¿…∆∆ƒ«

Ú·Bz ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÔÚÈ„B‰ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙È‰«¿ƒ¬»ƒƒ»∆»≈»ƒ≈«
.ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - Ô˙B ‡e‰ È¯‰Â B˙B‡«¬≈≈«»ƒ¿«≈

קעד:28) בבאֿבתרא מברייתא משמע אמר:29)כן שלא
רבינו:30)"ושלם". של מלשונו מדייק במגידֿמשנה

אבל  בלבד, בערב נאמר זה שדין הרשהו", ולא "ערבני
קבלן", להיות "הכנס לו: כשאמר לשלם הלווה חייב בקבלן
ערב  בין ההבדל את ומסביר "ושלם". הוסיף: כשלא אפילו
למה  תחילה הערב את לתבוע יכול אינו שהמלוה לקבלן,
לנגוש  יכול שהמלוה קבלן, אבל ולשלם. למהר לו היה
הדעת, על מתקבל - החוב את שיפרע עליו וללחוץ אותו
לדמות  אין כך ומשום הנגישה, מאימת להשתחרר שרצה
מדעתו, שלא חבירו של שטרֿחובו פורע לדין קבלן דין
שאם  במגידֿמשנה, מסיק ומזה הבא. בקטע רבינו שמביא
רשאי  המלוה והרי נכסים, לו נמצאו ולא בדין הלווה עמד
בביתֿדין  שנתבע לפני ושילם הערב וקדם הערב, את לתבוע

חי  כאן).- ראב"ד (ראה לו לשלם הלווה משנה,31)יב
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מהל' בפי"ב רבינו פסק וכן קח. שם וגמרא ק: כתובות
הי"ט. ה"ב.32)אישות פי"ג שם נימוק 33)ירושלמי,

שם. בירושלמי, אמרו בבבא34ֿ)זה הובא שהיה, מעשה
ושלם". "ערבני הלווה: לו כשאמר המדובר קעד. בתרא

פרע.35) שלא הודה למיתתו, למעלה 36)סמוך ראה
ה"ג. וב'טור'37)פכ"ב גדולים. יורשים אפילו משמע

קטנים, ביתומים המדובר (שם) שבגמרא כתב, קל סי' חו"מ
אחד  שם כשאין אפילו להחזיר מחוייבים גדולים אבל

למעלה. שנאמרו דרב 38)מהתנאים בריה הונא כרב
האמורים  התנאים משלושת אחד שם אין ואם שם. יהושע,
לשלם  חייבים היורשים אין פרעון) זמן לפני נידוי, (הודאה,
הלווה  אומרים: שאנו משום "ושלם", שאמר אףֿעלֿפי
בלשון  החוב. פרעון להבטחת ערך חפצי הערב לידי מסר
לצררי  חוששים ולמה אתפסיה". צררי "אימר שם: הגמרא
במגידֿמשנה, ביאר עצמו? מלוה מגבי יותר ערב, גבי
מתעורר  לשלם, החיוב עליו שחל לפני ושילם שקדם משום
מעותיו. להבטחת ערך חפצי בידו הפקיד שהלווה חשש

שהיה.39) מעשה קעד: הדרכים 40)שם מן באחד אפילו
שם. אשי, כרב חפצי 41)הנ"ל. מהלווה קיבל ואילמלא

זה  נימוק ערבות. עליו מקבל היה לא - לבטחון ערך
- תחילה הלווה את תובעים גוים שגם שבמקום מלמדנו,

גוי. במלוה גם לצררי חוששים אין

.Ê·¯Ú Ïk42Ú¯t‰Ï ‡aL ÔÈa ,Ú¯tM ‰Ó ÏhÏ ‡aL »»≈∆»ƒ…«∆»«≈∆»¿ƒ»«
BÓˆÚ ‰ÂlÓ ÔÈa ‰ÂÏ ÈL¯BiÓ43CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿≈…∆≈ƒ…∆«¿¬≈∆»ƒ

Ú¯tL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï44·BÁ‰ ¯ËL ˙‡ÈˆÓ ÔÈ‡Â .45 ¿»ƒ¿»»∆»«¿≈¿ƒ«¿««
„iÓ ¯ËM‰ ÏÙ ‡nL ,‰È‡¯ ·¯Ú‰ „Èa ÂÈÏÚL∆»»¿«∆»≈¿»»∆»»««¿»ƒ«

ÌeÏk ‰Ê Ú¯t ‡ÏÂ ‰ÂÏn‰46. ««¿∆¿…»«∆¿

שם.42) שהברייתא 43)ברייתא, משמע, שם בסוגיא
קיבלו  הפוסקים, כל וכן רבינו, אבל יתומים. בדין עוסקת

עצמו. ללווה גם זה כדין 44)דין בשבועה נוטל ואינו
עלֿפה. כמלוה היא הערב שתביעת משום בשטר, מלוה

ראיה.45) אינו - הערב ביד נמצא החוב ששטר העובדא
והחזיר 46) למלוה פרעתי בעצמו: לטעון יכול חי, כשהלווה

לא  אתה גם אבל פרעתי לא אמנם או: ממני, ונפל השטר לי
זה  שדין מפרש, שם ברשב"ם כלום. לך חייב ואינני פרעת,
ויוציא  שפרע ישבע וכשיגדלו בלבד, קטנים ביתומים נאמר
של  סיומה את השמיט שרבינו הדבר, [תמוה היורשים. מן
לערב) כתב המלוה (פירוש: בו כתוב "ואם הברייתא:
וביאר, זה דין הביא שם וב'טור' גובה". - ממך התקבלתי
מן  וגובה בשטר כמלוה דינו שם) (ב"ב רשב"ם שלדעת
בלבד. חורין מבני שגובה ופוסק חולק והר"י המשועבדים,
התקבלתי  לדין רמז אין כאן ברי"ף גם לגמרי. שותק ורבינו

וצע"ג]. וס"ד). ס"ג קלא סי' וש"ך סמ"ע (ראה

.Á‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ z·¯Ú :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»«¿»ƒ¿≈…
·¯ÚÏ È˙ÈL¯‰ ‰z‡ :‰ÂlÏ ·¯Ú‰ ¯Ó‡L B‡ ;Èz·¯Ú»«¿ƒ∆»«∆»≈«…∆«»ƒ¿ƒ«ƒ«¬…
‡Ï B‡ ,z·¯Ú EzÚcÓ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÔzÏÂ E˙B‡¿¿ƒ≈¿≈ƒ«¿¿»«¿»…
,EÈÙa ‰ÂÏn‰ ÈzÚ¯t :·¯Ú‰ ¯Ó‡L B‡ ;ÏÏk z·¯Ú»«¿»¿»∆»«∆»≈»«¿ƒ«ƒ¿»¿»∆
,zÚ¯t Ôk :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,zÚ¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»«¿»∆»«≈»«¿»

zÚ¯tM ‰Ó EÏ Èz˙Â47z·¯Ú :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡L B‡ ; ¿»«ƒ¿«∆»«¿»∆»«««¿∆»«¿»

ÏkÓ - ‰Ó ‡l‡ Èz·¯Ú ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈ˙‡Ó ÈÏƒ»«ƒ¿≈…»«¿ƒ∆»»∆ƒ»
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚh‰ el‡≈«¿»¿«≈»∆«ƒ≈¬≈»»

Ú·MÈ B‡ .‰È‡¯‰48˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ˙Úe·L Úa˙p‰ »¿»»ƒ»««ƒ¿»¿«∆≈¿«
˙BÚË Ïk ¯‡Lk ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰«»ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»»«¬

ÔBÓn‰49. «»

אףֿעל47ֿ) היסט". שבועת הנתבע ש"ישבע רבינו: ומסיים
בשטר, הערבות נכתבה ואפילו - בשטר היתה שהמלוה פי
כתב  ואם בשטר. למלוה הערב תביעת את עושה זה כל אין
פרעתי, לטעון: נאמן הלווה אין - "התקבלתי" המלוה
(מגידֿמשנה). במקומו הערב את העמיד שהמלוה משום

הראיה,48) עליו מחבירו המוציא לומר: שצריך נראה
התורה. שבועת או היסת שבועת הנתבע וישבע

נשבע 49) במקצת ומודה ונפטר, היסת נשבע הכל שכופר
התורה. שבועת

.ËÌÈ¯Á‡ ˙‡ e·¯ÚL B‡ ,eÂlL LÈ‡ ˙L‡ B‡ „·Ú∆∆≈∆ƒ∆»∆»¿∆¬≈ƒ
ÌlLÏ e·iÁ˙Â50L¯b˙˙Â „·Ú‰ ¯¯ÁzLiLk - ¿ƒ¿«¿¿«≈¿∆ƒ¿«¿≈»∆∆¿ƒ¿»≈

eÓlLÈ ÔÓÏ‡˙z B‡ ‰M‡‰51. »ƒ»ƒ¿«¿≈¿«¿

לבעל.50) שייך שבידם מה כל הדין,51)והרי מקור
בהם  החובל וכו' והאשה "העבד פז. בבאֿקמא במשנה
- לשלם מה להם (שאין פטורין באחרים שחבלו והם חייב,
נשתחרר  האשה נתגרשה זמן, לאחר משלמין אבל רש"י)
מלוה  לענין גם רבינו למד ומכאן לשלם". חייבין - העבד
רב  הגאונים בשם כתוב שמצא במגידֿמשנה, כתב וערבות.
בפקדון  קיבלה או שלוותה "שהאשה האי: רב ובנו שרירא
לבעל  ואין משלמת בידה מצוי הוא אם גנבה, או גזלה או
ותמה  חבלות". כדין הוא הרי - אבד כבר ואם לעכב.
ניתנה, להוצאה מלוה הלא מלוה, דין על המגידֿמשנה
נכסי  בכל כמו הבעל בה זכה - לידה המלוה וכשהגיעה
שאם  האלה, כגאונים רבינו פסק זה, פרקנו ובסיום אשתו.
ונראה  למלוה. מחזירים - בידה נמצא עצמו ההלוואה כסף
- ואכלה "לוותה קלט. בבבאֿבתרא הבעיא על שהסתמך
היה  ברור - קיימים והמעות אכלה לא שאם ומשמע מהו",

בעלה. תחת כשהיא אפילו לשלם חייבת שהיא לשואל,

.ÈÏÈc‚iLk ÌlLÏ ·iÁ - ‰ÂlL ÔË˜52ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â . »»∆»»«»¿«≈¿∆«¿ƒ¿≈¿ƒ
¯ËL ÂÈÏÚ53ÏÚ Û‡ ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ , »»¿»∆»¬≈ƒƒ¿»«∆««

.ÌeÏk ÔËw‰ „iÓ ÔÈ˜ ÔÈ‡L ;B„iÓ ewL Ètƒ∆»ƒ»∆≈ƒ¿»ƒ««»»¿

שחבל 52) שקטן שם) (בבאֿקמא ששנינו אףֿעלֿפי
- כשיגדיל משלם ואינו פטור, כן,באחרים הדין אין במלוה

להחזיר. מחויב ממנו, ונהנה כסף קיבל שהוא משום
ומבין  ולמעלה, שש מבן הוא כשהקטן דוקא שזה ומסתבר,
נט. בגיטין שנינו זה, גיל בני ועל ומתן. משא בטיב
לקטן  המלוה אבל ממכר", וממכרן מקח מקחן "הפעוטות
הלכות  וראה (מגידֿמשנה, מעותיו איבד - זה מגיל למטה

ה"ו). פכ"ט בבבא53ֿ)מכירה שאמרו ממה נלמד זה
אלאֿאםֿ השטר על חותמים העדים אין - חזקה קנה. בתרא

בגדול. נעשה כן

.‡ÈBÈ‡L ,ÌÈB‡b‰ e¯B‰ - ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ·¯ÚL ÔË»̃»∆»«∆¬≈ƒ«¿ƒ∆≈
˙‡ Ô˙pL ‰ÊÂ .ÏÈc‚iLk Û‡ ÌeÏk ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈¿«¿∆«¿ƒ¿∆∆»«∆
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מהל' בפי"ב רבינו פסק וכן קח. שם וגמרא ק: כתובות
הי"ט. ה"ב.32)אישות פי"ג שם נימוק 33)ירושלמי,

שם. בירושלמי, אמרו בבבא34ֿ)זה הובא שהיה, מעשה
ושלם". "ערבני הלווה: לו כשאמר המדובר קעד. בתרא

פרע.35) שלא הודה למיתתו, למעלה 36)סמוך ראה
ה"ג. וב'טור'37)פכ"ב גדולים. יורשים אפילו משמע

קטנים, ביתומים המדובר (שם) שבגמרא כתב, קל סי' חו"מ
אחד  שם כשאין אפילו להחזיר מחוייבים גדולים אבל

למעלה. שנאמרו דרב 38)מהתנאים בריה הונא כרב
האמורים  התנאים משלושת אחד שם אין ואם שם. יהושע,
לשלם  חייבים היורשים אין פרעון) זמן לפני נידוי, (הודאה,
הלווה  אומרים: שאנו משום "ושלם", שאמר אףֿעלֿפי
בלשון  החוב. פרעון להבטחת ערך חפצי הערב לידי מסר
לצררי  חוששים ולמה אתפסיה". צררי "אימר שם: הגמרא
במגידֿמשנה, ביאר עצמו? מלוה מגבי יותר ערב, גבי
מתעורר  לשלם, החיוב עליו שחל לפני ושילם שקדם משום
מעותיו. להבטחת ערך חפצי בידו הפקיד שהלווה חשש

שהיה.39) מעשה קעד: הדרכים 40)שם מן באחד אפילו
שם. אשי, כרב חפצי 41)הנ"ל. מהלווה קיבל ואילמלא

זה  נימוק ערבות. עליו מקבל היה לא - לבטחון ערך
- תחילה הלווה את תובעים גוים שגם שבמקום מלמדנו,

גוי. במלוה גם לצררי חוששים אין

.Ê·¯Ú Ïk42Ú¯t‰Ï ‡aL ÔÈa ,Ú¯tM ‰Ó ÏhÏ ‡aL »»≈∆»ƒ…«∆»«≈∆»¿ƒ»«
BÓˆÚ ‰ÂlÓ ÔÈa ‰ÂÏ ÈL¯BiÓ43CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿≈…∆≈ƒ…∆«¿¬≈∆»ƒ

Ú¯tL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï44·BÁ‰ ¯ËL ˙‡ÈˆÓ ÔÈ‡Â .45 ¿»ƒ¿»»∆»«¿≈¿ƒ«¿««
„iÓ ¯ËM‰ ÏÙ ‡nL ,‰È‡¯ ·¯Ú‰ „Èa ÂÈÏÚL∆»»¿«∆»≈¿»»∆»»««¿»ƒ«

ÌeÏk ‰Ê Ú¯t ‡ÏÂ ‰ÂÏn‰46. ««¿∆¿…»«∆¿

שם.42) שהברייתא 43)ברייתא, משמע, שם בסוגיא
קיבלו  הפוסקים, כל וכן רבינו, אבל יתומים. בדין עוסקת

עצמו. ללווה גם זה כדין 44)דין בשבועה נוטל ואינו
עלֿפה. כמלוה היא הערב שתביעת משום בשטר, מלוה

ראיה.45) אינו - הערב ביד נמצא החוב ששטר העובדא
והחזיר 46) למלוה פרעתי בעצמו: לטעון יכול חי, כשהלווה

לא  אתה גם אבל פרעתי לא אמנם או: ממני, ונפל השטר לי
זה  שדין מפרש, שם ברשב"ם כלום. לך חייב ואינני פרעת,
ויוציא  שפרע ישבע וכשיגדלו בלבד, קטנים ביתומים נאמר
של  סיומה את השמיט שרבינו הדבר, [תמוה היורשים. מן
לערב) כתב המלוה (פירוש: בו כתוב "ואם הברייתא:
וביאר, זה דין הביא שם וב'טור' גובה". - ממך התקבלתי
מן  וגובה בשטר כמלוה דינו שם) (ב"ב רשב"ם שלדעת
בלבד. חורין מבני שגובה ופוסק חולק והר"י המשועבדים,
התקבלתי  לדין רמז אין כאן ברי"ף גם לגמרי. שותק ורבינו

וצע"ג]. וס"ד). ס"ג קלא סי' וש"ך סמ"ע (ראה

.Á‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ z·¯Ú :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»«¿»ƒ¿≈…
·¯ÚÏ È˙ÈL¯‰ ‰z‡ :‰ÂlÏ ·¯Ú‰ ¯Ó‡L B‡ ;Èz·¯Ú»«¿ƒ∆»«∆»≈«…∆«»ƒ¿ƒ«ƒ«¬…
‡Ï B‡ ,z·¯Ú EzÚcÓ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÔzÏÂ E˙B‡¿¿ƒ≈¿≈ƒ«¿¿»«¿»…
,EÈÙa ‰ÂÏn‰ ÈzÚ¯t :·¯Ú‰ ¯Ó‡L B‡ ;ÏÏk z·¯Ú»«¿»¿»∆»«∆»≈»«¿ƒ«ƒ¿»¿»∆
,zÚ¯t Ôk :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,zÚ¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»«¿»∆»«≈»«¿»

zÚ¯tM ‰Ó EÏ Èz˙Â47z·¯Ú :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡L B‡ ; ¿»«ƒ¿«∆»«¿»∆»«««¿∆»«¿»

ÏkÓ - ‰Ó ‡l‡ Èz·¯Ú ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈ˙‡Ó ÈÏƒ»«ƒ¿≈…»«¿ƒ∆»»∆ƒ»
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚh‰ el‡≈«¿»¿«≈»∆«ƒ≈¬≈»»

Ú·MÈ B‡ .‰È‡¯‰48˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ˙Úe·L Úa˙p‰ »¿»»ƒ»««ƒ¿»¿«∆≈¿«
˙BÚË Ïk ¯‡Lk ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰«»ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»»«¬

ÔBÓn‰49. «»

אףֿעל47ֿ) היסט". שבועת הנתבע ש"ישבע רבינו: ומסיים
בשטר, הערבות נכתבה ואפילו - בשטר היתה שהמלוה פי
כתב  ואם בשטר. למלוה הערב תביעת את עושה זה כל אין
פרעתי, לטעון: נאמן הלווה אין - "התקבלתי" המלוה
(מגידֿמשנה). במקומו הערב את העמיד שהמלוה משום

הראיה,48) עליו מחבירו המוציא לומר: שצריך נראה
התורה. שבועת או היסת שבועת הנתבע וישבע

נשבע 49) במקצת ומודה ונפטר, היסת נשבע הכל שכופר
התורה. שבועת

.ËÌÈ¯Á‡ ˙‡ e·¯ÚL B‡ ,eÂlL LÈ‡ ˙L‡ B‡ „·Ú∆∆≈∆ƒ∆»∆»¿∆¬≈ƒ
ÌlLÏ e·iÁ˙Â50L¯b˙˙Â „·Ú‰ ¯¯ÁzLiLk - ¿ƒ¿«¿¿«≈¿∆ƒ¿«¿≈»∆∆¿ƒ¿»≈

eÓlLÈ ÔÓÏ‡˙z B‡ ‰M‡‰51. »ƒ»ƒ¿«¿≈¿«¿

לבעל.50) שייך שבידם מה כל הדין,51)והרי מקור
בהם  החובל וכו' והאשה "העבד פז. בבאֿקמא במשנה
- לשלם מה להם (שאין פטורין באחרים שחבלו והם חייב,
נשתחרר  האשה נתגרשה זמן, לאחר משלמין אבל רש"י)
מלוה  לענין גם רבינו למד ומכאן לשלם". חייבין - העבד
רב  הגאונים בשם כתוב שמצא במגידֿמשנה, כתב וערבות.
בפקדון  קיבלה או שלוותה "שהאשה האי: רב ובנו שרירא
לבעל  ואין משלמת בידה מצוי הוא אם גנבה, או גזלה או
ותמה  חבלות". כדין הוא הרי - אבד כבר ואם לעכב.
ניתנה, להוצאה מלוה הלא מלוה, דין על המגידֿמשנה
נכסי  בכל כמו הבעל בה זכה - לידה המלוה וכשהגיעה
שאם  האלה, כגאונים רבינו פסק זה, פרקנו ובסיום אשתו.
ונראה  למלוה. מחזירים - בידה נמצא עצמו ההלוואה כסף
- ואכלה "לוותה קלט. בבבאֿבתרא הבעיא על שהסתמך
היה  ברור - קיימים והמעות אכלה לא שאם ומשמע מהו",

בעלה. תחת כשהיא אפילו לשלם חייבת שהיא לשואל,

.ÈÏÈc‚iLk ÌlLÏ ·iÁ - ‰ÂlL ÔË˜52ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â . »»∆»»«»¿«≈¿∆«¿ƒ¿≈¿ƒ
¯ËL ÂÈÏÚ53ÏÚ Û‡ ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ , »»¿»∆»¬≈ƒƒ¿»«∆««

.ÌeÏk ÔËw‰ „iÓ ÔÈ˜ ÔÈ‡L ;B„iÓ ewL Ètƒ∆»ƒ»∆≈ƒ¿»ƒ««»»¿

שחבל 52) שקטן שם) (בבאֿקמא ששנינו אףֿעלֿפי
- כשיגדיל משלם ואינו פטור, כן,באחרים הדין אין במלוה

להחזיר. מחויב ממנו, ונהנה כסף קיבל שהוא משום
ומבין  ולמעלה, שש מבן הוא כשהקטן דוקא שזה ומסתבר,
נט. בגיטין שנינו זה, גיל בני ועל ומתן. משא בטיב
לקטן  המלוה אבל ממכר", וממכרן מקח מקחן "הפעוטות
הלכות  וראה (מגידֿמשנה, מעותיו איבד - זה מגיל למטה

ה"ו). פכ"ט בבבא53ֿ)מכירה שאמרו ממה נלמד זה
אלאֿאםֿ השטר על חותמים העדים אין - חזקה קנה. בתרא

בגדול. נעשה כן
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ÔË˜Ï ÔÈ‡L .ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ „a‡ - ÔËw‰ Èt ÏÚ ÂÈ˙BÚÓ¿»«ƒ«»»ƒ≈∆¿»∆≈¿»»
BÓˆÚ „aÚLÏ È„k ˙Úc54‡ÏÂ ,Ba ·iÁ BÈ‡L ¯·„a ««¿≈¿«¿≈«¿¿»»∆≈«»¿…

ÔÎÂ ,‡e‰ ˙Ó‡ ÔÈ„Â .‰Êa ‡ˆBik ÏÎa ‡ÏÂ ˙e·¯Úa¿«¿»¿…¿…«≈»∆¿ƒ¡∆¿≈
.Ôe„Ï Èe‡»̄»

ומתנתם 54) שמכרם ומתנה, למכר שעבוד לדמות אין
כבר  שכלו הפעוטות, לעונת שהגיע קטן אמנם קיימים.
אינו  אבל אחר, אדם לידי רכושו העברת להבין מפותח

והשתעבדות. התחייבות של משקלה תוקף עדיין תופס

.·È‰M‡‰55˙ÂlL˙‡OÂ ¯ËLa ‰·¯Ú B‡ ¯ËLa ‰ »ƒ»∆»¿»ƒ¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ≈
ÌlLÏ ˙·iÁ -56˙‡OpL ¯Á‡57‰ÂÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . «∆∆¿«≈««∆ƒ≈¿ƒ»¿»ƒ¿»

;ÔÓÏ‡˙zL B‡ L¯b˙zL „Ú ˙ÓlLÓ dÈ‡ - ‰t ÏÚ«∆≈»¿«∆∆«∆ƒ¿»≈∆ƒ¿«¿≈
Á˜BÏ ˙eL¯k ÏÚa ˙eL¯L58e¯‡aL BÓk ,‡e‰59 ∆¿««ƒ¿≈«¿∆≈«¿

ÔÓˆÚ ‰‡ÂÏ‰‰ ˙BÚÓ Ô˙B‡ eÈ‰ Ì‡Â .˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿¿ƒ»»¿««¿»»«¿»
‰ÂÏnÏ Ô˙B‡ e¯ÈÊÁÈ - ÔÈÓi˜60. «»ƒ«¬ƒ»««¿∆

קלט.56)פנויה.55) יכול 57)בבאֿבתרא הבעל ואין
שנכסיה  משום ה"ט), (ראה שלוותה בנשואה כמו לעכב

נישואיה. לפני למלוה על58ֿ)השתעבדו שמלוה וכשם
מהבעל. גובה אינו כך הלקוחות, מן גובה אינו פה

הי"ב.59) ומתנה זכיה מהל' הגאונים 60)בפי"ב כדעת
מח). בהערה בזה שכתבנו מה (ראה האי רב ובנו שרירא רב

ועּׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
ודין 1) גויים, שעדיו שטר ודין השטרות תיקון דיני מבאר

ודין  הקיום, מן או השטר מן העדים חתימת הרחקת
אחר  ושהולכים השיטה בסוף אותם כותבים שאין הלשונות

השטר. שבלשונות הפחות

.‡¯ËL2‰È‰ Ì‡ :·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ·e˙kL ¿»∆»¿»»¿»¿»ƒ»»
ÛicÊ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,Ï‡¯OÈ È¯ËL Ôew˙k ÈeOÚ3 »¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÔÈÚ„BÈÂ ,Ï‡¯OÈ ÂÈ„Ú eÈ‰Â ,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ¿…¿ƒ¿…ƒ¿…«¿»≈»ƒ¿»≈¿¿ƒ
.ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ Ba ÔÈ·B‚Â ,¯Lk ‡e‰ È¯‰ - B˙B¯˜Ïƒ¿¬≈»≈¿ƒƒ«¿À¿»ƒ

Ï·‡4Ô‰ÈÓ˙BÁL ˙B¯ËM‰ Ïk5È¯‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¬»»«¿»∆¿≈∆¿≈»ƒ¬≈
·BÁ È¯ËLÂ ¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËMÓ ıeÁ ,ÔÈÏeÒt el‡6. ≈¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ¿»¿ƒ¿≈

BÚn‰ ÔziL ‡e‰ÂeÈÙÏ :¯ËMa e·zÎÈÂ ,Ì‰ÈÙa ˙ ¿∆ƒ≈«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿«¿»¿»≈
˙BÚÓ B‡ ¯În‰ ÈÓc CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ÈBÏt ‰Ó»»¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈«∆∆¿
Ï·‡ ;Ì‰lL ˙B‡k¯Úa ÔÈÈeOÚ eÈ‰iL ‡e‰Â .·BÁ‰«¿∆ƒ¿¬ƒ¿«¿»∆»∆¬»

Ô‰ÈÏÈÏt ıea˜ ÌB˜Óa7- Ì‰lL ËÙBM‰ Ìei˜ ‡Ïa ƒ¿ƒ¿ƒ≈∆¿…ƒ«≈∆»∆
ÌeÏk eÏÈÚBÈ ‡Ï8e„ÈÚiL Ï‡¯OÈ È„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎÂ . …ƒ¿¿≈¿ƒƒ≈≈ƒ¿»≈∆»ƒ

‰Ê ÏÚÂ ¯ËM‰ È„Ú Ô‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ el‡ ÏÚ«≈»¿≈»ƒ∆≈≈≈«¿»¿«∆
˙eÏa˜a ÔÈÚe„È ÔÈ‡L ,Ô˙e„Ú ÌiwL Ô‰lL ËÙBM‰«≈∆»∆∆ƒ≈≈»∆≈»¿ƒ¿«¿»

„ÁL9ÏkÓ ¯·c ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ È¯ËL e¯ÒÁ Ì‡Â . …«¿ƒ»¿ƒ¿≈»¿≈»ƒ»»ƒ»
˙B‡„B‰ È¯ËL ÔÎÂ .Ò¯Ák Ô‰ È¯‰ - el‡10˙BzÓe ≈¬≈≈«∆∆¿≈ƒ¿≈»«»

˙BÏÈÁÓe ˙B¯LÙe11Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL ÌÈ„Úa Ô‰L ¿»¿ƒ∆≈¿≈ƒ∆»∆««ƒ
ÌÈÒ¯Ák Ô‰ È¯‰ - eÈnL ÌÈ¯·c‰ Ïk Ô‰a LiL12. ∆≈»∆»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈≈«¬»ƒ

e˙pL Ô‰lL ·BÁ È¯ËL elÙ‡L :È˙Ba¯ e¯B‰Â¿««∆¬ƒƒ¿≈∆»∆∆»¿
ÔÈÏeÒt - Ì‰ÈÙa ˙BÚn‰13È¯ËL ‡l‡ e¯ÈLÎ‰ ‡ÏÂ , «»ƒ¿≈∆¿ƒ¿…ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈

‰„BÓ È‡ ÔÈ‡Â .Ì‰ÈÙa ˙BÚn‰ e˙pL ¯kÓÓe Á˜Ó∆»ƒ¿»∆»¿«»ƒ¿≈∆¿≈¬ƒ∆

‰Êa14eÚ„È ‡Ï Ì‡ .15‰Ê ¯ËL ˙B¯˜Ï Ï‡¯OÈ Èi„ »∆ƒ…»¿«»≈ƒ¿»≈ƒ¿¿»∆
ÈLÏ B˙B - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B‡k¯Úa ‰OÚp‰««¬»¿«¿»∆¿≈»ƒ¿ƒ¿≈
‡ˆÓpL ,BÏ ÔÈ¯B˜Â ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ∆∆…ƒ¿≈∆¿ƒ∆ƒ¿»

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓk Ô‰Ó „Á‡ Ïk16ÈaÓ Ba ‰·B‚Â . »∆»≈∆¿≈ƒ«¿ƒÀ¿∆ƒ¿≈
ÔÈ¯BÁ17,ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ba ÔÈÙ¯BË ÔÈ‡ Ï·‡ , ƒ¬»≈¿ƒƒ¿≈∆≈

È„·BÚa ‰OÚpL ‰na ˙BÁB˜l‰ eÚ„È ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»¿«»«∆∆«¬»¿¿≈
.ÌÈ·ÎBk»ƒ

יט:2) בגיטין אמימר, של שאינו 3)מימרא בדיו כתובים
ניכר  - שהוא מה ויוסיפו הכתוב את יגררו ואם נמחק,

יא.4)הזיוף. ודף שם הגמרא, וסוגיית י: שם משנה,
עליו.5) החתומים שאין 6)העדים בשטר כמלוה דינם

מנכסים  בהם גובים אין אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה
קול  מוציאים ישראל עדי שרק משום משועבדים,
לא  אבל להזהר, הלוקח ויודע ההלוואה) דבר (מפרסמים
זה  לענין נחזור המגידֿמשנה). של פירושו (ע"פ גוים עדי
בערכאות  העולים השטרות "כל שנינו: [שם זו הלכה בסוף
שחותמיהן  אע"פ מלכותי) ביתֿמשפט = (ערכאות גוים של
למה  שאלו: ובגמרא נשים". מגיטי חוץ כשרים, - גוים
- במכר בשלמא המקבל? קנה כיצד כשרים? מתנה שטרי
כסף, שנתן מאשרים השופטים (שהרי שנתן בכסף קנה
שטר  תוקף לו אין שלהם השטר והרי לשקר) חשודים ואינם
שטר  דינא", - דמלכותא "דינא שמואל: ומתרץ קנין.
ותירוץ  מלא. תוקף לו יש המלכות, לחוקי בהתאם שנעשה
פירוש  נשים", מכגיטי "חוץ וצ"ל המשנה, לשון מתקן אחר
את  גומרים עצמם שהם נשים, לגיטי הדומים השטרות כל
כאן  פוסק ורבינו שעבוד. או הקנאה שטר כגון הענין,
גזילה  מהל' בפ"ה שפסק למה סתירה בזה ואין זו, כשיטה
לא  שלדעתו דינא, - דמלכותא דינא מקומות: ובכמה הי"א
(או  למלך הנוגע לענין אלא דינא" דמלכותא "דינא אמרו
לא  אבל בהם, מעוניין שהמלך וחוקים מסים כגון למדינה)
התרצן  דברי מפרש הוא וכן לחבירו, אדם שבין בדברים

(מגידֿמשנה)]. השופטים,7)השני שם שמתקבצים מקום
הוראותיהם. עלֿפי שטרות כותבים והמעוניינים

נותנים 8) אנו אין אבל השופט, של חתימתו על אנו סומכים
אישרו  כשלא בפניהם, שנעשו למסמכים אפילו תוקף

ידיהם. שוחד.9)בחתימת בקבלת חשודים אינם בסתם
וגם 10) "חוב", המילה את ולמחוק הודאות", "שטרי צ"ל

שטריֿחוב  מכשיר רבינו שהרי שלאחריה, ה"ואו" את
תימן. בכת"י הוא וכן בערכאות. ב'פרישה'11)שנעשו

בעלֿפה, כך לפני מחל כשלא שהכוונה מפרש, שם חו"מ
בעלֿפה  מחילה שהרי בשטר, המחילה את כתב אלא

את 12)מועילה. גומר השטר תוקף אלה, שבכל משום
שטר. תוקף אין הגוים בידי חתומים ולשטרות הענין,

של 13) כוחו שבלי ונימוקם: פרעתי. לטעון: הלווה ונאמן
למה  מאמינים שאנו אףֿעלֿפי עלֿפה מלוה זה הרי השטר,

שטר. תוקף לו שאין אמרנו והרי בו, אלא 14)שכתוב
הבדל  יש ואףֿעלֿפיֿכן מכר. כשטרי דינם שטריֿחוב
ממשועבדים  גובים אין בשטריֿחוב לאלה: אלה בין חשוב
השדה  כשנטרפה - מכר ובשטרי ה), הערה למעלה (ראה
בלא  בעדים שדה שהקונה ממשועבדים, גובה - הלוקח מיד
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ומשום  ה"ה) (פי"א למעלה כאמור ממשועבדים, גובה שטר
כמוכר  זה הרי - בשטר הכתוב לכל מאמין שביתֿהדין
סח  סי' חו"מ והש"ך במגידֿמשנה. נאמרה זו (סברא בעדים
גובה  אינו לוקח שגם ואומר, עליו חולק ד ס"ק
ולא  לפרסם נוהגים אינם גוים שעדי משום ממשועבדים,

להזהר). הלוקח יט:15)ידע שם פפא, נתבאר 16)כרב
לתומו, משהו מספר כשהוא לגוי, שמאמינים מקומות בכמה
מסקנות. מהם ויסיק דבריו על סומך שמישהו יודע כשאינו

חרי".17) מבני ביה "ומגבי פפא דרב במעשה גורס רבינו
בדפוסים  הגירסא (וכן ממשעבדי" ביה "ומגבי גורסים: ויש
[במגידֿ קול. מוציאים גםֿכן שערכאות וסוברים שבידינו),

בארצותינו"]. סומכים "ועליהם וכותב: מוסיף משנה

.·¯ËL18„ÈÏ ‰Âl‰ B¯ÒnL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÂÈ„ÚL ¿»∆≈»¿≈»ƒ∆¿»«…∆¿«
ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa Á˜Bl‰ „ÈÏ ¯ÎBn‰ B‡ ‰ÂÏn‰««¿∆«≈¿««≈«ƒ¿≈¿≈≈ƒ
ÏL ˙B‡k¯Úa ÈeOÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈««ƒ∆≈»¿«¿»∆
È¯‰ - eÈnL ÌÈ¯·c‰ Ïk Ba ÔÈ‡Â ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¿≈»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈

ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‰·B‚ ‰Ê19¯ÒnL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ‡e‰Â . ∆∆ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆»«
,Ô‰ÈÙa B¯ÒnLk e‰e‡¯˜e ,B˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿ƒƒ¿¿»¿∆¿»ƒ¿≈∆
‡ÏÂ ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ,Ï‡¯OÈ ¯ËL Ôew˙k ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿«≈¿…
ÔÓ Ba ‰a‚È ‡Ï ‰nÏÂ .Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿…ƒ¿…«¿»»…ƒ¿∆ƒ

.ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ÌÈ„aÚLÓ‰«¿À¿»ƒƒ¿≈∆≈

יא.18) י: המסירה.19)שם עדי על שסומכים משום
אפילו  שמכשיר שמעון רבי לדעת זה דין אמרו שם, בגמרא
לשיטת  אחרים לשטרות מזה רבינו ולמד אשה, בגט
הקשה, [בכסףֿמשנה אשה. בגט שמעון רבי על החולקים
במזויף  אליעזר רבי מודה אבא: רבי אמר שם בגמרא הרי
ובגמרא  פסול, – פסולים עדים חתמו אם פירוש, מתוכו.
רבי  הכשיר ולא מתוכו, מזויף בכלל גוים עדים משמע, שם
מובהקים  בשאינם אבל שלהם, מובהקים שמות אלא שמעון
פסול  הגט - יהודים הם שהחותמים ולחשוב לטעות ואפשר
הכשיר  ולמה עצמם, עדים אותם בידי ימסרם שמא מדרבנן,
ותירץ, מובהקים? בשמות דוקא שזה התנה ולא סתם רבינו
עדים, אותם בפני ימסרם שמא חששו לא רבינו שלדעת
וזה  איש. אשת איסור חומר משום בלבד, אשה בגט אלא
- פסולים או קרובים ישראל בעדי אבל גוים, בעדי דוקא
ויסמכו  כלל בעדים ימסרו לא שמא שמעון, רבי הכשיר לא

החותמים]. על

.‚Ôlk ˙B¯ËM‰ Ïk :‡e‰ Ck Ï‡¯OÈ È¯ËL Ôewz20 ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»»«¿»À»
¯ÊÁiL CÈ¯ˆ21‰B¯Á‡ ‰ËÈLa ¯ËL ÏL BÈÚÓ22. »ƒ∆«¬…≈ƒ¿»∆¿»¿ƒ»«¬»

‡nL ,‰B¯Á‡ ‰ËÈMÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡L [‡l‡]23eÈ‰ ∆»∆≈¿≈ƒƒƒ»«¬»∆»»
ÌÈ„Ú‰24,‰ËÈM‰ È„Îa ¯ËL ÏL BÙebÓ ÔÈ˜Á¯Ó »≈ƒ¿À»ƒƒ∆¿»ƒ¿≈«ƒ»

.BÊ ‰ËÈL ÁÂ¯‰ B˙B‡a ·˙ÎÂ ÛiÊÓ‰ ‰Ê ‡·e»∆«¿«≈¿»«¿»∆«ƒ»

קסא:20) שנית.21)בבאֿבתרא משום 22)לכתוב
הכתוב  על בה חוזרים ולפיכך בה, הכתוב על סומכים שאין
וכתבו  "אלא", המלה את הוסיפו חדשים [בדפוסים כבר.
בגמרא  למחקה. ויש היא ושגיאה וכו'". למדים שאין "אלא
אינה, (ר"מ) רומא בדפוס לחזור. צריך למה בזה נימקו שם,
וכו']. למדים שאין לפי בפירוש: כתוב תימן ובכת"י

אחרונה.23) משיטה למדים אין למה חתימת 24)נימוק
של  מענינו החזיר לא שאם מבאר, במגידֿמשנה העדים.
שכתוב  במה כלל מתחשבים אין אלא השטר, נפסל לא שטר

שאמרנו. מהטעם אחרונה בשיטה

.„ÌÈ„Ú25- ÔÈËÈL ÈzL ·˙k‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰L ≈ƒ∆»¿À»ƒƒ«¿»¿≈ƒƒ
ÏeÒt26¯Lk - Ô‡kÓ ˙BÁt ;27e¯Ó‡L ÔÈËÈL ÈzL . »»ƒ»»≈¿≈ƒƒ∆»¿

¯ÙBÒ È„È ·˙Îa ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú È„È ·˙Îa -28ÏkL ; ƒ¿«¿≈≈ƒ¿…ƒ¿«¿≈≈∆»
.ÌÈ„Ú‰ ¯Á‡ ‡l‡ ,¯ÙBq‰ ¯Á‡ CÏB‰ BÈ‡ - ÛiÊÓ‰«¿«≈≈≈«««≈∆»««»≈ƒ

Ô¯ÈÂ‡Â Ô‰ - el‡ ÔÈËÈL ÈzLe29ÏÚ „"ÓÏ ÔB‚k , ¿≈ƒƒ≈≈«¬ƒ»¿»∆«
Û"k30ÈzL ÏÚ ¯˙È ·˙k‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ . »»»≈ƒ¿À»ƒƒ«¿»»≈«¿≈

ÌÈ„Úa ‡ÏÓ ÌÈ„Ú‰Â ·˙k‰ ÔÈaL ÁÂ¯‰ ‰È‰Â ,ÔÈËÈLƒƒ¿»»»∆«∆≈«¿»¿»≈ƒ»≈¿≈ƒ
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·B¯˜ B‡ ÔÈÏeÒt31ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆»≈∆¬≈≈»
˙BËÈ¯Oa e‰‡ÏÓ Ì‡Â .ÛicÊ‰Ï32ÏL;ÏeÒt - BÈc ¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»

eÓ˙Á ˙BËÈ¯O‰ ÏÚ ÌÈ„Ú‰ ‡nL33BÙeb ÏÚ ‡ÏÂ , ∆»»≈ƒ««¿ƒ»¿¿…«
¯ËM‰ ‰È‰ .[¯ËL ÏL]34˙Á‡ ‰ËÈLa ÂÈ„Ú ÌÚ Blk ∆¿»»»«¿»Àƒ≈»¿ƒ»««

¯Lk ‰Ê È¯‰ -35. ¬≈∆»≈

שם.25) בעל 26)ברייתא יחתוך שמא חכמים, חששו
הגליון  על ויכתוב השורות, משתי שלמעלה מה כל השטר

כרצונו. אחר שטר הנשאר למדים 27)החלק אין שהרי
אחרונה. וידיו 28)משיטה בכתיבה, רגיל הסופר

שאינם  העדים ככתבֿיד גס אינו וכתבֿידו מאומנות,
לבין 29)מאומנים. וביניהן השורות, שבין הפנוי השטח

העדים. א.30)חתימות אוירים: שלושה היינו סופית, כף
לשיטה; שיטה שבין האויר ב. למד; של העליון הקו בשביל

שם. אמי, בר חייא כרב סופית. כף רגל בשביל שם 31)ג.
שהמדובר  יונה, רבינו בשם בחידושיו הרשב"א כתב קסב:
מילאוהו  אם אבל המלוה, ליד שהגיע לפני כשמילאוהו
פסול. שטר הגיע המלוה ליד שהרי פסול, - מכאן לאחר
שאם  יונה, רבינו בשם מביא סי"ד, מה סי' חו"מ וב'טור'
פסול, שאמר ומה כשר. – הלווה בהסכמת המלוה מילאהו
ההבדל: את ומנמק הלווה. מדעת שלא כשמילא - הכוונה
ואין  הלווה, נשתעבד ולא פסול היה המלוה ליד כשהגיע
שלא  בקרובים מילוי עלֿידי הלווה את לשעבד יכול המלוה
ליד  השטר בא שאם הרא"ש, אביו בשם עוד וכתב מדעתו.
תקנה, זה לשטר אין - ופסלוהו שמילאוהו לפני ביתֿדין
בענין  [ונאמרו להכשירו. אין ביתֿדין עלֿידי שנפסל מכיון
חתימת  יום אחר כשמילאוהו דינים: חילוקי כמה עוד זה
לחלק  יש ואם לא? או ופסול מוקדם כשטר דינו - העדים
אין  לבין פסול), אינו (שמוקדם קנין בו שיש שטר בין בזה
ערוך' ב'שולחן ב'פרישה', ב'טור', ונתבארו קנין. בו
לא  שרבינו היא, ופליאה סי"ד. סימן באותו וש"ך ובסמ"ע
להאריך]. מקום כאן ואין הזה. הסבך לכל כלל נכנס

קסג.32) שם ולא 33)גמרא שריטות, היו שכאן אישרו
שהוא.המל  זיוף איזה לשם הוסיפם קסג:34)וה שם
(הובא 35) הרשב"א למד ומכאן זיוף. חשש כאן שאין

של  ימין בצד לחתום צריכים שהעדים כאן) במגידֿמשנה
לחתוך  המלוה יוכל שמאלה, חתימתם ירחיקו שאם השטר,
שהוא  מה ולכתוב העדים מחתימת שלמעלה השטר את
שטר  בידו ויהיה לחתימתם, שמימין החלק בקלף רוצה

כאן). מיימוניות הגהות (ראה אחת בשיטה ועדיו שהוא
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ומשום  ה"ה) (פי"א למעלה כאמור ממשועבדים, גובה שטר
כמוכר  זה הרי - בשטר הכתוב לכל מאמין שביתֿהדין
סח  סי' חו"מ והש"ך במגידֿמשנה. נאמרה זו (סברא בעדים
גובה  אינו לוקח שגם ואומר, עליו חולק ד ס"ק
ולא  לפרסם נוהגים אינם גוים שעדי משום ממשועבדים,

להזהר). הלוקח יט:15)ידע שם פפא, נתבאר 16)כרב
לתומו, משהו מספר כשהוא לגוי, שמאמינים מקומות בכמה
מסקנות. מהם ויסיק דבריו על סומך שמישהו יודע כשאינו

חרי".17) מבני ביה "ומגבי פפא דרב במעשה גורס רבינו
בדפוסים  הגירסא (וכן ממשעבדי" ביה "ומגבי גורסים: ויש
[במגידֿ קול. מוציאים גםֿכן שערכאות וסוברים שבידינו),

בארצותינו"]. סומכים "ועליהם וכותב: מוסיף משנה

.·¯ËL18„ÈÏ ‰Âl‰ B¯ÒnL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÂÈ„ÚL ¿»∆≈»¿≈»ƒ∆¿»«…∆¿«
ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa Á˜Bl‰ „ÈÏ ¯ÎBn‰ B‡ ‰ÂÏn‰««¿∆«≈¿««≈«ƒ¿≈¿≈≈ƒ
ÏL ˙B‡k¯Úa ÈeOÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈««ƒ∆≈»¿«¿»∆
È¯‰ - eÈnL ÌÈ¯·c‰ Ïk Ba ÔÈ‡Â ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¿≈»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈

ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‰·B‚ ‰Ê19¯ÒnL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ‡e‰Â . ∆∆ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆»«
,Ô‰ÈÙa B¯ÒnLk e‰e‡¯˜e ,B˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿ƒƒ¿¿»¿∆¿»ƒ¿≈∆
‡ÏÂ ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ,Ï‡¯OÈ ¯ËL Ôew˙k ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿«≈¿…
ÔÓ Ba ‰a‚È ‡Ï ‰nÏÂ .Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿…ƒ¿…«¿»»…ƒ¿∆ƒ

.ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ÌÈ„aÚLÓ‰«¿À¿»ƒƒ¿≈∆≈

יא.18) י: המסירה.19)שם עדי על שסומכים משום
אפילו  שמכשיר שמעון רבי לדעת זה דין אמרו שם, בגמרא
לשיטת  אחרים לשטרות מזה רבינו ולמד אשה, בגט
הקשה, [בכסףֿמשנה אשה. בגט שמעון רבי על החולקים
במזויף  אליעזר רבי מודה אבא: רבי אמר שם בגמרא הרי
ובגמרא  פסול, – פסולים עדים חתמו אם פירוש, מתוכו.
רבי  הכשיר ולא מתוכו, מזויף בכלל גוים עדים משמע, שם
מובהקים  בשאינם אבל שלהם, מובהקים שמות אלא שמעון
פסול  הגט - יהודים הם שהחותמים ולחשוב לטעות ואפשר
הכשיר  ולמה עצמם, עדים אותם בידי ימסרם שמא מדרבנן,
ותירץ, מובהקים? בשמות דוקא שזה התנה ולא סתם רבינו
עדים, אותם בפני ימסרם שמא חששו לא רבינו שלדעת
וזה  איש. אשת איסור חומר משום בלבד, אשה בגט אלא
- פסולים או קרובים ישראל בעדי אבל גוים, בעדי דוקא
ויסמכו  כלל בעדים ימסרו לא שמא שמעון, רבי הכשיר לא

החותמים]. על

.‚Ôlk ˙B¯ËM‰ Ïk :‡e‰ Ck Ï‡¯OÈ È¯ËL Ôewz20 ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»»«¿»À»
¯ÊÁiL CÈ¯ˆ21‰B¯Á‡ ‰ËÈLa ¯ËL ÏL BÈÚÓ22. »ƒ∆«¬…≈ƒ¿»∆¿»¿ƒ»«¬»

‡nL ,‰B¯Á‡ ‰ËÈMÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡L [‡l‡]23eÈ‰ ∆»∆≈¿≈ƒƒƒ»«¬»∆»»
ÌÈ„Ú‰24,‰ËÈM‰ È„Îa ¯ËL ÏL BÙebÓ ÔÈ˜Á¯Ó »≈ƒ¿À»ƒƒ∆¿»ƒ¿≈«ƒ»

.BÊ ‰ËÈL ÁÂ¯‰ B˙B‡a ·˙ÎÂ ÛiÊÓ‰ ‰Ê ‡·e»∆«¿«≈¿»«¿»∆«ƒ»

קסא:20) שנית.21)בבאֿבתרא משום 22)לכתוב
הכתוב  על בה חוזרים ולפיכך בה, הכתוב על סומכים שאין
וכתבו  "אלא", המלה את הוסיפו חדשים [בדפוסים כבר.
בגמרא  למחקה. ויש היא ושגיאה וכו'". למדים שאין "אלא
אינה, (ר"מ) רומא בדפוס לחזור. צריך למה בזה נימקו שם,
וכו']. למדים שאין לפי בפירוש: כתוב תימן ובכת"י

אחרונה.23) משיטה למדים אין למה חתימת 24)נימוק
של  מענינו החזיר לא שאם מבאר, במגידֿמשנה העדים.
שכתוב  במה כלל מתחשבים אין אלא השטר, נפסל לא שטר

שאמרנו. מהטעם אחרונה בשיטה

.„ÌÈ„Ú25- ÔÈËÈL ÈzL ·˙k‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰L ≈ƒ∆»¿À»ƒƒ«¿»¿≈ƒƒ
ÏeÒt26¯Lk - Ô‡kÓ ˙BÁt ;27e¯Ó‡L ÔÈËÈL ÈzL . »»ƒ»»≈¿≈ƒƒ∆»¿

¯ÙBÒ È„È ·˙Îa ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú È„È ·˙Îa -28ÏkL ; ƒ¿«¿≈≈ƒ¿…ƒ¿«¿≈≈∆»
.ÌÈ„Ú‰ ¯Á‡ ‡l‡ ,¯ÙBq‰ ¯Á‡ CÏB‰ BÈ‡ - ÛiÊÓ‰«¿«≈≈≈«««≈∆»««»≈ƒ

Ô¯ÈÂ‡Â Ô‰ - el‡ ÔÈËÈL ÈzLe29ÏÚ „"ÓÏ ÔB‚k , ¿≈ƒƒ≈≈«¬ƒ»¿»∆«
Û"k30ÈzL ÏÚ ¯˙È ·˙k‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ . »»»≈ƒ¿À»ƒƒ«¿»»≈«¿≈

ÌÈ„Úa ‡ÏÓ ÌÈ„Ú‰Â ·˙k‰ ÔÈaL ÁÂ¯‰ ‰È‰Â ,ÔÈËÈLƒƒ¿»»»∆«∆≈«¿»¿»≈ƒ»≈¿≈ƒ
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·B¯˜ B‡ ÔÈÏeÒt31ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆»≈∆¬≈≈»
˙BËÈ¯Oa e‰‡ÏÓ Ì‡Â .ÛicÊ‰Ï32ÏL;ÏeÒt - BÈc ¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»

eÓ˙Á ˙BËÈ¯O‰ ÏÚ ÌÈ„Ú‰ ‡nL33BÙeb ÏÚ ‡ÏÂ , ∆»»≈ƒ««¿ƒ»¿¿…«
¯ËM‰ ‰È‰ .[¯ËL ÏL]34˙Á‡ ‰ËÈLa ÂÈ„Ú ÌÚ Blk ∆¿»»»«¿»Àƒ≈»¿ƒ»««

¯Lk ‰Ê È¯‰ -35. ¬≈∆»≈

שם.25) בעל 26)ברייתא יחתוך שמא חכמים, חששו
הגליון  על ויכתוב השורות, משתי שלמעלה מה כל השטר

כרצונו. אחר שטר הנשאר למדים 27)החלק אין שהרי
אחרונה. וידיו 28)משיטה בכתיבה, רגיל הסופר

שאינם  העדים ככתבֿיד גס אינו וכתבֿידו מאומנות,
לבין 29)מאומנים. וביניהן השורות, שבין הפנוי השטח

העדים. א.30)חתימות אוירים: שלושה היינו סופית, כף
לשיטה; שיטה שבין האויר ב. למד; של העליון הקו בשביל

שם. אמי, בר חייא כרב סופית. כף רגל בשביל שם 31)ג.
שהמדובר  יונה, רבינו בשם בחידושיו הרשב"א כתב קסב:
מילאוהו  אם אבל המלוה, ליד שהגיע לפני כשמילאוהו
פסול. שטר הגיע המלוה ליד שהרי פסול, - מכאן לאחר
שאם  יונה, רבינו בשם מביא סי"ד, מה סי' חו"מ וב'טור'
פסול, שאמר ומה כשר. – הלווה בהסכמת המלוה מילאהו
ההבדל: את ומנמק הלווה. מדעת שלא כשמילא - הכוונה
ואין  הלווה, נשתעבד ולא פסול היה המלוה ליד כשהגיע
שלא  בקרובים מילוי עלֿידי הלווה את לשעבד יכול המלוה
ליד  השטר בא שאם הרא"ש, אביו בשם עוד וכתב מדעתו.
תקנה, זה לשטר אין - ופסלוהו שמילאוהו לפני ביתֿדין
בענין  [ונאמרו להכשירו. אין ביתֿדין עלֿידי שנפסל מכיון
חתימת  יום אחר כשמילאוהו דינים: חילוקי כמה עוד זה
לחלק  יש ואם לא? או ופסול מוקדם כשטר דינו - העדים
אין  לבין פסול), אינו (שמוקדם קנין בו שיש שטר בין בזה
ערוך' ב'שולחן ב'פרישה', ב'טור', ונתבארו קנין. בו
לא  שרבינו היא, ופליאה סי"ד. סימן באותו וש"ך ובסמ"ע
להאריך]. מקום כאן ואין הזה. הסבך לכל כלל נכנס

קסג.32) שם ולא 33)גמרא שריטות, היו שכאן אישרו
שהוא.המל  זיוף איזה לשם הוסיפם קסג:34)וה שם
(הובא 35) הרשב"א למד ומכאן זיוף. חשש כאן שאין

של  ימין בצד לחתום צריכים שהעדים כאן) במגידֿמשנה
לחתוך  המלוה יוכל שמאלה, חתימתם ירחיקו שאם השטר,
שהוא  מה ולכתוב העדים מחתימת שלמעלה השטר את
שטר  בידו ויהיה לחתימתם, שמימין החלק בקלף רוצה

כאן). מיימוניות הגהות (ראה אחת בשיטה ועדיו שהוא
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.‰¯ËM‰ ‰È‰36- ‰iL ‰ËÈLa ÌÈ„Ú‰Â BÊ ‰ËÈLa »»«¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»
¯ËM‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰ ÌÈ„Ú‰ el‡ ‡nL ;ÏeÒt»∆»≈»≈ƒ»¿À»ƒƒ«¿»
¯ËM‰ ‰Ê ·˙ÎÂ ,¯ËM‰ Ïk C˙ÁÂ ,˙Á‡ ‰ËÈL ¯Lk»≈ƒ»««¿»«»«¿»¿»«∆«¿»
.‰ÈÏÚ ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ el‡ e‡ˆÓÂ ,‰ËÈM‰ d˙B‡a¿»«ƒ»¿ƒ¿¿≈»≈ƒ¬ƒ»∆»

ÔÎÂ37ÈLe ,˙Á‡ ‰ËÈLa ÌÈ„Ú ÈLe ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»»«¿»¿≈≈ƒ¿ƒ»««¿≈
¯Ó‡Â ,‰iL ‰ËÈLa ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú38Èzek˙ È‡ : ≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»«¬ƒƒ¿««¿ƒ

ÌÈ„Ú‰ ˙Ba¯Ï39ÏL ÌÈ„ÚÓ ‰Ê ¯ËL ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - ¿«»≈ƒ≈¿«¿ƒ¿»∆≈≈ƒ∆
‡nL ;‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡ ,‰iL ‰ËÈLa ‰hÓ«»¿ƒ»¿ƒ»∆»≈≈ƒ∆«¿»∆»
¯ËM‰ ÔÈ·e ‰hÓ ÏL ÌÈ„Ú‰ ÔÈa ‰˙È‰L ‰ËÈMa«ƒ»∆»¿»≈»≈ƒ∆«»≈«¿»

ÂÈ„Ú ÈLe ‰Ê ¯ËL ·˙k C˙ÁL40. ∆»«»«¿»∆¿≈≈»

ב.36) עמוד למה 38)שם.37)שם ששאלו לביתֿדין
עדים. ארבעה חתימת 39)חתמו את לקיים מבקש והוא

ולפיכך 40)העדים. ראשונה, בשיטה העדים חתימת זייף
ראשונים. עדים של קיום עדי להביא הצריכוהו

.ÂÔÈc ˙Èa Ìei˜41È„È ·˙ÎÏ CeÓÒ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ƒ≈ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«¿≈
¯ËM‰ „ˆÏ CeÓÒ B‡ ÌÈ„Ú42ÂÈ¯BÁ‡Ó B‡43„‚k ≈ƒ»¿««¿»≈¬»¿∆∆

˙Á‡ ‰ËÈL ÁÂ¯ ¯ËM‰Â Ìeiw‰ ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â .·˙k‰«¿»¿ƒ»»≈«ƒ¿«¿»∆«ƒ»««
ÏeÒt -44d˙B‡a ÛiÊÈÂ ,Ìi˜˙pL ¯ËM‰ CzÁÈ ‡nL ; »∆»«¿…«¿»∆ƒ¿«≈ƒ«≈¿»

ÂÈ„Ú ÈLe ¯ËL ‰ËÈL45¯ËL ÏÚ Ìeiw‰ ‡ˆÓÂ , ƒ»¿»¿≈≈»¿ƒ¿»«ƒ«¿»
.ÛiÊÓ¿À»

תוכן 42)שם.41) - משמאל או מימין החלק הגליון על
השטר  את שמקיימים בפירוש שכותבים מובן השטר.
הקלף. בראש כותבים או הקיום, משמאל או מימין הכתוב

כתב 43) כנגד לדף מעבר הכתוב את שמקיימים וכותבים
הקלף. בראש כותבים או שם.44)הקיום יוחנן כרבי

נפסל. לא השטר אבל פסול, הקיום שרק יזייף 45)מובן,
חתימתם.

.Ê˜ÈÁ¯‰46¯˙È ¯ËM‰ ÔÓ Ìeiw‰ ˙‡47ÈzL ÏÚ ƒ¿ƒ∆«ƒƒ«¿»»≈«¿≈
È¯‰L ,¯Lk - BÈc ˙BËÈ¯O ÁÂ¯‰ Ïk ‡lÓe ,ÔÈËÈLƒƒƒ≈»»∆«¿ƒ¿»≈∆¬≈

ÛiÊÏ ÏBÎÈ BÈ‡48eÓi˜iL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ; ≈»¿«≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ∆¿«¿
.¯ËL ÏL BÙeb ÏÚ ‡l‡ ,˙BËÈ¯O‰ ÏÚ Ìeiƒ̃««¿ƒ∆»«∆¿»

א.46) עמוד פחות 47)שם ומכלֿשכן יתר, אפילו כלומר:
שורות. עדים 48)משתי שבחתימת אמרנו ה"ד למעלה

אישרו  שמא שריטות, השורות שתי כשמילא פסול, השטר
רבינו  שמנמק כמו - כשר ביתֿדין בקיום אבל השריטות, את
שטרות. תוכן אלא שריטות מקיימים אין שביתֿדין בסמוך,

.ÁÔÈ˜Án‰ Ïk49ÛBÒa Ô‰ÈÓei˜ ·zÎiL CÈ¯ˆ - Ôlk »«¿»ƒÀ»»ƒ∆ƒ¿…ƒ≈∆¿
B‡ ˙ÈBÏt ‰lÓ B‡ ˙ÈBÏt ˙B‡ :¯Ó‡ÈÂ ,¯ËM‰«¿»¿…«¿ƒƒ»¿ƒ

‰ÈeÏz B‡ ,˜ÁÓ ÏÚ ˙ÈBÏt ‰ËÈL50Ì‡Â .Ìi˜ Ïk‰Â , ƒ»¿ƒ«¿»¿»¿«…«»¿ƒ
¯È¯L ¯eÚL·e ,Ìi˜Â ¯È¯L ÌB˜Óa ˜Án‰ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ»ƒ

Ìi˜Â51BÓi˜Â ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,52‡nL ;ÏeÒt - ¿«»««ƒ∆»«¿ƒ¿»∆»
B˜ÁÓ53ÔÈaL ÁÂ¯a BÓi˜Â ¯ÊÁÂ ,ÛifL ¯·c ·˙ÎÂ , ¿»¿»«»»∆ƒ≈¿»«¿ƒ¿»∆«∆≈

k‰ÌÈ„Ú‰Â ·˙54. «¿»¿»≈ƒ

קסא:49) שם יוחנן, רבי של שורה 50)מימרא בין
והכל 51)לשורה. השטר: בסוף לכתוב שרגילים במקום

וקיים. הנוסח 52)שריר כפי המחק על הכתוב את קים
וקים.53)שלמעלה. השריר חתימתם 54)את שריחקו

או  "מחק שכתב כאן רבינו של [מלשונו אחת. שיטה
שאינה  שתלויה ומכיון שוה, שניהם שדין משמע תלויה",
בה  מתחשבים אין אלא השטר כל את פוסלת אינה מקוימת
למדים  אין במחק גם כך - זיוף חשש כל כאן אין שהרי -
מביא  ובמגידֿמשנה כשר. השטר אבל עליו, הכתוב מן
מבואר  וטעמו פסול. השטר כל - שבמחק רשב"א, בשם
כתוב  היה שמא שחוששים ו, אות מד סי' שם ב'טור'
וכתב  ומחקו השטר, בעל לחובת שהוא דבר המחק במקום
ה  סעי' שם ערוך' ב'שולחן ומרן כמותו. ופסק שכתב. מה

כרבינו]. פסק

.Ë¯ËL55Ì‡Â .¯Lk - ˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡a‰ ¿»«»¿≈»««¿»»≈¿ƒ
˜ÁBÓe ¯ÊBÁÂ ˜ÁBÓ :¯Ó‡z56ÈÓ ‰ÓB„ BÈ‡ - …«≈¿≈≈≈∆ƒ

ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓÏ ˙Á‡ ÌÚt ˜ÁÓpL57Ì‡Â . ∆ƒ¿«««««¿ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ
ÌÈ„Ú‰ ÌB˜Ó ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓ ‡nL :¯Ó‡z58, …«∆»ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ

‰Ó Ïk ·˙BÎÂ B˜ÁBÓe ¯ÊBÁ ¯ËM‰ ·˙kL ¯Á‡Â¿««∆»««¿»≈¬¿≈»«
˜ÁÓpL ÈtÓ ,‰ÂL Blk ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ È¯‰L ,‰ˆ¯iM∆ƒ¿∆∆¬≈¿≈»À»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«
eÈ‰È ‡lL ,ÌÈÓÎÁ ewz ¯·k - ÌÈÓÚt ÈzL Ïk‰«…¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆…ƒ¿
˜ÁÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˜eÁÓ ¯ËL ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ«¿»»∆»ƒ≈ƒ¿«

Ì‰ÈÙa59. ƒ¿≈∆

וקסד.55) קסג: בשטר 56)שם הכתוב כל מחק שמא
כרצונו. ניכר.57)וכתב על 58)והזיוף משהו כתב

מחק  ואח"כ ומחקו, העדים לחתימת המיועד בשטר המקום
עצמו  והשטר הכפול, המחק על העדים וחתמו שניה פעם
שבין  בשינוי ירגישו לא והעדים בלבד, אחת פעם נמחק
לשינוי. לב ישימו לא או שבשטר, הכתב מפני המחקים

למחק.59) מחק שבין בשינוי ירגישו ודאי ואז

.È¯ËL60Ìeiw‰Â ,˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡a‰ ¿»«»¿≈»««¿»¿«ƒ
Ìeiw‰ È„ÚÓ B˙B‡ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - ¯Èp‰ ÏÚ ‰hÓlÓ61 ƒ¿«»««¿»≈¿«¿ƒ≈≈≈«ƒ
ÔÓ ˜BÁ¯ ‰È‰ Ìeiw‰ ‡nL ;‰ÏÚÓlL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡∆»≈≈ƒ∆¿«¿»∆»«ƒ»»»ƒ
BÈc ÏL ˙BËÈ¯O ‡ÏÓ ÁÂ¯‰ ‰È‰Â ,‰a¯‰ ¯ËM‰62, «¿»«¿≈¿»»»∆«»≈¿ƒ∆¿

¯ËM‰ ·˙ÎÂ ,˙BËÈ¯O‰ ˜ÁÓe ,¯ËM‰ Ûeb C˙ÁÂ¿»««¿»»««¿ƒ¿»««¿»
ÂÈ„ÚÂ63.˜Án‰ ÏÚ ¿≈»««¿»

צריך 61)שם.60) השטר, באותו לגבות לביתֿדין בא אם
הקיום  על סומכים ואין העדים, חתימת שנית לקיים

כשר.62)שבשטר. שהקיום בה"ז למעלה ואמרנו
שיטת 63) לפי זו סברא אמרו שם בגמרא חתימתם. שזייף

ואףֿעלֿפי  כשר, שורות כמה אפילו לקיום עדים שבין רב,
שיטה  שאפילו ה"ו) למעלה (ראה יוחנן כרבי פסק שרבינו
הוא  גבי הסברא אותה קיבל פסול, - לקיום עדים בין אחת
בזה  מצאנו שלא מפני נייר, על והקיום המחק על ועדיו
דרב  אליבא שנאמרה והסברא יוחנן, לרבי רב בין מחלוקת

(מגידֿמשנה). הדעת על מתקבלת

.‡È¯ËL64;ÏeÒt - ˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ,¯Èp‰ ÏÚ ‡a‰ ¿»«»««¿»¿≈»««¿»»
ÛiÊÈÂ ¯ËM‰ ˜ÁÓÈ ‡nL65ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡ˆÓÂ , ∆»ƒ¿««¿»ƒ«≈¿ƒ¿»¿≈»«

˜Án‰66e·˙k Ì‡Â .67eÓ˙Á ÌÈ„Ú‰ eÁ‡ :ÌÈ„Ú‰ «¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¬«¿»≈ƒ»«¿
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ÔÈa Ôk ÔÈ·˙BÎÂ .¯Lk - ¯Èp‰ ÏÚ ¯ËM‰Â ,˜Án‰ ÏÚ««¿»¿«¿»««¿»»≈¿¿ƒ≈≈
ÛiÊÈ ‡lL È„k ,„ÚÏ „Ú68. ≈¿≈¿≈∆…¿«≈

קסד.64) שהוא 65)שם מה המחק במקום ויכתוב יזייף
בה"י.66)רוצה. למעלה כמבואר כשר, כזה ושטר

יחתוך 68)שם.67) - מחתימתם למטה זאת יכתבו אם
זה  כל ימחוק. - לחתימה השטר בין יכתבו ואם הזה, הקטע

שם. בגמרא מבואר

.·È¯ËL69.ÏeÒt - ¯Èp‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ,˜Án‰ ÏÚ ‡a‰ ¿»«»««¿»¿≈»««¿»»
,¯Èp‰ ÏÚ eÓ˙Á ÌÈ„Ú eÁ‡ :ÌÈ„Ú‰ e·˙k elÙ‡Â«¬ƒ»¿»≈ƒ¬«¿≈ƒ»«¿««¿»
ÌÚt B˙B‡ ˜ÁBÓ ‡e‰L ÈtÓ .˜Án‰ ÏÚ ¯ËM‰Â¿«¿»««¿»ƒ¿≈∆≈««
ÈzL ˜ÁÓ BlkL ÔÂÈÎÂ ,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ·˙BÎÂ ,‰iL¿ƒ»¿≈»«∆ƒ¿∆¿≈»∆Àƒ¿«¿≈

k BÈ‡ ÌÈÓÚtÌÚt ˜ÁÓp‰ ÌB˜Ó Ba ‰È‰ el‡L ;¯ ¿»ƒ≈ƒ»∆ƒ»»»«ƒ¿«««
¯k ‰È‰ - ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓp‰ ÌB˜Óe ˙Á‡70. ««»«ƒ¿«¿≈¿»ƒ»»ƒ»

ÔBa˙‰Ï :˙B¯ËM‰ ÔewzÓe71Ô"ÈÈÊÂ Ô"ÈÂÂa ¯ËMa ƒƒ«¿»¿ƒ¿≈«¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÛÈÒB‰Â ÛiÊ ‡nL ,˙B·z‰ ÔÈa ÔÈ˜eÁ„ e‰È ‡lL BlL∆∆…¿¿ƒ≈«≈∆»ƒ≈¿ƒ

BÊ72ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰È ‡ÏÂ .73ÔB‚k ,˙Á‡ ˙B‡ ˜ÁÓ ‡nL , ¿…ƒ¿¿À»ƒ∆»»«««¿
˙Á‡‰ dÏ‚¯ ÁÈp‰Â ,˙"ÈÁ B‡ ‡"‰74ÏÎÂ .Â"Â ÌB˜Ó ≈≈¿ƒƒ««¿»»««¿»¿…

.·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa Ba ÔÈ˜c˜„Ó ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿«¿¿ƒ¿»»¿»¿»

ה"ט.70)שם.69) למעלה צריך 71)ראה הדיין
ולבדוק. היטב להשגיח כלומר אות 72)להתבונן, הוסיף

שטר  שבא מסופר קסז. שם בגמרא דחוקה. היא ולפיכך זו,
(חלק) "מנת קנה: שהלוקח בו שכתוב אביי, לפני מכר
ששמו  אח ושמעון לראובן להם והיה ואחי" ושמעון ראובן
יפה  התבונן ואביי חלקו, גם שקנה הלוקח וטען "אחי",
מדאי, יותר לחוצה "ואחי" המלה של שה'ואו' וראה בשטר
הוסיף  שהוא הלוקח הודה - מדוקדקת חקירה ואחר
ושמעון  ראובן של חלקם שקנה כתב היה ובשטר  ה"ואו",

(אחים). אביי,73)אחי לידי שבא שני בשטר מעשה שם.
שבאותה  האותיות משאר מדאי יותר מרוחקת "ואו" והיתה
חלק  שמחק הודה השטר, בעל על אביי וכשלחץ מילה,

"ואו". ונשארה "ב" הימנית.74)מאות

.‚ÈLÏMÓ75,‰ËÈL ÛBÒa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ¯OÚ „ÚÂ ƒ»¿«∆∆≈¿ƒ¿ƒ»
ÛiÊÈ ‡nL76.ÌÈ¯OÚ ¯OÚ‰Â ÌÈLÏLÏ LÏM‰ ¯ÈÊÁÈÂ ∆»¿«≈¿«¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿»∆∆∆¿ƒ

¯eac‰ ¯ÈÊÁÓ - ‰ËÈL ÛBÒa BÏ ÔncÊ Ì‡Â77BÙe‚a ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»«¬ƒ«ƒ¿
ÚˆÓ‡a ‡B·iL „Ú ,˙Ba¯ ÌÈÓÚt ¯ËL ÏL∆¿»¿»ƒ««∆»¿∆¿«

‰ËÈM‰78. «ƒ»

שם.75) ו"מם".76)אביי, "יוד" המילה בסוף יוסיף
הקטע.77) את או השטר את שנית שם 78)כותב רשב"ם

השורה, באמצע הנכון הסכום את פעם עוד שיכתוב מפרש,
לא  שלמעלה השורה בסוף הכתוב הסכום את יזייף ואם
כמו  קובע, באחרונה הכתוב הסכום שהרי כלום, יועיל

הבאה. בהלכה שיבואר

.„È¯ËL79‰Ó ‰ÏÚÓÏÓ e·˙kL80‰hÓlÓe ¿»∆»¿ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«»
Ïk‰ - ‰Ó ‰hÓlÓe ÌÈ˙‡Ó ‰ÏÚÓÏÓ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒƒ¿«¿»»«ƒƒ¿«»»∆«…
˙eÁt‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ .ÔBzÁz‰ ¯Á‡ CÏB‰≈««««¿¿»»≈¿ƒ«««»

?Ì‰ÈLaL81Ì‡L .B¯·Áa ÈeÏz „Á‡‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆≈»∆»»«¬≈∆ƒ
Ô‰L ÌÈ˙‡Ó B‡ ,ÌÈ˙‡Ó Ô‰L ‰‡Ó :Ba ·e˙k ‰È‰»»»≈»∆≈»«ƒ»«ƒ∆≈

‰‡Ó ÏËB ‰È‰ - ‰‡Ó82ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ ÈL Ï·‡ ; ≈»»»≈≈»¬»¿≈¿»ƒ∆≈
Ba ‰È‰ .ÔB¯Á‡ ¯Á‡ Cl‰ - ÔBL‡¯a ÈeÏz ÔB¯Á‡‰»«¬»»ƒ«≈«««¬»»
¯Á‡ Cl‰ - BÏ ·B¯˜ ÌL ‰hÓÏe ,ÌL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»≈¿«»≈»«≈««

ÔBzÁz‰83‡nL ?ÔBÈÏÚ‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ‰nÏ ,Ôk Ì‡ . ««¿ƒ≈»»¿ƒ∆»∆¿∆»
ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ „ÓlÈÂ ,ÔBzÁz‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙B‡ ˜Ánz84. ƒ»≈««ƒ««¿¿ƒ»≈ƒ»∆¿

‰È‰L ÔB‚k85B‡ ÔÁ ÔBzÁz·e ,ÈÚ B‡ ÈÁ ÔBÈÏÚa ¿∆»»»∆¿¬»ƒ¬»ƒ««¿»»
„ÓlÈ ‡Ï Ï·‡ .ÔBÈÏÚ‰ ÌM‰ ‡e‰L Úe„Èa - ÔÚ»»¿»«∆«≈»∆¿¬»…ƒ»≈

˙Bi˙B‡ ÈzLa ÔBÈÏÚÓ ÔBzÁz86. «¿≈∆¿ƒ¿≈ƒ

קסה:79) שם כסף.80)משנה, דינרי שהרי 81)מאה
מספק. ממון מוציאים בזה 82)אין גם הולכים אין ולמה

אנו  ואין בחשבון, גלויה טעות שכאן משום התחתון? אחר
ספק  בכל כמו דנים ולפיכך מוטעה, סכום איזה  יודעים

הראיה. עליו - מחבירו שהמוציא בשטרות 83)שבממון,
מיוחדת  סיבה כשאין התחתון, אחר דבר בכל הולכים
לראות  שיש מנמק בפירושו מיגש הר"י לכך. מתנגדת

בעליון. מהכתוב חזרה הנ"ל.84)בתחתון במשנה זה כל
קסו:85) שם של 86)ברייתא טעמו פירשו ובגמרא שם.

שתי  למעלה וכתוב אותיות, שלש בן שם יקרה שמא דבר:
להשלים  אלא מעליון ללמוד ואין השם, רוב שהן אותיות

השם. עיקר כשהוא התחתון את

.ÂËBa ·e˙k87ÏÙÒ ‰ÏÚÓÏÓ88ÏÙ˜ ‰hÓlÓe ,89- »ƒ¿«¿»≈∆ƒ¿«»≈∆
.ÏÙq‰ ÔÓ ˙eÁt ÏÙw‰L ,ÔBzÁz‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰«…≈««««¿∆«≈∆»ƒ«≈∆
ÔÈLLBÁ - ÏÙÒ ‰hÓlÓe ,ÏÙ˜ ‰ÏÚÓÏÓ Ba ·e˙k»ƒ¿«¿»≈∆ƒ¿«»≈∆¿ƒ

C"ÓÒ ˙ÈOÚÂ Ûew‰ Ï‚¯ ¯ÈÒ‰ ·e·Ê ‡nL90BÈ‡Â , ∆»¿≈ƒ∆∆«¿«¬≈»∆¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰pËw‰ ÏÙ˜ ˙cÓa ‡l‡ ‰·B‚∆∆»¿ƒ«≈∆«¿«»¿≈…«≈»∆

‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL91ÚÓ .¯ËLa ‰O92, ∆««««¿»«««¿»«¬∆ƒ¿»
¯·c‰ È¯‰Â ,„Á‡ ÊeÊÂ ˙B‡Ó LL :Ba ·e˙k ‰È‰L∆»»»≈≈¿∆»«¬≈«»»
˙B‡Ó LL B‡ „Á‡ ÊeÊÂ ÊeÊ ˙B‡Ó LL Ì‡ ,˜ÙÒ»≈ƒ≈≈¿∆»≈≈

‡¯ÈzÒ‡93ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ;ÊeÊÂ94˙B‡Ó LL ÏhÈ : «¿ƒ»¿»¿¬»ƒƒ…≈≈
Ì‡ .‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ,ÊeÊÂ ‡¯ÈzÒ‡«¿ƒ»¿∆»«««¿»«««¿»ƒ

?ÊeÊÂ ‰Ëe¯t ˙B‡Ó LL :¯Ó‡ ‡Ï ‰nÏ ,Ôk95ÈÙÏ ≈»»……«≈≈¿»¿¿ƒ
ÔÈÊeÊ ¯ÙBq‰ Ô˙B‡ ÏÏBk ˙BËe¯t‰L96Ck ¯Á‡Â ∆«¿≈»«≈ƒ¿««»

,ÌB˜Ó ÏÎ·e ÔÓÊ ÏÎa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿≈…«≈»∆¿»¿«¿»»
.ÔÈOBÚ ÂÈt ÏÚ - Úe„i‰ Ìk¯„ ÈÙÏ¿ƒ«¿»«»««ƒƒ

וכו'.87) לו חייב שפלוני בשטר כתוב ראשי88ֿ)שם.
וחצי. סאה פירוש: פלג", "סאה קב 89)תיבות: פלג, קב

ד"ה  שם [וב'תוספות' קבים). ששה מחזיקה (הסאה וחצי
מפרש  ורבינו וקפל, לספל פירושים כמה הביאו ספל,

מיגש]. והר"י הרי"ף שלהם 90)כרבותיו בכתבֿיד
דקה. רגל בתוספת ל"סמך" דומה של 91)ה"קוף" בעיא

מספק. ממון מוציאים ואין נפשטה, ולא שם פפא רב
זוז.93)שם.92) חצי הוא ש"אסתירא" מפרשים יש

הראשון  הפירוש קיבל ורבינו זוזים. שני - מפרשים ואחרים
שרבינו  [לפלא, ומשוי). ד"ה שם ו'תוספות' רשב"ם (ראה
זוזים. שני שפירש מיגש הר"י רבו של מפירושו כאן נטה

כסףֿמשנה]. שם.94)ראה הפחות 95)אביי, המטבע
עושה 96)ביותר. אלא הפרוטות, מנין כותב אינו הסופר

ואת  מספרם, בשטר ורושם פרוטות) 192 (בזוז זוזים מהם
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קסד.64) שהוא 65)שם מה המחק במקום ויכתוב יזייף
בה"י.66)רוצה. למעלה כמבואר כשר, כזה ושטר

יחתוך 68)שם.67) - מחתימתם למטה זאת יכתבו אם
זה  כל ימחוק. - לחתימה השטר בין יכתבו ואם הזה, הקטע

שם. בגמרא מבואר

.·È¯ËL69.ÏeÒt - ¯Èp‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ,˜Án‰ ÏÚ ‡a‰ ¿»«»««¿»¿≈»««¿»»
,¯Èp‰ ÏÚ eÓ˙Á ÌÈ„Ú eÁ‡ :ÌÈ„Ú‰ e·˙k elÙ‡Â«¬ƒ»¿»≈ƒ¬«¿≈ƒ»«¿««¿»
ÌÚt B˙B‡ ˜ÁBÓ ‡e‰L ÈtÓ .˜Án‰ ÏÚ ¯ËM‰Â¿«¿»««¿»ƒ¿≈∆≈««
ÈzL ˜ÁÓ BlkL ÔÂÈÎÂ ,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ·˙BÎÂ ,‰iL¿ƒ»¿≈»«∆ƒ¿∆¿≈»∆Àƒ¿«¿≈

k BÈ‡ ÌÈÓÚtÌÚt ˜ÁÓp‰ ÌB˜Ó Ba ‰È‰ el‡L ;¯ ¿»ƒ≈ƒ»∆ƒ»»»«ƒ¿«««
¯k ‰È‰ - ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓp‰ ÌB˜Óe ˙Á‡70. ««»«ƒ¿«¿≈¿»ƒ»»ƒ»

ÔBa˙‰Ï :˙B¯ËM‰ ÔewzÓe71Ô"ÈÈÊÂ Ô"ÈÂÂa ¯ËMa ƒƒ«¿»¿ƒ¿≈«¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÛÈÒB‰Â ÛiÊ ‡nL ,˙B·z‰ ÔÈa ÔÈ˜eÁ„ e‰È ‡lL BlL∆∆…¿¿ƒ≈«≈∆»ƒ≈¿ƒ

BÊ72ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰È ‡ÏÂ .73ÔB‚k ,˙Á‡ ˙B‡ ˜ÁÓ ‡nL , ¿…ƒ¿¿À»ƒ∆»»«««¿
˙Á‡‰ dÏ‚¯ ÁÈp‰Â ,˙"ÈÁ B‡ ‡"‰74ÏÎÂ .Â"Â ÌB˜Ó ≈≈¿ƒƒ««¿»»««¿»¿…

.·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa Ba ÔÈ˜c˜„Ó ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿«¿¿ƒ¿»»¿»¿»

ה"ט.70)שם.69) למעלה צריך 71)ראה הדיין
ולבדוק. היטב להשגיח כלומר אות 72)להתבונן, הוסיף

שטר  שבא מסופר קסז. שם בגמרא דחוקה. היא ולפיכך זו,
(חלק) "מנת קנה: שהלוקח בו שכתוב אביי, לפני מכר
ששמו  אח ושמעון לראובן להם והיה ואחי" ושמעון ראובן
יפה  התבונן ואביי חלקו, גם שקנה הלוקח וטען "אחי",
מדאי, יותר לחוצה "ואחי" המלה של שה'ואו' וראה בשטר
הוסיף  שהוא הלוקח הודה - מדוקדקת חקירה ואחר
ושמעון  ראובן של חלקם שקנה כתב היה ובשטר  ה"ואו",

(אחים). אביי,73)אחי לידי שבא שני בשטר מעשה שם.
שבאותה  האותיות משאר מדאי יותר מרוחקת "ואו" והיתה
חלק  שמחק הודה השטר, בעל על אביי וכשלחץ מילה,

"ואו". ונשארה "ב" הימנית.74)מאות

.‚ÈLÏMÓ75,‰ËÈL ÛBÒa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ¯OÚ „ÚÂ ƒ»¿«∆∆≈¿ƒ¿ƒ»
ÛiÊÈ ‡nL76.ÌÈ¯OÚ ¯OÚ‰Â ÌÈLÏLÏ LÏM‰ ¯ÈÊÁÈÂ ∆»¿«≈¿«¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿»∆∆∆¿ƒ

¯eac‰ ¯ÈÊÁÓ - ‰ËÈL ÛBÒa BÏ ÔncÊ Ì‡Â77BÙe‚a ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»«¬ƒ«ƒ¿
ÚˆÓ‡a ‡B·iL „Ú ,˙Ba¯ ÌÈÓÚt ¯ËL ÏL∆¿»¿»ƒ««∆»¿∆¿«

‰ËÈM‰78. «ƒ»

שם.75) ו"מם".76)אביי, "יוד" המילה בסוף יוסיף
הקטע.77) את או השטר את שנית שם 78)כותב רשב"ם

השורה, באמצע הנכון הסכום את פעם עוד שיכתוב מפרש,
לא  שלמעלה השורה בסוף הכתוב הסכום את יזייף ואם
כמו  קובע, באחרונה הכתוב הסכום שהרי כלום, יועיל

הבאה. בהלכה שיבואר

.„È¯ËL79‰Ó ‰ÏÚÓÏÓ e·˙kL80‰hÓlÓe ¿»∆»¿ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«»
Ïk‰ - ‰Ó ‰hÓlÓe ÌÈ˙‡Ó ‰ÏÚÓÏÓ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒƒ¿«¿»»«ƒƒ¿«»»∆«…
˙eÁt‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ .ÔBzÁz‰ ¯Á‡ CÏB‰≈««««¿¿»»≈¿ƒ«««»

?Ì‰ÈLaL81Ì‡L .B¯·Áa ÈeÏz „Á‡‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆≈»∆»»«¬≈∆ƒ
Ô‰L ÌÈ˙‡Ó B‡ ,ÌÈ˙‡Ó Ô‰L ‰‡Ó :Ba ·e˙k ‰È‰»»»≈»∆≈»«ƒ»«ƒ∆≈

‰‡Ó ÏËB ‰È‰ - ‰‡Ó82ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ ÈL Ï·‡ ; ≈»»»≈≈»¬»¿≈¿»ƒ∆≈
Ba ‰È‰ .ÔB¯Á‡ ¯Á‡ Cl‰ - ÔBL‡¯a ÈeÏz ÔB¯Á‡‰»«¬»»ƒ«≈«««¬»»
¯Á‡ Cl‰ - BÏ ·B¯˜ ÌL ‰hÓÏe ,ÌL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»≈¿«»≈»«≈««

ÔBzÁz‰83‡nL ?ÔBÈÏÚ‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ‰nÏ ,Ôk Ì‡ . ««¿ƒ≈»»¿ƒ∆»∆¿∆»
ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ „ÓlÈÂ ,ÔBzÁz‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙B‡ ˜Ánz84. ƒ»≈««ƒ««¿¿ƒ»≈ƒ»∆¿

‰È‰L ÔB‚k85B‡ ÔÁ ÔBzÁz·e ,ÈÚ B‡ ÈÁ ÔBÈÏÚa ¿∆»»»∆¿¬»ƒ¬»ƒ««¿»»
„ÓlÈ ‡Ï Ï·‡ .ÔBÈÏÚ‰ ÌM‰ ‡e‰L Úe„Èa - ÔÚ»»¿»«∆«≈»∆¿¬»…ƒ»≈

˙Bi˙B‡ ÈzLa ÔBÈÏÚÓ ÔBzÁz86. «¿≈∆¿ƒ¿≈ƒ

קסה:79) שם כסף.80)משנה, דינרי שהרי 81)מאה
מספק. ממון מוציאים בזה 82)אין גם הולכים אין ולמה

אנו  ואין בחשבון, גלויה טעות שכאן משום התחתון? אחר
ספק  בכל כמו דנים ולפיכך מוטעה, סכום איזה  יודעים

הראיה. עליו - מחבירו שהמוציא בשטרות 83)שבממון,
מיוחדת  סיבה כשאין התחתון, אחר דבר בכל הולכים
לראות  שיש מנמק בפירושו מיגש הר"י לכך. מתנגדת

בעליון. מהכתוב חזרה הנ"ל.84)בתחתון במשנה זה כל
קסו:85) שם של 86)ברייתא טעמו פירשו ובגמרא שם.

שתי  למעלה וכתוב אותיות, שלש בן שם יקרה שמא דבר:
להשלים  אלא מעליון ללמוד ואין השם, רוב שהן אותיות

השם. עיקר כשהוא התחתון את

.ÂËBa ·e˙k87ÏÙÒ ‰ÏÚÓÏÓ88ÏÙ˜ ‰hÓlÓe ,89- »ƒ¿«¿»≈∆ƒ¿«»≈∆
.ÏÙq‰ ÔÓ ˙eÁt ÏÙw‰L ,ÔBzÁz‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰«…≈««««¿∆«≈∆»ƒ«≈∆
ÔÈLLBÁ - ÏÙÒ ‰hÓlÓe ,ÏÙ˜ ‰ÏÚÓÏÓ Ba ·e˙k»ƒ¿«¿»≈∆ƒ¿«»≈∆¿ƒ

C"ÓÒ ˙ÈOÚÂ Ûew‰ Ï‚¯ ¯ÈÒ‰ ·e·Ê ‡nL90BÈ‡Â , ∆»¿≈ƒ∆∆«¿«¬≈»∆¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰pËw‰ ÏÙ˜ ˙cÓa ‡l‡ ‰·B‚∆∆»¿ƒ«≈∆«¿«»¿≈…«≈»∆

‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL91ÚÓ .¯ËLa ‰O92, ∆««««¿»«««¿»«¬∆ƒ¿»
¯·c‰ È¯‰Â ,„Á‡ ÊeÊÂ ˙B‡Ó LL :Ba ·e˙k ‰È‰L∆»»»≈≈¿∆»«¬≈«»»
˙B‡Ó LL B‡ „Á‡ ÊeÊÂ ÊeÊ ˙B‡Ó LL Ì‡ ,˜ÙÒ»≈ƒ≈≈¿∆»≈≈

‡¯ÈzÒ‡93ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ;ÊeÊÂ94˙B‡Ó LL ÏhÈ : «¿ƒ»¿»¿¬»ƒƒ…≈≈
Ì‡ .‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ,ÊeÊÂ ‡¯ÈzÒ‡«¿ƒ»¿∆»«««¿»«««¿»ƒ

?ÊeÊÂ ‰Ëe¯t ˙B‡Ó LL :¯Ó‡ ‡Ï ‰nÏ ,Ôk95ÈÙÏ ≈»»……«≈≈¿»¿¿ƒ
ÔÈÊeÊ ¯ÙBq‰ Ô˙B‡ ÏÏBk ˙BËe¯t‰L96Ck ¯Á‡Â ∆«¿≈»«≈ƒ¿««»

,ÌB˜Ó ÏÎ·e ÔÓÊ ÏÎa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿≈…«≈»∆¿»¿«¿»»
.ÔÈOBÚ ÂÈt ÏÚ - Úe„i‰ Ìk¯„ ÈÙÏ¿ƒ«¿»«»««ƒƒ

וכו'.87) לו חייב שפלוני בשטר כתוב ראשי88ֿ)שם.
וחצי. סאה פירוש: פלג", "סאה קב 89)תיבות: פלג, קב

ד"ה  שם [וב'תוספות' קבים). ששה מחזיקה (הסאה וחצי
מפרש  ורבינו וקפל, לספל פירושים כמה הביאו ספל,

מיגש]. והר"י הרי"ף שלהם 90)כרבותיו בכתבֿיד
דקה. רגל בתוספת ל"סמך" דומה של 91)ה"קוף" בעיא

מספק. ממון מוציאים ואין נפשטה, ולא שם פפא רב
זוז.93)שם.92) חצי הוא ש"אסתירא" מפרשים יש

הראשון  הפירוש קיבל ורבינו זוזים. שני - מפרשים ואחרים
שרבינו  [לפלא, ומשוי). ד"ה שם ו'תוספות' רשב"ם (ראה
זוזים. שני שפירש מיגש הר"י רבו של מפירושו כאן נטה

כסףֿמשנה]. שם.94)ראה הפחות 95)אביי, המטבע
עושה 96)ביותר. אלא הפרוטות, מנין כותב אינו הסופר

ואת  מספרם, בשטר ורושם פרוטות) 192 (בזוז זוזים מהם
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התכוון  ואם שלם, לזוז מצטרפות שאינן הפרוטות מספר
פרוטות, וארבע ועשרים זוזים ארבעה כותב היה - לפרוטות

"וזוז". המילה את ומשמיט

.ÊË¯ËL97ÈÚÓ ‰‡Ó ‡¯ÈzÒ‡ :Ba ·e˙kL98B‡ , ¿»∆»«¿ƒ»¿»»≈
ÈÚÓ ‰‡Ó :Ba ·e˙kL˙eÁt ¯Á‡ Cl‰ - ‡¯ÈzÒ‡ ∆»¿»»≈«¿ƒ»«≈««»

˙Á‡ ‡¯ÈzÒ‡ ‡l‡ ÏËB BÈ‡Â ,˙BBLlaL99„iL . ∆«¿¿≈≈∆»«¿ƒ»««∆«
‡ÈˆBn‰ ‡e‰L ÈtÓ ,‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa«««¿»«««¿»ƒ¿≈∆«ƒ
.˜ÙÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„a ‡l‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â ,B¯·ÁÓ≈¬≈¿≈ƒ∆»¿»»∆≈»≈
‡nL ,˙BBLÏ ÈzL ÚÓLÓ Ba LiL ¯ËL Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿»∆≈«¿«¿≈¿∆»
˙eÁt‰ ‡l‡ ÏËB BÈ‡ - Ck ‡nL B‡ Ck»∆»»≈≈∆»«»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰BÈÏÚa ÒÙz Ì‡Â ;Ô‰ÈzLaL∆ƒ¿≈∆¿ƒ»«»∆¿»≈ƒƒ

B„iÓ100‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡101. ƒ»∆»ƒ¿»»¿»

קה:97) כסף,98)שם (מעה נחושת של פרוטה = מע'
פרוטות). 32 = בזוז מששה אחד 9996)היא היינו

במנה  כמו התחתון? אחר הולכים אין ולמה פרוטות.
"איסתירא  אמר כאילו שזה משום הי"ד)? (ראה ומאתים
מאתים. שהם מאה לכותב דומה זה והרי מעי", מאה שהיא
את  לעגל אנשים של שדרכם נימוק: עוד להוסיף ואפשר
96 רק לו שמגיע אףֿעלֿפי מאה כתב ולפיכך הסכומים,
שם  רשב"ם (ראה אסתירא שכתב מה על וסמך פרוטות,

דתימא). מהו המוחזר.100)ד"ה הוא שהרי
להכחיש 101) יכול ואינו שתפס עדים יש אם ואפילו

ס"ק  מב סי' חו"מ הש"ך פסק וכן המגידֿמשנה, (מסקנת
שם). יוסף' 'בית ראה ט'.

.ÊÈBa ·e˙k102¯ÈcÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ·‰Ê ÚaËÓ : »«¿≈«»»≈»ƒƒ«
·‰Ê103˙BÁt ÔÈ‡ - ·‰Ê ÔÈ¯Èc B‡ ,ÔÈ¯Èc ·‰Ê . »»»»ƒ»ƒƒ»ƒ»»≈»

˙BÁt ÔÈ‡ - ÔÈ¯È„a ·‰Ê .·‰Ê ÏL ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÂMÓƒ¿≈¿≈ƒ»ƒ∆»»»»¿ƒ»ƒ≈»
·‰f‰ ÔÓ ÛÒk ÏL ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÂMÓ104Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈¿≈ƒ»ƒ∆∆∆ƒ«»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

קסה:102) שם כסף.103)ברייתא דינרי 25 שהוא
כסף.104) דינרי שני שוה זהב לו נותן

‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ enz«ƒ¿«¿∆¿…∆

ה'תש"פ  סיון י"ב חמישי יום

-mihtynxtq
orhpe orFh zFkld¦§¥§¦§¨

Â .‡È‰ ˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓB‡ ‰„BÓe ÔÚBË ÔÈc :‡È‰ ƒ¿«¬≈««ƒ»ƒƒ≈∆
.¯ÙBk≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
במקצת.1) מודה או בכל כופר דין מבאר

.‡ÔÚBh‰2˙ˆ˜Óa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÈÏËÏhÓa B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»
¯‡M‰ ÏÚ ÚaLÂ ,Ba ‰„B‰M ‰Ó ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈«∆»¿ƒ¿»««¿»

‰Ê ‡e‰ Èk ¯Ó‡È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰ ÔÓ3ÔÎÂ .4 ƒ«»∆∆¡«¬∆…«ƒ∆¿≈
„ÚÂ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡Â Ïka ¯Ùk Ì‡ƒ»««…¿≈…»¿»ƒ≈»¿≈
ÔÓ ÚaL ‰Ê È¯‰ - [BÏ ·iÁ ‡e‰L] „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆«»¬≈∆ƒ¿»ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .‰¯Bz‰5e„ÓÏ6ÌÈML ÌB˜Ó ÏkL , «»ƒƒ«¿»»¿∆»»∆¿«ƒ
ÔÎÂ .‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ»∆»¿«¿¿»¿≈

e„ÓÏ7ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ „Á‡ „ÚL ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ »¿ƒƒ«¿»∆≈∆»¿»»¿»
Ì˜ BÈ‡ ˙‡hÁ8.‰Úe·LÏ ‡e‰ Ì˜ Ï·‡ , «»≈»¬»»ƒ¿»

לח:2) שבועות ט"ו 3)משנה פרשה משפטים במכילתא
הוא  זה רק כלומר, במקצת: שיודה עד זה" הוא "כי דרשו:
קמא  בבא (ראה תובע שאתה מה ולא לך חייב שאני הדבר
ושטרות  עבדים קרקעות על אבל במטלטלין, ודווקא קו:).
זה  למדו מג. שם ובגמרא מב: שם (משנה נשבעים אין

וכלל). ופרט מ.4)מכלל שם תלמיד 5)גמרא ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו שם.6)מרבו ברייתא

השמועה.7) מפי שנמסר הלימוד הוא וכך כלומר,
באיש 8) אחד עד יקום "לא טו): יט, (דברים בתורה כתוב

אינו  חטאת ולכל עוון לכל ודרשו: חטאת" ולכל עוון לכל
(שם). לשבועה הוא קם אבל קם,

.·:‰LÏMÓ ıeÁ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ EÏ ÔÈ‡≈¿¿À»¿»ƒ«»ƒ¿»
„Ú B·iÁL ÈÓe ,ÔÈÏËÏhn‰ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÈÓƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒƒ∆ƒ¿≈
ÈÈ ˙Úe·L :¯ÓBLa ¯Ó‡ È¯‰L .¯ÓBM‰Â ,„Á‡∆»¿«≈∆¬≈∆¡«¿≈¿«¿»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L e¯‡a ¯·Îe .Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰zƒ¿∆≈¿≈∆¿»≈«¿¿««¿ƒ
ÚaL ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ .˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿ƒ¿»∆»ƒ«¿»ƒ¿»

ÌlLlÓ ¯ËÙÂ9ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk Ï·‡ .10ÔB‚k , ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¬»»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿
¯ÈÎO11ÏaÁÂ12B¯ËL ˙‡ Ì‚BÙe13Ba ‡ˆBiÎÂ14ÔÎÂ , »ƒ¿∆¿»≈∆¿»¿«≈¿≈

ÔÈÙzM‰ ÔB‚k ,˜ÙÒ ˙ÚËa ÔÈÚaLp‰ Ïk15 »«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈¿«À»ƒ
ÔÈÒÈ¯‡‰Â16a ÔÈÚaL Ôlk -ÌÈÓÎÁ ˙w˙17el‡ ÏÎÂ . ¿»¬ƒƒÀ»ƒ¿»ƒ¿«»«¬»ƒ¿»≈

Ô‰ È¯‰ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚe·M‰«¿««ƒ∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈≈
‰¯Bz ÏL ÔÈÚk18ıÙÁ ˙ËÈ˜a19. ¿≈∆»ƒ¿ƒ«≈∆

מד:9) שם שכירות 11)שם.10)משנה בהלכות נתבאר
את  לשכיר נתתי הבית בעל טען שאם ו, הלכה י"א פרק
ונוטל. - נטל שלא השכיר נשבע - מכחיש והשכיר שכרו
שבעל  מפני וייפטר? הבית בעל את משביעים אין ולמה
ולא  - שנתן לו שנדמה ואפשר הרבים בפועליו טרוד הבית
שוכח  אינו עבודתו, שכר על שפרנסתו פועל, אבל נתן,

מה). שם (גמרא טועה ונתבאר 12)ואינו מד: שם משנה
של  ידו תחת נכנס שהנחבל עדים כשיש שהמדובר, שם
שלם  כשהוא לבדו) בו היה שהנתבע למקום (פירוש הנתבע
[בגמרא  בו. חבלתי לא וטען דין לבית ונתבע חבול ויצא
הנחבל  שאין במקום היא החבלה שאם שמואל, אמר שם
שם  היה שלא בתנאי, שבועה, בלא נוטל - לחבל יכול עצמו

לחבול]. לו היה שאפשר אחר חוב 13)אדם שטר הוציא
פרעת  אומר והמלוה החוב כל פרעתי טוען וזה חבירו על
עליו  ולפיכך השטר של תוקפו פגם זה הרי - מהחוב חלק
בלא  נאמן - כלום פרעת לא טוען וכשהוא להישבע.

שם.14)שבועה. במשנה שנמנו לאלה והדומים
לו.15) מהמגיע יותר נטל שלא יישבע טוען התובע
מהיבול.16) חלק ולקבל לעבדן מבעליהן שדות החוכרים
לכל 17) ואריסים שותפים בין מה שאלו מח: שם בגמרא

שאלה  ונימקו, שמא? בטענת אותם משביעים שאין אדם,
להשקיט  שונות באמתלאות לעצמם היתר להורות רגילים
שמא  טענת שעל נחמן רב אמר (שם) [בגמרא מצפונם. את
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ופירש  כסף. מעות משתי פחותה תביעה בכפירת נשבע אינו
מחוייב  היה וודאי שבטענת במקצת, למודה שהכוונה רש"י
דומה, שמא בטענת שבועה חכמים ותיקנו התורה שבועת
התורה  משבועת פטור וודאי שבטענת הכל כופר כשזה אבל
ט  בפרק ורבינו שמא. בטענת שבועה חכמים תיקנו לא -
לכתחילה, הכל כופר שגם פסק, ושותפין שלוחין מהלכות
בפירושו  מיגאש יוסף הרב רבו כדעת שבועה, מחוייב
מדייק  צג סימן משפט חושן יוסף ובבית שם. לשבועות
רבינו]. כדעת שדעתם והרא"ש, הרי"ף של מלשונם

ט.18) פרק סוף בכתובות בהלכותיו הנשבע 19)רי"ף
שבועות  בהלכות השבועה. בשעת מצוה של חפץ בידו אוחז
תפילין  אוחז חכם שתלמיד רבינו כותב ח: הלכה י"א פרק

תורה. ספר - אדם כל ושאר בידו,

.‚ÔÚBh‰20:¯Ó‡Â Ïka ¯ÙÎÂ ,B¯·Á ÏÚ ÔÈÏËÏhÓ «≈ƒ«¿¿ƒ«¬≈¿»««…¿»«
B˙e ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L B‡ ;ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»∆»¿ƒ¿»¿»

CÏÈ‰Â ‰Ê ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â „iÓ21B‡ ; ƒ»¿»«≈¿¿»ƒ∆»∆¿≈»
B‡ ÈÏ zÏÁÓ Ï·‡ ,ÈÏˆ‡ EÏ ‰È‰L ˙Ó‡ :¯Ó‡L∆»«¡∆∆»»¿∆¿ƒ¬»»«¿»ƒ
BÚhL B‡ ;CÏ Èz¯ÊÁ‰ B‡ ÈÏ z¯ÎÓ B‡ ÈÏ z˙»«»ƒ»«¿»ƒ∆¡«¿ƒ»∆¿»
¯eËt el‡ ÏÎa - ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈»

‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓ22‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ Ï·‡ .23,ewz ƒ¿««»¬»«¿≈«¿»»ƒ¿
el‡ ÏÎa Úa˙p‰ Ú·MiL24˙q‰ ˙Úe·L25.¯ËtÈÂ ∆ƒ»««ƒ¿»¿»≈¿«∆≈¿ƒ»≈

.ıÙÁ ˙ËÈ˜ da ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz ÏL ÔÈÚk dÈ‡Â¿≈»¿≈∆»¿ƒ∆≈»¿ƒ«≈∆
˙Úe·L C¯„Â ‰¯Bz ÏL ‰Úe·L C¯„ e¯‡a ¯·Îe¿»≈«¿∆∆¿»∆»¿∆∆¿«

˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a ˙q‰26. ∆≈¿ƒ¿¿

לח:20) שם שאני 21)משנה הסכום לך משלם אני והנה
בו. ד.)22)מודה מציעא (בבא ששת כרב פסק בהילך

והדינים  משבועות. ו פרק בראש הרי"ף של הכרעתו כפי
מבאר, שם מציעא בבא [רש"י שם. בשבועות נשנו האחרים
מקום  בכל שלך הם והרי הוצאתים לא משמעותו: שהילך
(=ומכיוון  דמי להו דנקיט כמאן ואיתנייהו הואיל ... שהם
המלוה). של בידו נמצאים כאילו זה הרי בעינם שישנם
פטור  הילך אמרו לא רש"י שיטת שלפי כתב, שם והר"ן
הן  שהמעות לומר אפשר אי במלוה אבל בפיקדון, אלא
להוצאה  שמלוה משום שהן, מקום בכל המלוה ִברשות
המלוה, מרשות לגמרי יצאו הלווה ליד וכשהגיעו ניתנה,
מזומן  בידו היה אם שבהלוואה הגאונים, בשם ומביא
ובפיקדון  משבועה, פטור - למלוה ונותנו בו שהודה הסכום
היא  עצמה ההודאה - רחוק במקום הדבר נמצא אם אפילו
של  ברשותו - שהוא מקום בכל שפיקדון משום כהילך,

י"ד). הלכה ג פרק לקמן (ראה הוא מימרא 23)המפקיד
ה. מציעא ובבא מ: שם נחמן רב שם 24)של בשבועות

ששנינו  מה על רק נאמרה היסת ששבועת חביבא, רב אמר
תנהו  לו אמר למחר הן, לו אמר בידך, לי מנה לח:) (שם
שלדעתו  שם וביארו פטור. - הנתבע) (טענת לך נתתיו לי,
הדגיש  ולכן מהיסת. אפילו פטור לכתחילה, הכל כופר
חביבא. כרב הלכה שאין לך, לומר אלו" "בכל וכתב: רבינו
ו. פרק בראש בשבועות בהלכותיו הרי"ף פסק וכן
רבינו  בשם כתבו ומאן, המתחיל דיבור מא. שם [בתוספות
מיימוניות  ובהגהות הכל. הכופר את משביעים שאין תם
זצ"ל  רבינו מורי בתשובת ראיתי שוב כתב: ח אות כאן

ימיו]. בסוף בו חזר תם שרבינו מרוטנברג) למהר"ם (הכוונה
לשבועה 25) חכמים אותו שהסיתו שם על "היסת" לה קראו

שם). שבועות רש"י ראה שם. מציעא בבא (רש"י זו
ד.26) הלכה י"א, פרק

.„‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ«»¬≈∆
¯ËÙÂ ÚaL27ÔÈ„¯BÈ - Ú·M‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ…»»¿ƒ»«¿ƒ

ÂÈÒÎÏ28ÂÈÏÚ B¯·Á Ú·zM ‰Ó Ïk Ì‰Ó ÔÈ·B‚Â29; ƒ¿»»¿ƒ≈∆»«∆»«¬≈»»
B‡ ,‰¯Bz ÔÈcÓ ÊÊ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ Ú·Bz‰ È¯‰L∆¬≈«≈«≈≈ƒ»ƒƒ»

ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .ÈÏ Ôz B‡ Ú·M‰30ÔÚhL ÈÓ ÏÚ ƒ»«≈ƒ¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆»«
Ô˙BÂ ,Ôk BÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ31·iÁ˙pL ÈÓ Ï·‡ . »»»»∆≈≈¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈

Ô‰È¯·cÓ ‰Úe·L32- ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ , ¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
‰Úe·M‰ ˙‡ Ct‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡33¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰L ; ≈»¿«≈∆«¿»∆¬≈«ƒ¿»≈

‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .EÏ ewzL BÓk ,ÏËÂ Ú·M‰ :BÏƒ»«»…¿∆ƒ¿¿¿ƒ…»»
:Ú·Bz‰ ¯Ó‡ Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰Â .BÏ CÏÈ - Ú·M‰Ï¿ƒ»«≈≈¿««∆ƒ»««≈«

ÌÈÓÎÁ ÈÏ ewzL BÊ ‰w˙a ‰ˆB¯ ÈÈ‡34ÈÈ¯‰ ‡l‡ , ≈ƒ∆¿«»»∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆»¬≈ƒ
ÌÈÚ·Bz‰ ¯‡Lk35Úa˙p‰ ˙‡ ÚÈaLÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿ƒ¬≈∆«¿ƒ«∆«ƒ¿»

˙q‰36˙‡ ÔÈ·iÁÓ - Ú·Bz‰ ÏÚ dÎt‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ∆≈¿ƒ»»¿«¿»««≈«¿«¿ƒ∆
Ú·M‰Ï Ú·Bz‰37.BÏ CÏÈ B‡ , «≈«¿ƒ»«≈≈

לח:27) שבועות מא.28)משנה יכול 29)שם ואינו
חייב  שאני יישבע ולומר: התובע על השבועה את להפוך
אשי  רב [בר מפכינן. לא בדאורייתא אמרו: שם וייטול. לו
שם  ובתוספות מפכינן. כן) (גם נמי בדאורייתא שם: אומר
גרשון  רבינו וכן גאון האי שרב כתבו, ולמר המתחיל דיבור
גדולות  הלכות ובעל אשי, רב בר כמר פסקו הגולה מאור
שאין  כתבו, עלם) טוב יוסף (לרבי ואמוראים תנאים ובסדר

כמותו]. זכות.30)הלכה יש ומשלם.31)לנתבע
חכמים.32) -33)מתקנת הנוטלים שבועת היפוך לעניין

פסק  וכן התורה. שבועת כדין - מדבריהם שהיא פי על אף
פז: כתובות ורש"י שם. לשבועות בפירושו מיגאש הר"י
חושן  (ובש"ך להפוך יכול מדבריהם שבועה שכל כתב
פסקו  קדמונים פוסקים שכמה כתב, ל קטן סעיף שם משפט

ואטול.34)כרש"י). מכחיש,35)שאשבע והנתבע
ונפטר. נשבע נשבע 36)שהוא הנתבע היה מהפך כשהוא

"כעין  היינו, בה, חייב היה שהמהפך השבועה אותה
בתקנת  רוצה אינני באומר אבל חפץ, בנקיטת דאורייתא"

היסת. נשבע הנתבע - לטובתי שתיקנו לקמן 37)חכמים
מהפכים. היסת שבועת שכל יתבאר ו הלכה

.‰ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L ·iÁÓ ‰È‰»»¿À»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿»ƒ
˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLp‰ ÔB‚k ,ÔÈ¯ËÙÂ38ÔÓ B‡ ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ««¬«»≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˙nLÓ - Ú·M‰Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,˙q‰ ÔÈÚaLp‰39 «ƒ¿»ƒ∆≈¿…»»¿ƒ»«¿«¿ƒ
BÈec Ú·z ‡ÏÂ ‡a ‡Ï Ì‡ .ÌBÈ ÌÈLÏL40ÔÈ˜ÏÓ - ¿ƒƒ…»¿…»«ƒ«¿ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡41‡zÓL ÂÈÏÚ ‰ÏÁL ÈÓ ÏÎÂ . «««¿¿»ƒ∆»»»»«¿»
Ck ¯Á‡Â ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ«ƒ«««¿¿««»

BÈec ÔÈ¯ÈzÓ42ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈ‡Â .43BÈ‡L ÈÙÏ , «ƒƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»»¿ƒ∆≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ44. ¿À»¿»ƒ«»

ב).38) הלכה למעלה (ראה והשותפים האריסים כגון
הנידוי.40)שם.39) את לו להתיר ביקש מפני 41)לא

"מכת  נקרא מדרבנן מלקות עונש כל חכמים. בדברי שמרד
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ופירש  כסף. מעות משתי פחותה תביעה בכפירת נשבע אינו
מחוייב  היה וודאי שבטענת במקצת, למודה שהכוונה רש"י
דומה, שמא בטענת שבועה חכמים ותיקנו התורה שבועת
התורה  משבועת פטור וודאי שבטענת הכל כופר כשזה אבל
ט  בפרק ורבינו שמא. בטענת שבועה חכמים תיקנו לא -
לכתחילה, הכל כופר שגם פסק, ושותפין שלוחין מהלכות
בפירושו  מיגאש יוסף הרב רבו כדעת שבועה, מחוייב
מדייק  צג סימן משפט חושן יוסף ובבית שם. לשבועות
רבינו]. כדעת שדעתם והרא"ש, הרי"ף של מלשונם

ט.18) פרק סוף בכתובות בהלכותיו הנשבע 19)רי"ף
שבועות  בהלכות השבועה. בשעת מצוה של חפץ בידו אוחז
תפילין  אוחז חכם שתלמיד רבינו כותב ח: הלכה י"א פרק

תורה. ספר - אדם כל ושאר בידו,

.‚ÔÚBh‰20:¯Ó‡Â Ïka ¯ÙÎÂ ,B¯·Á ÏÚ ÔÈÏËÏhÓ «≈ƒ«¿¿ƒ«¬≈¿»««…¿»«
B˙e ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L B‡ ;ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»∆»¿ƒ¿»¿»

CÏÈ‰Â ‰Ê ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â „iÓ21B‡ ; ƒ»¿»«≈¿¿»ƒ∆»∆¿≈»
B‡ ÈÏ zÏÁÓ Ï·‡ ,ÈÏˆ‡ EÏ ‰È‰L ˙Ó‡ :¯Ó‡L∆»«¡∆∆»»¿∆¿ƒ¬»»«¿»ƒ
BÚhL B‡ ;CÏ Èz¯ÊÁ‰ B‡ ÈÏ z¯ÎÓ B‡ ÈÏ z˙»«»ƒ»«¿»ƒ∆¡«¿ƒ»∆¿»
¯eËt el‡ ÏÎa - ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈»

‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓ22‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ Ï·‡ .23,ewz ƒ¿««»¬»«¿≈«¿»»ƒ¿
el‡ ÏÎa Úa˙p‰ Ú·MiL24˙q‰ ˙Úe·L25.¯ËtÈÂ ∆ƒ»««ƒ¿»¿»≈¿«∆≈¿ƒ»≈

.ıÙÁ ˙ËÈ˜ da ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz ÏL ÔÈÚk dÈ‡Â¿≈»¿≈∆»¿ƒ∆≈»¿ƒ«≈∆
˙Úe·L C¯„Â ‰¯Bz ÏL ‰Úe·L C¯„ e¯‡a ¯·Îe¿»≈«¿∆∆¿»∆»¿∆∆¿«

˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a ˙q‰26. ∆≈¿ƒ¿¿

לח:20) שם שאני 21)משנה הסכום לך משלם אני והנה
בו. ד.)22)מודה מציעא (בבא ששת כרב פסק בהילך

והדינים  משבועות. ו פרק בראש הרי"ף של הכרעתו כפי
מבאר, שם מציעא בבא [רש"י שם. בשבועות נשנו האחרים
מקום  בכל שלך הם והרי הוצאתים לא משמעותו: שהילך
(=ומכיוון  דמי להו דנקיט כמאן ואיתנייהו הואיל ... שהם
המלוה). של בידו נמצאים כאילו זה הרי בעינם שישנם
פטור  הילך אמרו לא רש"י שיטת שלפי כתב, שם והר"ן
הן  שהמעות לומר אפשר אי במלוה אבל בפיקדון, אלא
להוצאה  שמלוה משום שהן, מקום בכל המלוה ִברשות
המלוה, מרשות לגמרי יצאו הלווה ליד וכשהגיעו ניתנה,
מזומן  בידו היה אם שבהלוואה הגאונים, בשם ומביא
ובפיקדון  משבועה, פטור - למלוה ונותנו בו שהודה הסכום
היא  עצמה ההודאה - רחוק במקום הדבר נמצא אם אפילו
של  ברשותו - שהוא מקום בכל שפיקדון משום כהילך,

י"ד). הלכה ג פרק לקמן (ראה הוא מימרא 23)המפקיד
ה. מציעא ובבא מ: שם נחמן רב שם 24)של בשבועות

ששנינו  מה על רק נאמרה היסת ששבועת חביבא, רב אמר
תנהו  לו אמר למחר הן, לו אמר בידך, לי מנה לח:) (שם
שלדעתו  שם וביארו פטור. - הנתבע) (טענת לך נתתיו לי,
הדגיש  ולכן מהיסת. אפילו פטור לכתחילה, הכל כופר
חביבא. כרב הלכה שאין לך, לומר אלו" "בכל וכתב: רבינו
ו. פרק בראש בשבועות בהלכותיו הרי"ף פסק וכן
רבינו  בשם כתבו ומאן, המתחיל דיבור מא. שם [בתוספות
מיימוניות  ובהגהות הכל. הכופר את משביעים שאין תם
זצ"ל  רבינו מורי בתשובת ראיתי שוב כתב: ח אות כאן

ימיו]. בסוף בו חזר תם שרבינו מרוטנברג) למהר"ם (הכוונה
לשבועה 25) חכמים אותו שהסיתו שם על "היסת" לה קראו

שם). שבועות רש"י ראה שם. מציעא בבא (רש"י זו
ד.26) הלכה י"א, פרק

.„‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ«»¬≈∆
¯ËÙÂ ÚaL27ÔÈ„¯BÈ - Ú·M‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ…»»¿ƒ»«¿ƒ

ÂÈÒÎÏ28ÂÈÏÚ B¯·Á Ú·zM ‰Ó Ïk Ì‰Ó ÔÈ·B‚Â29; ƒ¿»»¿ƒ≈∆»«∆»«¬≈»»
B‡ ,‰¯Bz ÔÈcÓ ÊÊ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ Ú·Bz‰ È¯‰L∆¬≈«≈«≈≈ƒ»ƒƒ»

ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .ÈÏ Ôz B‡ Ú·M‰30ÔÚhL ÈÓ ÏÚ ƒ»«≈ƒ¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆»«
Ô˙BÂ ,Ôk BÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ31·iÁ˙pL ÈÓ Ï·‡ . »»»»∆≈≈¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈

Ô‰È¯·cÓ ‰Úe·L32- ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ , ¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
‰Úe·M‰ ˙‡ Ct‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡33¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰L ; ≈»¿«≈∆«¿»∆¬≈«ƒ¿»≈

‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .EÏ ewzL BÓk ,ÏËÂ Ú·M‰ :BÏƒ»«»…¿∆ƒ¿¿¿ƒ…»»
:Ú·Bz‰ ¯Ó‡ Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰Â .BÏ CÏÈ - Ú·M‰Ï¿ƒ»«≈≈¿««∆ƒ»««≈«

ÌÈÓÎÁ ÈÏ ewzL BÊ ‰w˙a ‰ˆB¯ ÈÈ‡34ÈÈ¯‰ ‡l‡ , ≈ƒ∆¿«»»∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆»¬≈ƒ
ÌÈÚ·Bz‰ ¯‡Lk35Úa˙p‰ ˙‡ ÚÈaLÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿ƒ¬≈∆«¿ƒ«∆«ƒ¿»

˙q‰36˙‡ ÔÈ·iÁÓ - Ú·Bz‰ ÏÚ dÎt‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ∆≈¿ƒ»»¿«¿»««≈«¿«¿ƒ∆
Ú·M‰Ï Ú·Bz‰37.BÏ CÏÈ B‡ , «≈«¿ƒ»«≈≈

לח:27) שבועות מא.28)משנה יכול 29)שם ואינו
חייב  שאני יישבע ולומר: התובע על השבועה את להפוך
אשי  רב [בר מפכינן. לא בדאורייתא אמרו: שם וייטול. לו
שם  ובתוספות מפכינן. כן) (גם נמי בדאורייתא שם: אומר
גרשון  רבינו וכן גאון האי שרב כתבו, ולמר המתחיל דיבור
גדולות  הלכות ובעל אשי, רב בר כמר פסקו הגולה מאור
שאין  כתבו, עלם) טוב יוסף (לרבי ואמוראים תנאים ובסדר

כמותו]. זכות.30)הלכה יש ומשלם.31)לנתבע
חכמים.32) -33)מתקנת הנוטלים שבועת היפוך לעניין

פסק  וכן התורה. שבועת כדין - מדבריהם שהיא פי על אף
פז: כתובות ורש"י שם. לשבועות בפירושו מיגאש הר"י
חושן  (ובש"ך להפוך יכול מדבריהם שבועה שכל כתב
פסקו  קדמונים פוסקים שכמה כתב, ל קטן סעיף שם משפט

ואטול.34)כרש"י). מכחיש,35)שאשבע והנתבע
ונפטר. נשבע נשבע 36)שהוא הנתבע היה מהפך כשהוא

"כעין  היינו, בה, חייב היה שהמהפך השבועה אותה
בתקנת  רוצה אינני באומר אבל חפץ, בנקיטת דאורייתא"

היסת. נשבע הנתבע - לטובתי שתיקנו לקמן 37)חכמים
מהפכים. היסת שבועת שכל יתבאר ו הלכה

.‰ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L ·iÁÓ ‰È‰»»¿À»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿»ƒ
˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLp‰ ÔB‚k ,ÔÈ¯ËÙÂ38ÔÓ B‡ ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ««¬«»≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˙nLÓ - Ú·M‰Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,˙q‰ ÔÈÚaLp‰39 «ƒ¿»ƒ∆≈¿…»»¿ƒ»«¿«¿ƒ
BÈec Ú·z ‡ÏÂ ‡a ‡Ï Ì‡ .ÌBÈ ÌÈLÏL40ÔÈ˜ÏÓ - ¿ƒƒ…»¿…»«ƒ«¿ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡41‡zÓL ÂÈÏÚ ‰ÏÁL ÈÓ ÏÎÂ . «««¿¿»ƒ∆»»»»«¿»
Ck ¯Á‡Â ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ«ƒ«««¿¿««»

BÈec ÔÈ¯ÈzÓ42ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈ‡Â .43BÈ‡L ÈÙÏ , «ƒƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»»¿ƒ∆≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ44. ¿À»¿»ƒ«»

ב).38) הלכה למעלה (ראה והשותפים האריסים כגון
הנידוי.40)שם.39) את לו להתיר ביקש מפני 41)לא

"מכת  נקרא מדרבנן מלקות עונש כל חכמים. בדברי שמרד
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שם.42)מרדות". אשי מסיים:43)כרב שם אשי רב
אותו)". (ועוזבים ליה התורה 44)"ושבקינן מן בשבועה

יורדים  להישבע רצה לא שאם ד, בהלכה למעלה אמרנו
מהם. וגובים לנכסיו

.Â·iÁÓ‰ Ïk45CÙ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,˙q‰ ˙Úe·L »«¿À»¿«∆≈ƒ»»«¬…
ÏËBÂ ˙q‰ ÚaL Ú·Bz‰ È¯‰ - Ú·Bz‰ ÏÚ ‰Úe·M‰«¿»««≈«¬≈«≈«ƒ¿»∆≈¿≈

EÏ ÔÈ‡Â .B¯·ÁÓ46,B¯·ÁÓ ÏËBÂ ˙q‰ ÚaLpL ÈÓ ≈¬≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿»∆≈¿≈≈¬≈
EÏ ÔÈ‡Â .˙q‰ ˙Úe·L ÂÈÏÚ ‰ÎÙ‰pL ‰Ê ‡l‡∆»∆∆∆∆¿»»»¿«∆≈¿≈¿
Ï·‡ ;„·Ïa ˙q‰ ˙Úe·L ‡l‡ CÙ‰zL ‰Úe·L¿»∆≈»≈∆»¿«∆≈ƒ¿«¬»
ÏL ÔÈÚk ‡È‰L Ì‰È¯·c ÏL B‡ ‰¯Bz ÏL ‰Úe·L¿»∆»∆ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆

‰¯Bz47.Ô˙Úe·L ÔÈÎÙB‰ ÔÈ‡ - »≈¿ƒ¿»»

מפכינן".45) "בדרבנן אמרו: למעלה 46)שם נתבאר
"בדרבנן  שאמרו: מה מפרשים מיגאש הר"י ורבו שרבינו

בלבד. היסת לשבועת הכוונה למעלה 47)מפכינן" נתבאר
ה. בהלכה

.Ê;È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‡l‡ ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿«∆≈∆»««¬«««
¯eËt - ˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ Ï·‡48ÈÏ ‰n„Ók ?„ˆÈk . ¬»««¬«»≈»≈«ƒ¿À∆ƒ

,EÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó :¯Ó‡L B‡ ;‰Ó EÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿¿»∆∆»«»∆ƒ¿ƒƒ
‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ ;ÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ ‰n„ÓÎÂ49ÈÏ LiL ¿ƒ¿À∆ƒ∆…¿«¿«ƒ»«ƒ«»∆≈ƒ

EÏˆ‡ ÈÏ LiL ÌÈ„Ú ÈÙa ÈÏ ‰eˆ B‡ ,‰Ó EÏˆ‡∆¿¿»∆ƒ»ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ∆¿¿
‡l‡ ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,È˙ÈaÓ ·‚ ÈBÏt ¯·c ;‰Ó»∆»»¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ¿…»»»∆»
˙BÚÓ Èz·MÁ ;Bz·‚ ‰z‡L ÈÈÚa ·B¯˜ ,‰z‡«»»¿≈«∆«»¿«¿ƒ«¿ƒ»
;ÔBaLÁa È˙ÈÚË‰ ‰z‡ ‡nL ,¯ÒÁ È˙‡ˆÓe»»ƒ»≈∆»«»ƒ¿ƒ«ƒ«∆¿
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â¿«ƒ¿»≈≈¿¿»ƒ¿¬≈∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡«ƒ¿«∆≈¿≈…«≈»∆

הכופר 48) את היסת משביעים למה נחמן רב מנמק מ: שם
עליו, לו יש כן אם אלא תובע אדם אין חזקה משום - הכל

משנה). (מגיד כזו חזקה אין ספק אמרו,49)ובטענת
על  מסתמך התובע הבן אם יעקב, בן אליעזר רבי שלשיטת
פטור  הנתבע - לי ברי אמר: ולא בלבד אביו צוואת
התורה. מן ששבועתו במקצת במודה אפילו משבועה,
מפני  יעקב בן אליעזר כרבי פסקו - הרי"ף וכן - ורבינו
קב  יעקב בן אליעזר רבי "משנת סב:): (עירובין שאמרו
ודעתו  אבא, לי אמר בדין רבינו על משיג [הראב"ד ונקי".
השיטות. שתי באריכות מברר משנה ובלחם ברי. טענת שזו

שם]. ראה

.ÁÌÈhÁ ¯Bk50:¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈
Úa˙p‰ È¯‰ - EÏ ÔÈ‡ ‡nL EÏ LÈ ‡nL ,Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«∆»≈¿∆»≈¿¬≈«ƒ¿»

¯ËÙÂ Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ˙Úe·L Ú·MÈ51‡lL ÈÙÏ , ƒ»«¿«∆≈∆≈≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆…
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È‡cÂa BÓˆÚ ·iÁLÈ ÌÈhÁ ¯Bk .‰Êa ƒ≈«¿¿««¿≈…«≈»∆ƒƒ≈

ÌÈhÁ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈≈ƒ≈«ƒƒƒ
Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO B‡ ‡e‰52, ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈≈«

ÔÈ¯BÚO ÌlLÓe53.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«≈¿ƒ¿≈…«≈»∆

המגיד 50) גירסת וכן בידך". לי "מנה תימן: יד בכתב
רבינו 51)משנה. ופסק יב: בכתובות אמוראים מחלוקת

ורבינו  "פטור" אמרו שם בגמרא יוחנן. ורבי נחמן כרב

עליו  נטיל לא שאם היסת, להישבע מחוייב שהנתבע הוסיף
יעדיף  שהרי הכל, בכופר היסת שבועת תתבטל שבועה
משנה). (מגיד משבועה פטור ויהיה יודע איני לטעון

במקצת,52) כמודה התורה שבועת אותו מחייבים אין ולמה
חמישים  בטוען כמו ישלם, - להישבע יכול שאינו ומתוך
ד  פרק לקמן כמבואר יודע, אינני וחמישים לך חייב אני
אלא  שבועה מחוייב אינו במקצת שמודה משום ח? הלכה
ח). הלכה ג פרק לקמן (ראה הטענה ממין לו בהודה

קמא 53) בבבא נתן בר רבה מדברי זה על משיג הראב"ד
מדמי  אף פטור בשעורים לו והודה בחיטים שטענו לה:
מבאר  עצמו והמשיג (שם). עצמו רבינו פסק וכן שעורים.
אלא  נתן בר רבה אמר לא שלדעתו וכותב: רבינו שיטת
בשאינו  אבל (החיטים), התביעה את לגמרי מכחיש כשהוא
היסת  שבועת לחיוב ונכנס יודע איני טוען אלא מכחישה,
שהתכוון  ונראה שהודה. מה לשלם חייב - התביעה על
שם) קמא בבא ברא"ש (הובא הלוי מאיר רבינו של לנימוקו
שיכול  מפני פטור, בשעורים לו והודה בחיטים שטענו
חייב  אינני שעורים גם ולמעשה בך, הייתי משטה לטעון
(ראה  השטאה כאן אין יודע שאינו היסת כשנשבע אבל לך,
שם  ובסמ"ע לה). קטן סעיף פ"ח סימן משפט חושן ש"ך
שטעם  האומרים לשיטת שאפילו מסביר לא, קטן סעיף
השעורים  על אומרים: שאנו משום הוא משעורים הפטור
זכר  לא התובע שגם הדבר שאפשר משום חייב, כאן - מחל
חיטים, טען ולפיכך שעורים או השאילהו חיטים אם בדיוק
הפחות  לו לשלם צריך אחד מין ששאל הודה וכשהנתבע
בזה  שכתבנו מה (ראה השאר על ונשבע המינים שבשני

ו). הלכה ופיקדון שאלה בהלכות

.ËE„Èa ÈÏ LÈ ‰Ó54Ôk :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa »∆≈ƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈≈
B‡ EÏ Èz¯ÊÁ‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,È„Èa EÏ ‰È‰»»¿¿»ƒ¬»≈ƒ≈«ƒ∆¡«¿ƒ¿
Ú·MÈ ‡ÏÂ ;ÌlLÏ ·iÁ - EÏ Èz¯ÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…∆¡«¿ƒ¿«»¿«≈¿…ƒ»«
Ú„BÈ ‡e‰L ÈtÓ .˙q‰ ˙Úe·L elÙ‡ ,ÏÏk Ú·Bz‰«≈«¿»¬ƒ¿«∆≈ƒ¿≈∆≈«

‰Ê È¯‰Â ,·iÁ ‡e‰L È‡cÂa55ÔÚBË56˙ÚË B˙B‡ ¿««∆«»«¬≈∆≈«¬«
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ËÙ ‡Ï B‡ ¯ËÙ Ì‡ ˜tzÒÂ ,È‡cÂ««¿ƒ¿«≈ƒƒ¿«…ƒ¿«¿≈…«≈

Ú·Bz BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Êa57:¯Ó‡Â BÓˆÚÓ ‰„B‰Â , »∆¬»ƒ≈≈«¿»≈«¿¿»«
,‰Ó ÈÏˆ‡ „È˜Ù‰ EÈ·‡ ,‰Ó È˙ÈÂÏ‰ B‡ EÈzÏÊb¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆»ƒƒ¿ƒ∆¿ƒ»∆
·iÁ BÈ‡ - ÂÈz¯ÊÁ‰ ‡Ï B‡ ÂÈz¯ÊÁ‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â¿≈ƒ≈«ƒ∆¡«¿ƒ…∆¡«¿ƒ≈«»

ÌÈÓL È„È ˙‡ˆÏ ‡a Ì‡Â .ÌlLÏ58.ÌlLÏ ·iÁ - ¿«≈¿ƒ»»≈¿≈»«ƒ«»¿«≈

קיח.54) שם מודה.56)הנתבע.55)משנה כלומר,
וכן 57) תבע. לא או תבע בין ההבדל מבואר שם בגמרא

שם. הרי"ף אבל 58)פסק לשלם, מחייבו אינו דין בית
הקדושֿברוךֿ כלפי גם גזל מעוון נקי להיות מקפיד כשהוא
באומר  הדין והוא משלם. - לפניו וידוע גלוי שהכל הוא,
פסקו  וכן הלויתני. אם יודע איני אומר וזה בידך לי מנה
ע"ה  סימן משפט חושן ערוך ובשולחן שם והרא"ש הרי"ף
ואמר  ובא תבעו לא שאם עוד, כתב שם ברא"ש ט. סעיף
ידי  לצאת גם פטור - לא או הלויתני אם יודע איני מעצמו

י. סעיף שם ערוך בשולחן נפסק וכן שמים.

.ÈE„Èa ÈÏ ‰Ó59˙q‰ Ú·M‰ ;ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,60 »∆ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿ƒ»«∆≈
˙q‰ ‰z‡ Ú·M‰ ,CÏÂ61ÏËÂ62ÈÈ‡ :Ú·Bz‰ ¯Ó‡Â ; »≈ƒ»««»∆≈»…¿»««≈«≈ƒ
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,ÏËÂ Ú·M‰ :BÏ ¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰ - Ú·M‰Ï ‰ˆB¯∆¿ƒ»«¬≈«ƒ¿»≈ƒ»«»…
¯Á‡ Cet‰ ÌL ÔÈ‡Â .ÌeÏk ‡Ïa CÏz B‡63BÏ LÈÂ . ≈≈¿…¿¿≈»ƒ«≈¿≈

Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï64.ÈÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ÈÏ ·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ¿»«ƒ∆«»ƒ¿…ƒ≈ƒ

מהפכים.59) היסת ששבועת ו) (הלכה למעלה נתבאר
כך.60) טוען הנתבע.61)התובע ואשלם 62)תשובת
אין 63)לך. - כן לא שאם מהופכת, שבועה מהפכים אין

סוף. הנתבע.64)לדבר שם הזכרת בלי

.‡ÈÏL ÔÈa ,‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ ÏkL :È˙Ba¯ e¯B‰««∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆
ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈ - ˙q‰ elÙ‡ ,Ì‰È¯·c ÏL ÔÈa ‰¯Bz»≈∆ƒ¿≈∆¬ƒ∆≈≈¿«¬ƒ
BÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ ÔÚËiL ÈÓ ÏÚ Ú·MiL Ì„˜ Ì˙Ò¿»…∆∆ƒ»««ƒ∆ƒ¿«»»»»∆≈
ÚÈaLn‰ ‰ÚÈÂ ,ÌpÁa B˙B‡ ÚÈaLiL È„k Ba ·iÁ«»¿≈∆«¿ƒ«¿ƒ»¿«¬∆««¿ƒ«

ÔÓ‡65È„k ,ÔÈÈ„ ÈÏÚ·Ï ‰·BË ‰w˙Â .Ú·MÈ ¯Á‡Â , »≈¿««ƒ»«¿«»»»¿«¬≈ƒƒ¿≈
ÌÈÓL ÌL ‡ÈˆB‰Ï eÓ¯‚È ‡ÏÂ ,¯˜L ˙ÚhÓ eÚniL∆ƒ»¿ƒ«¬«∆∆¿…ƒ¿¿¿ƒ≈»«ƒ

‰Ïh·Ï66‡ÂL ÚÓL e‡ÈOÈ ‡ÏÂ ,67. ¿«»»¿…«ƒ≈«»¿

כזה.65) לחרם הודאה משמעותה אמן עניית
שמים.66) שם הזכרת יש לבית 67)בשבועה יסבירו לא

תשא  לא א): כג, (שמות המקרא מלשון שקר. טענות דין
מבואר, ז הלכה סנהדרין מהלכות כ"א [בפרק שוא. שמע
שלא  דין לבית טענות השמעת גם כוללת זו שלאֿתעשה
טענת  להסביר יותר שנוח מובן השני. דין בעל בנוכחות

במקום. דבריו שיסתור מי כשאין שקר

.·ÈÈÓ Ïk68ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,‰Úe·L ·iÁ˙pL »ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆
ÚÈaLn‰ ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ó - Ì‰È¯·c69‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ƒ¿≈∆¿«¿≈»»««¿ƒ«»«∆ƒ¿∆

Ák ÔÎÈ‰ „ÚÂ .ÔBÓÓ ·iÁ˙È Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆ƒ¿«≈»¿«≈»…«
z¯kÓ ‡lL ,BÊ ‰Úe·L ÏÏÎ·e :¯Ó‡iL „Ú ?ÏebÏbƒ¿«∆…«ƒ¿«¿»∆…ƒ¿«¿»

ÈÏ70È¯·Ú „·Úa71‰z‡ Èc·Ú ÔÈ„ÚÂ72e¯‡a ¯·Îe .73 ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«¬«ƒ«¿ƒ«»¿»≈«¿
¯ÈÎO‰ ÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó ÔÈ‡L74. ∆≈¿«¿¿ƒ««»ƒ

כז:68) גם 69)קידושין זו בשבועה שיכלול לדרוש יכול
מחייבים  אין דין שבית עליו, לו שיש אחרות תביעות

עליהן. כח.70)שבועה שש 71)שם לעבוד שמחוייב
עבד 72)שנים. כשטוען ודווקא השנים. שש נשלמו טרם

ואין  אותו מנדים - אתה כנעני עבד הטוען אבל אתה, עברי
מברייתא  למדו מח: ובשבועות כזו. שבועה מגלגל

דרבנן. בשבועה גם מהלכות 73)שמגלגלים י"א בפרק
ט. הלכה בעל 74)שכירות שאם ו, בהלכה שם נתבאר

תיקנו  קיבלתי, לא אומר והשכיר שכרך לך נתתי טוען הבית
כופר  שכל פי על אף וייטול השכיר שיישבע המשנה חכמי
למדו  גלגול דין שם). הערות (ראה ונפטר היסת נשבע הכל
ה, (במדבר תורה שכתבה הסוטה, משבועת שם בקידושין
אמן  נתפרש: זה לשון וכפל אמן" אמן האשה "ואמרה כב):
שבנוגע  פי על ואף אחר מאיש אמן שנחשדתי, זה מאיש
ודבי  זו, שבועה לידי המביאים התנאים חסרים האחר לאיש
טענות  גם שמגלגלים וחומר מקל שם למדו ישמעאל רבי
חלקו  לא שאם שחלקו, והשותפים האריסים כגון שמא
ב  הלכה למעלה (ראה גלגול בלא אפילו אותם משביעים
אם  שגם מאליו ומובן א). הלכה שותפין מהלכות ט ופרק
- התובע של שמא טענת על היא העיקרית השבועה
(מגיד  שמא טענת על היא סוטה שבועת שהרי מגלגלים,

מגמרא  הוכיח יח סימן ח פרק שבועות [ברא"ש משנה).
טענת  טוען כשהנתבע אלא מגלגלים שאין צח: מציעא בבא
אני, טהורה וודאי: טענת טוענת שהיא סוטה כמו וודאי,
מגלגלים  אין - יודע איני טענת על היא כשהשבועה אבל
שאין  עוד, וכתב צד). סימן משפט חושן בטור פסק (וכן
כלומר, לדבר, רגליים כשיש אלא ספק טענת על מגלגלים
שנסתרה  בסוטה כמו הטענה, את המחזק יסוד איזה שיש
עימו]. תיסתר שלא לה) (קינא בה התרה שבעלה האיש עם

.‚È‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ75ÏÈÁ˙‰Â ,˙q‰ elÙ‡ , ƒ∆ƒ¿«≈¿»¬ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ
,Ì˙B‡ ÔÚË ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ï Ú·Bz‰«≈«¿«¿≈»»¿»ƒ¬≈ƒ∆…»«»

Ík Úa˙p‰ ‰‡¯Â‡l‡ ,Ú·M‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ¿»»«ƒ¿»»¿¿»«≈ƒ∆¿ƒ»«∆»
ÏÚ Èz·iÁ˙pL ‰BL‡¯‰ ‰Úh‰ ÌlLÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿«≈««¬»»ƒ»∆ƒ¿««¿ƒ«

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰Úe·L d˙¯ÈÙk76ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ; ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ∆»¿ƒ
˙BÚhÓ EÈÏÚ ÏbÏbM ‰Ó Ïk BÏ Ôz B‡ :Úa˙pÏ«ƒ¿»≈»«∆ƒ¿≈»∆ƒ¿»

Ú·M‰ B‡ ˙Bi‡ce‰77.¯Ët‰Â ««»ƒƒ»«¿ƒ»≈

ז.75) פרק סוף שבועות בהלכותיו משום 76)הרי"ף
לו  שנודע אחר בו וחוזר להישבע והסכים שבועה שנתחייב

אחרות. שבועות עליו בירושלמי 77)שמגלגלים הכל. על
יוסי, ורבי קמא תנא בזה נחלקו א הלכה ג פרק מציעא בבא
"לא  אומר: יוסי ורבי בו לחזור יכול אינו אומר קמא תנא
שאם  להקל, אלא עליו להחמיר שבועה התורה אותו חייבה
כלומר, יישבע". להישבע רצה ואם ישלם. - לשלם רצה
לשלם. רוצה כשהוא להישבע אותו כופים אין לעולם
מקומו), מסר (לא ירושלמי מביא שם בשבועות והרי"ף
וקיבל  קמא. כתנא לידו שבא במעשה פסק זעירא שרב
הראב"ד  [כתב זעירא. רב של דינו פסק להלכה הרי"ף
העיקרית  השבועה את להפך יכול שאינו בהשגותיו,
יהפוך  או הכל על יישבע או אלא הגלגולים, מן ולהיפטר
סימן  משפט חושן ובטור הכל, וייטול התובע ויישבע הכל
היסת, עליו וגלגלו תורה של שבועה נתחייב שאם כתב, צד
והגלגולים  נשבע, אני דאורייתא שבועה לומר: הוא יכול
פרטי  בכל דעתו גילה לא ורבינו וייטול. התובע יישבע
זה]. קיצור על הראב"ד עליו השיג וכבר שהבאנו. הדינים

.„ÈÔÚBh‰78ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ˙BÚË B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«¿≈≈«¿ƒƒ
‰ÚËÂ ‰ÚË Ïk ÏÚ B˙B‡79ÏÚ ˙Á‡ ‰Úe·L ‡l‡ , «»«¬»¿«¬»∆»¿»«««

Ïk‰80‰l˜ ,˙BÚË ÈzL ÏÚ ˙BÚe·L ÈzL ·iÁ˙ .81 «…ƒ¿«≈¿≈¿«¿≈¿»«»
‰¯eÓÁÂ82ÔÈÏbÏ‚Óe ,‰¯eÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - «¬»«¿ƒƒ««¬»¿«¿¿ƒ

.ÌÈ¯·c ¯‡L da»¿»¿»ƒ

שבועות.78) בשערי גאון האי טענה 79)רבינו לכל
עצמה. בפני בשבועה 80)שבועה הטענות כל כוללים

היסת.81)אחת. תורה,82)שבועת של כעין שבועה
תורה  של כעין לשבועה הדין והוא מהיסת. חמורה שהיא
סנהדין  במשנה לזה סימוכין מצא - ממש. התורה ושבועת
בחמורה". נידון - דין בית מיתות בשתי שנתחייב "מי פא.

.ÂË·iÁ BÈ‡ ‰„B‰ Ì‡L ‰ÚË B¯·Á ˙‡ ÔÚBh‰ Ïk»«≈∆¬≈«¬»∆ƒ»≈«»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ ÌlLÏ¿«≈»««ƒ∆»«≈¿«¿ƒ
ÈÏ ÔzzL z¯Ó‡ ?„ˆÈk .Ì˙Ò Ì¯Á ‡ÏÂ ˙q‰ ˙Úe·L¿«∆≈¿…≈∆¿»≈«»«¿»∆ƒ≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,‰Ó»∆…»¿»ƒ≈»≈«¿ƒƒ

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



קמז orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeiq a"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,ÏËÂ Ú·M‰ :BÏ ¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰ - Ú·M‰Ï ‰ˆB¯∆¿ƒ»«¬≈«ƒ¿»≈ƒ»«»…
¯Á‡ Cet‰ ÌL ÔÈ‡Â .ÌeÏk ‡Ïa CÏz B‡63BÏ LÈÂ . ≈≈¿…¿¿≈»ƒ«≈¿≈

Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï64.ÈÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ÈÏ ·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ¿»«ƒ∆«»ƒ¿…ƒ≈ƒ

מהפכים.59) היסת ששבועת ו) (הלכה למעלה נתבאר
כך.60) טוען הנתבע.61)התובע ואשלם 62)תשובת
אין 63)לך. - כן לא שאם מהופכת, שבועה מהפכים אין

סוף. הנתבע.64)לדבר שם הזכרת בלי

.‡ÈÏL ÔÈa ,‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ ÏkL :È˙Ba¯ e¯B‰««∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆
ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈ - ˙q‰ elÙ‡ ,Ì‰È¯·c ÏL ÔÈa ‰¯Bz»≈∆ƒ¿≈∆¬ƒ∆≈≈¿«¬ƒ
BÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ ÔÚËiL ÈÓ ÏÚ Ú·MiL Ì„˜ Ì˙Ò¿»…∆∆ƒ»««ƒ∆ƒ¿«»»»»∆≈
ÚÈaLn‰ ‰ÚÈÂ ,ÌpÁa B˙B‡ ÚÈaLiL È„k Ba ·iÁ«»¿≈∆«¿ƒ«¿ƒ»¿«¬∆««¿ƒ«

ÔÓ‡65È„k ,ÔÈÈ„ ÈÏÚ·Ï ‰·BË ‰w˙Â .Ú·MÈ ¯Á‡Â , »≈¿««ƒ»«¿«»»»¿«¬≈ƒƒ¿≈
ÌÈÓL ÌL ‡ÈˆB‰Ï eÓ¯‚È ‡ÏÂ ,¯˜L ˙ÚhÓ eÚniL∆ƒ»¿ƒ«¬«∆∆¿…ƒ¿¿¿ƒ≈»«ƒ

‰Ïh·Ï66‡ÂL ÚÓL e‡ÈOÈ ‡ÏÂ ,67. ¿«»»¿…«ƒ≈«»¿

כזה.65) לחרם הודאה משמעותה אמן עניית
שמים.66) שם הזכרת יש לבית 67)בשבועה יסבירו לא

תשא  לא א): כג, (שמות המקרא מלשון שקר. טענות דין
מבואר, ז הלכה סנהדרין מהלכות כ"א [בפרק שוא. שמע
שלא  דין לבית טענות השמעת גם כוללת זו שלאֿתעשה
טענת  להסביר יותר שנוח מובן השני. דין בעל בנוכחות

במקום. דבריו שיסתור מי כשאין שקר

.·ÈÈÓ Ïk68ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,‰Úe·L ·iÁ˙pL »ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆
ÚÈaLn‰ ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ó - Ì‰È¯·c69‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ƒ¿≈∆¿«¿≈»»««¿ƒ«»«∆ƒ¿∆

Ák ÔÎÈ‰ „ÚÂ .ÔBÓÓ ·iÁ˙È Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆ƒ¿«≈»¿«≈»…«
z¯kÓ ‡lL ,BÊ ‰Úe·L ÏÏÎ·e :¯Ó‡iL „Ú ?ÏebÏbƒ¿«∆…«ƒ¿«¿»∆…ƒ¿«¿»

ÈÏ70È¯·Ú „·Úa71‰z‡ Èc·Ú ÔÈ„ÚÂ72e¯‡a ¯·Îe .73 ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«¬«ƒ«¿ƒ«»¿»≈«¿
¯ÈÎO‰ ÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó ÔÈ‡L74. ∆≈¿«¿¿ƒ««»ƒ

כז:68) גם 69)קידושין זו בשבועה שיכלול לדרוש יכול
מחייבים  אין דין שבית עליו, לו שיש אחרות תביעות

עליהן. כח.70)שבועה שש 71)שם לעבוד שמחוייב
עבד 72)שנים. כשטוען ודווקא השנים. שש נשלמו טרם

ואין  אותו מנדים - אתה כנעני עבד הטוען אבל אתה, עברי
מברייתא  למדו מח: ובשבועות כזו. שבועה מגלגל

דרבנן. בשבועה גם מהלכות 73)שמגלגלים י"א בפרק
ט. הלכה בעל 74)שכירות שאם ו, בהלכה שם נתבאר

תיקנו  קיבלתי, לא אומר והשכיר שכרך לך נתתי טוען הבית
כופר  שכל פי על אף וייטול השכיר שיישבע המשנה חכמי
למדו  גלגול דין שם). הערות (ראה ונפטר היסת נשבע הכל
ה, (במדבר תורה שכתבה הסוטה, משבועת שם בקידושין
אמן  נתפרש: זה לשון וכפל אמן" אמן האשה "ואמרה כב):
שבנוגע  פי על ואף אחר מאיש אמן שנחשדתי, זה מאיש
ודבי  זו, שבועה לידי המביאים התנאים חסרים האחר לאיש
טענות  גם שמגלגלים וחומר מקל שם למדו ישמעאל רבי
חלקו  לא שאם שחלקו, והשותפים האריסים כגון שמא
ב  הלכה למעלה (ראה גלגול בלא אפילו אותם משביעים
אם  שגם מאליו ומובן א). הלכה שותפין מהלכות ט ופרק
- התובע של שמא טענת על היא העיקרית השבועה
(מגיד  שמא טענת על היא סוטה שבועת שהרי מגלגלים,

מגמרא  הוכיח יח סימן ח פרק שבועות [ברא"ש משנה).
טענת  טוען כשהנתבע אלא מגלגלים שאין צח: מציעא בבא
אני, טהורה וודאי: טענת טוענת שהיא סוטה כמו וודאי,
מגלגלים  אין - יודע איני טענת על היא כשהשבועה אבל
שאין  עוד, וכתב צד). סימן משפט חושן בטור פסק (וכן
כלומר, לדבר, רגליים כשיש אלא ספק טענת על מגלגלים
שנסתרה  בסוטה כמו הטענה, את המחזק יסוד איזה שיש
עימו]. תיסתר שלא לה) (קינא בה התרה שבעלה האיש עם

.‚È‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ75ÏÈÁ˙‰Â ,˙q‰ elÙ‡ , ƒ∆ƒ¿«≈¿»¬ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ
,Ì˙B‡ ÔÚË ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ï Ú·Bz‰«≈«¿«¿≈»»¿»ƒ¬≈ƒ∆…»«»

Ík Úa˙p‰ ‰‡¯Â‡l‡ ,Ú·M‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ¿»»«ƒ¿»»¿¿»«≈ƒ∆¿ƒ»«∆»
ÏÚ Èz·iÁ˙pL ‰BL‡¯‰ ‰Úh‰ ÌlLÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿«≈««¬»»ƒ»∆ƒ¿««¿ƒ«

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰Úe·L d˙¯ÈÙk76ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ; ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ∆»¿ƒ
˙BÚhÓ EÈÏÚ ÏbÏbM ‰Ó Ïk BÏ Ôz B‡ :Úa˙pÏ«ƒ¿»≈»«∆ƒ¿≈»∆ƒ¿»

Ú·M‰ B‡ ˙Bi‡ce‰77.¯Ët‰Â ««»ƒƒ»«¿ƒ»≈

ז.75) פרק סוף שבועות בהלכותיו משום 76)הרי"ף
לו  שנודע אחר בו וחוזר להישבע והסכים שבועה שנתחייב

אחרות. שבועות עליו בירושלמי 77)שמגלגלים הכל. על
יוסי, ורבי קמא תנא בזה נחלקו א הלכה ג פרק מציעא בבא
"לא  אומר: יוסי ורבי בו לחזור יכול אינו אומר קמא תנא
שאם  להקל, אלא עליו להחמיר שבועה התורה אותו חייבה
כלומר, יישבע". להישבע רצה ואם ישלם. - לשלם רצה
לשלם. רוצה כשהוא להישבע אותו כופים אין לעולם
מקומו), מסר (לא ירושלמי מביא שם בשבועות והרי"ף
וקיבל  קמא. כתנא לידו שבא במעשה פסק זעירא שרב
הראב"ד  [כתב זעירא. רב של דינו פסק להלכה הרי"ף
העיקרית  השבועה את להפך יכול שאינו בהשגותיו,
יהפוך  או הכל על יישבע או אלא הגלגולים, מן ולהיפטר
סימן  משפט חושן ובטור הכל, וייטול התובע ויישבע הכל
היסת, עליו וגלגלו תורה של שבועה נתחייב שאם כתב, צד
והגלגולים  נשבע, אני דאורייתא שבועה לומר: הוא יכול
פרטי  בכל דעתו גילה לא ורבינו וייטול. התובע יישבע
זה]. קיצור על הראב"ד עליו השיג וכבר שהבאנו. הדינים

.„ÈÔÚBh‰78ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ˙BÚË B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«¿≈≈«¿ƒƒ
‰ÚËÂ ‰ÚË Ïk ÏÚ B˙B‡79ÏÚ ˙Á‡ ‰Úe·L ‡l‡ , «»«¬»¿«¬»∆»¿»«««

Ïk‰80‰l˜ ,˙BÚË ÈzL ÏÚ ˙BÚe·L ÈzL ·iÁ˙ .81 «…ƒ¿«≈¿≈¿«¿≈¿»«»
‰¯eÓÁÂ82ÔÈÏbÏ‚Óe ,‰¯eÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - «¬»«¿ƒƒ««¬»¿«¿¿ƒ

.ÌÈ¯·c ¯‡L da»¿»¿»ƒ

שבועות.78) בשערי גאון האי טענה 79)רבינו לכל
עצמה. בפני בשבועה 80)שבועה הטענות כל כוללים

היסת.81)אחת. תורה,82)שבועת של כעין שבועה
תורה  של כעין לשבועה הדין והוא מהיסת. חמורה שהיא
סנהדין  במשנה לזה סימוכין מצא - ממש. התורה ושבועת
בחמורה". נידון - דין בית מיתות בשתי שנתחייב "מי פא.

.ÂË·iÁ BÈ‡ ‰„B‰ Ì‡L ‰ÚË B¯·Á ˙‡ ÔÚBh‰ Ïk»«≈∆¬≈«¬»∆ƒ»≈«»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ ÌlLÏ¿«≈»««ƒ∆»«≈¿«¿ƒ
ÈÏ ÔzzL z¯Ó‡ ?„ˆÈk .Ì˙Ò Ì¯Á ‡ÏÂ ˙q‰ ˙Úe·L¿«∆≈¿…≈∆¿»≈«»«¿»∆ƒ≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,‰Ó»∆…»¿»ƒ≈»≈«¿ƒƒ
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·iÁ BÈ‡ - ‰Ê ¯·„a ‰„B‰ el‡L ;Ì¯Á ‡ÏÂ ˙q‰∆≈¿…≈∆∆ƒ»¿»»∆≈«»
ÌeÏk83,Ú¯ ÌL ÈÏÚ ˙‡ˆB‰ ‰z‡ ,È˙B‡ zÏl˜ ‰z‡ . ¿«»ƒ«¿»ƒ«»≈»»«≈«

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï84ÔÎÂ .‰Ê ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÁÓ ÔÈ‡ - …»¿»ƒ≈»≈«¬ƒƒ«∆¿≈
.el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆ƒ¿»ƒ≈

כאן):83) מיימוניות בהגהות (והובא שם גאון האי רב כתב
מתן  בשעת שלא דין בית בפני שלא ערב שהיה תבעו, אבל
והלכה  א הלכה ולווה מלוה מהלכות כ"ה פרק (ראה מעות
מחייב[ת] אין כפירתו אף מיחייב לא דבהודאתו כיוון ב),

הנתבע.84)שבועה". תשובת

.ÊËÈ¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,Èa zÏ·Á ‰z‡«»»«¿»ƒ…»¿»ƒ≈»¬≈
˙q‰ ÚaL ‰Ê85ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆ƒ¿»∆≈∆««ƒ∆≈¿«≈¿»«

BÓˆÚ Èt86,ÈzLia ‰z‡ .˙L·e Èet¯Â ˙·L ÌlLÓ , ƒ«¿¿«≈∆∆¿ƒ∆«»ƒ«¿«ƒ
Óa eÈ‰ Ì‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡ÏBa ÔÈ·BbL ÌB˜ …»¿»ƒ≈»ƒ»¿»∆ƒ

‰È‰ - ‰„B‰ el‡L ;˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ ,˙BÒ¿̃»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆ƒ»»»
.˙La‰ ÌlLÓ¿«≈«∆

הכל.85) כופר נזקי 86)ככל  מהלכות ב בפרק כמבואר,
כב, (שמות הכתוב מן למדו סד: קמא בבבא ח. הלכה ממון
ולא  - לרעהו" שניים ישלם אלוקים ירשיעון "אשר ח):
ו  הלכה ומזיק חובל מהלכות ה בפרק עצמו. את המרשיע
צער, נזק, דברים: חמישה משלם בחבירו שהחובל מבואר,
שוויו  את שמים - נזק הדברים: פירוש בושת. שבת, ריפוי,
שווה  הוא וכמה החבלה, לפני לעבד יימכר אם זה אדם של
כמשמעותו; - צער כנזק; מוגדר וההפרש החבלה, אחר
שנגרם  ההפסד - שבת ותרופות; רופא הוצאות - ריפוי
מתבייש  האדם - בושת ממלאכתו; שביטלו ידי על לנחבל
הוא  שהרי קנס, הוא שנזק רבינו, ודעת בו. כשחובלים
של  ממונו שחסר מפני בא שאינו תשלום וכל שבת, מקבל
חיסרו  לא שהרי - קנס הוא צער וכן קנס. זה הרי - אחר
רבינו  ביאר ממון? חיסרו לא הרי בושת, משלם ולמה ממון.
לו  גרמה היא דין בבית שהודאתו מפני ז), הלכה (שם
כאן  אין כן ואם עדים) בלי הייתה עצמה החבלה (כי הביוש
בית  בפני תביעה על הייתה ההודאה שהרי עצמו, הודאת

דין.

.ÊÈ?¯eËt - Ò˜a ‰„Bn‰L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«∆ƒ¿»»
:¯Ó‡L ÔB‚k ,Ò˜ ÂÈÏÚ ·iÁL ¯·ca ‰„B‰Lk¿∆»«»»∆«»»»¿»¿∆»«
ÈÏÚ ‡È·‰Â ,‰Êa ÈzÏ·Á :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰Êa ÈzÏ·Á»«¿ƒ»∆¬»ƒ»«»«¿ƒ»∆¿≈ƒ»«
È¯‰ - È˜Êa CÎÂ Ck ÔzÏ Èe·iÁÂ ,ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈»¿»¿ƒ¿ƒ¬≈

ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê87CÎÈÙÏ .88˙ÈaL :ÔÚBh‰ ÔÚË Ì‡ , ∆«»¿«≈¿ƒ»ƒ»««≈∆≈
,Èa zÏ·ÁL ÌeMÓ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÈÏ ÌlLÏ Ee·iÁ ÔÈcƒƒ¿¿«≈ƒ≈»ƒ»ƒƒ∆»«¿»ƒ
ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈…»¿»ƒ≈»¬≈∆ƒ¿»

˙q‰89.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈¿≈…«≈»∆

(87- תשלומין חובת עליו והטילו דין בית שחייבוהו אחר
קנס. תורת עליו ואין ממון חיובי ככל חוב זה הרי

אותו.88) מחייבת שהודאה ממון 89)מפני כפר שהרי
חייב. היה בו הודה שאילו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
חשודים.1) שניהם ודין השבועה, על חשוד דין מבאר

.‡„eLÁ Ïk2‰Úe·M‰ ÏÚ3B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - »»««¿»≈«¿ƒƒ
Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ‡Ï4‡ÏÂ …¿««»¿…¿»ƒƒ¿≈∆¿…

˙q‰ ˙Úe·L5ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ú·Bz‰ ‰ˆ¯ elÙ‡Â . ¿«∆≈«¬ƒ»»«≈«≈¿ƒ
BÏ6.

מד:2) שבועות על 3)משנה, חשוד נקרא מי יבואר לקמן
בנקי 4)השבועה. מצוה.שבועה של חפץ למד 5)טת

על  היסת שבועת הטילו שלא חשודים, שניהם מדין זה
תיקנו 6)הנתבע. לא היסת שבשבועת בה"ז, לקמן יתבאר

התובע  רוצה בוודאי כן ואם ויטול", ישבע "שכנגדו חכמים
אמרו, ואףֿעלֿפיֿכן כלום, בלא ייפטר ולא ישבע שהנתבע

היסת. שבועת החשוד את משביעים שאין

.·„Á‡7Èeha ˙Úe·L ¯˜MÏ ÚaLp‰8˙Úe·L B‡ , ∆»«ƒ¿»«∆∆¿«ƒ¿«
˙e„Ú9ÔB„wt‰ ˙Úe·L B‡ ,10‡ÂL ˙Úe·L B‡ ,11- ≈¿««ƒ»¿«»¿

‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰12ÏeÒt‰ Ïk ÔÎÂ . ¬≈»««¿»¿≈»«»
ÔB‚k ,‰¯Bz ÏL ˙eÏÒt ÔÈa ,‰¯·Ú ÌeMÓ ˙e„ÚÏ¿≈ƒ¬≈»≈«¿»∆»¿
ÏL ˙eÏÒt ÔÈa ,ÔÈÏÊ‚Â ˙BÏ· ÈÏÎB‡Â ˙Èa¯ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ¿¿≈¿≈¿«¿»ƒ≈«¿»∆

Ì‰È¯·c13ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓe ‡È·e˜a ˜ÁOÓ ÔB‚k ,14- ƒ¿≈∆¿¿«≈¿¿»«¿ƒ≈ƒ
.B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰¬≈»««¿»¿≈«¿ƒƒ

ובין.7) . . . בין = או . . . (ויקרא 8)אחד הכתוב מלשון
אדם  פירוש, בשפתים". לבטא תשבע כי "נפש ד): ה,
- לעשות שלא או עשה, ולא - דבר איזה לעשות הנשבע
או  שעשיתי שבועה כגון לשעבר, על נשבע אם וכן ועשה.

ושיקר. - עשיתי שלא בואו 9)שבועה לשנים, אמר
שאין  שבועה והשיבו: וכך, כך לי חייב שפלוני לי והעידו
עדות, לך יודעים אנו אין שאמרו: או עדות, לך יודעים אנו
לא:). שבועות (משנה, אמן - וענו עליכם, משביעני ואמר:

שבועה 10) (וענה) בידך, לי שיש פקדוני לי תן לו: "אמר
בידי". לך וכדומה.11)שאין אבן שהוא העץ על נשבע

ארבעה  מונה ז) ו, ה, ה"ד, (פ"א שבועות בהלכות [רבינו
שם]. ראה שוא. שבועת של סתם 12)סוגים כתב רבינו

לשעבר. על בין להבא על שבועה בין משמע ביטוי, שבועת
אינו  - להבא על שבועה שחילול כתב מו: שם רש"י אולם
הוא: להבא, ובין לשעבר בין ההבדל וטעם לשבועה. פוסל
בדעתו  היה שנשבע שבשעה אומרים אנו להבא, בשבועה
אינו  אבל עליה, ועבר יצרו שתקפו אלא השבועה לקיים
נחלקו  ורש"י [רבינו מפיו. שקר שבועת להוציא חשוד
מנתה  לא למה שם: שאלו מו: שם הגמרא דברי בפירוש
ביטוי. שבועת על העובר את גם החשודים בין המשנה
שנשבע  שבשעה השבועות את רק מונה שהמשנה ותירצו,
שאעשה  שבועה קתני) לא (בגמרא: מונה ואינה שקר, הן
(ושבועת  לקיימה התכוון שנשבע שבשעה אעשה, שלא או
במשנה). שנמנתה שוא בשבועת כלולה שעבר, על ביטוי
לשבועה  נפסל שלא מפני במשנה מנאוה שלא רש"י ופירש
אינה  שמשנתנו אומרת שהגמרא מפרש ורבינו עלֿידה,
ביניהן]. הבדל אין להלכה אבל כאלו, שבועות בסוג עוסקת

לעדות.13) אותם פסלו בגמרא 14)חכמים שם. משנה,
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היונה  בעל הימור, א. פירושים: שני נאמרו כה. סנהדרין
יקבל  מסויימת למטרה בפריחה חבירו יונת את שתקדים
אדם  בני של יונים לצוד מלומדות יונים ב. כסף; סכום

בעליהן. לבית ולהביאן אחרים,

.‚ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡B·iL „Ú „eLÁ ‰OÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¬∆»«∆»»»≈ƒ
ÈtÓ ‰„Bn‰ Ï·‡ ;da ÏÒÙpL ‰¯·Ú ¯·Ú ‡e‰L∆»«¬≈»∆ƒ¿»»¬»«∆ƒƒ

BÓˆÚ15„eLÁ ‡e‰L16Û‡ ,da ÏÒÙpL ‰¯·Ú ¯·ÚLÂ «¿∆»¿∆»«¬≈»∆ƒ¿»»«
,‰lÁza „Ú B˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â BÏ ÔÈLLBÁL Èt ÏÚ«ƒ∆¿ƒ¿≈»«¬≈«¿ƒ»

B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ‰Úe·L ·iÁ˙ Ì‡17È¯‰L . ƒƒ¿«≈¿»«¿ƒƒ∆¬≈
‡ÏÂ ,Ú·M‰ - ¯ÓB‡ ‰z‡ ˙Ó‡ Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¡∆«»≈ƒ»«¿…
Ì‡Â ;˙Ó‡a Ú·M‰Ï EÏ ¯eÒ‡ ‰¯·Ú z¯·ÚL ÈtÓƒ¿≈∆»«¿»¬≈»»¿¿ƒ»«∆¡∆¿ƒ
„LÁp‰ Ï·‡ .CÈc ÏÚ·Ï ‰„B‰ - ¯ÓB‡ ‰z‡ ¯˜L∆∆«»≈≈¿««ƒ»¬»«∆¿»

.Ú·MiL B˙B‡ ÌÈÈÓ‡Ó e‡ ÔÈ‡ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ≈»«¬ƒƒ∆ƒ»«

וקרוב 15) עצמו, אצל קרוב שאדם ט: בסנהדרין אומר רבא
עדות, פסולי בענין זה אמר רבא התורה. מן לעדות פסול
גאון, האי רב פסק וכן שבועה. לפסולי רבינו למד וממנו

שבועות'. ויטול.16)ב'שער שכנגדו זה שישבע וטוען
שאם 17) הלוי, מאיר רבינו בשם כתב צב סי' חו"מ ב'טור'

לו. שומעים - וליטול להישבע אני מסכים התובע אמר
אבל  אני, חשוד טוען כשהנתבע זה שכל שם, עוד וכתב
- אני חשוד ואומר ונוטלים מהנשבעים הוא כשהתובע
ולחשוד  עדים, כמאה בעלֿדין שהודאת משום לו, מאמינים
הלכה  לקמן שיתבאר כמו ויטול, שישבע חכמים תיקנו לא
ואומר: חייב, אינני וצווח: העומד בנתבע מהֿשאיןֿכן ה,
רוצה  אינו שהתובע אלא לו, ואשלם התובע יישבע

להישבע.

.„‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz18ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ‰ ÏkL : «»«¬»ƒƒ∆»«¿À»¿»ƒ
Ú·Bz‰ È¯‰ - „eLÁ ‰È‰ Ì‡ ,È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‰¯Bz‰«»««¬«««ƒ»»»¬≈«≈«
Ì‰ÈL eÈ‰ .ÔÚhM ‰Ó ÏËBÂ Ì‰È¯·cÓ ÚaLƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈«∆»«»¿≈∆

ÔÈ„eLÁ19,Úa˙p‰ ‡e‰L ,dÏ ·iÁÓÏ ‰Úe·L ‰¯ÊÁ - ¬ƒ»¿»¿»«¿À»»∆«ƒ¿»
ÌlLÓ Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓe20„eLÁ‰ ‰È‰ . ƒ∆≈»ƒ»«¿«≈»»∆»

BÈ‡ Bc‚kL - ·‚ B‡ ÔB„wt‰ „·‡L ÔÚËÂ ,¯ÓBL≈¿»«∆»««ƒ»ƒ¿«∆¿∆¿≈
È‡cÂ BÚBË BÈ‡ È¯‰L ,ÏhÏÂ Ú·M‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»«¿ƒ…∆¬≈≈¬««

BÏÎ‡L21CÎÈÙÏ .22:¯Ó‡Â ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÚË Ì‡ , ∆¬»¿ƒ»ƒ»««««ƒ»¿»«
„È ÁÏL ÈÙa23Ba ÚLt B‡ ÈB„˜Ùa24Ú·Bz‰ È¯‰ - ¿»«»«»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«≈«

.ÏËBÂ ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ÚaLƒ¿»¿«»«¬»ƒ¿≈

ושכנגדו 18) . . ונוטלין. נשבעין "ואלו מד: שבועות משנה,
השבועה". על מה:19)חשוד שם במשנה 20)משנה,

אומר  יוסי "רבי כתוב: שברי"ף במשנה גם וכן שבידינו,
אולם  יחלוקו", אומר מאיר רבי למקומה, שבועה חזרה
חזרה  אומר מאיר רבי נחמן: רב בשם אמרו מז. שם בגמרא
הלכה  וקבע יחלוקו. אומר יוסי ורבי למקומה, שבועה
ורבי  מאיר רבי שבידינו: לכלל בהתאם יחלוקו, - למעשה
ב'שער  גאון האי ורב מו:) (עירובין יוסי כרבי הלכה - יוסי
נחמן. כרב פסק שם) שבועות נסים, ברבינו (מובא שבועות'
למקומה, שבועה שחזרה פסק כאן בהלכותיו והרי"ף
לה  למחוייב היינו "למקומה" שם: אבא רבי של וכפירושו

משל  לישבע יכול שאינו ומתוך שרבא (לנתבע), משום ם,

וכלל  אבא, רבי לדעת הסכימו לב:) (שם אביי גם וכן שם,
של  רבו כרי"ף פסק ורבינו (כאחרון). כבתרא שהלכה בידינו
יוסף' ו'בית 'טור' (ראה מקום בכל כמעט כדרכו רבו,

יוד). אות צב, סי' מתוך 21)חושןֿמשפט אמרו ולא
ודאי  טענת טוען כשכנגדו אלא משלם – לישבע יכול שאינו
ישעיה  רבינו של דעתם מביא שם [ב'טור' חשוד. והוא
חדש' וב'בית וכו'. מתוך אמרו בזה שגם הלוי, מאיר ורבינו

רבינו]. ושיטת שיטתם מנמק של 22)שם שנימוקו משום
וש"ך  פד, ס"ק שם סמ"ע (ראה 'שמא' שטענו הוא: הפטור

יב). לצרכו.23)ס"ק בו כראוי 24)השתמש שמרו לא
שכירות  מהל' בפ"א [נתבאר ודאי. טענת כאן והרי וכדומה,

ובפשיעה]. יד בשליחות חייב חנם שומר שאפילו ה"ד,

.‰ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ,Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L „eLÁ‰ ·iÁ˙ƒ¿«≈∆»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰25‡l‡ ,ÏhÏÂ Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - «ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒ»«¿ƒ…∆»

¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈ Bc‚kL Úa˙p‰26Ì‚Bt ÔÎÂ . «ƒ¿»∆¿∆¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈≈
B¯ËL27‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ28‰Âl‰ ÔÚËÂ ,„eLÁ ‰È‰L ¿»¿…«≈»∆∆»»»¿»««…∆

¯Ó‡Â ,BÚ¯tL29Ú·MÈ :30ÚaL Úa˙p‰ È¯‰ - ÈÏ ∆¿»¿»«ƒ»«ƒ¬≈«ƒ¿»ƒ¿»
¯ËtÈÂ ˙q‰31.¯ËM‰ ÔÓ ∆≈¿ƒ»≈ƒ«¿»

ונוטלים 25) הנשבעים אלה כל נמנו מד: שבועות במשנה,
על  חשוד שכנגדו נחבל, נגזל, שכיר, חכמים: מתקנת
אחד  כל רבינו עלֿידי ונתבארו פנסקו; על וחנווני השבועה

במקצת 26)במקומו. מודה מחשוד מקלֿוחומר נלמד
ויטול, ישבע שכנגדו חכמים יטול שתיקנו שלא ומכלֿשכן

גם  להסביר ואפשר (מגידֿמשנה). שבועה בלא החשוד
בשבועה  נוטלים אלה כל אין התורה מן אחר: באופן
ואין  ויטלו, שישבעו תיקנו חכמים אלא פטור, והנתבע
לכת  מרחיקה תקנה לחשוד שיתקנו הדעת על מתקבל הדבר

שבועה. בלי שיטול חלק 27)- שקבל שהודה מלוה
ה"א, ולווה מלוה מהל' בפי"ד למעלה נתבאר מהלוואתו.
להישבע. המלוה צריך כולה, פרעתי הלווה טען שאם

וחכמים 28) שבועה, בלי נוטל היה תורה שמדין תביעות
יתומים. מנכסי הנפרעים כגון שבועה, עליו הטילו

הקשה,30)הלווה.29) כה ס"ק צב סי' בסמ"ע המלוה.
אפילו  להישבע ביתֿדין אותו מחייבים שטרו הפוגם הלא
ותירץ  ישבע? "ואמר רבינו כתב ולמה הלווה. אמר לא
שטרו, את שבפוגם רבינו, בשם כתב שם וב'טור' בדוחק.
חשוד  והמלוה פרעתיך, שלא לי השבע טוען כשהלווה או
רבינו  בדברי שנוסחתו ונראה ונפטר. היסת הלווה נשבע -
(ראה  "ואמר" בספרינו כנדפס ולא אמר", "או היא:

ולחםֿמשנה). ורבינו 31)כסףֿמשנה הראב"ד עליו חלקו
נוטל  שהחשוד ודעתם לו, והדומה שטרו בפוגם הלוי מאיר
בלי  נוטלים חשודים לא גם התורה שמן משום שבועה, בלי
תיקנו  שלא אומרים, אנו - שיישבע תיקנו וחכמים שבועה,
אין  לו כשאיֿאפשר אבל להישבע, לו כשאפשר אלא
ואין  מקויים. שטר בידו כשיש מעותיו, אותו מפסידים
נוטלים  אינם תורה שמדין וכדומה, ונגזל לשכיר זה לדמות
תיקנו  לא אומרים: אנו ויטלו, שישבעו תיקנו וחכמים כלל,
את  שבפוגם מזה, ויוצא להישבע. שיכולים לאלה אלא
סי' שם [בשו"ע חשוד. בלתי מכח החשוד כח יפה - שטרו
כהראב"ד  המחבר פסק היורשים, מן נפרעים גבי ח סעיף פב
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היונה  בעל הימור, א. פירושים: שני נאמרו כה. סנהדרין
יקבל  מסויימת למטרה בפריחה חבירו יונת את שתקדים
אדם  בני של יונים לצוד מלומדות יונים ב. כסף; סכום

בעליהן. לבית ולהביאן אחרים,

.‚ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡B·iL „Ú „eLÁ ‰OÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¬∆»«∆»»»≈ƒ
ÈtÓ ‰„Bn‰ Ï·‡ ;da ÏÒÙpL ‰¯·Ú ¯·Ú ‡e‰L∆»«¬≈»∆ƒ¿»»¬»«∆ƒƒ

BÓˆÚ15„eLÁ ‡e‰L16Û‡ ,da ÏÒÙpL ‰¯·Ú ¯·ÚLÂ «¿∆»¿∆»«¬≈»∆ƒ¿»»«
,‰lÁza „Ú B˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â BÏ ÔÈLLBÁL Èt ÏÚ«ƒ∆¿ƒ¿≈»«¬≈«¿ƒ»

B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ‰Úe·L ·iÁ˙ Ì‡17È¯‰L . ƒƒ¿«≈¿»«¿ƒƒ∆¬≈
‡ÏÂ ,Ú·M‰ - ¯ÓB‡ ‰z‡ ˙Ó‡ Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¡∆«»≈ƒ»«¿…
Ì‡Â ;˙Ó‡a Ú·M‰Ï EÏ ¯eÒ‡ ‰¯·Ú z¯·ÚL ÈtÓƒ¿≈∆»«¿»¬≈»»¿¿ƒ»«∆¡∆¿ƒ
„LÁp‰ Ï·‡ .CÈc ÏÚ·Ï ‰„B‰ - ¯ÓB‡ ‰z‡ ¯˜L∆∆«»≈≈¿««ƒ»¬»«∆¿»

.Ú·MiL B˙B‡ ÌÈÈÓ‡Ó e‡ ÔÈ‡ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ≈»«¬ƒƒ∆ƒ»«

וקרוב 15) עצמו, אצל קרוב שאדם ט: בסנהדרין אומר רבא
עדות, פסולי בענין זה אמר רבא התורה. מן לעדות פסול
גאון, האי רב פסק וכן שבועה. לפסולי רבינו למד וממנו

שבועות'. ויטול.16)ב'שער שכנגדו זה שישבע וטוען
שאם 17) הלוי, מאיר רבינו בשם כתב צב סי' חו"מ ב'טור'

לו. שומעים - וליטול להישבע אני מסכים התובע אמר
אבל  אני, חשוד טוען כשהנתבע זה שכל שם, עוד וכתב
- אני חשוד ואומר ונוטלים מהנשבעים הוא כשהתובע
ולחשוד  עדים, כמאה בעלֿדין שהודאת משום לו, מאמינים
הלכה  לקמן שיתבאר כמו ויטול, שישבע חכמים תיקנו לא
ואומר: חייב, אינני וצווח: העומד בנתבע מהֿשאיןֿכן ה,
רוצה  אינו שהתובע אלא לו, ואשלם התובע יישבע

להישבע.

.„‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz18ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ‰ ÏkL : «»«¬»ƒƒ∆»«¿À»¿»ƒ
Ú·Bz‰ È¯‰ - „eLÁ ‰È‰ Ì‡ ,È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‰¯Bz‰«»««¬«««ƒ»»»¬≈«≈«
Ì‰ÈL eÈ‰ .ÔÚhM ‰Ó ÏËBÂ Ì‰È¯·cÓ ÚaLƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈«∆»«»¿≈∆

ÔÈ„eLÁ19,Úa˙p‰ ‡e‰L ,dÏ ·iÁÓÏ ‰Úe·L ‰¯ÊÁ - ¬ƒ»¿»¿»«¿À»»∆«ƒ¿»
ÌlLÓ Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓe20„eLÁ‰ ‰È‰ . ƒ∆≈»ƒ»«¿«≈»»∆»

BÈ‡ Bc‚kL - ·‚ B‡ ÔB„wt‰ „·‡L ÔÚËÂ ,¯ÓBL≈¿»«∆»««ƒ»ƒ¿«∆¿∆¿≈
È‡cÂ BÚBË BÈ‡ È¯‰L ,ÏhÏÂ Ú·M‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»«¿ƒ…∆¬≈≈¬««

BÏÎ‡L21CÎÈÙÏ .22:¯Ó‡Â ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÚË Ì‡ , ∆¬»¿ƒ»ƒ»««««ƒ»¿»«
„È ÁÏL ÈÙa23Ba ÚLt B‡ ÈB„˜Ùa24Ú·Bz‰ È¯‰ - ¿»«»«»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«≈«

.ÏËBÂ ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ÚaLƒ¿»¿«»«¬»ƒ¿≈

ושכנגדו 18) . . ונוטלין. נשבעין "ואלו מד: שבועות משנה,
השבועה". על מה:19)חשוד שם במשנה 20)משנה,

אומר  יוסי "רבי כתוב: שברי"ף במשנה גם וכן שבידינו,
אולם  יחלוקו", אומר מאיר רבי למקומה, שבועה חזרה
חזרה  אומר מאיר רבי נחמן: רב בשם אמרו מז. שם בגמרא
הלכה  וקבע יחלוקו. אומר יוסי ורבי למקומה, שבועה
ורבי  מאיר רבי שבידינו: לכלל בהתאם יחלוקו, - למעשה
ב'שער  גאון האי ורב מו:) (עירובין יוסי כרבי הלכה - יוסי
נחמן. כרב פסק שם) שבועות נסים, ברבינו (מובא שבועות'
למקומה, שבועה שחזרה פסק כאן בהלכותיו והרי"ף
לה  למחוייב היינו "למקומה" שם: אבא רבי של וכפירושו

משל  לישבע יכול שאינו ומתוך שרבא (לנתבע), משום ם,

וכלל  אבא, רבי לדעת הסכימו לב:) (שם אביי גם וכן שם,
של  רבו כרי"ף פסק ורבינו (כאחרון). כבתרא שהלכה בידינו
יוסף' ו'בית 'טור' (ראה מקום בכל כמעט כדרכו רבו,

יוד). אות צב, סי' מתוך 21)חושןֿמשפט אמרו ולא
ודאי  טענת טוען כשכנגדו אלא משלם – לישבע יכול שאינו
ישעיה  רבינו של דעתם מביא שם [ב'טור' חשוד. והוא
חדש' וב'בית וכו'. מתוך אמרו בזה שגם הלוי, מאיר ורבינו

רבינו]. ושיטת שיטתם מנמק של 22)שם שנימוקו משום
וש"ך  פד, ס"ק שם סמ"ע (ראה 'שמא' שטענו הוא: הפטור

יב). לצרכו.23)ס"ק בו כראוי 24)השתמש שמרו לא
שכירות  מהל' בפ"א [נתבאר ודאי. טענת כאן והרי וכדומה,

ובפשיעה]. יד בשליחות חייב חנם שומר שאפילו ה"ד,

.‰ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ,Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L „eLÁ‰ ·iÁ˙ƒ¿«≈∆»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰25‡l‡ ,ÏhÏÂ Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - «ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒ»«¿ƒ…∆»

¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈ Bc‚kL Úa˙p‰26Ì‚Bt ÔÎÂ . «ƒ¿»∆¿∆¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈≈
B¯ËL27‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ28‰Âl‰ ÔÚËÂ ,„eLÁ ‰È‰L ¿»¿…«≈»∆∆»»»¿»««…∆

¯Ó‡Â ,BÚ¯tL29Ú·MÈ :30ÚaL Úa˙p‰ È¯‰ - ÈÏ ∆¿»¿»«ƒ»«ƒ¬≈«ƒ¿»ƒ¿»
¯ËtÈÂ ˙q‰31.¯ËM‰ ÔÓ ∆≈¿ƒ»≈ƒ«¿»

ונוטלים 25) הנשבעים אלה כל נמנו מד: שבועות במשנה,
על  חשוד שכנגדו נחבל, נגזל, שכיר, חכמים: מתקנת
אחד  כל רבינו עלֿידי ונתבארו פנסקו; על וחנווני השבועה

במקצת 26)במקומו. מודה מחשוד מקלֿוחומר נלמד
ויטול, ישבע שכנגדו חכמים יטול שתיקנו שלא ומכלֿשכן

גם  להסביר ואפשר (מגידֿמשנה). שבועה בלא החשוד
בשבועה  נוטלים אלה כל אין התורה מן אחר: באופן
ואין  ויטלו, שישבעו תיקנו חכמים אלא פטור, והנתבע
לכת  מרחיקה תקנה לחשוד שיתקנו הדעת על מתקבל הדבר

שבועה. בלי שיטול חלק 27)- שקבל שהודה מלוה
ה"א, ולווה מלוה מהל' בפי"ד למעלה נתבאר מהלוואתו.
להישבע. המלוה צריך כולה, פרעתי הלווה טען שאם

וחכמים 28) שבועה, בלי נוטל היה תורה שמדין תביעות
יתומים. מנכסי הנפרעים כגון שבועה, עליו הטילו

הקשה,30)הלווה.29) כה ס"ק צב סי' בסמ"ע המלוה.
אפילו  להישבע ביתֿדין אותו מחייבים שטרו הפוגם הלא
ותירץ  ישבע? "ואמר רבינו כתב ולמה הלווה. אמר לא
שטרו, את שבפוגם רבינו, בשם כתב שם וב'טור' בדוחק.
חשוד  והמלוה פרעתיך, שלא לי השבע טוען כשהלווה או
רבינו  בדברי שנוסחתו ונראה ונפטר. היסת הלווה נשבע -
(ראה  "ואמר" בספרינו כנדפס ולא אמר", "או היא:

ולחםֿמשנה). ורבינו 31)כסףֿמשנה הראב"ד עליו חלקו
נוטל  שהחשוד ודעתם לו, והדומה שטרו בפוגם הלוי מאיר
בלי  נוטלים חשודים לא גם התורה שמן משום שבועה, בלי
תיקנו  שלא אומרים, אנו - שיישבע תיקנו וחכמים שבועה,
אין  לו כשאיֿאפשר אבל להישבע, לו כשאפשר אלא
ואין  מקויים. שטר בידו כשיש מעותיו, אותו מפסידים
נוטלים  אינם תורה שמדין וכדומה, ונגזל לשכיר זה לדמות
תיקנו  לא אומרים: אנו ויטלו, שישבעו תיקנו וחכמים כלל,
את  שבפוגם מזה, ויוצא להישבע. שיכולים לאלה אלא
סי' שם [בשו"ע חשוד. בלתי מכח החשוד כח יפה - שטרו
כהראב"ד  המחבר פסק היורשים, מן נפרעים גבי ח סעיף פב
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צב  בסי' עצמו דברי וסתר שם), וש"ך סמ"ע (ראה ורמ"ה
וצע"ג]. סי"ב,

.ÂÔÈÚaLp‰ ÔÓ „eLÁ‰ ‰È‰32˜ÙÒ ˙ÚËa33BÈ‡ - »»∆»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈≈
‰Ê ·iÁ˙ ‡lL ÈÙÏ ;ÚaL Bc‚kL ÔÈ‡Â ,ÚaLƒ¿»¿≈∆¿∆¿ƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆
˙ÚË BÚBË Ú·Bz‰ ÔÈ‡L ÈÙÏe ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L¿»ƒ«»¿ƒ∆≈«≈«¬«¬«

È‡cÂ34.B˙ÚË ÏÚ Ú·MiL È„k ««¿≈∆ƒ»«««¬»

ואריסים.33)ונפטרים.32) שותפים רבינו 34)כגון
ב. התורה; מן שבועה כאן שאין א. טעמים: שני כאן כתב
רבינו, דברי מביא שם [ב'טור' לישבע. יכול אינו שהתובע
כתבו  זה דין התורה. שבועת כאן שאין הנימוק את והשמיט
ולא  התורה. שבועת שהיא בשומר בה"ד למעלה רבינו כבר
מתקנת  שהיא בשבועה שנית כאן נכתב למה לי נתבאר

התורה]. שבועת מדין הוא כלֿשכן הרי חכמים?

.Ê·iÁ˙35Bc‚kL ÔÈ‡ - ˙q‰ ˙Úe·L „eLÁ‰ ƒ¿«≈∆»¿«∆≈≈∆¿∆¿
‡ÏÂ ,‡È‰ ‰wz dÓˆÚ ˙q‰ ˙Úe·ML .ÏËBÂ ÚaLƒ¿»¿≈∆¿«∆≈«¿»«»»ƒ¿…

˙¯Á‡ ‰wz dÏ eOÚ36È¯‰ ‡l‡ ,Ú·Bz‰ Ú·MiL »»«»»«∆∆∆ƒ»««≈«∆»¬≈
.‰Úe·L ‡Ïa ¯ËÙ Úa˙p‰«ƒ¿»ƒ¿»¿…¿»

מא.35) הגמרא:36)שבועות לשון תקנה. לאותה תקנה 
עושים)". אנו (אין עבדינן לא לתקנתא "תקנתא

.Á·iÁ˙pL ÈÓ37„eLÁ Ú·Bz‰ ‰È‰Â ,˙q‰ ˙Úe·L ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈¿»»«≈«»
‰Úe·M‰ ÂÈÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ Úa˙p‰ ÔÈ‡ -38ÔÈ‡ È¯‰L , ≈«ƒ¿»»«¬…»»«¿»∆¬≈≈

Ú·M‰Ï ÏBÎÈ39ÔÈ‡Â .˙q‰ Ú·MÈ B‡ ÌlLÈ ‡l‡ , »¿ƒ»«∆»¿«≈ƒ»«∆≈¿≈
ÈÓk ‰Ê È¯‰Â .¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ˙BÏ˙Ï ‰ÊÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆ƒ¿¿»»∆ƒ∆¿»«¬≈∆¿ƒ
‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ B˙Úe·L CÙ‰L∆»«¿»««»»∆≈¿ƒ∆»

.ÌlLÈ B‡ ˙q‰ Ú·MÈ B‡ƒ»«∆≈¿«≈

היא.37) עצמו וסברת מפורש, מקור זה לדין אין
מהפכים.38) היסת ששבועת ה"י, בפ"א ואין 39)נתבאר

אפטר  להישבע, יכול אינו שהוא מכיון לטעון: יכול הנתבע
ההלכה  (ראה חשוד בנתבע כמו היסת, שבועת בלי

הקודמת).

.Ë·iÁ˙pL ÈÓ40ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,‰Úe·L ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆
Ck ¯Á‡Â ,¯ËÙÂ ÚaL B‡ ÏËÂ ÚaLÂ ,Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿ƒ¿«¿»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿««»
ÚaLpL B˙Úe·L ÔÈ‡ - „eLÁ ‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡a»»»≈ƒ∆»≈¿»∆ƒ¿«

ÏËpM ‰Ó B„iÓ ‡ÈˆB‰Ï BÈc ÏÚ·Ï LÈÂ ,ÌeÏk41B‡ , ¿¿≈¿««ƒ¿ƒƒ»«∆»«
epnÓ ÏhÈÂ Bc‚kL ‰Ê Ú·MÈ42. ƒ»«∆∆¿∆¿¿ƒ…ƒ∆

עצמו.40) סברת זה דין החשוד 41)גם היה אם
ה  שיטת הבאנו בה"ה [למעלה ונוטלים. ראב"ד מהנשבעים

יתומים  מנכסי הנפרע וכן שטרו, את הפוגם שחשוד והרמ"ה
נשבע  שאם וברור, נימוקם). שם (ראה שבועה בלי נוטל -
לשיטתו  רבינו שנטל. מה מחזיר אינו - חשוד שהוא ונודע
שנתחייב]. מי סתם: כתב ולפיכך נוטל, שאינו שם

ונפטר.42) נשבע כשהחשוד

.ÈÌÏBÚÏ43.ÔÈc ˙È·a ‰˜ÏiL „Ú ,„eLÁÏ ÔÈ„ ‰Êk ¿»»∆»ƒ∆»«∆ƒ¿∆¿≈ƒ
‰·eLz ‰OÚÂ ‰˜lL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ eÈ‰ Ì‡44¯ÊÁÈ - ƒ»»»≈ƒ∆»»¿»»¿»«¬…
.‰Úe·LÏ ÔÈa ˙e„ÚÏ ÔÈa B˙e¯LÎÏ¿«¿≈¿≈≈ƒ¿»

לפי 43) הוא שלפנינו והנוסח זו, להלכה נוסחאות כמה יש
וינציא. מחזירות 44)דפוס אינן בלבד שמלקות משמע

אולם  תשובה. שעשה עדים שיעידו עד לכשרותו, אותו
והעידו  שנים "ובאו רבינו: כתב ה"ג, עדות מהל' בפי"ב
משמע  כשר", זה הרי - שלקה או בו וחזר תשובה שעשה
שם  ובה"ד אותו. מכשירות לבדה תשובה וכן לבד שמלקות
בין  תשובה, שעשה בין מלקות, שנתחייב מי כל כתב:
עדי  בלי מלקות [דין לכשרותו. חוזר - בביתֿדין שלקה
- שלקה "כיוון כג.): (מכות המשנה מדרשת נלמד תשובה,
הלכות  שתי בין גלויה סתירה לפנינו הרי כאחיך"]. הוא הרי
בענין  שבועה, לפסולי עדות פסולי בין לחלק טעם ואין אלו.
ובין  לעדות "בין בפירוש, כאן כותב ורבינו לכשרותו. חזרה
"ועשה  הך ושמא כתב: כאן ובלחםֿמשנה לשבועה".

תשובה. שעשה או לומר רצה ז"ל, רבינו שכתב תשובה"

.‡ÈÔÚhL ÈÓ45ÔÈa ,ÚaLÂ Ba ¯ÙÎÂ ,B¯·Á ÏÚ ƒ∆»««¬≈¿»«¿ƒ¿«≈
e‡a Ck ¯Á‡Â ,˙q‰ ˙Úe·L ÔÈa ‰¯Bz‰ ˙Úe·L¿««»≈¿«∆≈¿««»»
‰Ê È¯‰ - ÚaL ¯˜L ÏÚL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ»»∆«∆∆ƒ¿«¬≈∆

ÌlLÓ46e¯‡a ¯·Îe .‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ˜ÊÁ‰Â , ¿«≈¿À¿«»««¿»¿»≈«¿
˙BÚe·La47¯·Á ÔBÓÓ ÏÚ ÚaLp‰ ÏkL ,‰OÚÂ B ƒ¿∆»«ƒ¿»«»¬≈¿»»

LÓÁ ÛÈÒB‰Ï ·iÁ - ‰·eLz48. ¿»«»¿ƒ…∆

קו.45) שפטור 46)בבאֿקמא רב, בשם הונא רב אמר שם
שנאמר  מתשלומין, פוטרת שהשבועה משום מלשלם,
ולקח  . . . שניהם בין תהיה ה' "שבועת י): כב, (שמות
השבועה  את התובע כשלקח פירוש, ישלם". ולא בעליו
עליו. חולק שם נחמן רב אולם מתשלומין, הנתבע ונפטר

אחרון. הוא משום נחמן, כרב רבינו ה"א.47)ופסק פ"ז
אחד 48) עוד ולהוסיף בו, שכפר הסכום את לשלם עליו

הקרן  הכולל מהסכום מחמשה אחד שהוא מארבעה
מלבר). חומשא הגמרא: (בלשון והתוספת

.·È:¯Ó‡Â ,ÔÈ˜Â ÌÈ„Úa BÏˆ‡ ·BÁ BÏ LiL BÚË¿»∆≈∆¿¿≈ƒ¿ƒ¿»¿»«
,ÌeÏk EÏ ·iÁ ÈÈ‡ :¯Ó‡L B‡ ,EÈzÚ¯Ùe ‰È‰ Ôk≈»»¿«¿ƒ∆»«≈ƒ«»¿¿
¯ËM‰ ‡ÈˆB‰ B‡ ,ÔÈw‰ È„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ¿ƒ¿«¿««»»≈≈«ƒ¿»ƒ«¿»

Ìi˜˙Â49ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ -50‡Ï È¯‰L ;„eLÁ BÈ‡Â ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«≈¿≈»∆¬≈…
BÚ¯t ‡lL e„ÈÚ‰51eÈ‰ ‡Ï :Úa˙p‰ ¯Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ∆…¿»¿…»««ƒ¿»…»
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„52‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .53. ¿»ƒ≈»¿≈…«≈»∆

נאמר 49) הלווה אין - קנין בעדי וכן בשטר, ובמלוה
פרעתי. כמבואר 50)לטעון: פוטרת, אינה השבועה

הקודמת. השטר 51)בהלכה של כוחו שיפה אףֿעלֿפי
פרעתי. הטוען את פוסל אינו - ממון ואלמלי 52)לענין

חשוד. ונעשה העדים עלֿידי מוכחש היה כך טען
אלא 53) הנשבע, טענת את מכחישים אינם כשהעדים

ביתֿדין  אין כך ומתוך שכנגדו, טענת מחזקת עדותם
טענתו. מקבלים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ממין מבאר1) הודאה ודין והכפירה, הטענה שיעור דין

הטענה.

.‡˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»ƒ«»«
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ÛÒk ÔÈÚÓ ÈzLa ¯tÎÈÂ ¯˙È B‡ ‰Ëe¯Ùa ‰„BiL3B‡ ∆∆ƒ¿»»≈¿ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ∆∆
ÏL ‰¯BÚO ÈˆÁ Ï˜LÓ ?‰Ëe¯t ‡È‰ ‰nÎÂ .¯˙È»≈¿«»ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ¿»∆

È˜ ÛÒk4ÌÈzL Ï˜LÓ ?ÔÈÚÓ ÈzL Ì‰ ‰nÎÂ . ∆∆»ƒ¿«»≈¿≈»ƒƒ¿«¿«ƒ
˙B¯BÚO ÌÈLÏLe5.˜wÊÓ ÛÒk ¿ƒ¿∆∆¿À»

לט:2) שם רב, של כפירושו לח: שבועות משנה,
בשוה 3) וההודאה כסף, שתי "הטענה כתוב: במשנה

בפירושה: ושמואל רב נחלקו לט:) (שם ובגמרא פרוטה",
חייב  אינו פירוש, כסף". שתי - טענה "כפירת אמר רב
עצמה  הטענה זה, ולפי כסף. שתי כשכפר אלא שבועה
"טענה  אמר: ושמואל ופרוטה, כסף שתי להיות צריכה
ופסק  בפרוטה". אלא כפר לא אפילו כסף, שתי - עצמה
בדיני  כשמואל שהלכה שבידינו, הכלל נגד - כרב רבינו
סיוע  מ.) (שם חייא רבי ששנה משום והטעם, ממונות.
ובשיעור  שלנו. בסוגיא הרי"ף כתב וכן רב. לשיטת
משביעים, אין מפרוטה שבפחות מודים הכל ההודאה,

בה"ג. לקמן אחרת.4)כמבואר מתכת תערובת בלי
"חצי  משקל היא שפרוטה כתב, תקכט אות קידושין [ברי"ף
שעורה]. חצי משקל שם: נסים רבינו ופירש חכה",

במעה,5) איסרים שארבעה בברייתא, שנינו יב. קידושין
ושתים  שלושים היא שמעה יוצא, פרוטות. שמונה והאיסר
סי' חו"מ חדש' [ב'בית שעורות. עשרה שש שהן פרוטות
בשערים, הרי"ף בשם הארוך ב'מרדכי' שמצא כתב, פח
היא  שפרוטה נמצא שעורות, עשרה שש הן מעין ששתי

השעורה]. רביע

.·ÛÒk Ïk6‡e‰Â ,L„w‰ Ï˜L ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ »∆∆»»«»∆∆«…∆¿
ÚaËnÓ - Ô‰È¯·c ÏL ÛÒk ÏÎÂ .‰ÚÓ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ»»¿»∆∆∆ƒ¿≈∆ƒ«¿≈«
ÛÒk Ba ‰BÓMÓ „Á‡ Ô‰lL ÚÏq‰ ‰È‰L ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆»»«∆«∆»∆∆»ƒ¿»∆∆

e¯‡aL BÓk ,˙LÁ ¯‡M‰Â7‡È‰ ‰Ún‰ Ï·‡ , ¿«¿»¿∆¿∆≈«¿¬»«»»ƒ
ÏL ÛÒk ‡È‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ È˜ ÛÒk ‰˙È‰»¿»∆∆»ƒ¬ƒƒ»«ƒ¿ƒ∆∆∆
‰Úh‰ ˙¯ÈÙk ˙BÈ‰Ï eÎÈ¯ˆ‰L ‰fL ÈÙÏe .ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ«««¬»

Ì‰È¯·cÓ ‡È‰ ÛÒk ÈzL8ÏL ÛÒk ÈzL d˙B‡ eOÚ , ¿≈∆∆ƒƒƒ¿≈∆»»¿≈∆∆∆
ÈL d˙B‡ eOÚ ‡ÏÂ ,ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰L ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆≈¿≈»ƒ¿…»»¿≈
¯eÚLa ‰‡¯p‰ ¯·c‰ e‰Ê .L„w‰ Ï˜La ÌÈÏ˜L¿»ƒ¿∆∆«…∆∆«»»«ƒ¿∆¿ƒ
‡È‰ ‰Úh‰ ˙¯ÈÙkL ,e¯B‰ È˙Ba¯Â .‰Úh‰ ˙¯ÈÙk¿ƒ«««¬»¿««∆¿ƒ«««¬»ƒ

‰¯BÚO ÈˆÁÂ ˙B¯BÚO ‰¯OÚ ÚLz Ï˜LÓ9ÔÓ ƒ¿«¿«∆¿≈¿«¬ƒ¿»ƒ
C¯c‰ d˙B‡ ¯zÒÏ ˙BÈ‡¯ ‰nk ÈÏ LÈÂ .ÛÒk‰«∆∆¿≈ƒ«»¿»ƒ¿…»«∆∆
‡e‰L ÈÏ ‰‡¯ÈÂ ,ÔBaLÁ‰ ‰Ê Ì‰Ï ‡ˆiL „Ú eÒÙzL∆»¿«∆»»»∆∆«∆¿¿≈»∆ƒ∆

.˙eÚË»

האמור 6) כסף כל אסי, רב אמר יהודה רב "אמר יא. שם
צורי, (כסף מדינה" כסף דבריהם: ושל צורי, כסף בתורה:
בכסף  משמונה אחד = מדינה וכסף הקודש. כשקל משקלו

ה"י.7)צורי). ומזיק חובל מהל' במגידֿמשנה 8)בפ"ג
ו): כב, (שמות הכתוב מן למדו ב עמוד שם שבגמרא מעיר
שנים, - כלים מה וכו'" כלים או כסף רעהו אל איש יתן "כי
פ"א  שבועות שבירושלמי עוד, להוסיף ויש שנים. - כסף אף
של  מטבע היא מעה פירוש, מטבע" סוף "מעה אמרו: ה"א
נמצא, מעה). = (גרה בתורה שנזכר ביותר הנמוך כסף
שהכוונה  למדנו ומההיקש מעה, היא שבתורה כסף שסתם

דרכו  ידועה מדבריהם? שזה רבינו כתב ולמה מעין. לשתי
דברים  "מדבריהם" או סופרים" כ"דברי להגדיר רבינו של
כללי  מלאכי' 'יד (ראה מדות משלושֿעשרה באחת שנלמדו

ז). אות הם 9)הרמב"ם שיטתם: מבאר [בכסףֿמשנה
כסף  דינרי לשני הכוונה כסף", "שתי ששנינו מה מפרשים
מעין, עשר או גרה עשר שהוא שקל, חצי היינו מדינה,
כסף, של הוא שבו השמיני החלק רק מדינה שבכסף ומפני
16 (המעה שעורות עשרים שהן ורביע, מעה כאן הרי
נשארו  - בפרוטה להודאה שעורה חצי מזה תוריד שעורות),
רבינו  עליהן ורמז זה, בחשבון רבות תמיהות וישנן וחצי. 19

לחםֿמשנה]. ראה כאן.

.‚ÔÈÚÓ ÈzL10È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ëe¯Ùe ¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
t ‡l‡˙BËe¯t ÈzL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ;·iÁ - ‰Ëe¯ ∆»¿»«»≈¿¿»ƒ∆»¿≈¿

ÈÏ ‰Ó .ÔÈÚÓ È˙MÓ ˙BÁÙa ¯ÙkL ÈtÓ ,¯eËt -»ƒ¿≈∆»«¿»ƒ¿≈»ƒ»∆ƒ
ÏkL ;¯eËt - ‰Ëe¯t ÈˆÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„È·¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬ƒ¿»»∆»
.ÌeÏk ‰„B‰ ‡Ï el‡k - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa ‰„Bn‰«∆¿»ƒ¿»¿ƒ…»¿

א.10) בהלכה למעלה נתבאר

.„‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈ¯Óz ‰‡Ó≈»¿»ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯ÙkL ¯OÚ‰ ÌL ÔÈÂL eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡B¯ - ÌÈÚLzƒ¿ƒƒƒ»»ƒ»»∆∆∆»«

¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;ÚaL - ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰a11‰MÓÁ . »∆¿≈»ƒƒ¿»¿ƒ»»¬ƒ»
‰ML B‡12‡l‡ [È„Èa] EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈÊB‚‡ ƒ»¡ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»

;ÚaL - ‰Ëe¯t „Á‡‰ ‰ÂL Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - „Á‡ ÊB‚‡¡∆»ƒƒ»∆»∆»¿»ƒ¿»
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»»¿≈…«≈»∆

מ:)11) (שם שאמרו משום כסף. משתי פחותה שהכפירה
(ראה  נשבע - פרוטה שוים אינם אפילו כלים, שני שבטענו
ככלים. ולא ככסף דינם שפירות רבינו מלמדנו ה"ה),

ובמשנה12ֿ) וששה". "חמשה כתוב (ר"מ) רומא בדפוס
והחשבון  וששים, חמשה "צ"ל וכתב הגיה כאן למלך
למעלה  אמרנו להפליא. מדויק הוא וחשבונו מדוקדק".
פרוטות. 64 שהן שעורות 32 משקלן מעין ששתי (ה"א)
מזה, ויוצא ופרוטה. מעין שתי הן פרוטה וחמש וששים
כאן  יש - וארבע בששים וכפר אחד באגוז הודה שאם

בפרוטה. והודאה מעין בשתי כאן 13)כפירה שאין
אגוזים]. מאה כתוב: וינציא [בדפוס בפרוטה. הודאה

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14˙B¯BÁÒ ÈÈÓa B‡ ÛÒÎa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿ƒ≈¿
˙‡ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk‰ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe≈¿«≈»∆¬»«≈ƒ≈¿«¬ƒ∆
ÈzL BÚËe ,‰Ëe¯Ùa ÔÈËÁÓ ¯OÚ Ô‰ elÙ‡Â ,Ô‰ÈÓc¿≈∆«¬ƒ≈∆∆¿»ƒƒ¿»¿»¿≈

·iÁ - ˙Á‡a ¯ÙÎÂ ˙Á‡a ‰„B‰ ,ÔÈËÁÓ15:¯Ó‡pL ; ¿»ƒ»¿««¿»«¿«««»∆∆¡«
ÛÒÎk ÌÈÏk‰ Ïk - ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk16ÛÒk BÚË . ∆∆≈ƒ»«≈ƒ¿∆∆¿»∆∆

ÌÈÏÎÂ17‰¯ÈÙka LÈ Ì‡ :ÛÒka ¯ÙÎÂ ÌÈÏka ‰„B‰Â , ¿≈ƒ¿»«≈ƒ¿»««∆∆ƒ≈«¿ƒ»
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;·iÁ - ÔÈÚÓ ÈzL18ÛÒka ‰„B‰ . ¿≈»ƒ«»¿ƒ»»»«∆∆

·iÁ - ‰Ëe¯Ùa ‰„B‰ Ì‡ ,ÌÈÏka ¯ÙÎÂ19Ïk ÔÎÂ . ¿»««≈ƒƒ»ƒ¿»«»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שמואל,15)שם.14) אמר ענן רב "אמר שם: בגמרא
יצאו  לפיכך חייב, - מהן באחת לו והודה מחטין שתי טענו
כלים", או "כסף בתורה כתוב פירוש, שהן". למה כלים
"כלים"? תורה כתבה ולמה כסף, שוה גם כולל כסף והרי
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ÛÒk ÔÈÚÓ ÈzLa ¯tÎÈÂ ¯˙È B‡ ‰Ëe¯Ùa ‰„BiL3B‡ ∆∆ƒ¿»»≈¿ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ∆∆
ÏL ‰¯BÚO ÈˆÁ Ï˜LÓ ?‰Ëe¯t ‡È‰ ‰nÎÂ .¯˙È»≈¿«»ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ¿»∆

È˜ ÛÒk4ÌÈzL Ï˜LÓ ?ÔÈÚÓ ÈzL Ì‰ ‰nÎÂ . ∆∆»ƒ¿«»≈¿≈»ƒƒ¿«¿«ƒ
˙B¯BÚO ÌÈLÏLe5.˜wÊÓ ÛÒk ¿ƒ¿∆∆¿À»

לט:2) שם רב, של כפירושו לח: שבועות משנה,
בשוה 3) וההודאה כסף, שתי "הטענה כתוב: במשנה

בפירושה: ושמואל רב נחלקו לט:) (שם ובגמרא פרוטה",
חייב  אינו פירוש, כסף". שתי - טענה "כפירת אמר רב
עצמה  הטענה זה, ולפי כסף. שתי כשכפר אלא שבועה
"טענה  אמר: ושמואל ופרוטה, כסף שתי להיות צריכה
ופסק  בפרוטה". אלא כפר לא אפילו כסף, שתי - עצמה
בדיני  כשמואל שהלכה שבידינו, הכלל נגד - כרב רבינו
סיוע  מ.) (שם חייא רבי ששנה משום והטעם, ממונות.
ובשיעור  שלנו. בסוגיא הרי"ף כתב וכן רב. לשיטת
משביעים, אין מפרוטה שבפחות מודים הכל ההודאה,

בה"ג. לקמן אחרת.4)כמבואר מתכת תערובת בלי
"חצי  משקל היא שפרוטה כתב, תקכט אות קידושין [ברי"ף
שעורה]. חצי משקל שם: נסים רבינו ופירש חכה",

במעה,5) איסרים שארבעה בברייתא, שנינו יב. קידושין
ושתים  שלושים היא שמעה יוצא, פרוטות. שמונה והאיסר
סי' חו"מ חדש' [ב'בית שעורות. עשרה שש שהן פרוטות
בשערים, הרי"ף בשם הארוך ב'מרדכי' שמצא כתב, פח
היא  שפרוטה נמצא שעורות, עשרה שש הן מעין ששתי

השעורה]. רביע

.·ÛÒk Ïk6‡e‰Â ,L„w‰ Ï˜L ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ »∆∆»»«»∆∆«…∆¿
ÚaËnÓ - Ô‰È¯·c ÏL ÛÒk ÏÎÂ .‰ÚÓ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ»»¿»∆∆∆ƒ¿≈∆ƒ«¿≈«
ÛÒk Ba ‰BÓMÓ „Á‡ Ô‰lL ÚÏq‰ ‰È‰L ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆»»«∆«∆»∆∆»ƒ¿»∆∆

e¯‡aL BÓk ,˙LÁ ¯‡M‰Â7‡È‰ ‰Ún‰ Ï·‡ , ¿«¿»¿∆¿∆≈«¿¬»«»»ƒ
ÏL ÛÒk ‡È‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ È˜ ÛÒk ‰˙È‰»¿»∆∆»ƒ¬ƒƒ»«ƒ¿ƒ∆∆∆
‰Úh‰ ˙¯ÈÙk ˙BÈ‰Ï eÎÈ¯ˆ‰L ‰fL ÈÙÏe .ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ«««¬»

Ì‰È¯·cÓ ‡È‰ ÛÒk ÈzL8ÏL ÛÒk ÈzL d˙B‡ eOÚ , ¿≈∆∆ƒƒƒ¿≈∆»»¿≈∆∆∆
ÈL d˙B‡ eOÚ ‡ÏÂ ,ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰L ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆≈¿≈»ƒ¿…»»¿≈
¯eÚLa ‰‡¯p‰ ¯·c‰ e‰Ê .L„w‰ Ï˜La ÌÈÏ˜L¿»ƒ¿∆∆«…∆∆«»»«ƒ¿∆¿ƒ
‡È‰ ‰Úh‰ ˙¯ÈÙkL ,e¯B‰ È˙Ba¯Â .‰Úh‰ ˙¯ÈÙk¿ƒ«««¬»¿««∆¿ƒ«««¬»ƒ

‰¯BÚO ÈˆÁÂ ˙B¯BÚO ‰¯OÚ ÚLz Ï˜LÓ9ÔÓ ƒ¿«¿«∆¿≈¿«¬ƒ¿»ƒ
C¯c‰ d˙B‡ ¯zÒÏ ˙BÈ‡¯ ‰nk ÈÏ LÈÂ .ÛÒk‰«∆∆¿≈ƒ«»¿»ƒ¿…»«∆∆
‡e‰L ÈÏ ‰‡¯ÈÂ ,ÔBaLÁ‰ ‰Ê Ì‰Ï ‡ˆiL „Ú eÒÙzL∆»¿«∆»»»∆∆«∆¿¿≈»∆ƒ∆

.˙eÚË»

האמור 6) כסף כל אסי, רב אמר יהודה רב "אמר יא. שם
צורי, (כסף מדינה" כסף דבריהם: ושל צורי, כסף בתורה:
בכסף  משמונה אחד = מדינה וכסף הקודש. כשקל משקלו

ה"י.7)צורי). ומזיק חובל מהל' במגידֿמשנה 8)בפ"ג
ו): כב, (שמות הכתוב מן למדו ב עמוד שם שבגמרא מעיר
שנים, - כלים מה וכו'" כלים או כסף רעהו אל איש יתן "כי
פ"א  שבועות שבירושלמי עוד, להוסיף ויש שנים. - כסף אף
של  מטבע היא מעה פירוש, מטבע" סוף "מעה אמרו: ה"א
נמצא, מעה). = (גרה בתורה שנזכר ביותר הנמוך כסף
שהכוונה  למדנו ומההיקש מעה, היא שבתורה כסף שסתם

דרכו  ידועה מדבריהם? שזה רבינו כתב ולמה מעין. לשתי
דברים  "מדבריהם" או סופרים" כ"דברי להגדיר רבינו של
כללי  מלאכי' 'יד (ראה מדות משלושֿעשרה באחת שנלמדו

ז). אות הם 9)הרמב"ם שיטתם: מבאר [בכסףֿמשנה
כסף  דינרי לשני הכוונה כסף", "שתי ששנינו מה מפרשים
מעין, עשר או גרה עשר שהוא שקל, חצי היינו מדינה,
כסף, של הוא שבו השמיני החלק רק מדינה שבכסף ומפני
16 (המעה שעורות עשרים שהן ורביע, מעה כאן הרי
נשארו  - בפרוטה להודאה שעורה חצי מזה תוריד שעורות),
רבינו  עליהן ורמז זה, בחשבון רבות תמיהות וישנן וחצי. 19

לחםֿמשנה]. ראה כאן.

.‚ÔÈÚÓ ÈzL10È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ëe¯Ùe ¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
t ‡l‡˙BËe¯t ÈzL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ;·iÁ - ‰Ëe¯ ∆»¿»«»≈¿¿»ƒ∆»¿≈¿

ÈÏ ‰Ó .ÔÈÚÓ È˙MÓ ˙BÁÙa ¯ÙkL ÈtÓ ,¯eËt -»ƒ¿≈∆»«¿»ƒ¿≈»ƒ»∆ƒ
ÏkL ;¯eËt - ‰Ëe¯t ÈˆÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„È·¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬ƒ¿»»∆»
.ÌeÏk ‰„B‰ ‡Ï el‡k - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa ‰„Bn‰«∆¿»ƒ¿»¿ƒ…»¿

א.10) בהלכה למעלה נתבאר

.„‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈ¯Óz ‰‡Ó≈»¿»ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯ÙkL ¯OÚ‰ ÌL ÔÈÂL eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡B¯ - ÌÈÚLzƒ¿ƒƒƒ»»ƒ»»∆∆∆»«

¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;ÚaL - ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰a11‰MÓÁ . »∆¿≈»ƒƒ¿»¿ƒ»»¬ƒ»
‰ML B‡12‡l‡ [È„Èa] EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈÊB‚‡ ƒ»¡ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»

;ÚaL - ‰Ëe¯t „Á‡‰ ‰ÂL Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - „Á‡ ÊB‚‡¡∆»ƒƒ»∆»∆»¿»ƒ¿»
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»»¿≈…«≈»∆

מ:)11) (שם שאמרו משום כסף. משתי פחותה שהכפירה
(ראה  נשבע - פרוטה שוים אינם אפילו כלים, שני שבטענו
ככלים. ולא ככסף דינם שפירות רבינו מלמדנו ה"ה),

ובמשנה12ֿ) וששה". "חמשה כתוב (ר"מ) רומא בדפוס
והחשבון  וששים, חמשה "צ"ל וכתב הגיה כאן למלך
למעלה  אמרנו להפליא. מדויק הוא וחשבונו מדוקדק".
פרוטות. 64 שהן שעורות 32 משקלן מעין ששתי (ה"א)
מזה, ויוצא ופרוטה. מעין שתי הן פרוטה וחמש וששים
כאן  יש - וארבע בששים וכפר אחד באגוז הודה שאם

בפרוטה. והודאה מעין בשתי כאן 13)כפירה שאין
אגוזים]. מאה כתוב: וינציא [בדפוס בפרוטה. הודאה

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14˙B¯BÁÒ ÈÈÓa B‡ ÛÒÎa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿ƒ≈¿
˙‡ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk‰ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe≈¿«≈»∆¬»«≈ƒ≈¿«¬ƒ∆
ÈzL BÚËe ,‰Ëe¯Ùa ÔÈËÁÓ ¯OÚ Ô‰ elÙ‡Â ,Ô‰ÈÓc¿≈∆«¬ƒ≈∆∆¿»ƒƒ¿»¿»¿≈

·iÁ - ˙Á‡a ¯ÙÎÂ ˙Á‡a ‰„B‰ ,ÔÈËÁÓ15:¯Ó‡pL ; ¿»ƒ»¿««¿»«¿«««»∆∆¡«
ÛÒÎk ÌÈÏk‰ Ïk - ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk16ÛÒk BÚË . ∆∆≈ƒ»«≈ƒ¿∆∆¿»∆∆

ÌÈÏÎÂ17‰¯ÈÙka LÈ Ì‡ :ÛÒka ¯ÙÎÂ ÌÈÏka ‰„B‰Â , ¿≈ƒ¿»«≈ƒ¿»««∆∆ƒ≈«¿ƒ»
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;·iÁ - ÔÈÚÓ ÈzL18ÛÒka ‰„B‰ . ¿≈»ƒ«»¿ƒ»»»«∆∆

·iÁ - ‰Ëe¯Ùa ‰„B‰ Ì‡ ,ÌÈÏka ¯ÙÎÂ19Ïk ÔÎÂ . ¿»««≈ƒƒ»ƒ¿»«»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שמואל,15)שם.14) אמר ענן רב "אמר שם: בגמרא
יצאו  לפיכך חייב, - מהן באחת לו והודה מחטין שתי טענו
כלים", או "כסף בתורה כתוב פירוש, שהן". למה כלים
"כלים"? תורה כתבה ולמה כסף, שוה גם כולל כסף והרי
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מאוד  נמוך שוויים אפילו נשבעים כלים שעל ללמד, אלא
שאין  ללמד באה "כלים" שהמילה שם אמרו (אמנם
לכתוב  היה אפשר אבל משתיים, פחותה טענה על נשבעים
שם). (רש"י משניים פחות רבים ואין רבים, לשון "כספים"
כפירה  שאין ודעתם רבינו, על חולקים והרא"ש הרמב"ן
אפילו  מפרוטה פחותה הודאה ואין מפרוטה, פחותה
נאמר  ה"א. פ"ו שבועות הירושלמי על ומסתמכים בכלים,
מהן  באחת לו והודה מחטין שתי טענו אמר, "שמואל שם:
שיהא  פרוטות, שתי שוות שיהו והן חיננא, רב אמר חייב. –
שאמרו  מה מפרשים והם פרוטה". וההודאה פרוטה הטענה
שתי  של שווי צריכים שאין הכוונה שהן", "למה בבבלי
שרב  כתב, הרי"ף על נסים ורבינו פרוטה. ומספיקה מעין,
ועל  מפרוטה, פחות אפילו ממש, שהן כל מפרש גאון האי
שרבינו  פעמים, כמה כבר [נתבאר רבינו. מסתמך דעתו
שנחלקו  מקום בכל הירושלמי נגד כבבלי מכריעים ורבותיו

כסף 16)בהלכה]. כמו שבועה לענין דינו שהוא כלי כל
מעין. שתי שמשמעותו בתורה, רב 17)האמור של מימרא

שם. להיות 18)פפא, צריכה כסף, היא שהכפירה משום
מעין. משום 19)שתי שהיא, כל שהכפירה אףֿעלֿפי

בכלים. שכפר

.Â„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ „ÈÚ‰20‰Ëe¯t ‡l‡ ¯Ùk ‡Ï elÙ‡ , ≈ƒ»»≈∆»¬ƒ…»«∆»¿»
B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÌÈML ÈÓ ÏkL ;ÚaL ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»∆»ƒ∆¿«ƒ¿«¿ƒ

‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ21B‡ ‰Ëe¯t ?„ˆÈk . »∆»¿«¿¿»≈«¿»
„ÚÂ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ëe¯Ù ‰ÂL¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿≈
˙Úe·La ÔÎÂ .ÚaL ‰Ê È¯‰ - BÏ LiL „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«

BM‰‰ÂL B‡ ‰Ëe¯t BÏˆ‡ „È˜Ù‰ elÙ‡ ,ÌÈ¯Ó «¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ∆¿¿»¿≈
ÚaL - ‰„·‡L ÔÚËÂ ,‰Ëe¯Ù22˙BÁt ÏÎÂ . ¿»¿»«∆»¿»ƒ¿»¿»»

ÔÎÂ .BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â ,ÔBÓÓ BÈ‡ - ‰Ëe¯tÓƒ¿»≈»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
‰Ëe¯tÓ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaL - ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»

‰ÏÚÓÂ23. »«¿»

מ.20) שם שמואל, של פ"א 21)מימרא למעלה ראה
ואבידה.22)ה"א. מגניבה שפטור חנם, בשומר המדובר

באונס. ממנו שנגזלה שטען שכיר בשומר שהואֿהדין מובן
(ראה  שם לשבועות בפירושו מיגש, יוסף רבינו כרבו פסק

ה"ח). פ"ב שכירות בפחות 23)הלכות לא כלומר,
תתבאר  הבאה ובהלכה מחלוקת, כל בזה ואין מפרוטה
לחםֿמשנה  (עלֿפי כסף שתי כפירת שצריכה רבינו שיטת

כאן).

.ÊÈ˙Ba¯ e¯B‰24ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰L : ««∆«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒƒ
ÛÒÎ ÈzL ˙ÚË25Úa˙p‰ CÈ¯vL :¯ÓB‡ È‡Â . «¬«¿≈∆∆«¬ƒ≈∆»ƒ«ƒ¿»

˙w˙a Ú·Bz‰ Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzLa ¯tÎiL∆ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿««»ƒ»««≈«¿«»«
ÏhÈÂ ÌÈÓÎÁ26CÈ¯ˆ - ˜ÙÒ ˙ÚËa ÔÈÚaLp‰ È¯‰L . ¬»ƒ¿ƒ…∆¬≈«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈»ƒ

Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzL ˙¯ÈÙk Ì‰ÈÈa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈≈∆¿ƒ«¿≈»ƒ¿««»ƒ»«
.˜ÙqÓƒ»≈

רבותי",24) "הורו רבינו שכתב מקום שבכל כבר, נתבאר
(הרי"ף). אלפי יצחק רבינו ורבו מיגש, יוסף לרבינו התכוון
הרב  רבותי בפירוש: כתב ה"ו, פ"ה ופקדון שאלה ובהלכות

ז"ל. ורבו הלוי יוסף בפירושו 25)ר' מיגש הר"י

כפירה  על נשבעים (שאין דינא האי כתב: מ. לשבועות
וכו' (בלבד) בלחוד במקצת במודה כסף) משתי פחותה
שבועת  מיחייב אחרים) (בענינים אחרינא במידי אבל הוא,
כסף. שתי בכפירה בה) (שאין ביה דלית ואףֿעלֿגב התורה,
על  נשבעים השומרים בשבועת שגם שם, מבאר והוא

סותר 26)פרוטה. רבינו שהרי זו, בהלכה התמיהות רבו
בדין  שם שכתב ה"א, פי"א שכירות בהלכות עצמו דברי
אלא  יטול לא אחת, פרוטה שכרו היה ש"אפילו שכיר
שבועת  גבי כתב שם ח הלכה ב ובפרק בשבועה".
או  המופקד או המושאל הדבר היה "אפילו השומרים:
וכן  עליו". נשבע השומר זה הרי - פרוטה שוה המושכר
הלכה  אותה של (מסיפא הקודמת בהלכה כאן רבינו כתב
הר"י  והרי הלחםֿמשנה), עלֿפי שם שביארנו כמו קשה, לא
לנשבעים  שומרים מדמים בשיטתו וההולכים מיגש
הר"י  שכתב הנימוק מאותו נתמעטו ואלה שאלה ונוטלים,
כמה  נאמרו הוא". בלחוד במקצת במודה דינא "האי מיגש
דחה  סק"ב פט סי' בחושןֿמשפט והש"ך בזה. ישובים
צריכה  שבתחילה לומר, התכוון כאן שרבינו ופירש כולם,
לישבע, התובע את ביתֿדין מחייבים ואז כסף, שתי כפירה
וכשאין  אותה, נוטל - פרוטה על רק ישבע כשהתובע אבל
ואינו  משביעים ביתֿדין אין - כסף שתי על בתחילה כפירה
אבל  קצת, מעורפל הוא בש"ך הסגנון (אמנם כלום נוטל
ואם  זה, שבפירוש הדוחק מן להתעלם אין ברורה). כוונתו
מן  יותר ולתבוע להערים תובע כל יוכל - פירושו נקבל
(ראה  ויטול פרוטה על ישבע ואחרֿכך לו, המגיע

השלמות).

.ÁÔÈ‡27‰È‰zL „Ú ‰Úe·L ·iÁ ˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»«∆ƒ¿∆
¯Bk ?„ˆÈk .‰Úh‰ ÔÈnÓ ‰È„B‰28ÈÏ LÈ ÌÈhÁ »»ƒƒ««¬»≈«ƒƒ≈ƒ

C˙Ï ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa29Ï·‡ .·iÁ - ÌÈhÁ ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»∆∆ƒƒ«»¬»
- ÌÈ¯BÚO ÏL ¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«≈¿¿»ƒ∆»∆¿ƒ

¯eËt30ÔÈn‰Â ,Ba BÏ ‰„B‰ ‡Ï BÚhL ÔÈn‰L ; »∆«ƒ∆¿»…»¿«ƒ
·‰Ê ¯Èc .BÚË ‡Ï Ba BÏ ‰„B‰L31E„Èa ÈÏ LÈ ∆»…¿»ƒ«»»≈ƒ¿»¿

ÛÒk ‰ÚÓ ;ÛÒk ¯È„ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï ,ÔB„wtƒ»…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»ƒ«∆∆»»∆∆
- ‰Ëe¯Ù ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¿»

¯eËt32ÔÎÂ .¯Á‡ ÔÈÓa BÏ ‰„B‰Â ,„Á‡ ÔÈÓ BÚhL ; »∆¿»ƒ∆»¿»¿ƒ«≈¿≈
,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ˙Bi¯ˆÓ ÌÈ¯È„ ‰¯OÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¬»»ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿

˙Bi¯Bˆ ‰¯OÚ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï33¯eËt -34. …ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¬»»ƒ»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

לח:27) סאה.28)שם כור.29)שלשים חצי
שם 30) ראה שעורים. מדמי אפילו שפטור יתבאר ה"י לקמן

דבר. של וכסף,31)טעמו בזהב היא ראשונה דוגמא
ונחושת. בכסף "שתי 32)ושניה אמרו: - שם במשנה,

והקשו  פטור". פרוטה אלא בידי לך אין - בידך לי יש כסף
שתי  שבטוען שסובר שמואל על מזה לט:) (שם בגמרא
ששמואל  ותירצו חייב, - בפרוטה מודה והנתבע כסף מעות
וזה  כסף, מעין שתי משקל כסף כשטען המשנה את מפרש
שטענו  משום נשבע ואינו נחושת, שהיא בפרוטה הודה
לבדה  שהכפירה הסובר ולרב, בשעורים. לו והודה בחיטים
ההודאה, של מהפרוטה חוץ כסף שתי להיות צריכה
אלא  כסף, מתכת דוקא לאו (כלומר, בשוה המשנה תתפרש
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כפר  שלא משום משבועה, ופטור מעין) שתי בשווי מטבע
- האלה הדינים ששני משמע, ולכאורה מלאות. כסף שתי
סתם  "כסף" של משמעותו ומאידך - מחד כסף שתי כפירת
רבינו  אולם בזה. זה תלויים שוויו, או דוקא כסף מתכת -
פסק  א בהלכה ולמעלה משמע. שדווקא כשמואל, כאן פסק
תלויים  הדינים אין שלדעתו ברור, כסף. שתי שכפירה כרב,
כשתבעו  המשנה את לפרש אפשר רב לשיטת וגם בזה, זה
שם). עיין הרשב"א. בשם כאן נסים (רבינו דווקא כסף
שמואל  על חולק שרב הרמב"ן, דעת מביא [בלחםֿמשנה
בהלוואה, זה וכל כרב. והלכה שנינו", "שוה וסובר בזה, גם
כאן  רבינו של ומלשונו תבע. שדווקא רב מודה בפקדון אבל
שהמדובר  כאן הדגיש שהרי כרמב"ן, שדעתו ללמוד, יש

צור.33)בפקדון]. מדינת "מצריות"34)של כשתבע 
היא  שההודאה אףֿעלֿפי ולפיכך אמר, שדווקא דעתו גילה
לו  והודה חיטים כטענו זה הרי - שתבע המתכת באותה

בשעורים.

.Ë‰¯BÓ35‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰ÏB„‚ ¿»¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ‰¯BÓ36‰¯BÓ BÚË Ì‡ Ï·‡ . ¿»¿«»¬≈∆»¬»ƒ¿»¿»

ÔÈ¯ËÈÏ LÓÁ ˙a ‰¯BÓa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÈ¯ËÈÏ ¯OÚ ˙a«∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«»≈ƒ¿ƒ
˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ -37d¯¯‚Ï ÏBÎiL ÈtÓ , ¬≈∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»¿»

LÓÁ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe38,ÏB„b ¯BÊ‡ BÚË Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¬ƒ»«»≈¿≈ƒ¿»≈»
¯eËt - ÔË˜ ¯BÊ‡ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡Â39. ¿»«≈¿¿»ƒ∆»≈»»»

BÏ ‰„B‰Â ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˙a ‰ÚÈ¯È BÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»¿ƒ»«∆¿ƒ«»¿»
ÏBÎiL ÈtÓ ,ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ ¯OÚ ˙a ‰ÚÈ¯Èaƒƒ»«∆∆«¬≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»

¯OÚ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe dÎ˙ÁÏ40Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ..‰ ¿»¿»¿«¬ƒ»«∆∆¿≈…«≈»∆

מג.35) שם לזו.36)ברייתא זו דומות אינן וקטנה גדולה
תהיה 38)שם.37) אלא תבניתה, את תשנה לא והמנורה

שם. ממל בר אבא כרב ממנו 39)דקה. חלק יחתוך שאם
(רש"י  ניכרים האיזור ראשי שהרי החתך, מקום משתנה
הבדל  כל אין שם, הסוגיא מסקנת שלפי רבינו, [דעת שם).
מנורה, נקטה והברייתא וקטנה, גדולה למנורה איזור בין

איזור]. נלמד בד,40)וממנה בחתיכת שהמדובר נראה
לחםֿמשנה). (ראה תפר ללא פתוחות שקצותיה

.ÈÌÈhÁ ¯Bk41¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌÈ¯BÚO ÈÓcÓ Û‡ ¯eËt - ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ∆¬≈≈

ÌÈ¯BÚO E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :BÏ42ÈÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê ‡ˆÓÂ , ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿»∆∆¿ƒ
BÏ ¯ÓB‡Â ,È„Èa EÏ ‰Ó :ÔÈc ˙È·a B¯·ÁÏ ¯Ó‡L∆»««¬≈¿≈ƒ»∆¿¿»ƒ¿≈
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L - E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :¯Á‡‰»«≈≈ƒ¿»¿∆≈≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈ¯BÚO‰ ÈÓc Ú·Bz‰ ÒÙz Ì‡Â .ÌeÏk BÏ ÔzÏƒ≈¿¿ƒ»««≈«¿≈«¿ƒ≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ43. ƒƒƒ»

לה:41) הנתבע 42)בבאֿקמא הודאת מבטלת זו והודאה
על  לו שמחל משום מפרשים: לימא, ד"ה שם (ב'תוספות'

מן 43)השעורים). זה דין מוכיח שם בהלכותיו הרי"ף
גילה  לא שרבינו דינים כמה עוד בפוסקים [נאמרו הגמרא.
התרומות' 'בעל בשם פח סי' בחו"מ ה'טור' א. בהם. דעתו
מדמי  פטור - שעורים על והעידו עדים באו שאפילו מוסיף,
שם  הרא"ש ב. עדים; כמאה בעלֿדין שהודאת שעורים,
וזה  זה ביום חיטים הלוויתיך כשאמר שהמדובר כתב,

אנו  ולפיכך היו, שעורים טוען: והנתבע וזו, זו ובשעה
שעורים, גם עצמה שעה באותה לו הלווה שאלמלי אומרים,
מסר  ולא סתם כשתבע אבל ושעורים, חיטים טוען היה
שלא  הודאה בזה לראות אין - המדויקת ההלוואה שעת
כל  אחת בבת תובע אדם אין שלפעמים שעורים, הלווה
שלא  הלוי, מאיר רבינו בשם כותב שם הרא"ש ג. תביעותיו;
לך  מגיע לא אחרֿכך: טוען כשהנתבע אלא פטור אמרו
אבל  בך, הייתי משטה - שעורים שאמרתי ומה כלום,
'בית  (ראה שהודה מה לשלם חייב - בהודאתו עומד כשהוא
בהגהות  מובא - התרומות' 'בעל ד. שם); חדש' ו'בית יוסף'
שמגיע  הדבר נכון התובע: ענה שאם כותב, - כאן מיימוניות
אחת  בבת הכל לתבוע רציתי שלא אלא שעורים, גם ממך לי
שתי  כפירה צריכה היסת? שבועת של דינה מה ה. חייב; -
שתי  שצריכה כתב פ"ו בשבועות נסים רבינו - לא? או כסף
ישעיה  רבינו דעת וכן דאורייתא, שבועה כעין כסף, מעין
שתיקנו  מה כל ונימוקם: פח), סי' חו"מ יוסף' ב'בית (מובא
של  שבועה מצאנו ולא תיקנו, דאורייתא כעין - חכמים
אין  שממנה אחד, עד נגד משבועה חוץ מזה, בפחות תורה
ונלמדה  הכלל, מן יוצאת היא זו ששבועה משום ללמוד,
אחד  עד יקום "לא כו): יט, (דברים תורה שאמרה ממה
בענין  דבר. רבינו השמיענו לא הפרטים אלה מכל וכו'".
ששומרים  ו, בהלכה רבינו שלדעת להעיר יש היסת, שבועת

והר"י]. הר"ן של נימוקם בטל - פרוטה על נשבעים

.‡ÈÔÚBh‰44Ô‰Ó „Á‡a ‰„B‰Â ,ÔÈÈÓ ÈL B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿≈ƒƒ¿»¿∆»≈∆
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È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
¯Bk :¯Ó‡Â ÔÚBh‰ ÏÈÁ˙‰ .·iÁ - ÔÈhÁ ¯Bk ‡l‡∆»ƒƒ«»ƒ¿ƒ«≈¿»«
¯Bk :¯Ó‡ÈÂ ÂÈ¯·c ÌÈÏLiL Ì„˜Â ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁƒƒ≈ƒ¿»¿¿…∆∆«¿ƒ¿»»¿…«
È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈ¯BÚO¿ƒ≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»≈¿¿»ƒ
ÔÚËp‰L ÔÈicÏ ‰‡¯ Ì‡ ,ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡∆»¿ƒƒƒ¿∆««»ƒ∆«ƒ¿»

ÌÈ¯Ú‰45‰Úe·L ·iÁ -46.¯eËt - Bnz ÈÙÏ Ì‡Â ; ∆¡ƒ«»¿»¿ƒ¿ƒÀ»

שמואל.44) של מימרא לט: להודות 45)שבועות מיהר
שלא  כוונה מתוך טענתו, ישלים שהתובע לפני בשעורים

שבועה. מ:46)יתחייב שם

.·È¯BÎÂ ,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ≈ƒ¿»¿»«≈¿
‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÚO È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«≈¿¿»ƒ¿ƒ¬≈∆
˙·a BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡Â ;¯eËt»¿≈∆∆¿ƒ¿»«∆…«¿«

˙Á‡47¯Ó‡ÈÂ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÌÈhÁ ¯Bk : ««ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿¿…«
Ïk ÔÎÂ .ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ«ƒ¿»≈¿¿»ƒ∆»¿ƒ¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

פטור".47) - תומו לפי "ואם י"א בהלכה להאמור דומה זה
על  בבתֿאחת להיות צריכות וההודאה שהכפירה והטעם,

שטען התובע.מה
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LÈ ÔÓL ÔÈck ‰¯OÚ .ÌÈÒ¯Áa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÓL BÚË¿»∆∆¿»«¬»ƒ¬»»«ƒ∆∆≈
- ÔÈ˜È¯ ÔÈck ‰¯OÚ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬»»«ƒ≈»ƒ
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כפר  שלא משום משבועה, ופטור מעין) שתי בשווי מטבע
- האלה הדינים ששני משמע, ולכאורה מלאות. כסף שתי
סתם  "כסף" של משמעותו ומאידך - מחד כסף שתי כפירת
רבינו  אולם בזה. זה תלויים שוויו, או דוקא כסף מתכת -
פסק  א בהלכה ולמעלה משמע. שדווקא כשמואל, כאן פסק
תלויים  הדינים אין שלדעתו ברור, כסף. שתי שכפירה כרב,
כשתבעו  המשנה את לפרש אפשר רב לשיטת וגם בזה, זה
שם). עיין הרשב"א. בשם כאן נסים (רבינו דווקא כסף
שמואל  על חולק שרב הרמב"ן, דעת מביא [בלחםֿמשנה
בהלוואה, זה וכל כרב. והלכה שנינו", "שוה וסובר בזה, גם
כאן  רבינו של ומלשונו תבע. שדווקא רב מודה בפקדון אבל
שהמדובר  כאן הדגיש שהרי כרמב"ן, שדעתו ללמוד, יש

צור.33)בפקדון]. מדינת "מצריות"34)של כשתבע 
היא  שההודאה אףֿעלֿפי ולפיכך אמר, שדווקא דעתו גילה
לו  והודה חיטים כטענו זה הרי - שתבע המתכת באותה

בשעורים.

.Ë‰¯BÓ35‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰ÏB„‚ ¿»¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ‰¯BÓ36‰¯BÓ BÚË Ì‡ Ï·‡ . ¿»¿«»¬≈∆»¬»ƒ¿»¿»

ÔÈ¯ËÈÏ LÓÁ ˙a ‰¯BÓa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÈ¯ËÈÏ ¯OÚ ˙a«∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«»≈ƒ¿ƒ
˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ -37d¯¯‚Ï ÏBÎiL ÈtÓ , ¬≈∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»¿»

LÓÁ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe38,ÏB„b ¯BÊ‡ BÚË Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¬ƒ»«»≈¿≈ƒ¿»≈»
¯eËt - ÔË˜ ¯BÊ‡ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡Â39. ¿»«≈¿¿»ƒ∆»≈»»»

BÏ ‰„B‰Â ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˙a ‰ÚÈ¯È BÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»¿ƒ»«∆¿ƒ«»¿»
ÏBÎiL ÈtÓ ,ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ ¯OÚ ˙a ‰ÚÈ¯Èaƒƒ»«∆∆«¬≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»

¯OÚ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe dÎ˙ÁÏ40Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ..‰ ¿»¿»¿«¬ƒ»«∆∆¿≈…«≈»∆

מג.35) שם לזו.36)ברייתא זו דומות אינן וקטנה גדולה
תהיה 38)שם.37) אלא תבניתה, את תשנה לא והמנורה

שם. ממל בר אבא כרב ממנו 39)דקה. חלק יחתוך שאם
(רש"י  ניכרים האיזור ראשי שהרי החתך, מקום משתנה
הבדל  כל אין שם, הסוגיא מסקנת שלפי רבינו, [דעת שם).
מנורה, נקטה והברייתא וקטנה, גדולה למנורה איזור בין

איזור]. נלמד בד,40)וממנה בחתיכת שהמדובר נראה
לחםֿמשנה). (ראה תפר ללא פתוחות שקצותיה

.ÈÌÈhÁ ¯Bk41¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌÈ¯BÚO ÈÓcÓ Û‡ ¯eËt - ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ∆¬≈≈

ÌÈ¯BÚO E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :BÏ42ÈÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê ‡ˆÓÂ , ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿»∆∆¿ƒ
BÏ ¯ÓB‡Â ,È„Èa EÏ ‰Ó :ÔÈc ˙È·a B¯·ÁÏ ¯Ó‡L∆»««¬≈¿≈ƒ»∆¿¿»ƒ¿≈
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L - E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :¯Á‡‰»«≈≈ƒ¿»¿∆≈≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈ¯BÚO‰ ÈÓc Ú·Bz‰ ÒÙz Ì‡Â .ÌeÏk BÏ ÔzÏƒ≈¿¿ƒ»««≈«¿≈«¿ƒ≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ43. ƒƒƒ»

לה:41) הנתבע 42)בבאֿקמא הודאת מבטלת זו והודאה
על  לו שמחל משום מפרשים: לימא, ד"ה שם (ב'תוספות'

מן 43)השעורים). זה דין מוכיח שם בהלכותיו הרי"ף
גילה  לא שרבינו דינים כמה עוד בפוסקים [נאמרו הגמרא.
התרומות' 'בעל בשם פח סי' בחו"מ ה'טור' א. בהם. דעתו
מדמי  פטור - שעורים על והעידו עדים באו שאפילו מוסיף,
שם  הרא"ש ב. עדים; כמאה בעלֿדין שהודאת שעורים,
וזה  זה ביום חיטים הלוויתיך כשאמר שהמדובר כתב,

אנו  ולפיכך היו, שעורים טוען: והנתבע וזו, זו ובשעה
שעורים, גם עצמה שעה באותה לו הלווה שאלמלי אומרים,
מסר  ולא סתם כשתבע אבל ושעורים, חיטים טוען היה
שלא  הודאה בזה לראות אין - המדויקת ההלוואה שעת
כל  אחת בבת תובע אדם אין שלפעמים שעורים, הלווה
שלא  הלוי, מאיר רבינו בשם כותב שם הרא"ש ג. תביעותיו;
לך  מגיע לא אחרֿכך: טוען כשהנתבע אלא פטור אמרו
אבל  בך, הייתי משטה - שעורים שאמרתי ומה כלום,
'בית  (ראה שהודה מה לשלם חייב - בהודאתו עומד כשהוא
בהגהות  מובא - התרומות' 'בעל ד. שם); חדש' ו'בית יוסף'
שמגיע  הדבר נכון התובע: ענה שאם כותב, - כאן מיימוניות
אחת  בבת הכל לתבוע רציתי שלא אלא שעורים, גם ממך לי
שתי  כפירה צריכה היסת? שבועת של דינה מה ה. חייב; -
שתי  שצריכה כתב פ"ו בשבועות נסים רבינו - לא? או כסף
ישעיה  רבינו דעת וכן דאורייתא, שבועה כעין כסף, מעין
שתיקנו  מה כל ונימוקם: פח), סי' חו"מ יוסף' ב'בית (מובא
של  שבועה מצאנו ולא תיקנו, דאורייתא כעין - חכמים
אין  שממנה אחד, עד נגד משבועה חוץ מזה, בפחות תורה
ונלמדה  הכלל, מן יוצאת היא זו ששבועה משום ללמוד,
אחד  עד יקום "לא כו): יט, (דברים תורה שאמרה ממה
בענין  דבר. רבינו השמיענו לא הפרטים אלה מכל וכו'".
ששומרים  ו, בהלכה רבינו שלדעת להעיר יש היסת, שבועת

והר"י]. הר"ן של נימוקם בטל - פרוטה על נשבעים
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È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
¯Bk :¯Ó‡Â ÔÚBh‰ ÏÈÁ˙‰ .·iÁ - ÔÈhÁ ¯Bk ‡l‡∆»ƒƒ«»ƒ¿ƒ«≈¿»«
¯Bk :¯Ó‡ÈÂ ÂÈ¯·c ÌÈÏLiL Ì„˜Â ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁƒƒ≈ƒ¿»¿¿…∆∆«¿ƒ¿»»¿…«
È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈ¯BÚO¿ƒ≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»≈¿¿»ƒ
ÔÚËp‰L ÔÈicÏ ‰‡¯ Ì‡ ,ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡∆»¿ƒƒƒ¿∆««»ƒ∆«ƒ¿»

ÌÈ¯Ú‰45‰Úe·L ·iÁ -46.¯eËt - Bnz ÈÙÏ Ì‡Â ; ∆¡ƒ«»¿»¿ƒ¿ƒÀ»

שמואל.44) של מימרא לט: להודות 45)שבועות מיהר
שלא  כוונה מתוך טענתו, ישלים שהתובע לפני בשעורים

שבועה. מ:46)יתחייב שם

.·È¯BÎÂ ,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ≈ƒ¿»¿»«≈¿
‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÚO È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«≈¿¿»ƒ¿ƒ¬≈∆
˙·a BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡Â ;¯eËt»¿≈∆∆¿ƒ¿»«∆…«¿«

˙Á‡47¯Ó‡ÈÂ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÌÈhÁ ¯Bk : ««ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿¿…«
Ïk ÔÎÂ .ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ«ƒ¿»≈¿¿»ƒ∆»¿ƒ¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

פטור".47) - תומו לפי "ואם י"א בהלכה להאמור דומה זה
על  בבתֿאחת להיות צריכות וההודאה שהכפירה והטעם,

שטען התובע.מה

.‚ÈÔÓL ÔÈck ‰¯OÚ ‡BÏÓ48EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ¿¬»»«ƒ∆∆≈ƒ¿»¿≈¿
È¯‰L ;¯eËt - ÔÓL ‡Ïa ÔÈck ‰¯OÚ ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¬»»«ƒ¿…∆∆»∆¬≈
LÈ ÔÓL ÔÈck ‰¯OÚ .ÌÈÒ¯Áa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÓL BÚË¿»∆∆¿»«¬»ƒ¬»»«ƒ∆∆≈
- ÔÈ˜È¯ ÔÈck ‰¯OÚ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬»»«ƒ≈»ƒ
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‰„B‰Â ,ÔÓM‰Â ÔÈck‰ BÚË È¯‰L ;‰Úe·L ·iÁBÏ «»¿»∆¬≈¿»««ƒ¿«∆∆¿»
ÔÈcka49.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««ƒ¿≈…«≈»∆

שמן 48) כמות אלא כדים, תבע שלא משמע זה ולשון
קח:). (כתובות כדים עשרה כטענו 49)כמדת זה והרי

כתב  כאן מיימוניות [בהגהות בשעורים. לו והודה חיטים
חכמים, דעת נגד לח:) (שבועות במשנה כאדמון שפסק
אדמון. דברי את אני רואה אמר: גמליאל שרבן משום
בטענו  גם מחייב גמליאל רבן שהרי קצת, תמוהים ודבריו
מדבריו  ראיה כל אין ולפיכך בשעורים. לו והודה חיטים
תומך  גמליאל שרבן כוונתו, ואולי פטור. שבזה להסוברים
גם  שמן) כדים (עשרה זה בלשון שיש אדמון, של בשיטתו

הכדים]. תביעת

.„ÈÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,‰‡ÂÏ‰ EÏˆ‡ ÈÏ ‰Ó50 »∆ƒ∆¿¿«¿»»…»¿»ƒ≈»
È„Èa EÏ LÈ ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ Ï·‡ ,EnÓ È˙ÈÂÏ ‡ÏÂ¿…»ƒƒƒ¿¬»¬ƒƒƒ»ƒ≈¿¿»ƒ
‰fL :È˙Ba¯ e¯B‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wtƒ»ƒ∆∆¿«≈««∆∆
BÏ ·iÁ ‡e‰L BÚË È¯‰L .Ú·MÈÂ ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ∆¿ƒ¿»¿ƒ»«∆¬≈¿»∆«»
·iÁ˙ Èl ‰Óe ,ÌÈMÓÁ ·iÁ ‡e‰L BÏ ‰„B‰Â ,‰‡Ó≈»¿»∆«»¬ƒƒ«ƒƒ¿«≈
?˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wt ÌeMÓ B‡ ‰‡ÂÏ‰ ÌeMÓ BÏƒ«¿»»ƒƒ»ƒ∆∆

‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ51. ¿»∆«¿ƒ»

הנתבע.50) והרשב"א,51)טענת הראב"ד עליו חלקו
הגמרא  על ומסתמכים הם, מינים שני ופקדון שמלוה ודעתם
אחת  ומתה פרה ושכר פרה שאל בדין צח: בבאֿמציעא
באונסין, חייב ושואל מתה שאולה המשאיל: וטען מהן,
ושנינו  מאונסין. פטור ושוכר מתה שכורה טוען: והנתבע
בגמרא: ושאלו מתה". ששכורה "ישבע צז:) (שם במשנה
לו  שהודה ומה לו, הודה לא - שטענו מה (למה)? "ואמאי
כשני  נידונות ושכירות ששאלה מזה מוכח טענו?". לא -
התרומות' וב'ספר ופקדון. למלוה דומה זה והרי מינים,
לא  שם שהרי זו, ראיה דחה כז) אות ח"ב שביעי (שער

משב  פטור הכול וכופר כלום, הנתבע שם הודה ופירש ועה.
ראיות  כמה עוד והביא שם). (עיין הגמרא כוונת בארוכה
כדעת  להלכה והעלה כולם, ודחה רבינו, על המשיגים של
מלוה  מנה טענו שגם כתב, כאן בהשגותיו [הראב"ד רבינו.
חו"מ  יוסף' וב'בית פטור. - מהם באחד והודה פקדון, ומנה
חיטים  לטענו דומה זה שאין הרשב"א, בשם מבאר פח ס'
משום  שבועה, שחייב מהן באחת לו והודה ושעורים,
כתביעה  נידונות ולפיכך שווים, דיניהן ושעורים שחיטים
שתי  כאן ויש שוים, דיניהם אין ומלוה פקדון אבל אחת,
שלדעת  מובן, תביעה. במקצת הודאה ואין שונות, תביעות
כתביעה  שתיהן את מגדיר הוא שהרי שבועה, חייב רבינו

אחת].

.ÂËÈÏk‰ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÈÏÎe ‰Ó»∆¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»«¿ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰ - EÏ ‡‰Â52BÏ ÔÈ‡L ˙q‰ ÚaLÂ , ¿≈¿¬≈∆»¿ƒ¿»∆≈∆≈

- ÈÏk‰ ‰Ê ÔÈ‡ :ÈÏk‰ ÏÚa ¯Ó‡ .‰Ê ‡l‡ BÏˆ‡∆¿∆»∆»««««¿ƒ≈∆«¿ƒ
B˙Úe·La ÏÏBk53‰Ê ÔÈ‡L ÔÚËp‰ ‰„B‰ .BÈÏk ‰fL ≈ƒ¿»∆∆ƒ¿»«ƒ¿»∆≈∆

‰Úe·L ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡a BÏ ÛlÁ˙Â BÈÏk54Ïk . ƒ¿¿ƒ¿«≈¿«≈¬≈∆«»¿»»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰Ê ÔÈÚa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«¿ƒ¿»∆»¬≈∆»

e¯‡aL BÓk ,˙q‰ ˙Úe·L ·iÁÂ ,‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓƒ¿««»¿«»¿«∆≈¿∆≈«¿
.ÌÈÓÚÙ ‰nk«»¿»ƒ

הכל 52) ככופר דינו לך" ש"הא למדנו ה"ג) (פ"א למעלה
לבבות  מבוא כעין כאן זה דין וכפל משבועה, ופטור
אולם  חייב. - הילך אמר לא שאם משמע, מלשונו הבאות.
הילך  אמר לא אפילו שבפקדון סוברים, והרשב"א הרמב"ן
אפילו  שבפקדון סוברים, והרשב"א הרמב"ן אולם חייב. -

מש  אמר, כאילו זה הרי - הילך אמר הוא לא שפקדון ום
(מגידֿמשנה. נמצא שהוא מקום בכל המפקיד של ברשותו

כסףֿמשנה). (פ"א 53)ראה למעלה שבועה. גלגול מדין
מגלגלים. היסת בשבועת שגם למדנו, מדין 54)הי"ב)

כאן, משמיענו מהם. באחד לו והודה ושעורים, חיטים טענו
זה  אין - הפקדון תמורת אחר כלי לו שנותן שאףֿעלֿפי

כהילך.

ה'תש"פ  סיון י"ג שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
דבר 1) שיטעון עד שבועה חייב במקצת מודה שאין מבאר

בהודאתו, אבידה משיב ודין ושבמניין, ושבמשקל שבמידה
מחוייב  ודין יודע, איני אמר והשאר במקצת מודה ודין

בזה. כיוצא וכל להישבע יכול ואינו שבועה

.‡ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ ˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»ƒ«»«
epÚËiL3ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓaL ¯·„a4 ∆ƒ¿»∆¿»»∆¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
BÏ ‰„BÈÂ5.ÔÈÓaL B‡ Ï˜LÓaL B‡ ‰cÓaL ¯·„a ¿∆¿»»∆¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»

‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ?„ˆÈk≈«¬»»ƒ»ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈhÁ ¯Bk ;‰MÓÁ¬ƒ»ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÈLÓ ÏL ÔÈ¯ËÈÏ ÈzL ;C˙Ï∆∆¿≈ƒ¿ƒ∆∆ƒ≈ƒ¿»¿≈¿
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏËB¯ ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¿¬≈∆«»¿≈…«≈»∆
‡Ï ,CÏ Èz¯ÒÓ ÔÈ¯È„ ‡ÏÓ ÒÈk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ»≈ƒ»ƒ»«¿ƒ»…

ÌÈMÓÁ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ6‡Ï ,CÏ Èz¯ÒÓ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ; »«¿»ƒ∆»¬ƒƒ≈»ƒ»ƒ»«¿ƒ»…
ÔÈ¯Èc ÏL ¯B¯ˆ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ7Ô˙B‡ ˙ÈÓ ‡ÏÂ , »«¿»ƒ∆»¿∆ƒ»ƒ¿…»ƒ»»

ÈÙa8‰z‡ zÁp‰M ‰Óe ,Ba ‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â , ¿»«¿≈ƒ≈«∆»»«∆ƒ«¿»«»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÏËB≈¬≈∆»¿≈…«≈»∆

מג.2) שם וגמרא מב: שבועות שיתבע.3)משנה
המניין.4) או המידה או המשקל, התביעה: היקף יגדיר
שבמידה 5) דבר על אלא נשבעין "אין כתוב: במשנה

בלבדה, שהכפירה לפרש, ואפשר ושבמניין" ושבמשקל
אולם  ההודאה, ולא מסויימת להיות צריכה נשבעים שעליה
שיטעננו  עד אלא חייב אינו "לעולם כתוב: שם בברייתא
שבמשקל  בדבר לו ויודה ושבמניין שבמשקל בדבר

לא.6)ושבמניין. והטענה מסויימת היא ההודאה
לא.7) וההודאה מסויימת אימון 8)הטענה בי נתת כנראה

מלא.

.·‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,CÏ Èz¯ÒÓ ‰‡e·z ‡ÏÓ ˙Èa«ƒ»≈¿»»«¿ƒ»¿«»≈…
Èz¯ÒÓ ÔÈ¯Bk ‰¯OÚ ;ÔÈ¯Bk ‰¯OÚ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ»«¿»ƒ∆»¬»»ƒ¬»»ƒ»«¿ƒ
,ÈÙa Ìz„„Ó ‡Ï È¯‰L ,Ì‰ ‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ ,EÏ¿≈ƒ≈««»≈∆¬≈…¿«¿»¿»«

¯eËt - ÏËB ‰z‡ zÁp‰M ‰Ó ‡l‡9. ∆»«∆ƒ«¿»«»≈»
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orhpeקנד oreh zekld - mihtyn xtq - oeiq b"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

איני 9) אומר והלה ... (תבואה) מלא "בית מב: שם משנה
זה  במקרה פטור". - נוטל אתה שהנחת מה אלא יודע,
ומכיוון  מסויים, בדבר אינן - וההודאה הטענה - שתיהן
כששתיהן  אלא נשבע שאינו א) (הלכה למעלה שלמדנו
בבות. שתי וכתב המשנה מלשון רבינו שינה מסויימות,
לשתי  ומחלקה עצמה המשנה את כך מפרש הוא ואולי
מסויימת  בלתי הודעה ב. מסויימת. בלתי טענה א. בבות:

משנה). לחם (ראה

.‚‰Ê ˙Èa10ÊÈf‰ „Ú ‡ÏÓ11:¯ÓB‡ ‰l‰Â ,EÏ Èz¯ÒÓ «ƒ∆»≈««ƒ»«¿ƒ¿¿«»≈
·iÁ - ÔBlÁ‰ „Ú12.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««««»¿≈…«≈»∆

שם.10) לכותל 11)משנה מחוץ הבולט הקורה חלק
הרי 12)הבית. - כורים כמה בדיוק מסר שלא פי על אף

צריך  בפיקדון שגם לשיטתו, רבינו מסויים. דבר נקרא זה
חייב  כאן ולפיכך הילך ויאמר התובע ליד ימסור שהנתבע
שם  [בתוספות הילך. אמר שלא מכיוון בפיקדון אפילו
בעין, אינם כשהפירות שהמדובר פירשו, זה המתחיל דיבור
לשיטת  זה לתירוץ צריכים אנו הילך. כאן אין כך ומשום
לא  אפילו שפיקדון א) הלכה ג פרק למעלה (ראה הרשב"א
סתם: כתוב במשנתנו משנה). (לחם כהילך דינו הילך אמר
הזכירה  ולא חייב", החלון עד אומר וזה הזיז עד אומר "זה
שהרי  רבינו, דברי ומסתברים זה": "בית באמר שהמדובר
בתים  שישנם משום הוא, מסויים שאינו דבר סתם" "בית

קטנים]. ובתים גדולים

.„˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ‡13¯·„a ‰„BiL „Ú ‰Úe·L ·iÁ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»«∆∆¿»»
:¯Ó‡Â B¯·Á ÔÚhL ÈÓ ?„ˆÈk .Ba ¯tÎÏ BÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»ƒ¿…≈«ƒ∆»«¬≈¿»«
‰Ê ¯ËLaL ÌÈMÓÁ ,EÏˆ‡ ÈÏ LÈ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó≈»ƒ»ƒ≈ƒ∆¿¿¬ƒƒ∆ƒ¿»∆
ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,¯ËL ‡Ïa ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿…¿»≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ
ÏÈÚBz ‡Ï ¯ËM‰L ;˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ¯ËMaL∆«¿»≈∆∆¿ƒ¿»∆«¿»…ƒ
Ùk elÙ‡Â ,Ba ÔÈ„aÚLÓ ÂÈÒÎ Ïk È¯‰Â ,B˙¯ÈÙk Ba¯ ¿ƒ»«¬≈»¿»»¿À¿»ƒ«¬ƒ»«

˙q‰ ÚaL CÎÈÙÏ .ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ Ba14ÏÚ »»«»¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆≈«
ÌÈMÓÁ‰15. «¬ƒƒ

רמח.13) אות א פרק מציעא בבא רב 14)רי"ף מתקנת
חפץ. נקיטת בלי זה,15)נחמן דין מנמק שם ברי"ף

קרקעות  שעבוד והודאות כפירות על נשבעים שאין משום
נימוק  כאן הוסיף ורבינו ג). הלכה ה פרק לקמן (ראה
בפני  נימוק שכל ונראה, כפירתו". בו תועיל לא "שהשטר
כתב  [וכן במקצת. מודה משבועת לפטרו כדי מספיק עצמו
משום  זה על נשבעים שאין מבאר והוא משנה. בלחם
שגם  ודעתו כהילך. זה והרי כגבוי, הוא בשטר שמלוה
לקבל  וקשה הילך, מטעם הוא קרקעות שעבוד של  הפטור
שאין  למדנו מקומות ובכמה מב: בשבועות שהרי דבריו,
רבינו  של ומנימוקו וכלל] ופרט מכלל הקרקעות על נשבעים
חמישים  על הנתבע של ידו כתב התובע הוציא שאם יוצא,
תובע  והוא נפרעתי לא לומר נאמן יהיה שהמלוה בו וכתוב
פי  על ואף פטור, כן גם - כתב בלי שהלווה חמישים עוד
ש"ך  (ראה לכפור יכול אינו שהרי משועבדים, נכסיו שאין
הוציא  שאם משנה, במגיד וכתב נא). סימן משפט חושן
היא  כשההלוואה או נאמנות בו שאין הלווה של ידו כתב
על  אף החוב. את פרעתי לטעון הלווה יכול כן ואם בעדים

המלוה  חייב לוויתי, לא לטעון יכול אינו שהלווה פי
לוויתי  לא טען: אם אפילו לומר שהתכוון ונראה שבועה,
שחייב  פשיטא חמישים פרעתי טען שאם חמישים, אלא

שם). (ראה

.‰¯ËL16,ÔÈÓ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚÏÒ Ba ·e˙kL ¿»∆»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿»
Ì‰ E„Èa ÈÏ LiL ÌÈÚÏÒ LÓÁ :¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ«¿∆≈»≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»¿≈
LÏL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,Ba ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ¿«…∆≈≈¿¿»ƒ∆»»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËMa ÌÈ·e˙k‰ Ì‰Â¿≈«¿ƒ«¿»««ƒ∆≈¿«¿ƒ

ÌÈzLa ‡l‡ ‰Ê ¯ËLa17¯LÙ‡L ÚÏÒa ‰„B‰ È¯‰Â , ƒ¿»∆∆»ƒ¿«ƒ«¬≈»¿∆«∆∆¿»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - da ¯tÎÏ18·ÈLÓk ‡e‰L ÈtÓ ; ƒ¿…»¬≈∆»ƒ¿≈∆¿≈ƒ

- ‰„·‡ ·ÈLiL ÏkL :‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙w˙Â ,‰„·‡¬≈»¿«»«¬»ƒƒ∆…∆»ƒ¬≈»
Ú·MÈ ‡Ï19BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,20ÔÎÂ .21¯ÓB‡‰ …ƒ»«¿∆≈«¿ƒ¿¿≈»≈

‰l‰Â ,‰Ó E„Èa ÈÏ LiL ‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ :B¯·ÁÏ«¬≈»«ƒ«»∆≈ƒ¿»¿»∆¿«»
·ÈLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡≈≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ¬≈∆≈ƒ

‰„·‡22¯eËÙe ,23˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡24CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈»»«ƒ¿«∆≈¿≈»ƒ
EÈ·‡Ï ‰È‰ ‰Ó :¯Ó‡Â BÓˆÚÓ ‰„B‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»≈«¿¿»«»∆»»¿»ƒ
- ÌÈMÓÁ BÏ ¯‡LÂ ,ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ BÏ Èz˙Â ,È„Èa¿»ƒ¿»«ƒ¬ƒƒƒ»ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÚhL L¯BÈ Ï·‡ .˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡ ¯eËt ‰fL∆∆»«ƒ¿«∆≈¬»≈∆»«
„Èa B‡ E„Èa È·‡Ï LiL È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡Â¿»«¬ƒ≈«¿««∆≈¿»ƒ¿»¿¿«
,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa BÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ó EÈ·‡»ƒ»∆¿≈≈¿»ƒ∆»¬ƒƒ
‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡ È·‡ „Èa BÏ ÔÈ‡ B‡≈¿«»ƒ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆

Ú·MÈÂ ,˙ˆ˜Óa25. ¿ƒ¿»¿ƒ»«

ד.16) מציעא בבא בטענת 17)ברייתא כלל משגיחים אין
מניין  בשטר לכתוב דקדק שלא מכיוון חמש, שתובע המלוה
עוד  לתבוע שיכול (מובן לשתיים שהכוונה מסתבר מדויק,

פה). על כמלוה שהלכה 18)שלוש עקיבא, כרבי פסק
יחיד. דעת נגד מקום בכל האבידה 19)כמותו כשבעל

לי. משיב שאתה ממה יותר מצאת י"ג 20)טוען בפרק
נחייבהו  שאם ונימקו, כ. הלכה ואבידה גזילה מהלכות
עליו  יטילו שלא כדי מציאה, מלהגביה יימנע להישבע

לח:21)שבועה. שבועות יכול 22)משנה שהיה משום
מציעא  (בבבא אמרנו עצמו המלוה כשתבעו הכל. לכפור
בפני  אבל חובו, בעל בפני לשקר כך כל מעיז אדם שאין ג.)

יח:). (כתובות מעיז - בברייתא 23)בנו שנוי זה דין
וחכמים  חייב אומר יעקב בן אליעזר רבי יח.) (כתובות
כרבי  פסק קסב אלף אות ו פרק בשבועות והרי"ף פוטרים.
רבי  משנת סב.): (עירובין שאמרו מפני יעקב בן אליעזר
כנראה  משיטתו כאן נטה ורבינו ונקי. קב יעקב בן אליעזר
בעלי  בזה [האריכו חכמים. כשיטת היא משנה שסתם מפני
משנה  סתם נגד גם יעקב בן אליעזר כרבי הלכה אם הכללים
שהרי"ף  מבאר, משנה ובמגיד בזה]. להאריך מקום כאן ואין
מנה, לאבי חייב שאתה יודע אני ברי: שטוען ליורש התכוון
זו). בהלכה האחרונה הבבא (ראה מודה רבינו גם ובברי

פטור 24) וסתם פטור", זה "הרי רבינו: כתב הקודמת בבבא
משבועת  פטור משמעותו במקצת מודה בדיני האמור
ובמגיד  מהיסת. גם פטור וכאן היסת, נשבע אבל התורה
אבידה  משיב אינו סלעים גבי ההבדל: נימוק מבאר משנה
אותו  מחייבים ולפיכך ברי, טענת טוען המלוה שהרי ממש,
- מאביו ששמע מה על מסתמך שהוא היורש אבל היסת,
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איני 9) אומר והלה ... (תבואה) מלא "בית מב: שם משנה
זה  במקרה פטור". - נוטל אתה שהנחת מה אלא יודע,
ומכיוון  מסויים, בדבר אינן - וההודאה הטענה - שתיהן
כששתיהן  אלא נשבע שאינו א) (הלכה למעלה שלמדנו
בבות. שתי וכתב המשנה מלשון רבינו שינה מסויימות,
לשתי  ומחלקה עצמה המשנה את כך מפרש הוא ואולי
מסויימת  בלתי הודעה ב. מסויימת. בלתי טענה א. בבות:

משנה). לחם (ראה

.‚‰Ê ˙Èa10ÊÈf‰ „Ú ‡ÏÓ11:¯ÓB‡ ‰l‰Â ,EÏ Èz¯ÒÓ «ƒ∆»≈««ƒ»«¿ƒ¿¿«»≈
·iÁ - ÔBlÁ‰ „Ú12.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««««»¿≈…«≈»∆

שם.10) לכותל 11)משנה מחוץ הבולט הקורה חלק
הרי 12)הבית. - כורים כמה בדיוק מסר שלא פי על אף

צריך  בפיקדון שגם לשיטתו, רבינו מסויים. דבר נקרא זה
חייב  כאן ולפיכך הילך ויאמר התובע ליד ימסור שהנתבע
שם  [בתוספות הילך. אמר שלא מכיוון בפיקדון אפילו
בעין, אינם כשהפירות שהמדובר פירשו, זה המתחיל דיבור
לשיטת  זה לתירוץ צריכים אנו הילך. כאן אין כך ומשום
לא  אפילו שפיקדון א) הלכה ג פרק למעלה (ראה הרשב"א
סתם: כתוב במשנתנו משנה). (לחם כהילך דינו הילך אמר
הזכירה  ולא חייב", החלון עד אומר וזה הזיז עד אומר "זה
שהרי  רבינו, דברי ומסתברים זה": "בית באמר שהמדובר
בתים  שישנם משום הוא, מסויים שאינו דבר סתם" "בית

קטנים]. ובתים גדולים

.„˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ‡13¯·„a ‰„BiL „Ú ‰Úe·L ·iÁ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»«∆∆¿»»
:¯Ó‡Â B¯·Á ÔÚhL ÈÓ ?„ˆÈk .Ba ¯tÎÏ BÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»ƒ¿…≈«ƒ∆»«¬≈¿»«
‰Ê ¯ËLaL ÌÈMÓÁ ,EÏˆ‡ ÈÏ LÈ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó≈»ƒ»ƒ≈ƒ∆¿¿¬ƒƒ∆ƒ¿»∆
ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,¯ËL ‡Ïa ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿…¿»≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ
ÏÈÚBz ‡Ï ¯ËM‰L ;˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ¯ËMaL∆«¿»≈∆∆¿ƒ¿»∆«¿»…ƒ
Ùk elÙ‡Â ,Ba ÔÈ„aÚLÓ ÂÈÒÎ Ïk È¯‰Â ,B˙¯ÈÙk Ba¯ ¿ƒ»«¬≈»¿»»¿À¿»ƒ«¬ƒ»«

˙q‰ ÚaL CÎÈÙÏ .ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ Ba14ÏÚ »»«»¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆≈«
ÌÈMÓÁ‰15. «¬ƒƒ

רמח.13) אות א פרק מציעא בבא רב 14)רי"ף מתקנת
חפץ. נקיטת בלי זה,15)נחמן דין מנמק שם ברי"ף

קרקעות  שעבוד והודאות כפירות על נשבעים שאין משום
נימוק  כאן הוסיף ורבינו ג). הלכה ה פרק לקמן (ראה
בפני  נימוק שכל ונראה, כפירתו". בו תועיל לא "שהשטר
כתב  [וכן במקצת. מודה משבועת לפטרו כדי מספיק עצמו
משום  זה על נשבעים שאין מבאר והוא משנה. בלחם
שגם  ודעתו כהילך. זה והרי כגבוי, הוא בשטר שמלוה
לקבל  וקשה הילך, מטעם הוא קרקעות שעבוד של  הפטור
שאין  למדנו מקומות ובכמה מב: בשבועות שהרי דבריו,
רבינו  של ומנימוקו וכלל] ופרט מכלל הקרקעות על נשבעים
חמישים  על הנתבע של ידו כתב התובע הוציא שאם יוצא,
תובע  והוא נפרעתי לא לומר נאמן יהיה שהמלוה בו וכתוב
פי  על ואף פטור, כן גם - כתב בלי שהלווה חמישים עוד
ש"ך  (ראה לכפור יכול אינו שהרי משועבדים, נכסיו שאין
הוציא  שאם משנה, במגיד וכתב נא). סימן משפט חושן
היא  כשההלוואה או נאמנות בו שאין הלווה של ידו כתב
על  אף החוב. את פרעתי לטעון הלווה יכול כן ואם בעדים

המלוה  חייב לוויתי, לא לטעון יכול אינו שהלווה פי
לוויתי  לא טען: אם אפילו לומר שהתכוון ונראה שבועה,
שחייב  פשיטא חמישים פרעתי טען שאם חמישים, אלא

שם). (ראה

.‰¯ËL16,ÔÈÓ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚÏÒ Ba ·e˙kL ¿»∆»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿»
Ì‰ E„Èa ÈÏ LiL ÌÈÚÏÒ LÓÁ :¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ«¿∆≈»≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»¿≈
LÏL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,Ba ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ¿«…∆≈≈¿¿»ƒ∆»»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËMa ÌÈ·e˙k‰ Ì‰Â¿≈«¿ƒ«¿»««ƒ∆≈¿«¿ƒ

ÌÈzLa ‡l‡ ‰Ê ¯ËLa17¯LÙ‡L ÚÏÒa ‰„B‰ È¯‰Â , ƒ¿»∆∆»ƒ¿«ƒ«¬≈»¿∆«∆∆¿»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - da ¯tÎÏ18·ÈLÓk ‡e‰L ÈtÓ ; ƒ¿…»¬≈∆»ƒ¿≈∆¿≈ƒ

- ‰„·‡ ·ÈLiL ÏkL :‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙w˙Â ,‰„·‡¬≈»¿«»«¬»ƒƒ∆…∆»ƒ¬≈»
Ú·MÈ ‡Ï19BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,20ÔÎÂ .21¯ÓB‡‰ …ƒ»«¿∆≈«¿ƒ¿¿≈»≈

‰l‰Â ,‰Ó E„Èa ÈÏ LiL ‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ :B¯·ÁÏ«¬≈»«ƒ«»∆≈ƒ¿»¿»∆¿«»
·ÈLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡≈≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ¬≈∆≈ƒ

‰„·‡22¯eËÙe ,23˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡24CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈»»«ƒ¿«∆≈¿≈»ƒ
EÈ·‡Ï ‰È‰ ‰Ó :¯Ó‡Â BÓˆÚÓ ‰„B‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»≈«¿¿»«»∆»»¿»ƒ
- ÌÈMÓÁ BÏ ¯‡LÂ ,ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ BÏ Èz˙Â ,È„Èa¿»ƒ¿»«ƒ¬ƒƒƒ»ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÚhL L¯BÈ Ï·‡ .˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡ ¯eËt ‰fL∆∆»«ƒ¿«∆≈¬»≈∆»«
„Èa B‡ E„Èa È·‡Ï LiL È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡Â¿»«¬ƒ≈«¿««∆≈¿»ƒ¿»¿¿«
,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa BÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ó EÈ·‡»ƒ»∆¿≈≈¿»ƒ∆»¬ƒƒ
‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡ È·‡ „Èa BÏ ÔÈ‡ B‡≈¿«»ƒ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆

Ú·MÈÂ ,˙ˆ˜Óa25. ¿ƒ¿»¿ƒ»«

ד.16) מציעא בבא בטענת 17)ברייתא כלל משגיחים אין
מניין  בשטר לכתוב דקדק שלא מכיוון חמש, שתובע המלוה
עוד  לתבוע שיכול (מובן לשתיים שהכוונה מסתבר מדויק,

פה). על כמלוה שהלכה 18)שלוש עקיבא, כרבי פסק
יחיד. דעת נגד מקום בכל האבידה 19)כמותו כשבעל

לי. משיב שאתה ממה יותר מצאת י"ג 20)טוען בפרק
נחייבהו  שאם ונימקו, כ. הלכה ואבידה גזילה מהלכות
עליו  יטילו שלא כדי מציאה, מלהגביה יימנע להישבע

לח:21)שבועה. שבועות יכול 22)משנה שהיה משום
מציעא  (בבבא אמרנו עצמו המלוה כשתבעו הכל. לכפור
בפני  אבל חובו, בעל בפני לשקר כך כל מעיז אדם שאין ג.)

יח:). (כתובות מעיז - בברייתא 23)בנו שנוי זה דין
וחכמים  חייב אומר יעקב בן אליעזר רבי יח.) (כתובות
כרבי  פסק קסב אלף אות ו פרק בשבועות והרי"ף פוטרים.
רבי  משנת סב.): (עירובין שאמרו מפני יעקב בן אליעזר
כנראה  משיטתו כאן נטה ורבינו ונקי. קב יעקב בן אליעזר
בעלי  בזה [האריכו חכמים. כשיטת היא משנה שסתם מפני
משנה  סתם נגד גם יעקב בן אליעזר כרבי הלכה אם הכללים
שהרי"ף  מבאר, משנה ובמגיד בזה]. להאריך מקום כאן ואין
מנה, לאבי חייב שאתה יודע אני ברי: שטוען ליורש התכוון
זו). בהלכה האחרונה הבבא (ראה מודה רבינו גם ובברי

פטור 24) וסתם פטור", זה "הרי רבינו: כתב הקודמת בבבא
משבועת  פטור משמעותו במקצת מודה בדיני האמור
ובמגיד  מהיסת. גם פטור וכאן היסת, נשבע אבל התורה
אבידה  משיב אינו סלעים גבי ההבדל: נימוק מבאר משנה
אותו  מחייבים ולפיכך ברי, טענת טוען המלוה שהרי ממש,
- מאביו ששמע מה על מסתמך שהוא היורש אבל היסת,
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- הכל לכפור להעיז לנתבע קשה ולא שמא, טענת זו הרי
משנה  ובכסף לגמרי. ופטור ממש אבידה משיב זה הרי
סלעים  גבי באמרו זה רמז שרבינו ואומר נופך מוסיף
כ"ף  בלי אבידה" "משיב כתב וביורש אבידה" "כמשיב
"כמשיב" שכתבה המשנה מלשון מופרכת סברתו (ולכאורה
שבתקופת  משום פירכא, מכאן אין אולם יורשים, גבי
הבדילו  לא כך ומשום היסת שבועת תוקנה טרם המשנה

ל"כמשיב"). "משיב" בן 25)בין אליעזר רבי גם בזה
ש"ך  ראה למעלה. שביארנו כמו משנה, (מגיד מודה יעקב

פב). קטן סעיף עה סימן משפט חושן

.Â‰Ó26ÈÏÂÈÏÚ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,‰Ê ÔBkLÓ ÏÚ E„Èa »∆ƒ¿»¿««¿∆≈¿¿»ƒ»»
˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡27ÔÈ‡ Ì‡Â , ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆¿ƒ¿»¿ƒ≈

‰Ê È¯‰ - ˙BÁt B‡ ÌÈMÓÁ ‡l‡ ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆∆»¬ƒƒ»¬≈∆
Ô‰a ‰„B‰L ÌÈMÓÁ‰ ÌlLÓe ,ÚaL28‰È‰ . ƒ¿»¿«≈«¬ƒƒ∆»»∆»»

ÏBÎÈ ‰ÂÏn‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯˙È B‡ ‰‡Ó ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆≈»»≈ƒ¿««¿∆»
ÂÈÓ„ È„k „Ú ÂÈÏÚ ÔÚËÏ29ÚaL ‰ÂÏn‰ È¯‰ - ƒ¿…»»«¿≈»»¬≈««¿∆ƒ¿»

ÏËBÂ30ÚaL - ÌÈBÓL ‰ÂL ‰È‰ .ÔBkLn‰ ÈÓcÓ ¿≈ƒ¿≈««¿»»»∆¿ƒƒ¿»
ÔÓ ÔÏËBÂ ,ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰««¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿¿»ƒ
ÌÈ¯OÚ‰ ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Âl‰ ÚaLÂ ,ÔBkLn‰««¿¿ƒ¿»«…∆ƒ«»«»∆¿ƒ

Ô‰a ¯ÙkL31‡l‡ ÔBkLÓ ‰Ê ÔÈ‡ :¯Ó‡Â Ïka ¯Ùk . ∆»«»∆»««…¿»«≈∆«¿∆»
ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰ ÚaL - ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡Â ,ÔB„wtƒ»¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿»««¿∆∆≈

ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ32ÏÚ ˙q‰ ‰Âl‰ ÚaLÂ , »ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«…∆∆≈«
ÌÈ¯OÚ‰33. »∆¿ƒ

המשכון 26) באבד דומים דינים נשנו מג. שבועות במשנה
סובר  ורבינו המלוה. ובין שוויו בין ההפרש את תובע ִולווה
שבהלכה  הדינים כל מסתעפים ומכאן כהילך, אינו שמשכון

כהילך,27)זו. אינו שמשכון כללי, דין משמיעה זו בבא
מדין  הנובעים המפורטים הדינים יתבארו הבאות ובבבות
בחמישים. והודה מנה כשתבעו בהם והמדובר זה. כללי

שוויו 29)פשוט.28) כדי עד סכום שהלווה לטעון יכול
בו. מחזיק שהוא משום המשכון, אינו 30)של והלווה

במקצת. מודה שבועת ידי על עצמו לפטור ואין 31)יכול
עליהם. משכון המלוה הקודמת.32)ביד בבבא כמו

למדנו,33) ג הלכה א פרק למעלה הכל. כופר שהוא משום
שיישבע  תיקנו וחכמים התורה משבועת פטור הכל שכופר

היסת.

.ÊE„Èa ÈÏ ‰Ó34LÈ È‡cÂ ÌÈMÓÁ :¯ÓB‡ ‰l‰Â , »∆ƒ¿»¿¿«»≈¬ƒƒ««≈
Ô‰a ·iÁ È‡ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ÌÈMÓÁ‰ Ï·‡ ,È„Èa EÏ¿¿»ƒ¬»«¬ƒƒ≈ƒ≈«ƒ¬ƒ«»»∆
‰„B‰L ÈtÓ ,‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï B‡»¬≈∆¿À»¿»ƒ¿≈∆»
,Ba ¯ÙkL ˙ˆ˜na Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿≈»¿ƒ»««ƒ¿»∆»«
‡Ïa ‰n‰ ÌlLÓ CÎÈÙÏ ,Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈≈«¿ƒ»¿«≈«»∆¿…

‰Úe·L35ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .36ÏÚ ¿»¿≈…«≈»∆¿≈¿«¬ƒ«
·iÁ È‡L È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L ¯·c ÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓƒ∆≈»«»»∆≈≈«¿««∆¬ƒ«»

Ba37.

צח.34) מציעא בבבא רבא של מנוסח 35)מימרא זה כלל
ההלכה  (ראה משלם" לישבע יכול שאינו "מתוך בגמרא:

הגאונים.36)הבאה). בלי 37)מתקנת הוא והחרם
התובע. של שמו הזכרת

.Á‰Ó38,ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „Ú È¯‰Â ,E„Èa ÈÏ »∆ƒ¿»¿«¬≈≈∆»≈ƒ»»
„‚k ÈÏ ·iÁ ‰z‡ Ï·‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈≈¬»«»«»ƒ¿∆∆
,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó B˙B‡»∆¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«

ÌlLÓe39‡e‰ È¯‰L ?Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ó ÈtÓe . ¿«≈ƒ¿≈»≈»ƒ»«∆¬≈
˙‡„Ú‰a ÚaLp‰ ÔÈ‡Â ,„Ú‰ Ba „ÈÚ‰L ‰na ‰„BÓ∆«∆∆≈ƒ»≈¿≈«ƒ¿»¿«¬»«
B˙e„Úa ¯tÎÈÂ „Ú‰ ˙‡ LÈÁÎiL „Ú ÚaL „Á‡ „Ú≈∆»ƒ¿»«∆«¿ƒ∆»≈¿ƒ¿…¿≈
,„Á‡ „Ú Ba LiL ¯ËL : CÎÈÙÏ .B˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÈÂ¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒ»¿»∆≈≈∆»

BÚ¯tL ÔÚËÂ40Ô¯Ùk ÔÎÂ ;41,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ‡aL ¿»«∆¿»¿≈«¿»∆»»»≈∆»
·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÔB„wt‰ EÏ Èz¯ÊÁ‰ B‡ Ú¯tL ÔÚËÂ¿»«∆»«∆¡«¿ƒ¿«ƒ»¬≈∆¿À»
‰OÚÓ .ÌlLÓe ,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L¿»¿≈»¿ƒ»«¿«≈«¬∆

„Á‡a42,„Á‡ „Ú ÈÙa B¯·ÁÓ ÛÒk ÔBLÏ ÛËÁL , ¿∆»∆»«¿∆∆≈¬≈ƒ¿≈≈∆»
e¯Ó‡Â ;ÈzÙËÁ ÈlLÂ ÈzÙËÁ :Ôk ¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»«««≈»«¿ƒ¿∆ƒ»«¿ƒ¿»¿

ÌÈÓÎÁ43,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ : ¬»ƒ¬≈∆¿À»¿»¿≈»¿ƒ»«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌlLÓe¿«≈¿≈…«≈»∆

וידוע 38) לד. בתרא בבבא הוא זו שבהלכה הדינים מקור
אבא". דרב "נסכא בשם: ובפוסקים המדובר 39)בגמרא

זמן  תוך שהוא כגון פרעתי, לטעון יכול אינו כשהנתבע
הנתבע  או התובע מיד ידו זזה שלא מעיד כשהעד או פירעון
המקרים  משני אחד כשאין אבל עכשיו, עד ההלוואה משעת
שהרי  פרעתי, לטעון יכול שהיה במיגו הנתבע נאמן - האלו
בעדים, שלא פרעתי לטעון נאמן עדים שני בפני לווה אפילו
ואין  א. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א בפרק שנתבאר כמו
משום  העד, את להכחיש יכול שהיה למיגו זה מיגו לדמות

מ  (בשבועות למדנו אחד עד נגד הכתוב ששבועה מן (.
ולכל  עוון לכל באיש אחד עד יקום "לא טו): יט, (דברים
אמרו  לזה ובקשר לשבועה. הוא קם אבל - חטאת"
עד  - ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל בברייתא:
שבועה  בלי לפוטרו אפשר אי ולפיכך שבועה" מחייבו אחד
הלוואה  עדי שני אין שלפנינו, בנידון אבל העד, נגד
על  אין כך ומשום פרעתי טוען כשהוא ממון אותו מחייבים
רב  האמין לא ולמה משנה). (מגיד זו שבועה חובת הנתבע
משום  החזרתי? לטעון: שיכול מיגו מכוח החוטף את אבא
בעדים. שלא החזרתי לטעון נאמן אינו בעדים שהגוזל

כששטר 40) פרעתי, לומר נאמן היה לא עדים שני היו ואילו
התובע. ביד אחד 41)מקויים ובא לוויתי לא שטען כגון

במגיד  (ראה ופרעתי לוויתי וטען: הלווה וחזר שלווה והעיד
משנה). וכסף והסכימו 43)שם.42)משנה שם אבא רב

אבא" דרב "נסכא שמו: על זו הלכה ונקראה לדעתו אחרים
מהותך). כסף לשון = (נסכא

.ËEÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó44‡È·‰ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï , »∆ƒ¿ƒƒ…»¿»ƒ≈»≈ƒ
ÌÈL eÈ‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÙa epnÓ ‰ÂlL „Á‡ „Ú≈∆»∆»»ƒ∆¿»»ƒ¿ƒ»¿«ƒ

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÓe Ô¯Ùk ˜ÊÁÓ ‰È‰45‰Ê È¯‰ - »»À¿»«¿»¿«≈¿∆ƒ¿»≈¬≈∆
ÔÈ·iÁÓ ÌÈML ÌB˜Ó ÏkL ;„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÚaLƒ¿»«ƒ≈∆»∆»»∆¿«ƒ¿«¿ƒ
:¯Ó‡Â ¯ÊÁ .‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ B˙B‡»∆»¿«¿¿»»«¿»«

‰Úe·L ‡Ïa ÌlLÓ - ÈzÚ¯t46e¯‡aL BÓk ,47. »«¿ƒ¿«≈¿…¿»¿∆≈«¿

הקודמת.44) שבהלכה כפרן דין לבאר באה זו הלכה כל
א.45) הלכה ו פרק מחוייב 46)לקמן אינו התובע

י"א.47)שבועה. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"ד בפרק
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.ÈE„Èa ÈÏ ‰Ó48ÌÈ„Ú‰Â ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ , »∆ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿»≈ƒ
e˜Òt - ÌÈMÓÁ BÏˆ‡ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ»»∆¬«ƒ≈∆¿¬ƒƒ»¿
ÏÚ Ú·MÈÂ ÌÈMÓÁ ÌlLiL ,‰ÎÏ‰ ÌÈB‡b‰ Ïk»«¿ƒ¬»»∆¿«≈¬ƒƒ¿ƒ»««
˙‡„Ú‰Ó ‰ÏB„b ÂÈt ˙È„B‰ ‡‰z ‡lL ;¯‡M‰«¿»∆…¿≈»«ƒ¿»≈«¬»«

ÌÈ„Ú49. ≈ƒ

ג.48) מציעא מחייבת 49)בבא בחמישים פיו הודאת אם
כזו  עדים שהעדאת שכן כל שכפר, החמישים על שבועה

חייא). רבי תני (שם, שבועה מחייבת

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כגון 1) התורה, מן עליהם נשבעים שאין הדברים כל מבאר

עם  כלים טענו ודין והקדשות, ושטרות ועבדים קרקעות
על  נשבעים ושאין עליהם, נשבעים שאין מהדברים אחד

וקטן. שוטה חרש טענת

.‡ÌÈ¯·„ el‡Â2‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L3: ¿≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¬≈∆ƒ«»
ÏÚ Û‡ .˙BLc˜‰‰Â ˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ˙BÚ˜¯w‰««¿»¿»¬»ƒ¿«¿»¿«∆¿≈««
B‡ ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ LiL B‡ ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L Ètƒ∆»¿ƒ¿»∆≈»»≈∆»

ÔÈ¯ÓBM‰ ˙ÚË ÔÚËÂ ¯ÓML4.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆»«¿»««¬««¿ƒ¬≈∆»
Lc˜‰Ï Ë¯t - e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL5; ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈¿»¿∆¿≈
eLw‰L ÌÈ„·ÚÏÂ ˙BÚ˜¯˜Ï Ë¯t - ÌÈÏk B‡ ÛÒk6 ∆∆≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»ƒ∆À¿

˙BÚ˜¯˜Ï7ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,˙B¯ËL e‡ˆÈ ÔÎÂ ; ¿«¿»¿≈»¿¿»∆≈»»
Ô‰aL ‰È‡¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÎÎe ÛÒÎk8Ôlk ÏÚÂ . ¿∆∆¿≈ƒ¿≈»∆»»¿»»∆»∆¿«À»

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL9ıeÁ ;È‡cÂ ˙ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ , ƒ¿»¿«∆≈ƒ»¿»»«¬«««
Ì‰ÈÏÚ ·iÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,˙BLc˜‰‰ ÔÓƒ«∆¿≈∆««ƒ∆≈«»¬≈∆
Ì‰ÈÏÚ Ú·MiL ÌÈÓÎÁ ewz ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L¿»ƒ«»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»«¬≈∆

‰¯Bz ÏL ÔÈÚk10˙BLc˜‰a eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k ,11. ¿≈∆»¿≈∆…¿«¿¿«∆¿≈

מב.2) שבועות שהיא.3)משנה, שבועה שומר 4)כל
נאנס. - שכיר שומר נאבד, או הפקדון נגנב שטען: חנם

אדם.5) בן של רעהו שאינו הקדש, הושוו.6)למעט
(את 7) אותם "והתנחלתם מ): כה, (ויקרא תורה כתבה

(שם) ודרשו אחוזה", לרשת אחריכם לבניכם העבדים)
כקרקע. היינו כאחוזה, דינם נגרם 8)שעבדים אם ואפילו

פטור. - השטר אבידת עלֿידי למפקיד ממון הפסד
ה"ו.9) לקמן חפץ.10)ראה בבאֿמציעא 11)בנקיטת

שעל  גאון, האי רב בשם כתב צה, סי' חו"מ [ב'טור' נח.
מבאר, שם חדש' (ב'בית היסת אפילו נשבעים אין הקדשות
פשע  שלא בשבועה אלא לגזברין" "נשבעין אמרו שלא
ברשותו). שאינה לשבועה מתכוון גאון האי ורב בשמירה,
פטור, שהוא הקדשות על ממונה בין מחלק ישעיה ורבינו

ההקדש]. מן שגזל אחר אדם ובין

.·˙B„O ÈzL12;˙Á‡ ‡l‡ EÏ Èz¯ÎÓ ‡Ï ,ÈÏ z¯ÎÓ ¿≈»»«¿»ƒ…»«¿ƒ¿∆»««
EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ˙B¯ËL ÈL B‡ ÌÈ„·Ú ÈL¿≈¬»ƒ¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿
ÚaL ‰Ê È¯‰ - „Á‡ „·Ú B‡ „Á‡ ¯ËL ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¿»∆»∆∆∆»¬≈∆ƒ¿»

ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ .˙q‰13B‡ ‰Ê „·Ú B‡ BÊ ¯ˆÁ :¯Ó‡Â ∆≈¿≈ƒ»«¿»«»≈∆∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡Â ‡e‰ ÈlL E„Èa LiL ‰Ê ¯ËL¿»∆∆≈¿»¿∆ƒ¿«»¿«¿ƒ
‡È·‰L ÔÈa ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈…»¿»ƒ≈»≈∆≈ƒ

aL ‰Ê È¯‰ - ‡È·‰ ‡lL ÔÈa „Á‡ „Ú ÔÚBh‰˙q‰ Ú «≈≈∆»≈∆…≈ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈

¯ÙBÁ‰ ÔÎÂ .¯ËÙÂ14ÔÈÁÈL ˙B¯Ba B¯·Á ‰„Oa ¿ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿≈¬≈ƒƒ
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â ,‰e„ÈÒÙ‰Â ˙B¯ÚÓe15ÔÈa , ¿»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«»¿«≈≈

BÚhL B‡ ,Èz¯ÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,¯ÙÁL BÚhL∆¿»∆»«¿≈…»«¿ƒ∆¿»
‡l‡ Èz¯ÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,˙B¯ÚÓ ÈzL ¯ÙÁL∆»«¿≈¿»¿≈…»«¿ƒ∆»
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,¯ÙÁL „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L B‡ ,˙Á‡««∆»»»≈∆»∆»«¿≈
Ïk‰ ÏÚ ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk Èz¯ÙÁ ‡Ï16. …»«¿ƒ¿¬≈∆ƒ¿»∆≈««…

הקודמת.12) בהלכה האמור את מבארת זו הלכה
דין 13) זו ובבא במקצת, מודה דין מבארת הקודמת בבא

אחד. עד נגד ה.14)שבועה שהפסיד.15)שם מה
שזו 16) הבורות, את למלאות תבעו בין מחלק הראב"ד

תביעת  שהיא הנזק, בערך ממון תבעו ובין קרקע, תביעת
פטור  התביעות ובשתי בכך, מחלק אינו ורבינו ממש. ממון
באה  הממון שתביעת משום התורה, משבועת - לדעתו -

(מגידֿמשנה). הקרקע מקלקול

.‚BÚË17ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜¯˜Â ÌÈÏk ¿»≈ƒ¿«¿»≈∆»¿»
ÌÈÏk‰ ÏÎa ¯ÙÎÂ ˙BÚ˜¯w‰18ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa , ««¿»¿»«¿»«≈ƒ≈∆»¿»

˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜¯w‰ ÏÎa ¯ÙÎÂ ÌÈÏk‰«≈ƒ¿»«¿»««¿»≈∆»¿ƒ¿»
˙BÚ˜¯w‰19el‡ ÏÎa - ÌÈÏk‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ ««¿»¿»«¿ƒ¿»»ƒ»«≈ƒ¿»≈

¯ÙÎÂ ÌÈÏk ˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ .˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¬»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«
·iÁ ‡e‰L CBzÓ - ˙BÚ˜¯w‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»»ƒ»««¿»ƒ∆«»

Ô‰a ¯ÙkL ÌÈÏk‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Úe·L20Û‡ ÚaL , ¿»«ƒ¿»«≈ƒ∆»«»∆ƒ¿»«
˙Á‡ ‰ÚË Ïk‰L ,Ô‰nÚ BÚhL ˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ21. «««¿»∆¿»ƒ»∆∆«…«¬»««

,˙B¯ËLe ÌÈÏk B‡ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈÏk BÚËa ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿»≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ¿»
.‡e‰ „Á‡ ÔÈc Ïk‰«…ƒ∆»

לח:17) שבועות בדבר 18)משנה, כפירה כאן והרי
הפטור. בדבר והודאה שבועה, עליו כאן 19)שחייב ויש

החייב. בדבר והודאה הפטור, בדבר משום 20)כפירה
בכלים. והודאה כפירה כאן במשנתנו:21)שיש

(קושרים) זוקקים (מטלטלין) אחריות להן שאין "שהנכסים
ומבאר  עליהן". להישבע אחריות להן שיש הנכסים את
מנומק  מיוחד דין אלא שבועה, גלגול מדין זה שאין רבינו
כטענה  נידון והכלים) הקרקעות (פירוש, שהכל בסברא:
ואלמלי  המחייב. בדבר והודאה כפירה בה ויש אחת,
מחייב  שגלגול משום מיותר, נימוקו כל הרי לגלגול, התכוון
כמו  העיקרית, לתביעה קשר כל להן שאין תביעות אפילו
עליו  לגלגל יכול שהתובע הי"ב, בפ"א למעלה שנתבאר
גלגול  בין וההבדל עברי. לעבד לו נמכר שלא שבועה אפילו
מטיל  עצמו ביתֿדין – כאן שבנידון הוא, כאן האמור לבין
אין  בגלגול אבל הקרקעות, על השבועה את הנתבע על
זה. ועל זה על גם לי ישבע טוען: כשהתובע אלא משביעים
וב'טור' המשביע". עליו "מגלגל בפירוש: כתב שם ורבינו
הקרקעות". על שבועה עליו "מגלגלים כתב: צה סי' חו"מ

אחת". טענה "שהכל רבינו של סברתו קיבל שלא נראה
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.ÈE„Èa ÈÏ ‰Ó48ÌÈ„Ú‰Â ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ , »∆ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿»≈ƒ
e˜Òt - ÌÈMÓÁ BÏˆ‡ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ»»∆¬«ƒ≈∆¿¬ƒƒ»¿
ÏÚ Ú·MÈÂ ÌÈMÓÁ ÌlLiL ,‰ÎÏ‰ ÌÈB‡b‰ Ïk»«¿ƒ¬»»∆¿«≈¬ƒƒ¿ƒ»««
˙‡„Ú‰Ó ‰ÏB„b ÂÈt ˙È„B‰ ‡‰z ‡lL ;¯‡M‰«¿»∆…¿≈»«ƒ¿»≈«¬»«

ÌÈ„Ú49. ≈ƒ

ג.48) מציעא מחייבת 49)בבא בחמישים פיו הודאת אם
כזו  עדים שהעדאת שכן כל שכפר, החמישים על שבועה

חייא). רבי תני (שם, שבועה מחייבת

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כגון 1) התורה, מן עליהם נשבעים שאין הדברים כל מבאר

עם  כלים טענו ודין והקדשות, ושטרות ועבדים קרקעות
על  נשבעים ושאין עליהם, נשבעים שאין מהדברים אחד

וקטן. שוטה חרש טענת

.‡ÌÈ¯·„ el‡Â2‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L3: ¿≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¬≈∆ƒ«»
ÏÚ Û‡ .˙BLc˜‰‰Â ˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ˙BÚ˜¯w‰««¿»¿»¬»ƒ¿«¿»¿«∆¿≈««
B‡ ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ LiL B‡ ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L Ètƒ∆»¿ƒ¿»∆≈»»≈∆»

ÔÈ¯ÓBM‰ ˙ÚË ÔÚËÂ ¯ÓML4.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆»«¿»««¬««¿ƒ¬≈∆»
Lc˜‰Ï Ë¯t - e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL5; ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈¿»¿∆¿≈
eLw‰L ÌÈ„·ÚÏÂ ˙BÚ˜¯˜Ï Ë¯t - ÌÈÏk B‡ ÛÒk6 ∆∆≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»ƒ∆À¿

˙BÚ˜¯˜Ï7ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,˙B¯ËL e‡ˆÈ ÔÎÂ ; ¿«¿»¿≈»¿¿»∆≈»»
Ô‰aL ‰È‡¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÎÎe ÛÒÎk8Ôlk ÏÚÂ . ¿∆∆¿≈ƒ¿≈»∆»»¿»»∆»∆¿«À»

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL9ıeÁ ;È‡cÂ ˙ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ , ƒ¿»¿«∆≈ƒ»¿»»«¬«««
Ì‰ÈÏÚ ·iÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,˙BLc˜‰‰ ÔÓƒ«∆¿≈∆««ƒ∆≈«»¬≈∆
Ì‰ÈÏÚ Ú·MiL ÌÈÓÎÁ ewz ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L¿»ƒ«»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»«¬≈∆

‰¯Bz ÏL ÔÈÚk10˙BLc˜‰a eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k ,11. ¿≈∆»¿≈∆…¿«¿¿«∆¿≈

מב.2) שבועות שהיא.3)משנה, שבועה שומר 4)כל
נאנס. - שכיר שומר נאבד, או הפקדון נגנב שטען: חנם

אדם.5) בן של רעהו שאינו הקדש, הושוו.6)למעט
(את 7) אותם "והתנחלתם מ): כה, (ויקרא תורה כתבה

(שם) ודרשו אחוזה", לרשת אחריכם לבניכם העבדים)
כקרקע. היינו כאחוזה, דינם נגרם 8)שעבדים אם ואפילו

פטור. - השטר אבידת עלֿידי למפקיד ממון הפסד
ה"ו.9) לקמן חפץ.10)ראה בבאֿמציעא 11)בנקיטת

שעל  גאון, האי רב בשם כתב צה, סי' חו"מ [ב'טור' נח.
מבאר, שם חדש' (ב'בית היסת אפילו נשבעים אין הקדשות
פשע  שלא בשבועה אלא לגזברין" "נשבעין אמרו שלא
ברשותו). שאינה לשבועה מתכוון גאון האי ורב בשמירה,
פטור, שהוא הקדשות על ממונה בין מחלק ישעיה ורבינו

ההקדש]. מן שגזל אחר אדם ובין

.·˙B„O ÈzL12;˙Á‡ ‡l‡ EÏ Èz¯ÎÓ ‡Ï ,ÈÏ z¯ÎÓ ¿≈»»«¿»ƒ…»«¿ƒ¿∆»««
EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ˙B¯ËL ÈL B‡ ÌÈ„·Ú ÈL¿≈¬»ƒ¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿
ÚaL ‰Ê È¯‰ - „Á‡ „·Ú B‡ „Á‡ ¯ËL ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¿»∆»∆∆∆»¬≈∆ƒ¿»

ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ .˙q‰13B‡ ‰Ê „·Ú B‡ BÊ ¯ˆÁ :¯Ó‡Â ∆≈¿≈ƒ»«¿»«»≈∆∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡Â ‡e‰ ÈlL E„Èa LiL ‰Ê ¯ËL¿»∆∆≈¿»¿∆ƒ¿«»¿«¿ƒ
‡È·‰L ÔÈa ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈…»¿»ƒ≈»≈∆≈ƒ

aL ‰Ê È¯‰ - ‡È·‰ ‡lL ÔÈa „Á‡ „Ú ÔÚBh‰˙q‰ Ú «≈≈∆»≈∆…≈ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈

¯ÙBÁ‰ ÔÎÂ .¯ËÙÂ14ÔÈÁÈL ˙B¯Ba B¯·Á ‰„Oa ¿ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿≈¬≈ƒƒ
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â ,‰e„ÈÒÙ‰Â ˙B¯ÚÓe15ÔÈa , ¿»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«»¿«≈≈

BÚhL B‡ ,Èz¯ÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,¯ÙÁL BÚhL∆¿»∆»«¿≈…»«¿ƒ∆¿»
‡l‡ Èz¯ÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,˙B¯ÚÓ ÈzL ¯ÙÁL∆»«¿≈¿»¿≈…»«¿ƒ∆»
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,¯ÙÁL „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L B‡ ,˙Á‡««∆»»»≈∆»∆»«¿≈
Ïk‰ ÏÚ ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk Èz¯ÙÁ ‡Ï16. …»«¿ƒ¿¬≈∆ƒ¿»∆≈««…

הקודמת.12) בהלכה האמור את מבארת זו הלכה
דין 13) זו ובבא במקצת, מודה דין מבארת הקודמת בבא

אחד. עד נגד ה.14)שבועה שהפסיד.15)שם מה
שזו 16) הבורות, את למלאות תבעו בין מחלק הראב"ד

תביעת  שהיא הנזק, בערך ממון תבעו ובין קרקע, תביעת
פטור  התביעות ובשתי בכך, מחלק אינו ורבינו ממש. ממון
באה  הממון שתביעת משום התורה, משבועת - לדעתו -

(מגידֿמשנה). הקרקע מקלקול

.‚BÚË17ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜¯˜Â ÌÈÏk ¿»≈ƒ¿«¿»≈∆»¿»
ÌÈÏk‰ ÏÎa ¯ÙÎÂ ˙BÚ˜¯w‰18ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa , ««¿»¿»«¿»«≈ƒ≈∆»¿»

˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜¯w‰ ÏÎa ¯ÙÎÂ ÌÈÏk‰«≈ƒ¿»«¿»««¿»≈∆»¿ƒ¿»
˙BÚ˜¯w‰19el‡ ÏÎa - ÌÈÏk‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ ««¿»¿»«¿ƒ¿»»ƒ»«≈ƒ¿»≈

¯ÙÎÂ ÌÈÏk ˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ .˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¬»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«
·iÁ ‡e‰L CBzÓ - ˙BÚ˜¯w‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»»ƒ»««¿»ƒ∆«»

Ô‰a ¯ÙkL ÌÈÏk‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Úe·L20Û‡ ÚaL , ¿»«ƒ¿»«≈ƒ∆»«»∆ƒ¿»«
˙Á‡ ‰ÚË Ïk‰L ,Ô‰nÚ BÚhL ˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ21. «««¿»∆¿»ƒ»∆∆«…«¬»««

,˙B¯ËLe ÌÈÏk B‡ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈÏk BÚËa ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿»≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ¿»
.‡e‰ „Á‡ ÔÈc Ïk‰«…ƒ∆»

לח:17) שבועות בדבר 18)משנה, כפירה כאן והרי
הפטור. בדבר והודאה שבועה, עליו כאן 19)שחייב ויש

החייב. בדבר והודאה הפטור, בדבר משום 20)כפירה
בכלים. והודאה כפירה כאן במשנתנו:21)שיש

(קושרים) זוקקים (מטלטלין) אחריות להן שאין "שהנכסים
ומבאר  עליהן". להישבע אחריות להן שיש הנכסים את
מנומק  מיוחד דין אלא שבועה, גלגול מדין זה שאין רבינו
כטענה  נידון והכלים) הקרקעות (פירוש, שהכל בסברא:
ואלמלי  המחייב. בדבר והודאה כפירה בה ויש אחת,
מחייב  שגלגול משום מיותר, נימוקו כל הרי לגלגול, התכוון
כמו  העיקרית, לתביעה קשר כל להן שאין תביעות אפילו
עליו  לגלגל יכול שהתובע הי"ב, בפ"א למעלה שנתבאר
גלגול  בין וההבדל עברי. לעבד לו נמכר שלא שבועה אפילו
מטיל  עצמו ביתֿדין – כאן שבנידון הוא, כאן האמור לבין
אין  בגלגול אבל הקרקעות, על השבועה את הנתבע על
זה. ועל זה על גם לי ישבע טוען: כשהתובע אלא משביעים
וב'טור' המשביע". עליו "מגלגל בפירוש: כתב שם ורבינו
הקרקעות". על שבועה עליו "מגלגלים כתב: צה סי' חו"מ

אחת". טענה "שהכל רבינו של סברתו קיבל שלא נראה

.„ÌÈ·Ú BÚË22‰L·È ‰‡e·˙e ¯ˆaÏ ˙B„ÓBÚ‰ ¿»¬»ƒ»¿ƒ»≈¿»¿≈»
- Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa ‰„B‰Â ,¯ˆw‰Ï ˙„ÓBÚ‰»∆∆¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»
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¯·c ÏÎÏ Ú˜¯˜k Ô‰ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ÌÈÎÈ¯ˆ24ÔÈ‡Â , ¿ƒƒ««¿«¬≈≈¿«¿«¿»»»¿≈
.˙q‰ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaLƒ¿»ƒ¬≈∆∆»∆≈

מג.22) וגמרא מב: שבועות כתוב 23)משנה, במשנה,
אלא  אינן אומר והלה לך, מסרתי טעונות גפנים "עשר סתם:
שהמדובר  חנינא, ברבי יוסי רבי מפרש שם ובגמרא חמש",
משום  שבועה שחייב מאיר רבי ואומר להיבצר, בעומדים
ונידונים  כבצורים שאינם אומרים וחכמים כבצורים, שהם

משבועה. פטור ולפיכך רבינו,24)כקרקע, דעת
יבצרו  לא שאם לקרקע, קצת בצריכות היא שמחלוקתם
כלל  צריכים כשאינם אבל להשביח, יוסיפו תיכף אותם
ובזה  (מגידֿמשנה). הם שכבצורים חכמים מודים - לקרקע
מאיר  כרבי רבינו פסק למה הראב"ד, של תרעומתו נסתלקה
שכירות  מהל' בפ"ב זה בדין שביארנו מה (ראה חכמים נגד

ה"ד).

.‰zÎL ÌÈL„Á ÈL :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á ÏÚ ÔÚBh‰«≈«¬≈¿»«¿≈√»ƒ»«¿»
‡e‰Â ,ÌÈL„Á ÈL ¯ÎO ÈÏ ·iÁ ‰z‡Â ,È¯ˆÁa«¬≈ƒ¿«»«»ƒ¿«¿≈√»ƒ¿
‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡ L„Á ‡l‡ ÈzÎL ‡Ï :¯ÓB‡≈…»«¿ƒ∆»…∆∆»¬≈∆∆
ÈL ‰ÂL Ba ¯ÙkL L„Á‰ ¯ÎO ‰È‰ Ì‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿ƒ»»¿««…∆∆»«»∆¿≈

ÛÒk25‡l‡ ,Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰Úh‰ ÔÈ‡L ;ÚaL - ∆∆ƒ¿»∆≈««¬»¿««¿«∆»
ÔÈÏËÏhÓ ‡e‰L ,d¯ÎOa26. ƒ¿»»∆ƒ«¿¿ƒ

כפירה 25) על נשבעים שאין ה"א, פ"ג למעלה נתבאר
כסף. מעין משתי קרקע 26)פחותה ששכירות אףֿעלֿפי

השכירות, דמי היא שהתביעה משום כקרקע, היא
כבר  טוען שהמשכיר עצמה, בשכירות הן וכשטענותיהם
השכירות, תנאי לפי יאמר: והשכיר השכירות, תקופת עברה
קרקע  כתביעת זו הרי - מסוים זמן עוד לדור אני רשאי
חפירה  לטענת דומה זה ואין התורה. משבועת ופטור
ברשות  שלא עצמו הקרקע את שקלקל משום ב, שבהלכה
הרי  הקלקול, בעל דמים לו כשמשלם אפילו ולפיכך בעלים,
שלא  כאן, בנידון מהֿשאיןֿכן הם, ממש קרקע דמי אלה
עלֿמנת  הבית בעל ברשות ונכנס הקרקע מן כלום חיסר
ענין  הוא שביניהם הטיעון כל כך ומשום דמים, לו שישלם

(מגידֿמשנה). סופו ועד מתחילתו דמים של

.Â¯ËL27Ba ÈÏ eÈ‰ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚÂ EÏ Èz¯ÒÓ ¿»»«¿ƒ¿«¬»»ƒ»ƒ»ƒ
‰È‡¯28ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,29˙q‰ Ú·MÈ -30. ¿»»…»¿»ƒ≈»ƒ»«∆≈

ÂÈÏÚ CÙ‰31‰È‡¯ Ba ‰˙È‰L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - »«»»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆»¿»¿»»
¯ËM‰ ˙„·‡a e„·‡Â ÌÈ¯È„ ‰¯OÚÏ32Ì‡Â .ÏhÈÂ , «¬»»ƒ»ƒ¿»¿«¬≈««¿»¿ƒ…¿ƒ
„·‡Â ,ÈÏ z¯ÒÓ ˙Ó‡ :Úa˙p‰ ¯Ó‡33¯eËt ‰Ê È¯‰ - »««ƒ¿»¡∆»«¿»ƒ¿»«¬≈∆»

,¯eËt - „·‡Â Ba ÚLt elÙ‡L ;˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡«ƒ¿«∆≈∆¬ƒ»«¿»«»
Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk34. ¿∆≈«¿¿ƒ¿≈

בגמרא 27) מפורש מקור להם אין זו, שבהלכה הדינים
נתבארו. שכבר שונים פרטים על הם ומיוסדים ובגאונים,

דינרים.28) עשרה מפלוני לי שמגיע הוכחה, היה השטר
הנתבע.29) הי"א 30)תשובת שכירות מהל' בפ"ב נתבאר

שקיבל  מודה כשהנתבע רק נאמרו שומרים שדיני והי"ב,
כופר  ככל דינו - בזה כלל מודה כשאינו אבל השמירה, עליו
שם) וכסףֿמשנה מגידֿמשנה (ראה רגילה בתביעה הכל

היסת. וחייב שומרים משבועת פטור הנתבע 31)ולפיכך

ה"ו  פ"א למעלה נתבאר לו. ואשלם התובע ישבע טען:
מהפכים. היסת החוב,32)ששבועת את לגבות יכול אינו

תביעתו. מכחיש ושכנגדו - שטר בידו שאין משום
שטרות.33) השומר את פטרה והתורה כשומר, ודינו
חבירו 34) של שטרותיו "השורף רבינו: כתב ה"ט שם בפ"ז

לו  שיודה ובלבד . . בשטר. שהיה החוב כל לשלם חייב
השטר  גבי על אישר (ביתֿדין היה מקויים ששטר המזיק,
לא  אם אבל . . בו. כתוב היה וכך וכך העדים) חתימות את
דמי  אלא לו משלם אינו - כך) על לו הודה (לא האמינו
בשאינו  כאן שהמדובר המגידֿמשנה, ומפרש בלבד". הנייר
משבועת  גם ופטור ערך חסר נייר לו שמסר וטוען מאמינו,
תיקנו  ולא שפשע, 'ברי' טוען אינו שהתובע משום היסת,
מאוד  דחוק זה [פירוש 'שמא'. טענת על שבועה חכמים
כתב  למה מאמינו, באינו המדובר אם א. טעמים: מכמה
הזיק  שאפילו להדגיש, לו היה בו"? פשע "אפילו רבינו:
בדיני  עוסקים אנו כאן ב. פטור; - ששרפו כגון ממש , בידים
למה  ג. שמירה; לענין קשר לו אין זה ודין בשטרות, שמירה
מקום  ונתן מאמינו, כשאינו שהמדובר רבינו פירש לא
בעקבותיו  ההולכים וכל שהמגידֿמשנה ברור לטעות?
לא  ששטרות רבינו סובר שלדעתם משום זה, לדוחק נכנסו
מהל' בפ"ב שכתב מה על והסתמכו פשיעה, מחיוב נתמעטו
הוכחנו  הלכה, לאותה שלנו בהשלמות אולם ה"ג. שכירות
סוגי  שני שישנם מיגש, הר"י רבו דעת קיבל שרבינו
מעולה  שמירה שמר שלא בשמירה, פשיעה א. פשיעה:
והדומה  בשטרות תורה פטרתו כזו מפשיעה הפקדון, ונגנב
מדיני  לא הוא והחיוב למזיק, הדומה פשיעה ב. סוג להם;
למה  ענין כל לזה אין ולפיכך מזיק, מדין אלא שמירה
יפה  תתפרש זה, ביאורנו ולפי שמירה. מדין תורה שמיעטה
למעלה, כבר נתפרשה להד"ם באומר א בבא זו. הלכה כל
רבינו  של שיטתם כבר שם (ונרמזה שומר דין לו שאין
יפה, רבינו ומנמק במאמינו, גם מתפרשת זו ובבא ורבו),
כאן  בה, חייב שהשומר רגילה פשיעה בו פשע שאפילו
בהל' שבארנו "כמו כאן שמסיים ומה פטור. - בשטרות
הכתוב  כל לשלם שחייבו הקודמת לבבא נמשך חובל"
בלבד, נייר פיסת שאיבד אףֿעלֿפי היזק גורם מדין בשטר
אין  ולמה רבה]. דעת נגד צח: בבבאֿקמא רפרם כדעת
היו  "לא (ראשיֿתיבות להד"ם לטוען שבועה בלא מאמינים
ואבד? השטר קיבלתי לטעון שיכול ב'מיגו' מעולם") דברים
לפטור  אלא משבועה לפטור 'מיגו' אומרים שאין משום
[הראב"ד  ה"ח). שכירות מהל' בפ"ב (רבינו מתשלומין
שאינו  שבועה חייב שהשומר ואומר רבינו, על משיג
ואין  ובמשנהֿלמלך, הלחםֿמשנה בזה והאריכו ברשותו.

בזה]. להאריך מקום כאן

.ÊÈÏ LÈ ˙eÎÊ E„Èa ÈÏ LiL ¯ËL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿»∆≈ƒ¿»¿¿≈ƒ
Ba35Ú„BÈ ÈÈ‡ B‡ ,È¯ËL ‡ÈˆBÓ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,¿∆≈≈ƒƒ¿»ƒ≈ƒ≈«

B‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - ‡Ï B‡ ‰È‡¯ Ba EÏ LÈ Ì‡36. ƒ≈¿¿»»…ƒ¿ƒ

לזכותו.35) משהו בו לבית36ֿ)כתוב השטר את להביא
דין.

.ÁÌ˙Ò Ì¯Á B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ¯ËM‰ „·‡L ÔÚË37. »«∆»««¿»«¬ƒƒ≈∆¿»
Ba BÏ LiL ¯ËM‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‡e‰L ,‰Ê ÔÚË»«∆∆≈«¿««∆«¿»∆≈
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orhpeקנח oreh zekld - mihtyn xtq - oeiq b"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÏˆ‡ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - BÏˆ‡ ˙eÎÊ¿∆¿¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈∆¿
epnÓ „·‡LÂ38.È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ¿∆»«ƒ∆¿»∆««

הגאונים,37) תקנות הם החרמות שכל פעמים, כמה נתבאר
הדין. בעל שם להזכיר בלי היינו סתם כשאינו 38)וחרם

אותו, משביעין אין - בידך שהשטר בוודאי לי ידוע טוען
'שמא'. טענת על משביעים שאין משום

.ËÔÈ‡39ÔÈÚaL40,ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ˙ÚË ÏÚ ≈ƒ¿»ƒ««¬«≈≈∆¿»»
BÓˆÚ ˙ÚËa ‡a‰ „Á‡41ÂÈ·‡ ˙ÚËa B‡42ÈÙÏ ; ∆»«»¿«¬««¿¿«¬«»ƒ¿ƒ

·ÈLÓk ‡l‡ BÈ‡ ÔËwÏ Ba ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰ ‰fL∆∆«ƒ¿»∆»«»»≈∆»¿≈ƒ
‰„·‡43„ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡·e ,Ïka ¯Ùk Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈»¿≈ƒ»««…»≈∆»¿≈ƒ

,Ú·Bz ÌL ÔÈ‡Â ,„Á‡ „Ú ‰fL ;ÚaL BÈ‡ - ÔËwÏ«»»≈ƒ¿»∆∆≈∆»¿≈»≈«
‰¯eÓ‚ ‰ÚÈ·z dÈ‡ ÔË˜ ˙ÚÈ·zL44:¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ∆¿ƒ«»»≈»¿ƒ»¿»ƒ¿≈»≈

BÏ ‰È‰ ‡a‡ B‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÏB„bÏ ¯Ó‡L ÔË»̃»∆»«¿»»∆ƒ¿»¿«»»»
B‡ ,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,E„Èa¿»¿¿«»≈≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ
È¯‰ - BÏ LiL B„ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»ƒ¿¿≈∆»¿ƒ∆≈¬≈

‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê45ÔË˜Ï ¯ÓL Ì‡ Ï·‡ . ∆»ƒ¿««»¬»ƒ»«¿»»
˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - „·‡L ÔÚËÂÈÙÏ ,ÔÈ¯ÓBM‰ ¿»«∆»«¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ¿ƒ

‰ÚË ˙ÓÁÓ ÚaL BÈ‡L46‰È‰L ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈ƒ¿»≈¬««¬»¿≈ƒ»∆»»
ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ - ÂÈÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ B‡ ÔË˜Ï ÛzLÀ»¿»»«¿»»«¬ƒ≈ƒ

ÛzM‰ Ú·MÈÂ ,ÔËwÏ ÒBtB¯ËBt‡47Ba ‡ˆBiÎÂ «¿«»»¿ƒ»««À»¿«≈
.‡nL ˙ÚËa¿«¬«∆»

לח:39) שבועות במקצת.40)משנה, מודה שבועת
מנה.41) ממני בידך.42)לקחת לאבא נתבאר 43)מנה

ה"ה. פ"ד 'שמא'.44)למעלה כטענת נראה,45)ודינה
לאבא  מנה חייב שאתה לי ברי אמר אפילו קטן, שביורש
ומה  פטור, - התביעה מאשר אחד עד או במקצת והודה
בוודאי  יודע אני טען שאם ההלכה) בסוף (שם רבינו שאמר
כאן  מיימוניות הגהות (ראה גדול ביורש המדובר חייב, -

ז). טענה,46)אות מחמת אינה שומרים שבועת שכל
נגנב  לא הפקדון שמא או פשעת שמא טוען המפקיד שהרי
על  שבועה התורה הטילה ואףֿעלֿפיֿכן בידך, והוא
הר"י  דעת וכן קטן. טענת על גם נשבע ולפיכך השומר,

תוקנה 47)מיגש. ואפוטרופוסים שותפים ששבועת משום
פ"ו  שם [הרא"ש ה"ב). פ"א למעלה (ראה 'שמא' טענת על
שבועת  לקטן נשבעים שאין הרמב"ן, בשם כתב כב אות
מהכתוב  מב.) (שם נתמעטה קטן שטענת מפני שומרים,
איש, אינו וקטן וכו'", רעהו אל איש יתן "כי ז): כב, (שמות

ב  פסק וכן שומרים. בשבועת נאמר זה סי'ופסוק חו"מ 'טור'
צו].

.ÈÈ˙Ba¯ e¯B‰48ÔË˜ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L : ««∆≈ƒ¿»ƒ««¬«»»
‰¯Bz ÏL ‰Úe·L49ÔÈÚaL - ˙q‰ ˙Úe·L Ï·‡ ,50. ¿»∆»¬»¿«∆≈ƒ¿»ƒ

- ÔzÓe ‡OÓ ÔÈÚÏ ÛÈ¯Á BÈ‡L ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»»∆≈»ƒ¿ƒ¿««»«»
B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÔÈÚaL51ÏËB ‰Ê ‰È‰È ‡lL . ƒ¿»ƒ∆≈««¬»∆…ƒ¿∆∆≈

,‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .ÌpÁa BÏ CÏÈÂ ÔË˜ ‡e‰Lk BBÓÓ»¿∆»»¿≈≈¿ƒ»¿»∆«¿ƒ»
ÏÚ ÔÚhL ÔËw‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‡e‰ ÌÏBÚ Ôew˙Â¿ƒ»ƒ¿≈»»≈∆«»»∆»««
ÔÈa ,Ïka ¯ÙkL ÔÈa ˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,ÏB„b‰«»≈∆»¿ƒ¿»≈∆»««…≈

ÚaL ‰Ê È¯‰ - „Ú ÌL ‰È‰ ‡lL ÔÈa „Ú ÌL ‰È‰L∆»»»≈≈∆…»»»≈¬≈∆ƒ¿»
ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .˙q‰∆≈¿≈»«¬…««»»∆≈«¿ƒƒ
ÈÙÏ ,Ïa˜Ó BÈ‡ Ì˙Ò Ì¯Á elÙ‡Â ,ÏÏk ÔËw‰ ˙‡∆«»»¿»«¬ƒ≈∆¿»≈¿«≈¿ƒ

‰Úe·M‰ LÚ Ú„BÈ BÈ‡L52. ∆≈≈«…∆«¿»

מיגש.48) שום 49)הר"י נשבעים שאין לומר התכוון לא
הקודמת  בהלכה שהרי קטן, טענת על תורה של שבועה
שבועת  וכן שומרים, שבועת לקטן שנשבעים בפירוש כתב
נשבעים  אין שאמרו במקום וכוונתו: ואריסים, שותפים
היסת  אבל תורה, של בשבועה אלא אמרו לא - לקטן

וה'טור'50)נשבעים. והרא"ש הרמב"ן לו הודו זה בדין
שאין 51)שם. ודעתם והרא"ש, הרמב"ן עליו חלקו

ואינו  הפעוטות, לעונת הגיע שלא קטן טענת על משביעים
ומתן. משא בטיב ט 52)בקי אות כאן מיימוניות בהגהות

מוסרים  אלא איש, אשת משביעים שאין גאונים, בשם כתב
תישבע. - תתגרש או תתאלמן שאם התובע, ביד פסקֿדין
אות  יוסף' ו'בית שם 'טור' (ראה דעתם קיבל לא והרא"ש

כ).

.‡ÈÏB„b‰ BÚhL ÔË˜53BÏ LiL ¯·„a BÚË Ì‡ : »»∆¿»«»ƒ¿»¿»»∆≈
- ÔËw‰ ‰„B‰Â ,ÔzÓe ‡OÓ ˜ÒÚ ÔB‚k ,ÔËwÏ ‰È‰¬»»«»»¿≈∆«»«»¿»«»»

ÂÈÒÎpÓ ÔÈÚ¯Ù54BÏ ‰È‰iL „Ú ÔÈzÓÈ - BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿»ƒƒ¿»»¿ƒ≈«¿ƒ«∆ƒ¿∆
,ÏÈc‚iL „Ú ÔÈÈzÓÓ - ÔËw‰ ¯Ùk Ì‡Â .ÌlLÈÂƒ«≈¿ƒ»««»»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ
,‰È‰ ÔËwÏ ÔÈ‡L ¯·„a BÚË Ì‡Â .˙q‰ Ú·MÈÂ¿ƒ»«∆≈¿ƒ¿»¿»»∆≈«»»¬»»

˙BÏaÁÂ ÔÈ˜Ê ÔB‚k55Èt ÏÚ Û‡Â ‰„BnL Èt ÏÚ Û‡ , ¿¿»ƒ¿¬»««ƒ∆∆¿««ƒ
.ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,¯eËt - ÌlLi ‰nÓ BÏ LiL∆≈ƒ«¿«≈»«¬ƒ¿««∆ƒ¿ƒ
¯ÈÎO‰ ÔB‚k ,ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«≈«ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
- ¯ÈÎO BÏ ¯kzOiL ÔËwÏ ‰È‰ LiL ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆≈¬»»«»»∆ƒ¿«≈»ƒ
ÚaLpL ÈÂÁ Ï·‡ .ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ«»»¬»∆¿»ƒ∆ƒ¿»

BÒ˜t ÏÚ56ÔÈ‡L ;ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL BÈ‡ - «ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈ƒ«»»∆≈
ÔÈÚaLÂ ÂÈÏÚBÙÏ ÔzÏ ·iÁ È¯‰L ,‰È‰ ‰Êa ÔËwÏ«»»»∆¬»»∆¬≈«»ƒ≈¿¬»¿ƒ¿»ƒ
Ô˙pL BLÙ ÏÚ „ÈÒÙ‰ ÈÂÁ‰ ‰ÊÂ ,epnÓ ÔÈÏËBÂ¿¿ƒƒ∆¿∆«∆¿»ƒƒ¿ƒ««¿∆»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔË˜ Èt ÏÚ BBÓÓ»«ƒ»»¿≈…«≈»∆

והלכה 53) קטן. הוא כשהתובע מדובר הקודמות, בהלכות
קטן. בנתבע עוסקת מכירה,54)זו מהל' בפכ"ט נתבאר

מקחו  ומתן משא בטיב הבקי ולמעלה שש מבן שקטן
תקנת  כט.) גיטין וגמרא (משנה במטלטלין קיימים וממכרו
ימנעו  שלא להתפרנס, לקטן לאפשר כדי היא, חכמים

ממנו. וליקח לו מלמכור או 55)אנשים ממון שהזיק קטן
וקטן  שוטה "חרש פז. בבבאֿקמא שנינו - פטור באדם, חבל
- באחרים שחבלו והם חייב, בהן החובל רעה, פגיעתן -
הניגוד  ואת פטור. - שיגדיל שלאחר שגם משמע פטורין".
הגאונים: הסבירו הנ"ל, בגיטין למשנה זו משנה שבין
לא, או לקטן הנאה מביא הענין אם העובדה שמכריעה
וחבלות. לנזקין דומים - הנאה בהם לקטן שאין שדברים

ונוטל,56) נשבע פנקסו על שחנווני מח. בשבועות שנינו
משנה  ומבאר מביא ה"ה, ולוה מלוה מהל' בפט"ז ורבינו
וטען  וכך, כך שלי לפועל תן לחנווני שאמר הבית בעל זו:
לא  אומר והפועל הבית, מבעל ותובע נתתי, החנווני:
שם  (ראה מבעלֿהבית ונוטלים נשבעים שניהם - קיבלתי
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BÏˆ‡ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - BÏˆ‡ ˙eÎÊ¿∆¿¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈∆¿
epnÓ „·‡LÂ38.È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ¿∆»«ƒ∆¿»∆««

הגאונים,37) תקנות הם החרמות שכל פעמים, כמה נתבאר
הדין. בעל שם להזכיר בלי היינו סתם כשאינו 38)וחרם

אותו, משביעין אין - בידך שהשטר בוודאי לי ידוע טוען
'שמא'. טענת על משביעים שאין משום

.ËÔÈ‡39ÔÈÚaL40,ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ˙ÚË ÏÚ ≈ƒ¿»ƒ««¬«≈≈∆¿»»
BÓˆÚ ˙ÚËa ‡a‰ „Á‡41ÂÈ·‡ ˙ÚËa B‡42ÈÙÏ ; ∆»«»¿«¬««¿¿«¬«»ƒ¿ƒ

·ÈLÓk ‡l‡ BÈ‡ ÔËwÏ Ba ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰ ‰fL∆∆«ƒ¿»∆»«»»≈∆»¿≈ƒ
‰„·‡43„ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡·e ,Ïka ¯Ùk Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈»¿≈ƒ»««…»≈∆»¿≈ƒ

,Ú·Bz ÌL ÔÈ‡Â ,„Á‡ „Ú ‰fL ;ÚaL BÈ‡ - ÔËwÏ«»»≈ƒ¿»∆∆≈∆»¿≈»≈«
‰¯eÓ‚ ‰ÚÈ·z dÈ‡ ÔË˜ ˙ÚÈ·zL44:¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ∆¿ƒ«»»≈»¿ƒ»¿»ƒ¿≈»≈

BÏ ‰È‰ ‡a‡ B‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÏB„bÏ ¯Ó‡L ÔË»̃»∆»«¿»»∆ƒ¿»¿«»»»
B‡ ,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,E„Èa¿»¿¿«»≈≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ
È¯‰ - BÏ LiL B„ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»ƒ¿¿≈∆»¿ƒ∆≈¬≈

‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê45ÔË˜Ï ¯ÓL Ì‡ Ï·‡ . ∆»ƒ¿««»¬»ƒ»«¿»»
˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - „·‡L ÔÚËÂÈÙÏ ,ÔÈ¯ÓBM‰ ¿»«∆»«¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ¿ƒ

‰ÚË ˙ÓÁÓ ÚaL BÈ‡L46‰È‰L ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈ƒ¿»≈¬««¬»¿≈ƒ»∆»»
ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ - ÂÈÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ B‡ ÔË˜Ï ÛzLÀ»¿»»«¿»»«¬ƒ≈ƒ

ÛzM‰ Ú·MÈÂ ,ÔËwÏ ÒBtB¯ËBt‡47Ba ‡ˆBiÎÂ «¿«»»¿ƒ»««À»¿«≈
.‡nL ˙ÚËa¿«¬«∆»

לח:39) שבועות במקצת.40)משנה, מודה שבועת
מנה.41) ממני בידך.42)לקחת לאבא נתבאר 43)מנה

ה"ה. פ"ד 'שמא'.44)למעלה כטענת נראה,45)ודינה
לאבא  מנה חייב שאתה לי ברי אמר אפילו קטן, שביורש
ומה  פטור, - התביעה מאשר אחד עד או במקצת והודה
בוודאי  יודע אני טען שאם ההלכה) בסוף (שם רבינו שאמר
כאן  מיימוניות הגהות (ראה גדול ביורש המדובר חייב, -

ז). טענה,46)אות מחמת אינה שומרים שבועת שכל
נגנב  לא הפקדון שמא או פשעת שמא טוען המפקיד שהרי
על  שבועה התורה הטילה ואףֿעלֿפיֿכן בידך, והוא
הר"י  דעת וכן קטן. טענת על גם נשבע ולפיכך השומר,

תוקנה 47)מיגש. ואפוטרופוסים שותפים ששבועת משום
פ"ו  שם [הרא"ש ה"ב). פ"א למעלה (ראה 'שמא' טענת על
שבועת  לקטן נשבעים שאין הרמב"ן, בשם כתב כב אות
מהכתוב  מב.) (שם נתמעטה קטן שטענת מפני שומרים,
איש, אינו וקטן וכו'", רעהו אל איש יתן "כי ז): כב, (שמות

ב  פסק וכן שומרים. בשבועת נאמר זה סי'ופסוק חו"מ 'טור'
צו].

.ÈÈ˙Ba¯ e¯B‰48ÔË˜ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L : ««∆≈ƒ¿»ƒ««¬«»»
‰¯Bz ÏL ‰Úe·L49ÔÈÚaL - ˙q‰ ˙Úe·L Ï·‡ ,50. ¿»∆»¬»¿«∆≈ƒ¿»ƒ

- ÔzÓe ‡OÓ ÔÈÚÏ ÛÈ¯Á BÈ‡L ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»»∆≈»ƒ¿ƒ¿««»«»
B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÔÈÚaL51ÏËB ‰Ê ‰È‰È ‡lL . ƒ¿»ƒ∆≈««¬»∆…ƒ¿∆∆≈

,‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .ÌpÁa BÏ CÏÈÂ ÔË˜ ‡e‰Lk BBÓÓ»¿∆»»¿≈≈¿ƒ»¿»∆«¿ƒ»
ÏÚ ÔÚhL ÔËw‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‡e‰ ÌÏBÚ Ôew˙Â¿ƒ»ƒ¿≈»»≈∆«»»∆»««
ÔÈa ,Ïka ¯ÙkL ÔÈa ˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,ÏB„b‰«»≈∆»¿ƒ¿»≈∆»««…≈

ÚaL ‰Ê È¯‰ - „Ú ÌL ‰È‰ ‡lL ÔÈa „Ú ÌL ‰È‰L∆»»»≈≈∆…»»»≈¬≈∆ƒ¿»
ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .˙q‰∆≈¿≈»«¬…««»»∆≈«¿ƒƒ
ÈÙÏ ,Ïa˜Ó BÈ‡ Ì˙Ò Ì¯Á elÙ‡Â ,ÏÏk ÔËw‰ ˙‡∆«»»¿»«¬ƒ≈∆¿»≈¿«≈¿ƒ

‰Úe·M‰ LÚ Ú„BÈ BÈ‡L52. ∆≈≈«…∆«¿»

מיגש.48) שום 49)הר"י נשבעים שאין לומר התכוון לא
הקודמת  בהלכה שהרי קטן, טענת על תורה של שבועה
שבועת  וכן שומרים, שבועת לקטן שנשבעים בפירוש כתב
נשבעים  אין שאמרו במקום וכוונתו: ואריסים, שותפים
היסת  אבל תורה, של בשבועה אלא אמרו לא - לקטן

וה'טור'50)נשבעים. והרא"ש הרמב"ן לו הודו זה בדין
שאין 51)שם. ודעתם והרא"ש, הרמב"ן עליו חלקו

ואינו  הפעוטות, לעונת הגיע שלא קטן טענת על משביעים
ומתן. משא בטיב ט 52)בקי אות כאן מיימוניות בהגהות

מוסרים  אלא איש, אשת משביעים שאין גאונים, בשם כתב
תישבע. - תתגרש או תתאלמן שאם התובע, ביד פסקֿדין
אות  יוסף' ו'בית שם 'טור' (ראה דעתם קיבל לא והרא"ש

כ).

.‡ÈÏB„b‰ BÚhL ÔË˜53BÏ LiL ¯·„a BÚË Ì‡ : »»∆¿»«»ƒ¿»¿»»∆≈
- ÔËw‰ ‰„B‰Â ,ÔzÓe ‡OÓ ˜ÒÚ ÔB‚k ,ÔËwÏ ‰È‰¬»»«»»¿≈∆«»«»¿»«»»

ÂÈÒÎpÓ ÔÈÚ¯Ù54BÏ ‰È‰iL „Ú ÔÈzÓÈ - BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿»ƒƒ¿»»¿ƒ≈«¿ƒ«∆ƒ¿∆
,ÏÈc‚iL „Ú ÔÈÈzÓÓ - ÔËw‰ ¯Ùk Ì‡Â .ÌlLÈÂƒ«≈¿ƒ»««»»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ
,‰È‰ ÔËwÏ ÔÈ‡L ¯·„a BÚË Ì‡Â .˙q‰ Ú·MÈÂ¿ƒ»«∆≈¿ƒ¿»¿»»∆≈«»»¬»»

˙BÏaÁÂ ÔÈ˜Ê ÔB‚k55Èt ÏÚ Û‡Â ‰„BnL Èt ÏÚ Û‡ , ¿¿»ƒ¿¬»««ƒ∆∆¿««ƒ
.ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,¯eËt - ÌlLi ‰nÓ BÏ LiL∆≈ƒ«¿«≈»«¬ƒ¿««∆ƒ¿ƒ
¯ÈÎO‰ ÔB‚k ,ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«≈«ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
- ¯ÈÎO BÏ ¯kzOiL ÔËwÏ ‰È‰ LiL ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆≈¬»»«»»∆ƒ¿«≈»ƒ
ÚaLpL ÈÂÁ Ï·‡ .ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ«»»¬»∆¿»ƒ∆ƒ¿»

BÒ˜t ÏÚ56ÔÈ‡L ;ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL BÈ‡ - «ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈ƒ«»»∆≈
ÔÈÚaLÂ ÂÈÏÚBÙÏ ÔzÏ ·iÁ È¯‰L ,‰È‰ ‰Êa ÔËwÏ«»»»∆¬»»∆¬≈«»ƒ≈¿¬»¿ƒ¿»ƒ
Ô˙pL BLÙ ÏÚ „ÈÒÙ‰ ÈÂÁ‰ ‰ÊÂ ,epnÓ ÔÈÏËBÂ¿¿ƒƒ∆¿∆«∆¿»ƒƒ¿ƒ««¿∆»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔË˜ Èt ÏÚ BBÓÓ»«ƒ»»¿≈…«≈»∆

והלכה 53) קטן. הוא כשהתובע מדובר הקודמות, בהלכות
קטן. בנתבע עוסקת מכירה,54)זו מהל' בפכ"ט נתבאר

מקחו  ומתן משא בטיב הבקי ולמעלה שש מבן שקטן
תקנת  כט.) גיטין וגמרא (משנה במטלטלין קיימים וממכרו
ימנעו  שלא להתפרנס, לקטן לאפשר כדי היא, חכמים

ממנו. וליקח לו מלמכור או 55)אנשים ממון שהזיק קטן
וקטן  שוטה "חרש פז. בבבאֿקמא שנינו - פטור באדם, חבל
- באחרים שחבלו והם חייב, בהן החובל רעה, פגיעתן -
הניגוד  ואת פטור. - שיגדיל שלאחר שגם משמע פטורין".
הגאונים: הסבירו הנ"ל, בגיטין למשנה זו משנה שבין
לא, או לקטן הנאה מביא הענין אם העובדה שמכריעה
וחבלות. לנזקין דומים - הנאה בהם לקטן שאין שדברים

ונוטל,56) נשבע פנקסו על שחנווני מח. בשבועות שנינו
משנה  ומבאר מביא ה"ה, ולוה מלוה מהל' בפט"ז ורבינו
וטען  וכך, כך שלי לפועל תן לחנווני שאמר הבית בעל זו:
לא  אומר והפועל הבית, מבעל ותובע נתתי, החנווני:
שם  (ראה מבעלֿהבית ונוטלים נשבעים שניהם - קיבלתי
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תקנה  חכמים עשו שלא כאן, רבינו ומלמדנו זה). דין נימוק
קטן. הוא כשהנתבע לחנווני זו

.·ÈL¯Á‰57 ÔÈ‡ - ‰ËBM‰ÂÔ‰Ï ÔÈ˜˜Ê58ÏÎÏ «≈≈¿«∆≈ƒ¿»ƒ»∆¿»
ÌÈ¯Á‡ ˙ÚËÏ ‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÏÚ Ô˙ÚËÏ ‡Ï ,‰ÚË«¬»…¿«¬»»«¬≈ƒ¿…¿«¬«¬≈ƒ
‰Úe·L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰l˜ ‰Úe·LÏ ‡Ï ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…ƒ¿»«»¿≈»ƒ«¿»

ÔÈÓeÏLz B‡ ‰¯eÓÁ59‡e‰ È¯‰ - ‡Óeq‰ Ï·‡ . ¬»«¿ƒ¬»«»¬≈
¯·c ÏÎÏ ‡È¯·k60ÈÈÓ Ïk ÚaLÂ ,el‡ ÌÈÈÚa ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ≈

.B˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLÂ ,˙BÚe·L¿¿ƒ¿»ƒ««¬»

שומע 57) אינו משמעותו: מקום בכל האמור חרש סתם
מדבר. לדיון.58)ואינו נכנס אינו ואףֿעל59ֿ)ביתֿדין

מהל' בפכ"ט כמבואר קיימים, וממכרו מקחו שחרש פי
הי"ב. פכ"ט פסול 60)מכירה אבל ממון, תביעות לענין

מהל' ופ"ב הי"ב, פ"ט עדות הל' (ראה ולדון להעיד
ה"ט). סנהדרין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) כפרן, הוחזק לא או בטענתו כפרן הוחזק מבאר

בניו. או עצמו להשביע עשוי אדם ושאין בך אני משטה

.‡:¯Ó‡Â „Á‡‰ ÔÚË ,ÔÈc ˙È·Ï e‡aL ÔÈÈ„ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ∆»¿≈ƒ»«»∆»¿»«
,BÏˆ‡ Èz„˜Ù‰L B‡ ,ÂÈ˙ÈÂÏ‰L ,‰Ê Ïˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó»∆≈ƒ≈∆∆∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¿
Ïk ÔÎÂ ,È¯ÎOa BÏˆ‡ ÈÏ LiL B‡ ,ÈpnÓ ÏÊbL B‡∆»«ƒ∆ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿≈…
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ·ÈL‰Â ,‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿≈ƒ«ƒ¿»¿»«≈ƒ«»¿
BÊ ÔÈ‡ - ÔÚBË ‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡≈¿¿»ƒ¿∆∆«»≈≈
·L‰ :ÔÚËpÏ ÔÈc ˙Èa ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;‰BÎ ‰·eLz¿»¿»∆»¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»»≈

‰·eLz‰ L¯Ùe ,B˙ÚË ÏÚ2,B˙ÚË ‰Ê L¯tL BÓk ««¬»»≈«¿»¿∆≈≈∆«¬»
B‡ EÏˆ‡ „È˜Ù‰ ,˙ÈÂÏ ‡Ï Ì‡ epnÓ ˙ÈÂÏ Ì‡ ¯Ó‡Â∆¡…ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ…»ƒ»ƒ¿ƒ∆¿¿
‡Ï B‡ Bz¯ÎO ,BzÏÊ‚ ‡Ï B‡ BzÏÊb ,„È˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿«¿…¿«¿¿«¿…
ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe .˙BÚh‰ ¯‡L ÔÎÂ ,Bz¯ÎO¿«¿¿≈¿»«¿»ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ
‡B·ÈÂ ,BzÚ„a ‡e‰ ‰ÚBË ‡nL ?BÊ ‰·eLz epnÓƒ∆¿»∆»∆¿«¿¿»
,ÔÚhL BÓk e‰ÂÏ‰L ¯LÙ‡ È¯‰L .¯˜L ÏÚ Ú·M‰Ï¿ƒ»««∆∆∆¬≈∆¿»∆ƒ¿»¿∆»«
BÏ Ô˙pL B‡ ,BzL‡Ï B‡ B·Ï ·BÁ‰ ˙‡ ‰Ê ¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ∆∆«ƒ¿¿ƒ¿∆»«
.·BÁ‰ ÔÓ ¯ËÙpL BzÚ„a ‰n„ÈÂ ,·BÁ‰ „‚k ‰zÓa¿«»»¿∆∆«ƒ«∆¿«¿∆ƒ¿«ƒ«
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ ¯Ó‡z C‡È‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ≈«…«≈ƒ«»¿
;Ú„BÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌlLÏ ÔÈc‰ ÔÓ ·iÁ˙Ó ‰z‡ ‡nL∆»«»ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿«≈¿≈«»≈«
Ì‡ EeÚÈ„BÈ Ì‰Â ,ÌÈ¯·c‰ Le¯t ÔÈicÏ Ú„B‰ ‡l‡∆»«««»ƒ≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÏB„b ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ B‡ ·iÁ ‰z‡3, «»«»≈«»«»«¬ƒ»»»»»
,B˙ÚË ÏÚ ·ÈLzL „ÒÙ‰ EÏ ÔÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ≈¿∆¿≈∆»ƒ««¬»

ÚÈ„B˙ÂeÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,BÏ ·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ „ˆÈk e ¿ƒ≈≈«≈«»«»ƒ¿≈∆…»
e‡ È¯‰L ,BÏ z¯ÊÁ‰Â eÈ‰L ÈtÓ B‡ ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈»ƒ¿≈∆»¿∆¡«¿»∆¬≈»

ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓa ÔÈ„4ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ¿ƒ∆»«¿»»¿≈ƒ»«
BÏˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó B‡ ,‰Ó ÈÏ ·iÁ ‰Ê :¯Ó‡Â ÔÚBh‰«≈¿»«∆«»ƒ»∆»∆≈ƒ∆¿
B‡ ,B˙B‡ ˙ÈÂÏ‰ ?ÌÈt ‰Ê È‡Ó :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -¿ƒ≈≈∆»ƒƒ¿ƒ»
·iÁ˙ C‡È‰ ¯Ó‡ ?EBÓÓ ˜Èf‰ B‡ ,BÏˆ‡ z„˜Ù‰ƒ¿«¿»∆¿ƒƒ»¿¡…≈«ƒ¿«≈
‡e‰Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L BÏ ‰ÓciL ¯LÙ‡ È¯‰L .EÏ¿∆¬≈∆¿»∆ƒ»∆∆«»¿
Ôz‡L :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,B·bL B„LÁL ÔB‚k .·iÁ BÈ‡≈«»¿∆¬»∆¿»∆»«∆∆≈

ÂÈÏÚ ÔÚhL È¯‰ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,‰Ó EÏ5e‰ÂÏ‰L ¿»∆¿«≈»∆¬≈∆»«»»∆ƒ¿»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â ‰Ê ·ÈL‰Â ,‰Ó»∆¿≈ƒ∆¿»«…»¿»ƒ≈»

¯ÊÁÂ ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â¿««»≈ƒ«≈≈ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»«
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÈzÚ¯Ùe È˙ÈÂÏÂ ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰«ƒ¿»¿»«≈»»¿»ƒƒ»«¿ƒ≈¿«¿ƒ

epnÓ6Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡l‡ ,7ÌlLÓe8:·ÈL‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ∆∆»À¿««¿»¿«≈¬»ƒ≈ƒ
‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡ ,·iÁ ÈÈ‡≈ƒ«»≈¿¿»ƒ¿∆∆«»
ÌÈ„Ú ‡È·‰Â Ú·Bz‰ CÏ‰Â ,‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÚBË≈¿≈…«≈»∆¿»««≈«¿≈ƒ≈ƒ
Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :Úa˙p‰ ¯Ó‡Â ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»««ƒ¿»≈»»¬»
˜ÊÁ‰ ‡Ï - B·BÁ ÂÈzÚ¯t B‡ BB„˜t BÏ Èz¯ÊÁ‰∆¡«¿ƒƒ¿¿«¿ƒ…À¿«

Ô¯Ùk9.¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ , «¿»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

כט.)2) (סנהדרין ששנינו העדים, מבדיקת זה דין למד
חייב  שזה יודע אתה האיך "אמור לעד: אומרים שביתֿדין
שבעלֿ וכלֿשכן בדין, טועה הוא שמא החשש מפני לזה",
לעצמו. חובה רואה אדם אין שהרי לפרש, צריך דין
מקומות  מכמה ראיות מביא א, אות כאן מיימוניות [בהגהות
חתימת  שאחר ומבאר סתמית, טענה על שמשביעים בגמרא
בירור  לדרוש הגאונים תיקנו - הרמאים משרבו הגמרא,
בסוף  כן פסק מרוטנבורג) (הר"מ רבו שגם ומסיים הטענות,

הלכה.3)ימיו]. לפסוק כוונת 4)ויודע להבין קשה
לברר  הנתבע מפחד שלפעמים מפרש, בלחםֿמשנה רבינו.
לא  ביתֿהדין שמא הוא שחושש משום האמיתית טענתו
אינה  זו וטענה ופרעתי, לוויתי היא: שטענתו כגון לו, יאמין
לפרש, שלא הוא מעדיף ולפיכך להד"ם, טענת כמו חזקה
דנים  אנו "שהרי לו: אומרים זה, חשש מלבו להוציא וכדי
ב'מיגו' פרעתי לטענת מאמינים אנו פירוש וכו'", במתוך
את  מניח אינו זה פירוש גם אולם להד"ם. לטעון שיכול
התכוון  ואולי 'מיגו'. דיני גם יודע גדול חכם שהרי הדעת,
מקבלים  אין למה הדין, לעיקר נמשך זה שנימוק לומר
הוא, גדול מחכם גם שדורשים הדבר וטעם סתמית, הכחשה
לא. ומי גדול חכם נקרא מי גבולות לקבוע שאין

יז.5) בבבאֿמציעא יוחנן, רבי של אין 6)מימרא
כלל. לו כפרן 7)מאמינים "הוחזק כתוב שם בגמרא

אחרות. לתביעות לא אבל משמע, ממון". בלי 8)לאותו
על  לחשוד דומה זה ואין ה"ג). לקמן (ראה התובע שבועת
נשבע  שהתובע ה"ד) בפ"ב (למעלה שאמרנו השבועה,
שקרנותו  עלֿידי נתערער טענתו שתוקף משום ונוטל,
והרשב"א) הרז"ה בשם שם יוסף' ('נמוקי תביעה באותה

להישבע. צריך שהתובע שם, רש"י לפרש 9)ודעת יכול
לומר: שהתכוון כלום" בידי לך "אין הראשונה טענתו
גאון. האי רב בשם מיימוניות בהגהות כתב וכן פרעתי.
הוחזק  כלום... בידי לך אין אמר "והלה אמרו: שם [בגמרא
עמד  הגמרא. לשיטת מנוגדים רבינו דברי ולכאורה כפרן".
יוחנן, רבי דברי מפרש שרבינו וביאר, המגידֿמשנה זה על
התביעה  בשעת עכשיו לו חייב שהוא מעידים כשהעדים
וכן  שפרע, ראו ולא מידו ידם זזה שלא כגון בביתֿהדין,
שיש  אותו מעידים "והעדים יוחנן: רבי של מלשונו משמע
לו  מאמינים אין ממון, לאותו כפרן שהוחזק ומכיוון לו",
אותו  חייב שביתֿהדין אחר לו פרעתי יטעון אם בשבועה
עדותם  אין - מנה שלווה רק מעידים העדים אם אבל לשלם,
כלום", בידי לך "אין הנתבע: של הסתמית טענתו מכחישה
ואם  כפרן, הוחזק לא כך ומשום ופרע, שלווה אפשר שהרי
נאמן  - לשלם ביתֿדין אותי שחייב אחר פרעתי יטעון
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שער  התרומות' וב'ספר הלחםֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי
בטוען  שגם כתב, עט) סי' חו"מ ב'טור' (מובא א חלק יב
העדאתם  ואחר שלווה, מעידים ועדים כלום בידי לך אין
כפרן, הוחזק - כלום בידי לך אין שטענתי אחר פרעתי טען
כלום. בידי לך אין כשאמר ששיקר בעצמו שהודה משום
אדם  שאין המגידֿמשנה, של דעתו מסביר ובלחםֿמשנה
וכאן  עדים, העדאת עלֿידי אלא עצמו עלֿפי כפרן נעשה
אפשר  שהרי כלום, חייב שאינו טענתו מכחישים העדים אין

עצמו]. את מכחיש הוא אלא שפרע,

.·ÌÈ„Ú e‰e‡¯10,Ô‰ ‰Ó eÚ„È ‡ÏÂ ˙BÚÓ BÏ ‰nL »≈ƒ∆»»»¿…»¿»≈
,EÈ˙ÈÂÏ‰L È˙BÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÔÈca BÚ·˙e¿»«ƒ¿»«≈ƒ¿«∆ƒ¿ƒƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - eÈ‰ ÔBÚ¯t B‡ ÈÏ z˙ ‰zÓ :¯Ó‡Â¿»««»»»«»ƒ≈»»¬≈∆∆¡»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ .¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»»«…»¿»ƒ≈»
˜ÊÁ‰ - Ì‰ÈÙa BÏ ‰nL ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈ƒ∆»»ƒ¿≈∆À¿«
¯tÎiL „Ú Ô¯Ùk ˜ÊÁÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .Ô¯Ùk«¿»¿»≈»»À¿»«¿»«∆ƒ¿…

ÔÈc ˙È·a11‰na e‰eLÈÁÎÈÂ ÌÈ„Ú ÈL e‡B·ÈÂ ¿≈ƒ¿»¿≈≈ƒ¿«¿ƒ«∆
.¯ÙkL∆»«

לד:10) דאישתעי 11)שבועות "והיכא לא. בבאֿבתרא
וטוען, דחוזר - וטען דינא לבי ואתא טען, ולא אבראי מילי
דינא" לבי אלא טענתיה מגלי דלא אינש עביד טעמא? מאי
שם  טען ולא לביתֿדין מחוץ דברים כשסיפר (בעברית:
- בחוץ) אמרם שלא (דברים וטען לביתֿדין ובא טענותיו,
לגלות  לא אדם של דרכו ולמה? מתקבלות. טענותיו
ב'בית  (הובא שם חו"מ [וב'טור' לביתֿדין). אלא טענותיו
בפני  שלא אפילו עדי" "אתם אמר שאם כתב, שם) יוסף'
לא  האומר שכל פרעתי, ולטעון בו לחזור יכול אינו ביתֿדין
אבל  פרע. למה - לווה לא שאם פרעתי, לא כאומר - לוויתי
אלא  כפרן הוחזק שלא משום אחרֿכך, פרעתי לטעון נאמן

ביתֿדין. בפני כששיקר

.‚EÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó12eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·a ¯Ùk , »∆ƒ¿ƒƒ»«¿≈ƒ¿»«…»
‰Ó epnÓ ‰ÂlL ÌÈ„Ú ÈL e‡·e ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈»»¿≈≈ƒ∆»»ƒ∆»∆
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÈzÚ¯Ù ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,BÚ¯Ùe¿»¿««¿∆≈…ƒ¿«¿ƒ¬≈∆«»

ÌlLÏ13‰ÂlL ÌÈ„Ú e‡·e ,È˙ÈÂÏ ‡Ï ¯ÓB‡‰ ÏkL ; ¿«≈∆»»≈…»ƒƒ»≈ƒ∆»»
ÈÓc ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k -14‡Ï ¯ÓB‡ ‰Âl‰ ‡ˆÓÂ , ¿≈…»«¿ƒ»≈¿ƒ¿»«…∆≈…

ÏÚa ˙‡„B‰ - BÚ¯tL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú‰Â ,ÈzÚ¯t»«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ∆¿»»«««
c ÌÈ„Ú ‰‡Ók ÔÈc‰Úe·L ·iÁ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡Â .ÈÓ15, ƒ¿≈»≈ƒ»≈¿≈««¿∆«»¿»
‰Ê ˜ÊÁ‰ È¯‰L16ÔÎÂ .Ô¯Ùk17·˙k ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ Ì‡ ∆¬≈À¿«∆«¿»¿≈ƒƒ»»¿«

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L B„È»∆«»¿»«…»¿»ƒ≈»
B‡ ÔÈc ˙È·a B„È ·˙k ˜ÊÁ‰ Ì‡ ,È„È ·˙k BÈ‡ ‰ÊÂ¿∆≈¿«»ƒƒÀ¿«¿«»¿≈ƒ
Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - B„È ·˙k ‡e‰L ÌÈ„Ú e‡aL∆»≈ƒ∆¿«»¬≈∆À¿««¿»

ÌlLÓe18. ¿«≈

מא:12) שם.13)שבועות -14)כרבא, לוה לא שאם
פרע. נפרע.15)למה סוף 17)הלווה.16)שלא רי"ף

תתקסב. אות מקום 18)בבאֿבתרא שבכל רבינו, דעת
כמו  שבועה, בלא התובע נוטל - כפרן הוחזק שהנתבע
כאן, מהנידון זה נלמד ז. הערה א בהלכה למעלה שביארנו
משלם? כאן בנידון למה שבועה, חייב שהתובע נאמר שאם
מכחישים  שעדים משום לישבע, יכול אינו התובע הרי

אחר  טענתו הלווה שינה שאם בלחםֿמשנה, [כתב טענתו?
שבועה  מחוייב המלוה ופרע, שלוה וטען העדים העדאת
אינו  - עדים נגד להישבע יכול שאינו ומכיון פרע, שלא
לויתי  לא האומר "שכל באמרו: רבינו נתכוון ולזה נוטל,
מדובר  כלומר, דמי", פרעתי לא כאומר שלוה, עדים ובאו
ובהסתמך  טענתו. מכחישים ועדים זו, בטענתו עומד כשהוא
על  הראב"ד של השגתו ליישב לי נראה אלה, דבריו על
"אין  שכתב: כפרן", זה הוחזק "שהרי רבינו: של נימוקו
אין  זה טעם שבלי לומר, שהתכוון ברור הטעם". לזה צורך
דברי  ולפי אותו. מכחישים שעדים משום נשבע, התובע
אינו  הנתבע אם שהרי זו, להשגה מקום אין הלחםֿמשנה
יכול  שאינו ומשום שבועה, מחוייב התובע היה כפרן,

נוטל]. אינו - להישבע

.„‰Ó19:ÔÚËp‰ BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‡e‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰ »∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»««ƒ¿»
ÌÈ„Ú e‡·e ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t ‡BÏ‰Â20 «¬¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈ƒ
;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :e¯Ó‡Â¿»¿…»¿»ƒ≈»…À¿««¿»
Ba ÌÈ„Ú Ì‰L ¯·„ ‡l‡ ÔÈ¯ÎBÊ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L21. ∆≈»≈ƒ¿ƒ∆»»»∆≈≈ƒ

.¯ËtÈÂ ˙q‰ ‰Âl‰ Ú·MÈÂ ,Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…À¿««¿»¿ƒ»««…∆∆≈¿ƒ»≈
Ba ‡ˆBik22„ˆa z„ÓÚ ‰z‡Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ÈÏ Ôz : «≈≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ¿«»»«¿»¿«

‰Ê „enÚ „ˆa Èz„ÓÚ ‡Ï :ÔÚËp‰ ¯Ó‡Â ,‰Ê „enÚ«∆¿»««ƒ¿»…»«¿ƒ¿««∆
ÔÈ‡L ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - „ÓÚL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÏBÚÓ≈»»≈ƒ∆»«…À¿««¿»∆≈
Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ï BzÚc ÌÈOÓ Ì„‡»»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שם.19) העדים 20)שבועות, אותם כלומר העדים, צ"ל
ופלוני]. פלוני ובאו תימן: "אמר 21)[בכת"י שם: בגמרא

אדעתיה  לאו - דאינש עליה רמיא דלא מילתא רבא:
לב  שם אינו - לזוכרו האדם על מוטל שאינו דבר (בעברית:
כלֿכך  לב שם שלא ללווה, שהכוונה רש"י ופירש אליו)".
חבירו  את שהמלוה מפני לא, או שפרע בשעה עדים היו אם
שטעה. אפשר ולפיכך בעדים, לפרעו צריך אינו - בעדים
לומר  שהתכוון ונראה לעדים. שהכוונה מפרש רבינו אולם
(ראה  להעיד עליהם שהטילו לדברים רק לב שמים שהעדים

ו). כרב 22)הלכה שפסק מציין, [במגידֿמשנה לד: שם
שהרי  תמוהים, ודבריו ממונות. בדיני כמותו שהלכה נחמן
של  ודרכו כפרן, הוחזק נחמן רב אמר שם אחרון בלשון
כרבא, פסק שרבינו ונראה אחרון. לשון להעדיף רבינו
- ראשון שבלשון ועוד, נחמן. רב לגבי אחרון שהוא משום

כך]. סובר נחמן רב גם

.‰ÈÏ Ôz23¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ«¬≈»≈ƒ¿»«
:‰ÂlÏ ÔÈ¯ÓB‡ - ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t :ÔÚËp‰«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«…∆

¯Ët‰Â Ì‡È·‰24eÎÏ‰L B‡ e˙nL B‡ e‡a ‡Ï . ¬ƒ≈¿ƒ»≈…»∆≈∆»¿
e‡ ÔÈ‡L .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈ - ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»«∆∆ƒ»«∆≈∆¿»∆≈»

‰Ï B˙B‡ ÌÈÎÈ¯ˆÓ¯Ët‰Ïe ÂÈ¯·c ¯¯·Ï ‡l‡ Ô‡È· «¿ƒƒ«¬ƒ»∆»¿»≈¿»»¿ƒ»≈
BÈ‡ - ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L ;‰Úe·MÓ Û‡«ƒ¿»∆««¿∆∆¬≈¿≈ƒ≈

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ25. »ƒ¿»¿¿≈ƒ¿∆≈«¿

קע.23) יצחק 24)בבאֿבתרא רב ואמר שהיה, מעשה
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שער  התרומות' וב'ספר הלחםֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי
בטוען  שגם כתב, עט) סי' חו"מ ב'טור' (מובא א חלק יב
העדאתם  ואחר שלווה, מעידים ועדים כלום בידי לך אין
כפרן, הוחזק - כלום בידי לך אין שטענתי אחר פרעתי טען
כלום. בידי לך אין כשאמר ששיקר בעצמו שהודה משום
אדם  שאין המגידֿמשנה, של דעתו מסביר ובלחםֿמשנה
וכאן  עדים, העדאת עלֿידי אלא עצמו עלֿפי כפרן נעשה
אפשר  שהרי כלום, חייב שאינו טענתו מכחישים העדים אין

עצמו]. את מכחיש הוא אלא שפרע,

.·ÌÈ„Ú e‰e‡¯10,Ô‰ ‰Ó eÚ„È ‡ÏÂ ˙BÚÓ BÏ ‰nL »≈ƒ∆»»»¿…»¿»≈
,EÈ˙ÈÂÏ‰L È˙BÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÔÈca BÚ·˙e¿»«ƒ¿»«≈ƒ¿«∆ƒ¿ƒƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - eÈ‰ ÔBÚ¯t B‡ ÈÏ z˙ ‰zÓ :¯Ó‡Â¿»««»»»«»ƒ≈»»¬≈∆∆¡»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ .¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»»«…»¿»ƒ≈»
˜ÊÁ‰ - Ì‰ÈÙa BÏ ‰nL ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈ƒ∆»»ƒ¿≈∆À¿«
¯tÎiL „Ú Ô¯Ùk ˜ÊÁÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .Ô¯Ùk«¿»¿»≈»»À¿»«¿»«∆ƒ¿…

ÔÈc ˙È·a11‰na e‰eLÈÁÎÈÂ ÌÈ„Ú ÈL e‡B·ÈÂ ¿≈ƒ¿»¿≈≈ƒ¿«¿ƒ«∆
.¯ÙkL∆»«

לד:10) דאישתעי 11)שבועות "והיכא לא. בבאֿבתרא
וטוען, דחוזר - וטען דינא לבי ואתא טען, ולא אבראי מילי
דינא" לבי אלא טענתיה מגלי דלא אינש עביד טעמא? מאי
שם  טען ולא לביתֿדין מחוץ דברים כשסיפר (בעברית:
- בחוץ) אמרם שלא (דברים וטען לביתֿדין ובא טענותיו,
לגלות  לא אדם של דרכו ולמה? מתקבלות. טענותיו
ב'בית  (הובא שם חו"מ [וב'טור' לביתֿדין). אלא טענותיו
בפני  שלא אפילו עדי" "אתם אמר שאם כתב, שם) יוסף'
לא  האומר שכל פרעתי, ולטעון בו לחזור יכול אינו ביתֿדין
אבל  פרע. למה - לווה לא שאם פרעתי, לא כאומר - לוויתי
אלא  כפרן הוחזק שלא משום אחרֿכך, פרעתי לטעון נאמן

ביתֿדין. בפני כששיקר

.‚EÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó12eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·a ¯Ùk , »∆ƒ¿ƒƒ»«¿≈ƒ¿»«…»
‰Ó epnÓ ‰ÂlL ÌÈ„Ú ÈL e‡·e ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈»»¿≈≈ƒ∆»»ƒ∆»∆
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÈzÚ¯Ù ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,BÚ¯Ùe¿»¿««¿∆≈…ƒ¿«¿ƒ¬≈∆«»

ÌlLÏ13‰ÂlL ÌÈ„Ú e‡·e ,È˙ÈÂÏ ‡Ï ¯ÓB‡‰ ÏkL ; ¿«≈∆»»≈…»ƒƒ»≈ƒ∆»»
ÈÓc ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k -14‡Ï ¯ÓB‡ ‰Âl‰ ‡ˆÓÂ , ¿≈…»«¿ƒ»≈¿ƒ¿»«…∆≈…

ÏÚa ˙‡„B‰ - BÚ¯tL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú‰Â ,ÈzÚ¯t»«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ∆¿»»«««
c ÌÈ„Ú ‰‡Ók ÔÈc‰Úe·L ·iÁ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡Â .ÈÓ15, ƒ¿≈»≈ƒ»≈¿≈««¿∆«»¿»
‰Ê ˜ÊÁ‰ È¯‰L16ÔÎÂ .Ô¯Ùk17·˙k ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ Ì‡ ∆¬≈À¿«∆«¿»¿≈ƒƒ»»¿«

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L B„È»∆«»¿»«…»¿»ƒ≈»
B‡ ÔÈc ˙È·a B„È ·˙k ˜ÊÁ‰ Ì‡ ,È„È ·˙k BÈ‡ ‰ÊÂ¿∆≈¿«»ƒƒÀ¿«¿«»¿≈ƒ
Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - B„È ·˙k ‡e‰L ÌÈ„Ú e‡aL∆»≈ƒ∆¿«»¬≈∆À¿««¿»

ÌlLÓe18. ¿«≈

מא:12) שם.13)שבועות -14)כרבא, לוה לא שאם
פרע. נפרע.15)למה סוף 17)הלווה.16)שלא רי"ף

תתקסב. אות מקום 18)בבאֿבתרא שבכל רבינו, דעת
כמו  שבועה, בלא התובע נוטל - כפרן הוחזק שהנתבע
כאן, מהנידון זה נלמד ז. הערה א בהלכה למעלה שביארנו
משלם? כאן בנידון למה שבועה, חייב שהתובע נאמר שאם
מכחישים  שעדים משום לישבע, יכול אינו התובע הרי

אחר  טענתו הלווה שינה שאם בלחםֿמשנה, [כתב טענתו?
שבועה  מחוייב המלוה ופרע, שלוה וטען העדים העדאת
אינו  - עדים נגד להישבע יכול שאינו ומכיון פרע, שלא
לויתי  לא האומר "שכל באמרו: רבינו נתכוון ולזה נוטל,
מדובר  כלומר, דמי", פרעתי לא כאומר שלוה, עדים ובאו
ובהסתמך  טענתו. מכחישים ועדים זו, בטענתו עומד כשהוא
על  הראב"ד של השגתו ליישב לי נראה אלה, דבריו על
"אין  שכתב: כפרן", זה הוחזק "שהרי רבינו: של נימוקו
אין  זה טעם שבלי לומר, שהתכוון ברור הטעם". לזה צורך
דברי  ולפי אותו. מכחישים שעדים משום נשבע, התובע
אינו  הנתבע אם שהרי זו, להשגה מקום אין הלחםֿמשנה
יכול  שאינו ומשום שבועה, מחוייב התובע היה כפרן,

נוטל]. אינו - להישבע

.„‰Ó19:ÔÚËp‰ BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‡e‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰ »∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»««ƒ¿»
ÌÈ„Ú e‡·e ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t ‡BÏ‰Â20 «¬¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈ƒ
;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :e¯Ó‡Â¿»¿…»¿»ƒ≈»…À¿««¿»
Ba ÌÈ„Ú Ì‰L ¯·„ ‡l‡ ÔÈ¯ÎBÊ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L21. ∆≈»≈ƒ¿ƒ∆»»»∆≈≈ƒ

.¯ËtÈÂ ˙q‰ ‰Âl‰ Ú·MÈÂ ,Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…À¿««¿»¿ƒ»««…∆∆≈¿ƒ»≈
Ba ‡ˆBik22„ˆa z„ÓÚ ‰z‡Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ÈÏ Ôz : «≈≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ¿«»»«¿»¿«

‰Ê „enÚ „ˆa Èz„ÓÚ ‡Ï :ÔÚËp‰ ¯Ó‡Â ,‰Ê „enÚ«∆¿»««ƒ¿»…»«¿ƒ¿««∆
ÔÈ‡L ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - „ÓÚL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÏBÚÓ≈»»≈ƒ∆»«…À¿««¿»∆≈
Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ï BzÚc ÌÈOÓ Ì„‡»»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שם.19) העדים 20)שבועות, אותם כלומר העדים, צ"ל
ופלוני]. פלוני ובאו תימן: "אמר 21)[בכת"י שם: בגמרא

אדעתיה  לאו - דאינש עליה רמיא דלא מילתא רבא:
לב  שם אינו - לזוכרו האדם על מוטל שאינו דבר (בעברית:
כלֿכך  לב שם שלא ללווה, שהכוונה רש"י ופירש אליו)".
חבירו  את שהמלוה מפני לא, או שפרע בשעה עדים היו אם
שטעה. אפשר ולפיכך בעדים, לפרעו צריך אינו - בעדים
לומר  שהתכוון ונראה לעדים. שהכוונה מפרש רבינו אולם
(ראה  להעיד עליהם שהטילו לדברים רק לב שמים שהעדים

ו). כרב 22)הלכה שפסק מציין, [במגידֿמשנה לד: שם
שהרי  תמוהים, ודבריו ממונות. בדיני כמותו שהלכה נחמן
של  ודרכו כפרן, הוחזק נחמן רב אמר שם אחרון בלשון
כרבא, פסק שרבינו ונראה אחרון. לשון להעדיף רבינו
- ראשון שבלשון ועוד, נחמן. רב לגבי אחרון שהוא משום

כך]. סובר נחמן רב גם

.‰ÈÏ Ôz23¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ«¬≈»≈ƒ¿»«
:‰ÂlÏ ÔÈ¯ÓB‡ - ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t :ÔÚËp‰«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«…∆

¯Ët‰Â Ì‡È·‰24eÎÏ‰L B‡ e˙nL B‡ e‡a ‡Ï . ¬ƒ≈¿ƒ»≈…»∆≈∆»¿
e‡ ÔÈ‡L .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈ - ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»«∆∆ƒ»«∆≈∆¿»∆≈»

‰Ï B˙B‡ ÌÈÎÈ¯ˆÓ¯Ët‰Ïe ÂÈ¯·c ¯¯·Ï ‡l‡ Ô‡È· «¿ƒƒ«¬ƒ»∆»¿»≈¿»»¿ƒ»≈
BÈ‡ - ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L ;‰Úe·MÓ Û‡«ƒ¿»∆««¿∆∆¬≈¿≈ƒ≈

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ25. »ƒ¿»¿¿≈ƒ¿∆≈«¿

קע.23) יצחק 24)בבאֿבתרא רב ואמר שהיה, מעשה
(שם  ובמסקנא ויעידו", ופלוני פלוני "יבואו (שם) נפחא
אני  (גם קאמינא לברר נמי "אנא יצחק: רבי ביאר ב) עמוד
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רבינו, ומפרש לברר)". כדי העדים את להביא התכוונתי
לפטרו  יועיל והבירור שפרע, להישבע צריך - יברר לא שאם
יברר  לא שאם רש"י, בשם פירש שם [וברשב"ם משבועה.
או  באו "לא שכתב: רבינו של מלשונו יפסיד]. - בעדים
באו  שאם משמע, אחרת" למדינה שהלכו או שמתו
לדבריו  מנוגד זה ולכאורה לשלם. חייב - והכחישוהו
בין  מחלק שרבינו במגידֿמשנה, ומבאר הקודמת. בהלכה
פרעתיך" "והלא בין או בעדים, שלא לבין בעדים מלוה
לא  ואמרו באו שאפילו כתב, ובכסףֿמשנה "פרעתיך". לבין
בהלכה  להאמור בהתאם ויפטר, היסת ישבע - בפנינו פרע
בזה). שהאריך ע ס' חו"מ יוסף' 'בית (ראה הקודמת

ה"א.25) ולוה מלוה מהל' בפי"א

.ÂBÏ ¯Ó‡26:BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa »«ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿»«
‰hLÓ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÔÈca BÚ·z ¯ÁÓÏ ,Ô‰≈¿»»¿»«ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»«¿«∆

È˙ÈÈ‰Ea27˙q‰ ÚaLÂ ,¯eËt - ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡Â »ƒƒ¿¿≈¿¿»ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈
ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌeÏk B„Èa ÔÈ‡L∆≈¿»¿«¬ƒ»«…»¿»ƒ

ÌÏBÚÓ28È„Ú Ìz‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L .29¯·„Â , ≈»∆¬≈…»«»∆«∆≈«¿»»
B¯ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡ ˙e„Ú BÈ‡L30‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ CÎÈÙÏe , ∆≈≈≈»»¿¿ƒ»ƒ»«…

Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰31. »¿»ƒ≈»…À¿««¿»

כט.26) כתשובה 27)סנהדרין "הן", אמרתי בצחוק
מצחיקה. הוא 28)לטענה כן אם והרי הן, אמרתי: לא

עדים. עלֿידי שבשעת 29)מוכחש מעידים אינם העדים
עדי. אתם הנתבע: להם אמר שנתבאר 30)ההלוואה כמו

הקודמת. שהעדים 31)בהלכה האפשרות לשלול שאין
שהתכוון  להישבע שחייב כתב, פא ס' חו"מ [ה'טור' טעו.
הר"מ  בשם כאן מיימוניות בהגהות כתוב וכן בו. לשטות

גאון]. סעדיה רבי על שהסתמך מרוטנבורג

.Ê„BÚ ‡ÏÂ32È¯BÁ‡ ÌÈ„Ú BÏ ÔÈÓË‰ elÙ‡ ‡l‡ , ¿…∆»¬ƒƒ¿ƒ≈ƒ¬≈
¯„b‰33,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â , «»≈¿»«»∆ƒ¿»¿»«≈

‡nL ,‡Ï :BÏ ¯Ó‡ ?ÈBÏÙe ÈBÏt Ea e„ÈÚiL EBˆ¿̄¿∆»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»«…∆»
¯ÁÓÏe ,EÏ Ôz‡ ‰Ó ÈÏ ÔÈ‡Â ¯ÁÓÏ ÔÈca ÈtÎzƒ¿≈ƒ«ƒ¿»»¿≈ƒ»∆≈¿¿»»
‰hLÓ :¯Ó‡Â ÔÚhL ÔÈa ,ÌÈ„Ú‰ el‡a ÔÈca BÚ·z¿»«ƒ¿≈»≈ƒ≈∆»«¿»«¿«∆
È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡L ÔÈa ,Ba È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈∆»«…»¿»ƒ≈»¬≈
¯Ó‡iL „Ú ,˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L .¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»∆≈»≈«∆…«
‰Âl‰ ÈÙa ‰ÂÏn‰ ¯Ó‡È B‡ ,È„Ú Ìz‡ :‰Âl‰«…∆«∆≈«…«««¿∆ƒ¿≈«…∆
.Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï ‰f‰ ˙e„Úa Ï·‡ ,‰Âl‰ ˜zLÈÂ¿ƒ¿…«…∆¬»»≈«∆…À¿««¿»

„Á‡a ‰OÚÓ34eL¯ ·˜ B˙B‡ ÔÈ¯B˜ eÈ‰L ,35. «¬∆¿∆»∆»ƒ«¿
‡e‰ ÈÓ :¯Ó‡ .‰a¯‰ ˙B·BÁ ÂÈÏÚ LiL ,¯ÓBÏk¿«∆≈»»«¿≈»«ƒ
,BÚ·˙e ÈBÏt B˙B‡ ‡·e .ÈBÏt ‡l‡ ,BÏ ·iÁ È‡L∆¬ƒ«»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÌeÏk BÏ ·iÁ ÈÈ‡ :‡e‰ ¯Ó‡Â¿»«≈ƒ«»¿¿»¿¬»ƒ

ÔÎÂ .¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈ36ÂÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ „Á‡ ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈∆»»¿ƒ»»
ÔBÓÓ ÏÚa ‡e‰L37‰È‰ el‡ :¯Ó‡ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa . ∆««»ƒ¿«ƒ»»«ƒ»»

?ÈBÏÙÏÂ ÈBÏÙÏ BÚ¯Bt È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,ÔBÓÓ ÈÏ38¯Á‡Â ƒ»…»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿««
ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .Úa˙Ï ÈBÏÙe ÈBÏt e‡a B˙˙ÈÓƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿…«¿»¿¬»ƒ≈

BÓˆÚ ˙B‡¯‰Ï ÈeOÚ Ì„‡‰L ;ÌeÏk Ì‰Ï39BÈ‡L »∆¿∆»»»»¿«¿«¿∆≈
ÔBÓÓ ÈÏÚa ÂÈa ÁÈp‰ ‡lLÂ ,ÔBÓÓ ÏÚa40ÏÎÂ . ««»¿∆…ƒƒ«»»«¬≈»¿…

.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

השיחה 33)שם.32) את שומעים שהם ידע לא והנתבע
התובע. ובין  ב.34)שבינו עמוד (מדה 35)שם קב מלא

מתרגם  ב) טו, (דברים ברעהו" ישה "אשר חובות. גדולה)
מו:) (בבאֿקמא ובגמרא בחבריה". ירשי "די אונקלוס:

אפרע". פארי רשוותך גדול.37)שם.36)"ממרי עשיר
חייב 38) שאני מה פורע הייתי לא האם תמיהה: בלשון

רשו.39)להם. קב לדין שניה.40)נימוק לבבא נימוק
ורבי  עצמו, את להשביע שלא עשוי אדם הגמרא: לשון
יתבאר  הבא [בפרק בניו. את להשביע שלא מוסיף: חייא
אלא  עצמו את להשביע שלא עשוי אדם אמרו שלא
עדים  בפני לו והודה חבירו תבעו אם אבל מעצמו, כשהודה

זו. טענה מקבלים אין - התובע בנוכחות

.ÁÔÎÂ ,˙e„Ú dÈ‡ - ÌÈ„Ú ÔÈÓËn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿ƒ≈ƒ≈»≈¿≈
¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ,B˙B‡ ÔÈÚÓBL ÌÈ„ÚÂ BÓˆÚÓ ‰„Bn‰«∆≈«¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈»≈
- Ô‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿¿»«≈
,ÔÈc ˙È·Ï e‡B·iLk ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ ÏÎa¿»«¿»ƒ¿«≈»∆¿∆»¿≈ƒ
?EÏˆ‡ BÏ LiM ‰Ó Ôz˙ ‡Ï ‰nÏ :Úa˙pÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ«ƒ¿»»»…ƒ≈«∆≈∆¿¿
‰z‡ ‡BÏ‰Â :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡»«≈∆¿ƒ¿¿ƒ«¬«»
Ì‡ !EÓˆÚÓ ˙È„B‰ B‡ ,CÎÂ Ck el‡ ÈÙa z¯Ó‡»«¿»ƒ¿≈≈»¿»≈»≈«¿¿ƒ
ÔÈÚBË ÔÈ‡ - ÔÚË ‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ - ÌlLÂ „ÓÚ»«¿ƒ≈»¿ƒ…»«≈¬ƒ

BÏ41‡Ï B‡ ,Ba È˙ÈÈ‰ ‰hLÓ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«¿»«¿«∆»ƒƒ…
ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaO‰Ï ‡lL B‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»∆…¿«¿ƒ«∆«¿ƒ
.e¯‡aL BÓk ,˙q‰ ÚaLÂ ¯eËt - Èzek˙ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈¿∆≈«¿

התכוון 41) שלא ראיה הבא לתובע: אומרים ביתֿדין אין
טענת  לגבי זה דין אמרו שם כט.). (סנהדרין בך להשטות
לו. טוענים אין להשביע טענת שגם סובר ורבינו משטה,
"שלא  לנתבע שטוענים כתבו כך, ד"ה שם וב'תוספות'
אדם  נחמן, רב "אמר אמרו: שם בגמרא שהרי להשביע",
כך. טען שהנתבע נרמז ולא עצמו", את להשביע שלא עשוי
כ'תוספות'. שדעתו כתב ס אות כאן מיימוניות [בהגהות

רבינו]. בדברי לו היתה אחרת גירסא כנראה

ה'תש"פ  סיון י"ד ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק
orhpeorFh'ld-mihtynxtq

¤¤§¦¦
¦§¥§¦§̈

ודין 1) הגמרא), בלשון ("אודיתא" הודאה דיני מבאר
צא  ואמרו כך על דין בית וציווהו שבועה או ממון נתחייב
נשבעתי, או פרעתי ואמר וחזר ויצא לו הישבע או לו תן

אחרת. טענה וטוען וחוזר טוען ודין

.‡,‰Ó BÏˆ‡ ÈBÏÙÏ LiL ÌÈL ÈÙa ‰„Bn‰«∆ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ∆¿»∆
‰È„B‰ C¯„a Ô‰Ï ¯Ó‡Â2Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÈO C¯„ ‡Ï , ¿»«»∆¿∆∆»»…∆∆ƒ»««ƒ

BnÚ Ú·Bz‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,È„Ú Ìz‡ :¯Ó‡ ‡lL∆…»««∆≈«¿««ƒ∆≈«≈«ƒ
˙e„Ú ‰Ê È¯‰ -3eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ ,ÔÈca BÚ·z . ¬≈∆≈¿»«ƒƒ»«…»

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„4.Ì‰Èt ÏÚ ÌlLÓe , ¿»ƒ≈»≈¿ƒ¿«≈«ƒ∆
ÚaL - „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡Â5C¯c ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ»»≈∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆∆

‰È„B‰6‡lL :¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰ el‡ e‡aLk ÔÚË . »»»«¿∆»≈»≈ƒ¿»«∆…
Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ ÔÓ‡ - È˙È„B‰ ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaO‰Ï¿«¿ƒ«∆«¿ƒ≈ƒ∆¡»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BnÚ Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‰ÈÙa ‰„B‰Lk¿∆»ƒ¿≈∆»»«≈«ƒ≈»ƒ¿…
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orhpeקסב oreh 'ld - mihtyn xtq - oeiq c"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È˙È„B‰ ¯ÈLÚ ÈÈ‡L ˙B‡¯‰Ï È„k :¯ÓBÏÂ7Ì‡ Ï·‡ ; ¿«¿≈¿«¿∆≈ƒ»ƒ≈ƒ¬»ƒ
Ô˙pL ÔÚË8.˙q‰ ÚaLÂ ÔÓ‡ - »«∆»«∆¡»¿ƒ¿»∆≈

בפניכם.2) מודה הריני שאמר עדי 3)כגון, אתם כשאמר
הטיל  שזה מפני כראוי, זוכרים אינם שמא אומרים אין

ו). הלכה ו פרק (ראה להעיד לומר 4)עליהם נאמן ואינו
בך. הייתי ששניים 5)משטה מקום שכל הכלל, לפי

בהמאור  (והרז"ה שבועה מחייבו אחד - ממון מחייבים
כלום. אינו בהודאה אחד שעד כתב, כט. סנהדרין הגדול

פא). סימן משפט חושן טור שם:6)ראה בסנהדרין שנינו
כלום  אמר לא ... מנה לפלוני חייב שהוא לנו אמר "הוא
"שאמר  שם: רבינו ומפרש לו", הודה בפנינו שיאמר: עד
עדים". ומסירת הודאה דרך לנו אמר או עדים עלי הוו לנו
שאמרו  ומה דברים. וסיפור שיחה דרך משמע - "אמר"
שיאמר  צריך רב אמר יהודה לרב ליה "מסייע שם בגמרא
דרך  אבל בפניכם, מודה הריני אמר כשלא היינו, עדי". אתם
מאיר  רבינו בשם הטור כתב וכן עדי. כאתם נידון הודאה
מירושלמי  זה לדין הוכחה מביא משנה ובכסף הלוי.

שם). (ראה ג פרק להשביע 7)סנהדרין שלא טענת
כשתבעו  לא אבל התובע, בפני שלא כשהודה רק מתקבלת
ממה  זאת הוכיחו כך, המתחיל דיבור שם בתוספות והודה.
מיתה, בשעת משטה אדם אין (קעה.) בתרא בבבא שאמרו
היורשים  מחוייבים מיתה בשעת הודה אם כך ומשום
כך. בניו את להשביע שלא אומרים אין למה וקשה לשלם,
משנה  (בכסף כשתבעו. שהמדובר שם בתוספות ומבארים
הקודם  בפרק עצמו דברי סותר שרבינו מעיר ו הלכה סוף
- בידך לי מנה עדים: בפני לחבירו האומר "וכן ח: הלכה
וכו' בו הייתי משטה ואמר טען אם אבל וכו' הן לו: ואמר
היסת". ונשבע פטור - נתכוונתי עצמי את להשביע שלא או
"וכן  בבא על נאמר לא להשביע שלא שדין בדוחק, ומיישב
דברים  היו "לא או משטה לטוען רק ונמשכת האומר"

בלבד). פרעתי.8)מעולם"

.·‰„Bn‰ Ïk9:¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈL ÈÙa »«∆ƒ¿≈¿«ƒ≈»«¬…¿«
hLÓÈÙa ‰„B‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ba È˙ÈÈ‰ ‰ ¿«∆»ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ»ƒ¿≈
‰LÏL10ÏkL .ÂÈt ˙È„B‰a ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ Ï·‡ , ¿»¬»¿«¿ƒƒ≈¿»«ƒ∆»

.È„Ú Ìz‡ :¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - ‰È„B‰ C¯„a ¯ÓB‡‰»≈¿∆∆»»¬≈∆¿≈«∆≈«
ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ Ï·‡11e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»«»∆ƒ¿
BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ12Ba CÏn‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .13BÓk , ¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿ƒ»≈¿

e¯‡aL14,BÏ eÁÏML ¯Á‡ ÔÈc ˙È·a ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈ƒ»¿≈ƒ««∆»¿
¯‡a˙iL BÓk15˙Èa eÈ‰iL ‡e‰Â .ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ¿∆ƒ¿»≈¬≈≈¿ƒ¿∆ƒ¿≈
ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈc16Ì‰ÈL ˙‡17Ì‰ÈL eÓÈ¯ÚÈ ‡lL È„k , ƒ«ƒƒ∆¿≈∆¿≈∆…«¬ƒ¿≈∆

.¯Á‡ LÈ‡ ·iÁÏ¿«≈ƒ«≈

הקודמת.9) בהלכה דין.10)נתבאר כבית הם שלושה
הודאה.11) כט:12)שטר צריכים 13)שם שכתבו אחר

למסור. אם הלווה את שנית י"א 14)לשאול בפרק
א. הלכה ולווה מלוה הבאה.15)מהלכות בהלכה

קסז:16) בתרא בבא לא 17)משנה והלווה. המלוה
ראה  המלוה. את מכירים כשאין להערים אפשר מה נתברר

ג. הלכה כ"ד פרק ולווה מלוה בהלכות בזה שכתבנו מה

.‚ÔÈc ˙Èa18ÔÓˆÚÓ ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ‰LÏL ÏL ≈ƒ∆¿»∆»¿ƒ≈«¿»

Ì‰ÈÙÏ Ï·˜Â Ú·Bz‰ ‡·e ,Ô‰Ï Úe·w‰ ÌB˜na19, «»«»«»∆»«≈«¿»«ƒ¿≈∆
- Ì‰ÈÙa ‰„B‰Â ‡·e ,Úa˙p‰ Ïˆ‡ ÁÈÏL eÁÏLÂ¿»¿»ƒ«≈∆«ƒ¿»»¿»ƒ¿≈∆
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ¬»ƒ…
·ÈLB‰Â Ô˙B‡ ıa˜ elÙ‡ ,BÏ eÁÏL ‡ÏÂ ÔÈÚe·˜ eÈ‰»¿ƒ¿…»¿¬ƒƒ≈»¿ƒ
,ÔÈic ÈÏÚ eÂ‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â Ô‰ÈÙa ‰„B‰Â ‰LÏM‰«¿»¿»ƒ¿≈∆¿»«»∆¡»««»ƒ
ÔÈ‡ - È˙È„B‰ ÈÏ e·˙k :¯Ó‡Â Ú·Bz‰ Ck ¯Á‡ ‡·e»««»«≈«¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈

ÔÈ·˙Bk20BÏ ÔzÈ ‡nL ;21B˙B‡ Ú·Bz ‰Ê ‡ˆÓÂ ¿ƒ∆»ƒ≈¿ƒ¿»∆≈«
¯ËMa22Ï·‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .23 «¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»

˙BÚ˜¯wa ‰„B‰ Ì‡24Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL ÈÙa elÙ‡ , ƒ»««¿»¬ƒƒ¿≈¿«ƒ««ƒ
È¯‰ - e˙e e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡ÏÂ B„iÓ e˜ ‡lL∆…»ƒ»¿…»«»∆ƒ¿¿¬≈
BÏ ÔzÈ ‡nL LÁÏ Ô‡k ÔÈ‡L ;ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙Bk el‡≈¿ƒ¿¿ƒ∆≈»»…∆»ƒ≈

‰iL ÌÚt BÚ·Bz ‡ˆÓÂ25. ¿ƒ¿»¿««¿ƒ»

שם.18) ואינו 19)סנהדרין כסף לפלוני שהלווה התלונן
שם 20)משלם. הרי"ף פסק וכן שם. אשי רב בר כמר

בתוספות  כתבו וכן גאון. האי רב דעת גם היא שזו והוסיף,
של  (בפירושו חננאל. רבינו בשם מר המתחיל דיבור שם
הלכתא  "ולית כתוב: שלנו בגמרות הנדפס חננאל רבינו
ובהגהה  אשי)" רב בר כמר הלכה (ואין אשי רב בר כמר
כמר  לן וקיימא להיות וצריך היא, סופר טעות "ואולי שם:

אשי"). רב בעדים.21)בר שלא הלווה לו ישלם שמא
בפני 22) כשהודה אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה יהיה ולא

אינו  יכתבו לא ואפילו שטר תוקף זו להודאה יש דין, בית
ידי  על כלום מפסיד הלווה אין ולפיכך פרעתי, לטעון נאמן

והודה 24)שם.23)הכתיבה. בקרקע מוחזק היה
שם). (רש"י התובע של רכושו הוא זה שקרקע לתובע

מסויימת.25) שדה חלקת תבעו שהרי

.„‰È„B‰ ¯ËL26‡ˆiL27¯Ó‡ :Ba ·e˙k ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«»»∆»»¿…»»»»«
‰˜ÊÁL ;¯Lk ‰Ê È¯‰ - BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k eÏ»ƒ¿¿ƒ¿¿¬≈∆»≈∆¬»»
‡Ï - e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï el‡L ,‡È‰ƒ∆ƒ…»«»∆ƒ¿¿ƒ¿¿…
eÈÙa ÈBÏt ‰„B‰ :¯ËMa ·e˙k ‰È‰ .ÔÈ˙B eÈ‰»¿ƒ»»»«¿»»¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯·„ B‡ ,‰LÏL eÈ‰L Ba ·e˙k ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒƒ≈»∆»¿»¿»ƒ

ÔÏÏkÓ ÔÈÚÓBML28‡nL ÔÈLLBÁ - ‰LÏL eÈ‰L ∆¿ƒƒ¿»»∆»¿»¿ƒ∆»
˙È·a ‰È„B‰ ÌÈLa ‰È„B‰‰L en„Â eÚËÂ ,eÈ‰ ÌÈL¿«ƒ»¿»¿ƒ∆«»»ƒ¿«ƒ»»¿≈

ÔÈc29¯ËL ÔÈ„ Ba ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,30. ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿»

הייתה 27)שם.26) שההודאה בו וכתוב המלוה יד מתחת
דין. בית מהם.28)בפני להבין שם 29)שיש במסקנא

טועין". דין לבית "חיישינן בו 30)(ל.): גובים אין
פרעתי. - לטעון הלווה ונאמן הלקוחות

.‰e¯‡a ¯·k31˙È·a ˙e„Ú B‡ ÔÈc ˙È·a ‰È„B‰L , ¿»≈«¿∆»»¿≈ƒ≈¿≈
¯ËLa ‰·e˙k‰ ‰ÂÏÓk - ÔÈc32ÔÈ·˙Bk CÎÈÙÏe , ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ

BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ33‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿¿ƒ¿««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
BÓk ,e‰e‡È·‰Â eÁÏML „Ú ÔÈc‰ ˙‡ Ïaƒ̃≈∆«ƒ«∆»¿∆¡ƒ¿

e¯‡aL34Ô‰Ó „Á‡ Ú·˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ÌÈL Ï·‡ ; ∆≈«¿¬»¿«ƒ∆»«ƒ¿»«∆»≈∆
:Úa˙p‰ BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡∆¬≈¿»«»∆ƒ¿»¿¿»««ƒ¿»
ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :ÔÈic‰ e¯Ó‡L ÔÈa ,È„Èa EÏ LÈ Ô‰≈≈¿¿»ƒ≈∆»¿««»ƒ«»«»ƒ≈

BÏ35‡ˆÈÂ ,BÏ Ôz ‡ˆ :e¯Ó‡L ÔÈa ,36ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â37 ≈∆»¿≈≈¿»»¿»«»«¿ƒ
ÔÓ‡ -38Ú·Bz‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈÂ , ∆¡»¿ƒ»«∆≈∆¿»¿ƒ»ƒ«≈«
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È˙È„B‰ ¯ÈLÚ ÈÈ‡L ˙B‡¯‰Ï È„k :¯ÓBÏÂ7Ì‡ Ï·‡ ; ¿«¿≈¿«¿∆≈ƒ»ƒ≈ƒ¬»ƒ
Ô˙pL ÔÚË8.˙q‰ ÚaLÂ ÔÓ‡ - »«∆»«∆¡»¿ƒ¿»∆≈

בפניכם.2) מודה הריני שאמר עדי 3)כגון, אתם כשאמר
הטיל  שזה מפני כראוי, זוכרים אינם שמא אומרים אין

ו). הלכה ו פרק (ראה להעיד לומר 4)עליהם נאמן ואינו
בך. הייתי ששניים 5)משטה מקום שכל הכלל, לפי

בהמאור  (והרז"ה שבועה מחייבו אחד - ממון מחייבים
כלום. אינו בהודאה אחד שעד כתב, כט. סנהדרין הגדול

פא). סימן משפט חושן טור שם:6)ראה בסנהדרין שנינו
כלום  אמר לא ... מנה לפלוני חייב שהוא לנו אמר "הוא
"שאמר  שם: רבינו ומפרש לו", הודה בפנינו שיאמר: עד
עדים". ומסירת הודאה דרך לנו אמר או עדים עלי הוו לנו
שאמרו  ומה דברים. וסיפור שיחה דרך משמע - "אמר"
שיאמר  צריך רב אמר יהודה לרב ליה "מסייע שם בגמרא
דרך  אבל בפניכם, מודה הריני אמר כשלא היינו, עדי". אתם
מאיר  רבינו בשם הטור כתב וכן עדי. כאתם נידון הודאה
מירושלמי  זה לדין הוכחה מביא משנה ובכסף הלוי.

שם). (ראה ג פרק להשביע 7)סנהדרין שלא טענת
כשתבעו  לא אבל התובע, בפני שלא כשהודה רק מתקבלת
ממה  זאת הוכיחו כך, המתחיל דיבור שם בתוספות והודה.
מיתה, בשעת משטה אדם אין (קעה.) בתרא בבבא שאמרו
היורשים  מחוייבים מיתה בשעת הודה אם כך ומשום
כך. בניו את להשביע שלא אומרים אין למה וקשה לשלם,
משנה  (בכסף כשתבעו. שהמדובר שם בתוספות ומבארים
הקודם  בפרק עצמו דברי סותר שרבינו מעיר ו הלכה סוף
- בידך לי מנה עדים: בפני לחבירו האומר "וכן ח: הלכה
וכו' בו הייתי משטה ואמר טען אם אבל וכו' הן לו: ואמר
היסת". ונשבע פטור - נתכוונתי עצמי את להשביע שלא או
"וכן  בבא על נאמר לא להשביע שלא שדין בדוחק, ומיישב
דברים  היו "לא או משטה לטוען רק ונמשכת האומר"

בלבד). פרעתי.8)מעולם"

.·‰„Bn‰ Ïk9:¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈL ÈÙa »«∆ƒ¿≈¿«ƒ≈»«¬…¿«
hLÓÈÙa ‰„B‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ba È˙ÈÈ‰ ‰ ¿«∆»ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ»ƒ¿≈
‰LÏL10ÏkL .ÂÈt ˙È„B‰a ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ Ï·‡ , ¿»¬»¿«¿ƒƒ≈¿»«ƒ∆»

.È„Ú Ìz‡ :¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - ‰È„B‰ C¯„a ¯ÓB‡‰»≈¿∆∆»»¬≈∆¿≈«∆≈«
ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ Ï·‡11e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»«»∆ƒ¿
BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ12Ba CÏn‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .13BÓk , ¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿ƒ»≈¿

e¯‡aL14,BÏ eÁÏML ¯Á‡ ÔÈc ˙È·a ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈ƒ»¿≈ƒ««∆»¿
¯‡a˙iL BÓk15˙Èa eÈ‰iL ‡e‰Â .ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ¿∆ƒ¿»≈¬≈≈¿ƒ¿∆ƒ¿≈
ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈc16Ì‰ÈL ˙‡17Ì‰ÈL eÓÈ¯ÚÈ ‡lL È„k , ƒ«ƒƒ∆¿≈∆¿≈∆…«¬ƒ¿≈∆

.¯Á‡ LÈ‡ ·iÁÏ¿«≈ƒ«≈

הקודמת.9) בהלכה דין.10)נתבאר כבית הם שלושה
הודאה.11) כט:12)שטר צריכים 13)שם שכתבו אחר

למסור. אם הלווה את שנית י"א 14)לשאול בפרק
א. הלכה ולווה מלוה הבאה.15)מהלכות בהלכה

קסז:16) בתרא בבא לא 17)משנה והלווה. המלוה
ראה  המלוה. את מכירים כשאין להערים אפשר מה נתברר

ג. הלכה כ"ד פרק ולווה מלוה בהלכות בזה שכתבנו מה

.‚ÔÈc ˙Èa18ÔÓˆÚÓ ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ‰LÏL ÏL ≈ƒ∆¿»∆»¿ƒ≈«¿»

Ì‰ÈÙÏ Ï·˜Â Ú·Bz‰ ‡·e ,Ô‰Ï Úe·w‰ ÌB˜na19, «»«»«»∆»«≈«¿»«ƒ¿≈∆
- Ì‰ÈÙa ‰„B‰Â ‡·e ,Úa˙p‰ Ïˆ‡ ÁÈÏL eÁÏLÂ¿»¿»ƒ«≈∆«ƒ¿»»¿»ƒ¿≈∆
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ¬»ƒ…
·ÈLB‰Â Ô˙B‡ ıa˜ elÙ‡ ,BÏ eÁÏL ‡ÏÂ ÔÈÚe·˜ eÈ‰»¿ƒ¿…»¿¬ƒƒ≈»¿ƒ
,ÔÈic ÈÏÚ eÂ‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â Ô‰ÈÙa ‰„B‰Â ‰LÏM‰«¿»¿»ƒ¿≈∆¿»«»∆¡»««»ƒ
ÔÈ‡ - È˙È„B‰ ÈÏ e·˙k :¯Ó‡Â Ú·Bz‰ Ck ¯Á‡ ‡·e»««»«≈«¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈

ÔÈ·˙Bk20BÏ ÔzÈ ‡nL ;21B˙B‡ Ú·Bz ‰Ê ‡ˆÓÂ ¿ƒ∆»ƒ≈¿ƒ¿»∆≈«
¯ËMa22Ï·‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .23 «¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»

˙BÚ˜¯wa ‰„B‰ Ì‡24Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL ÈÙa elÙ‡ , ƒ»««¿»¬ƒƒ¿≈¿«ƒ««ƒ
È¯‰ - e˙e e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡ÏÂ B„iÓ e˜ ‡lL∆…»ƒ»¿…»«»∆ƒ¿¿¬≈
BÏ ÔzÈ ‡nL LÁÏ Ô‡k ÔÈ‡L ;ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙Bk el‡≈¿ƒ¿¿ƒ∆≈»»…∆»ƒ≈

‰iL ÌÚt BÚ·Bz ‡ˆÓÂ25. ¿ƒ¿»¿««¿ƒ»

שם.18) ואינו 19)סנהדרין כסף לפלוני שהלווה התלונן
שם 20)משלם. הרי"ף פסק וכן שם. אשי רב בר כמר

בתוספות  כתבו וכן גאון. האי רב דעת גם היא שזו והוסיף,
של  (בפירושו חננאל. רבינו בשם מר המתחיל דיבור שם
הלכתא  "ולית כתוב: שלנו בגמרות הנדפס חננאל רבינו
ובהגהה  אשי)" רב בר כמר הלכה (ואין אשי רב בר כמר
כמר  לן וקיימא להיות וצריך היא, סופר טעות "ואולי שם:

אשי"). רב בעדים.21)בר שלא הלווה לו ישלם שמא
בפני 22) כשהודה אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה יהיה ולא

אינו  יכתבו לא ואפילו שטר תוקף זו להודאה יש דין, בית
ידי  על כלום מפסיד הלווה אין ולפיכך פרעתי, לטעון נאמן

והודה 24)שם.23)הכתיבה. בקרקע מוחזק היה
שם). (רש"י התובע של רכושו הוא זה שקרקע לתובע

מסויימת.25) שדה חלקת תבעו שהרי

.„‰È„B‰ ¯ËL26‡ˆiL27¯Ó‡ :Ba ·e˙k ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«»»∆»»¿…»»»»«
‰˜ÊÁL ;¯Lk ‰Ê È¯‰ - BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k eÏ»ƒ¿¿ƒ¿¿¬≈∆»≈∆¬»»
‡Ï - e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï el‡L ,‡È‰ƒ∆ƒ…»«»∆ƒ¿¿ƒ¿¿…
eÈÙa ÈBÏt ‰„B‰ :¯ËMa ·e˙k ‰È‰ .ÔÈ˙B eÈ‰»¿ƒ»»»«¿»»¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯·„ B‡ ,‰LÏL eÈ‰L Ba ·e˙k ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒƒ≈»∆»¿»¿»ƒ

ÔÏÏkÓ ÔÈÚÓBML28‡nL ÔÈLLBÁ - ‰LÏL eÈ‰L ∆¿ƒƒ¿»»∆»¿»¿ƒ∆»
˙È·a ‰È„B‰ ÌÈLa ‰È„B‰‰L en„Â eÚËÂ ,eÈ‰ ÌÈL¿«ƒ»¿»¿ƒ∆«»»ƒ¿«ƒ»»¿≈

ÔÈc29¯ËL ÔÈ„ Ba ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,30. ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿»

הייתה 27)שם.26) שההודאה בו וכתוב המלוה יד מתחת
דין. בית מהם.28)בפני להבין שם 29)שיש במסקנא

טועין". דין לבית "חיישינן בו 30)(ל.): גובים אין
פרעתי. - לטעון הלווה ונאמן הלקוחות

.‰e¯‡a ¯·k31˙È·a ˙e„Ú B‡ ÔÈc ˙È·a ‰È„B‰L , ¿»≈«¿∆»»¿≈ƒ≈¿≈
¯ËLa ‰·e˙k‰ ‰ÂÏÓk - ÔÈc32ÔÈ·˙Bk CÎÈÙÏe , ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ

BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ33‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿¿ƒ¿««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
BÓk ,e‰e‡È·‰Â eÁÏML „Ú ÔÈc‰ ˙‡ Ïaƒ̃≈∆«ƒ«∆»¿∆¡ƒ¿

e¯‡aL34Ô‰Ó „Á‡ Ú·˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ÌÈL Ï·‡ ; ∆≈«¿¬»¿«ƒ∆»«ƒ¿»«∆»≈∆
:Úa˙p‰ BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡∆¬≈¿»«»∆ƒ¿»¿¿»««ƒ¿»
ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :ÔÈic‰ e¯Ó‡L ÔÈa ,È„Èa EÏ LÈ Ô‰≈≈¿¿»ƒ≈∆»¿««»ƒ«»«»ƒ≈

BÏ35‡ˆÈÂ ,BÏ Ôz ‡ˆ :e¯Ó‡L ÔÈa ,36ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â37 ≈∆»¿≈≈¿»»¿»«»«¿ƒ
ÔÓ‡ -38Ú·Bz‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈÂ , ∆¡»¿ƒ»«∆≈∆¿»¿ƒ»ƒ«≈«
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ÌÈicÏ ¯ÊÁ39ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - È˙È„B‰ ÈÏ e·˙k :¯Ó‡Â »«««»ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈¿ƒ
BÚ¯t ‡nL ,BÏ40ÔÎÂ .41˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ ∆»¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈

ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,ÔÓ‡ - ÈzÚaL :¯Ó‡Â ‡ˆÈÂ ,ÔÈcƒ¿»»¿»«ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈«¿ƒƒ
ÚaLpL B˙B‡42ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ .43‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ∆ƒ¿«»»≈ƒ¿ƒƒ∆…

ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‰Úe·L d˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ - ÚaLƒ¿«À¿««¿»¿»¿»¿≈∆¡»
B‡ BÈc ÏÚa BÏ ‰„BiL „Ú ,ÈzÚaL ¯ÓBÏ ÌÏBÚÏ¿»«ƒ¿«¿ƒ«∆∆««ƒ

.Ì‰ÈÙa ÚaLpL ÌÈ„Ú ‡È·È»ƒ≈ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

א.31) הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א גובה 32)בפרק
פרעתי. לומר נאמן הלווה ואין הלקוחות למלוה,33)מן
יתירה. זכות למלוה מוסיף אינו השטר בהלכה 34)שהרי

בפירוש 35)ג. עליו ציוו לא אבל הדין, את לו הודיעו
(רי"ף).36)לשלם. הדין את עליו אחר 37)וקיבל

הדין. בבית יז.38)שחוייבתי מציעא בבבא זביד כרב
עימו.39) הנתבע כאן.40)ואין הרי"ף פסק וכן
שבועה 41) לחבירו חייב "היה יוחנן: רב אמר שם בגמרא

נשבע, שלא אותו מעידים והעדים נשבעתי, ואמר דין בבית
הוחזק  - העדים) ידי על שהוכחש (אחר נשבעתי ואמר וחזר
במימרא  עדים). (בפני להישבע וחייב שבועה לאותה כפרן
לאותה  כפרן הוחזק לא שאם שם) (בהלכותיו הרי"ף דייק זו

נאמן. - האי 42)שבועה רב בשם כתב כאן יוסף בנימוקי
במחוייב  אבל היסת, שבועת במחוייב שהמדובר גאון
היסת  אותו משביעים במקצת, מודה כגון התורה, שבועת
וכתב  והרשב"א. הרמב"ן דעת וכן התורה. שבועת שנשבע
נשבעים  אבל ונפטרים, בנשבעים נאמר זה שכל שם עוד

שנשבעו. ראייה להביא צריכים - מבואר 43)ונוטלים
הקודמת. ההערה בתחילת

.ÂÌÈL44e¯Ó‡Â ,ÈMÏ „Á‡‰ ·iÁ˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ¿«ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«≈»∆»«≈ƒ¿»¿
BÏ45ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ ,BÏ Ô˙Â ‡ˆ :≈¿≈¿»»¿»«¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ

BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ46B˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ - ¿ƒƒ∆…¿»À¿««¿»¿
ÔBÓÓ47BÏ ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡ .48¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ , »»¿«»«»ƒ≈¿»»¿»«

‡Ï - BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆…¿»…
Ô‰Ó ËÓL ‰fL ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰49BÈ„ e¯˜ÁiL „Ú50. À¿««¿»∆∆ƒ¿»≈∆«∆«¿¿ƒ

ÔBÓn‰ ‰Ê BÚ¯tL ÔÚËÂ ˙¯Á‡ ÌÚt ¯ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««««∆∆¿»«∆¿»∆«»
ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa Ba ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿…»»≈ƒ∆«¿ƒƒ
,BÚ¯tL ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ‰iL ÌÚt B˙B‡««¿ƒ»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆¿»
‰„BiLk ,„¯ÙÒaL ˙Úc‰ È‡È˜a eÈ‰ CÎÈÙÏ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿ƒ≈«««∆ƒ¿»«¿∆∆
ÈÙa BÏ ¯ÓB‡ ,ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙iLk B‡ ‰Âl‰«…∆¿∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ≈ƒ¿≈
Ú·MÈ ‡lL B‡ ÈÚ¯ÙÈ ‡lL ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :ÔÈc ˙Èa≈ƒ¡»«≈ƒ∆…ƒ¿»≈ƒ∆…ƒ»«

ÌÈ„Ú ÈÙa ‡l‡ ÈÏ51. ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ

שם.44) לנתבע.45)גמרא הדין שלא 46)בית מעידים,
שפרע. ראו ולא הנתבע או התובע יד מתחת ידם זזה

ש 47) שנתחייבתי אחר פרעתי לומר נאמן ידי ואינו על נית
דין. ציווי:48)בית בלשון אמרו ולא הדין את הודיעוהו

לו. לפי 49)תן הפירעון את ולדחות להשתמט כוונתו
הטילו 50)שעה. ולא הואיל זה, במשפט לעסוק ימשיכו

יזכוהו. ואולי החלטי, צו לשיטתו 51)עליו רבינו
לאחר  שאפילו א), הלכה ט"ו פרק ולווה מלוה (בהלכות

בעדים  אלא יפרע שלא המלוה, של תנאו מועיל מעות מתן
שם). הערות (ראה

.Ê‰„B‰L ÈÓ52Ú·Bz‰ ‰ÊÏ ·iÁ È‡L :ÔÈc ˙È·a ƒ∆»¿≈ƒ∆¬ƒ«»¿∆«≈«
‰Ê B·BÁ BÏ ÈzÚ¯tL Èz¯kÊ :¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,‰Ó»∆¿««»»«ƒ¿«¿ƒ∆»«¿ƒ∆
˙ÏÚBÓ ˙e„Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú È¯‰Â ,Ba È˙È„B‰L∆≈ƒ«¬≈≈ƒ¬≈∆≈∆∆

Ì‰Èt ÏÚ ÔÈOBÚÂ53ÂÈ„Ú LÈÁÎ‰ ‡Ï È¯‰L ;54BÈ‡Â , ¿ƒ«ƒ∆∆¬≈…ƒ¿ƒ≈»¿≈
ÌÏBÚÓ È˙ÈÂÏ ‡Ï :¯ÓB‡k55. ¿≈…»ƒƒ≈»

עצמו 52) וסברת זה, לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא
משנה). (מגיד בעל 53)היא הודאת בזה אומרים אנו ואין

דמי. עדים כמאה שהעידו 54)דין לפני בו חזר שהרי
בפרק 55)העדים. שאמרנו ופרע שלווה עדים ובאו

וחייב  פרעתי לא כאומר לוויתי לא שהאומר ו, הלכה הקודם
י"ד  (בפרק עצמו לדברי סתירה זה בדין ראו [רבים לשלם.
ועדים  מחצה פרעתי באומר ד) הלכה ולווה מלוה מהלכות
במקצת, כמודה שיישבע שם שפסק כולו, שפרעו מעידים
העדים? כדברי כולו פרעתי ויטעון בו יחזור לא  ולמה
נאמן  אינו - מעולם דברים היו לא ואמר כשהכחיש בשלמא
אבל  ו) הלכה ו פרק (ראה כפרן שהוחזק משום פרעתי  לומר
משנה  במגיד כפרן? הוחזק לא הרי מחצה פרעתי כשטוען
רק  שפרע בטענתו, עומד כשהלווה המדובר שם מתרץ,

מחצה].

.ÁLÈ56ÔÚBhÏ57˙¯Á‡ ‰ÚË ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ ÔÈc ˙È·a ≈«≈¿≈ƒ«¬…¿ƒ¿…«¬»«∆∆
B˙ÚË ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,‰BL‡¯‰ ‰Úh‰ LÈÁÎ‰Ï¿«¿ƒ««¬»»ƒ»¿¿ƒ««¬»

‡Ï˙Ó‡ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .‰B¯Á‡‰58‰ÚhÏ »«¬»¿««ƒ∆…»«¬«¿»««¬»
‰BL‡¯‰59LÈ - ¯ÊÁÂ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒ»¿««ƒ∆»»ƒ≈ƒ¿»«≈

„Ú ,‰ˆ¯iL ˙BÚh‰ Ïk Ct‰Ïe ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ BÏ«¬…¿ƒ¿…¿«≈»«¿»∆ƒ¿∆«
eLÈÁÎÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·iL ¯Á‡Ó Ï·‡ .ÌÈ„Ú e‡B·iL∆»≈ƒ¬»≈««∆»≈ƒ¿«¿ƒ
B‡ÈO‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÈÏÚ CÓqL ‰B¯Á‡‰ B˙ÚË60 «¬»»«¬»∆»«»∆»≈»¿«ƒ
‰ÚhÏ ‡Ï˙Ó‡ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙¯Á‡ ‰ÚËÏ¿«¬»«∆∆∆»ƒ≈»«¬«¿»««¬»

‰ÈÏÚ CÓqL61dÚÓLÓa LÈÂ ,62˙‡Êa ‡ÈO‰L BÓk ∆»«»∆»¿≈¿«¿»»¿∆ƒƒ¿…
Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .˙¯Á‡‰ ‰Úh‰««¬»»«∆∆¿∆…»»ƒ≈ƒ¬»ƒ
e‡aL ¯Á‡ ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ»»ƒ≈ƒ≈»«¬…¿ƒ¿…««∆»

Ú¯ ÌÈL‡ ‡nL ;ÌÈ„ÚÏL ˙BÚË e‰e„nÏ ÌÈ ≈ƒ∆»¬»ƒ»ƒƒ¿¿»∆
¯˜L63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

לא.57)רשאי.56) בתרא טען 58)בבא למה הסבר
לא]. אמת - [=אמתלא אחרת. טענה בגמרא 59)תחילה

בפירוש: כתב שם וברי"ף אמתלא. כשנתן המדובר שם
שאין  מפרש, רבינו אולם לטענתיה". אמתלא דיהיב "והוא
טענתו  והכחישו עדים כשבאו אלא באמתלא, צורך
זמן  כל אבל שם, בגמרא שהובא במעשה כמו הראשונה
לחזור  יכול עדים ידי על הראשונה טענתו הוכחשה שלא
עם  זהה רבינו ששיטת שם, יוסף בנימוקי וכתב מטענתו. בו
שם, בגמרא שנאמרו ההגבלות שכל מיגאש, הר"י רבו דעת

עדים. ידי על טענתו כשהוכחשה רק פירוש,60)נאמרו
אחר" לדבר "השיאו כט: זרה עבודה משנה (ראה להפנותו

השיאו). המתחיל דיבור לד: שם כרי"ף 61)ותוספות
למעלה. במעשה 62)שהבאנו הקודמת. הטענה של

עדים  ובאו היא, אבותי של זו שדה אחד טען שם בגמרא
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orhpeקסד oreh 'ld - mihtyn xtq - oeiq c"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שהתכוון  הראשון, ופירש דינו, בעל אבות של רכושם שהיא
ירשתי  כאילו זו שדה על בבעלותי כך כל בטוח אני לומר:

מאבותי. שם.63)אותה גמרא

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולהשכיר 1) להשאיל העשויים במטלטלין חזקה דיני מבאר

לכך. עשויים ושאינם

.‡ÔÈÏËÏhn‰ Ïk2Û‡ ,B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa »«ƒ«¿¿ƒ¿∆¿«∆∆≈««»«
eÏl‰ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ„Ú Ú·Bz‰ ‡È·‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈ƒ«≈«≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ«»

BÏ ÔÈÚe„È3B‡ E„ÈaL ‰Ê ÈÏk B‡ ‰Ê „‚a ?„ˆÈk . ¿ƒ≈«∆∆∆¿ƒ∆∆¿»¿
B‡ EÏˆ‡ e‰Èz„˜Ù‰ B‡ ,‡e‰ ÈlL E˙Èa CB˙aL∆¿≈¿∆ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿

e‰ÈzÏ‡L‰4B˙B‡ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,EÏ ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»≈ƒ∆≈¿ƒ
‰z‡ ‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È˙eL¯a Ì„wÓƒ…∆ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»≈…ƒ∆»«»
Úa˙p‰ ‰Ê È¯‰ - ‰zÓa ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«»»¬≈∆«ƒ¿»

¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL5. ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

מז:2) שלו.3)שבועות שהם הדבר טען 4)ידוע או
הגבלות 5)השאלתיהו. כמה תתבארנה הבאות בהלכות

זה. לדין

.·ÔÚË6È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ - B„Èa ÔBkLÓ ‡e‰L »«∆«¿¿»»ƒ¿…«¿≈
ÂÈÓ„7e¯‡aL BÓk ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ ,8. »»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆≈«¿

בחפץ.6) המשכון.7)המחזיק של בפי"ג 8)שוויו
של  כעין נשבע במשכון שהמחזיק ה"ג, ולווה מלוה מהל'
ולמה  בידי. הוא לקוח לטעון: שיכול ב'מיגו' ונוטל תורה,
וישבע  עצמו זה ב'מיגו' חמורה משבועה אותו פוטרים אין
משבועה  לפטור 'מיגו' אומרים שאין שם רבינו ביאר היסת?

המשכון. מהחזרת היינו מממון, לפטרו אלא

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na9ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ
LÈÓLz ÈÏÎe ˙B¯Ùe ÌÈ„‚a ÔB‚k ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ≈¿≈«¿ƒ
ÌÈ¯·c Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯BÁÒ ÏL ÌÈ¯·„e ˙Èa‰««ƒ¿»ƒ∆¿»¿«≈»∆¬»¿»ƒ
˙Áz Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ∆≈««
‡ÏÂ ‰Ê ÈÏk BÏÈ‡L‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Ê ÏL B„È»∆∆¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿…
Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌÈ„Úa BÏ B¯ÈkO‰10. ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆

ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk BÏ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»¿ƒ∆»¿«¿ƒ
B˙B‡ È¯‰Â ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ¿≈≈ƒ∆»««¬≈
B‡ Ïe‡L ‡e‰L ÔÚBË Ô·e‡¯e ,ÔBÚÓL „È ˙Áz ÈÏk‰«¿ƒ«««ƒ¿¿≈≈∆»
Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ÔBÚÓLÂ ,¯eÎO»¿ƒ¿≈«»¿«¿ƒ«»¿«

ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Èa BzkLÓ ‰z‡ ,‰zÓa ÈÏ11‡l‡ ; ƒ¿«»»«»ƒ¿«¿¿»ƒ≈∆¡»∆»
,BÈÏk ÏËB Ô·e‡¯.ÔBÚÓL ˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ¿≈≈ƒ¿¿ƒ¿»∆≈««¬«ƒ¿

BÈÏk ÏËB Ô·e‡¯ È¯‰ - ÔBÚÓL ˙Ó elÙ‡Â12e¯B‰Â . «¬ƒ≈ƒ¿¬≈¿≈≈ƒ¿¿
˙q‰ Ú·MiL :ÌÈB‡b‰13.L¯BÈÏ ÔÈÚBhL , «¿ƒ∆ƒ»«∆≈∆¬ƒ¿≈

והסתמך 10)שם.9) השביעי', ב'שער שם הרי"ף כדעת
"דברים  שם): (גמרא אבין בר הונא רב ששלח מה על
אינו  - בידי הן לקוחין ואמר ולהשכיר להשאיל העשויין

ואין 11)נאמן". התובע, של שהם מעידים העדים שהרי
מפני  זו, הלכה בראש האמורה החזקה על לסמוך
או  שהשאיל התובע של טענתו הדעת על שמתקבלת
לו  אין "אומן מה.): (בבאֿבתרא שאמרו ומה השכיר.

עדים  לתובע כשאין מדובר חזקה, לו יש אחר אבל חזקה"
שיכול  ב'מיגו' נאמן ולפיכך הנתבע, ביד זה כלי שראו

א). אות כאן מיימוניות (הגהות להד"ם שם:12)לטעון
(הוציא  דאגדתא וספרא דסרבלא זוגא מיתמא אפיק "רבא
וספר  ה"י) (ראה סרבל עושי של מספרים זוג יתומים מידי

ולהשכיר". להשאיל העשויים בדברים אף13ֿ)אגדה)
לקמן  המוריש. בידי הם לקוחים טוען היורש שאין עלֿפי

שם). (ראה לזה נוטה דעתו שאין רבינו, כותב ה"ה פ"ט

.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14‰‡¯ ‰Ê ÈÏk ‰È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿ƒ∆ƒ¿∆
„ÓBÚÂ15¯Ó‡Â ÔÚË Ô·e‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBÚÓL „Èa ¿≈¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿»«

,‡e‰ ¯eÎOÂ E„Èa ÈÏ LÈ ÈBÏt ÈÏk :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿¿»
¯Ó‡Â ,ÈÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈ È¯‰Â ,ÈÏ‡ B‡ÈˆB‰ƒ≈««¬≈≈ƒ≈ƒ∆»«ƒ¿»«
- ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔBÚÓL BÏƒ¿«»¿«¿ƒ«»¿«ƒ¿«»»
ÏBÎiL CBzÓ .¯ËÙÂ ˙q‰ ÔBÚÓL ÚaLÂ ,ÔÓ‡∆¡»¿ƒ¿»ƒ¿∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ16ÌeÏk È„Èa ÔÈ‡Â17, «…»¿»ƒ≈»¿≈¿»ƒ¿
.ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡Â ÈÏˆ‡ BLiL :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«∆∆¿∆¿ƒ¿«»¿«¿ƒ

מה:14) עכשיו.15)בבאֿבתרא אותו עדים  ראו
שכרתי.16) ולא שאלתי לקמן 17)לא והחזרתי. שאלתי

לטעון  נאמן אומן שאפילו בפירוש, רבינו כתב ה"ב פ"ט
החזרתי. של ב'מיגו' קניתי,

.‰ÔÈ‡18ÏÚa ‰È‰L ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»∆»»««
e‰ÈzÏ‡L‰ B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ È‡ :ÔÚBË ÈÏk‰«¿ƒ≈¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
B‡ ·‚Â ÈlL ‰È‰ ‰Ê ÈÏkL :ÔÚË Ì‡ Ï·‡ ;EÏˆ‡∆¿¿¬»ƒ»«∆¿ƒ∆»»∆ƒ¿ƒ¿«
‰ÊÂ ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÏÊ‚ B‡ „·‡»«ƒ¿«¿≈ƒ≈ƒ∆»«¿∆

Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ B„È ˙ÁzL19e‰e¯ÎÓ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ , ∆««»≈≈ƒ≈«¬»¬≈ƒ¿»
ÌÈ¯·cÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa ÈÏ e‰e˙ B‡ ÈÏƒ¿»ƒ¿«»»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
„Èa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚL∆¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿«

B„Èa ‡e‰L ‰Ê20BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÏÏk ÚaL BÈ‡Â , ∆∆¿»¿≈ƒ¿»¿»∆¬≈≈
ÔÚBË21. ≈

קיד:18) בבאֿקמא אלה.19)משנה כלים ממך נגנבו אם
לאחר 20) השכרתים או השאלתים טוען התובע אם ואפילו

ונימוקו  כליו. למכור עשוי כשאינו ואפילו לך, מכרם והוא
בשער  פ"ז ראש שבועות ברי"ף מבואר זה דין של העיקרי
אנו  (אין מחזיקינן לא - בגנבי אינשי "אחזוקי הששי:
גנב  שיד הוכחה שאין זמן וכל כגנבים)", אנשים מחזיקים

גניבה. טענת מקבלים אין - של 21)באמצע טענתו
מודה  הוא שהרי בידו, שהכלים לזה נוגעת אינה התובע
מתקבלת  אינה גניבה וטענת לו, השכירם ולא השאילם שלא

ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה

.Âe·‚pL Ô‰ÈÏkÓ ‰˜ÊÁ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ‡ˆÈ22 »»«¿»ƒ»ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿¿
‰Ê Ú·MÈ -23ıÙÁ ˙ËÈ˜a24ÏhÈÂ ‡ÈˆB‰ ‰nk25, ƒ»«∆ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ¿ƒ…

e¯‡aL BÓk ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÈÏk‰ ¯ÊÁÈÂ¿«¬…«¿ƒ«¿»ƒ»ƒƒ¿∆≈«¿
‰·b ˙BÎÏ‰a26ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË . ¿ƒ¿¿≈»»««»¿«¿ƒ¿«ƒ

‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰·b ÌL BÏ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa¿«»»««ƒ∆»»≈¿≈»ƒ…»»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ27‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .B„Èa ÈÏk‰ „ÓÚÈÂ ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¿«¬…«¿ƒ¿»ƒ»«»»≈¿»
:¯ÓBÏ ÏBÎiL Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈ƒ«¿¿ƒ¿»««ƒ∆»«
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קסה orhpe oreh 'ld - mihtyn xtq - oeiq c"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שהתכוון  הראשון, ופירש דינו, בעל אבות של רכושם שהיא
ירשתי  כאילו זו שדה על בבעלותי כך כל בטוח אני לומר:

מאבותי. שם.63)אותה גמרא

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולהשכיר 1) להשאיל העשויים במטלטלין חזקה דיני מבאר

לכך. עשויים ושאינם

.‡ÔÈÏËÏhn‰ Ïk2Û‡ ,B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa »«ƒ«¿¿ƒ¿∆¿«∆∆≈««»«
eÏl‰ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ„Ú Ú·Bz‰ ‡È·‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈ƒ«≈«≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ«»

BÏ ÔÈÚe„È3B‡ E„ÈaL ‰Ê ÈÏk B‡ ‰Ê „‚a ?„ˆÈk . ¿ƒ≈«∆∆∆¿ƒ∆∆¿»¿
B‡ EÏˆ‡ e‰Èz„˜Ù‰ B‡ ,‡e‰ ÈlL E˙Èa CB˙aL∆¿≈¿∆ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿

e‰ÈzÏ‡L‰4B˙B‡ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,EÏ ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»≈ƒ∆≈¿ƒ
‰z‡ ‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È˙eL¯a Ì„wÓƒ…∆ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»≈…ƒ∆»«»
Úa˙p‰ ‰Ê È¯‰ - ‰zÓa ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«»»¬≈∆«ƒ¿»

¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL5. ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

מז:2) שלו.3)שבועות שהם הדבר טען 4)ידוע או
הגבלות 5)השאלתיהו. כמה תתבארנה הבאות בהלכות

זה. לדין

.·ÔÚË6È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ - B„Èa ÔBkLÓ ‡e‰L »«∆«¿¿»»ƒ¿…«¿≈
ÂÈÓ„7e¯‡aL BÓk ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ ,8. »»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆≈«¿

בחפץ.6) המשכון.7)המחזיק של בפי"ג 8)שוויו
של  כעין נשבע במשכון שהמחזיק ה"ג, ולווה מלוה מהל'
ולמה  בידי. הוא לקוח לטעון: שיכול ב'מיגו' ונוטל תורה,
וישבע  עצמו זה ב'מיגו' חמורה משבועה אותו פוטרים אין
משבועה  לפטור 'מיגו' אומרים שאין שם רבינו ביאר היסת?

המשכון. מהחזרת היינו מממון, לפטרו אלא

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na9ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ
LÈÓLz ÈÏÎe ˙B¯Ùe ÌÈ„‚a ÔB‚k ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ≈¿≈«¿ƒ
ÌÈ¯·c Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯BÁÒ ÏL ÌÈ¯·„e ˙Èa‰««ƒ¿»ƒ∆¿»¿«≈»∆¬»¿»ƒ
˙Áz Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ∆≈««
‡ÏÂ ‰Ê ÈÏk BÏÈ‡L‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Ê ÏL B„È»∆∆¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿…
Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌÈ„Úa BÏ B¯ÈkO‰10. ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆

ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk BÏ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»¿ƒ∆»¿«¿ƒ
B˙B‡ È¯‰Â ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ¿≈≈ƒ∆»««¬≈
B‡ Ïe‡L ‡e‰L ÔÚBË Ô·e‡¯e ,ÔBÚÓL „È ˙Áz ÈÏk‰«¿ƒ«««ƒ¿¿≈≈∆»
Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ÔBÚÓLÂ ,¯eÎO»¿ƒ¿≈«»¿«¿ƒ«»¿«

ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Èa BzkLÓ ‰z‡ ,‰zÓa ÈÏ11‡l‡ ; ƒ¿«»»«»ƒ¿«¿¿»ƒ≈∆¡»∆»
,BÈÏk ÏËB Ô·e‡¯.ÔBÚÓL ˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ¿≈≈ƒ¿¿ƒ¿»∆≈««¬«ƒ¿

BÈÏk ÏËB Ô·e‡¯ È¯‰ - ÔBÚÓL ˙Ó elÙ‡Â12e¯B‰Â . «¬ƒ≈ƒ¿¬≈¿≈≈ƒ¿¿
˙q‰ Ú·MiL :ÌÈB‡b‰13.L¯BÈÏ ÔÈÚBhL , «¿ƒ∆ƒ»«∆≈∆¬ƒ¿≈

והסתמך 10)שם.9) השביעי', ב'שער שם הרי"ף כדעת
"דברים  שם): (גמרא אבין בר הונא רב ששלח מה על
אינו  - בידי הן לקוחין ואמר ולהשכיר להשאיל העשויין

ואין 11)נאמן". התובע, של שהם מעידים העדים שהרי
מפני  זו, הלכה בראש האמורה החזקה על לסמוך
או  שהשאיל התובע של טענתו הדעת על שמתקבלת
לו  אין "אומן מה.): (בבאֿבתרא שאמרו ומה השכיר.

עדים  לתובע כשאין מדובר חזקה, לו יש אחר אבל חזקה"
שיכול  ב'מיגו' נאמן ולפיכך הנתבע, ביד זה כלי שראו

א). אות כאן מיימוניות (הגהות להד"ם שם:12)לטעון
(הוציא  דאגדתא וספרא דסרבלא זוגא מיתמא אפיק "רבא
וספר  ה"י) (ראה סרבל עושי של מספרים זוג יתומים מידי

ולהשכיר". להשאיל העשויים בדברים אף13ֿ)אגדה)
לקמן  המוריש. בידי הם לקוחים טוען היורש שאין עלֿפי

שם). (ראה לזה נוטה דעתו שאין רבינו, כותב ה"ה פ"ט

.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14‰‡¯ ‰Ê ÈÏk ‰È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿ƒ∆ƒ¿∆
„ÓBÚÂ15¯Ó‡Â ÔÚË Ô·e‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBÚÓL „Èa ¿≈¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿»«

,‡e‰ ¯eÎOÂ E„Èa ÈÏ LÈ ÈBÏt ÈÏk :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿¿»
¯Ó‡Â ,ÈÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈ È¯‰Â ,ÈÏ‡ B‡ÈˆB‰ƒ≈««¬≈≈ƒ≈ƒ∆»«ƒ¿»«
- ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔBÚÓL BÏƒ¿«»¿«¿ƒ«»¿«ƒ¿«»»
ÏBÎiL CBzÓ .¯ËÙÂ ˙q‰ ÔBÚÓL ÚaLÂ ,ÔÓ‡∆¡»¿ƒ¿»ƒ¿∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ16ÌeÏk È„Èa ÔÈ‡Â17, «…»¿»ƒ≈»¿≈¿»ƒ¿
.ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡Â ÈÏˆ‡ BLiL :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«∆∆¿∆¿ƒ¿«»¿«¿ƒ

מה:14) עכשיו.15)בבאֿבתרא אותו עדים  ראו
שכרתי.16) ולא שאלתי לקמן 17)לא והחזרתי. שאלתי

לטעון  נאמן אומן שאפילו בפירוש, רבינו כתב ה"ב פ"ט
החזרתי. של ב'מיגו' קניתי,

.‰ÔÈ‡18ÏÚa ‰È‰L ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»∆»»««
e‰ÈzÏ‡L‰ B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ È‡ :ÔÚBË ÈÏk‰«¿ƒ≈¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
B‡ ·‚Â ÈlL ‰È‰ ‰Ê ÈÏkL :ÔÚË Ì‡ Ï·‡ ;EÏˆ‡∆¿¿¬»ƒ»«∆¿ƒ∆»»∆ƒ¿ƒ¿«
‰ÊÂ ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÏÊ‚ B‡ „·‡»«ƒ¿«¿≈ƒ≈ƒ∆»«¿∆

Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ B„È ˙ÁzL19e‰e¯ÎÓ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ , ∆««»≈≈ƒ≈«¬»¬≈ƒ¿»
ÌÈ¯·cÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa ÈÏ e‰e˙ B‡ ÈÏƒ¿»ƒ¿«»»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
„Èa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚL∆¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿«

B„Èa ‡e‰L ‰Ê20BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÏÏk ÚaL BÈ‡Â , ∆∆¿»¿≈ƒ¿»¿»∆¬≈≈
ÔÚBË21. ≈

קיד:18) בבאֿקמא אלה.19)משנה כלים ממך נגנבו אם
לאחר 20) השכרתים או השאלתים טוען התובע אם ואפילו

ונימוקו  כליו. למכור עשוי כשאינו ואפילו לך, מכרם והוא
בשער  פ"ז ראש שבועות ברי"ף מבואר זה דין של העיקרי
אנו  (אין מחזיקינן לא - בגנבי אינשי "אחזוקי הששי:
גנב  שיד הוכחה שאין זמן וכל כגנבים)", אנשים מחזיקים

גניבה. טענת מקבלים אין - של 21)באמצע טענתו
מודה  הוא שהרי בידו, שהכלים לזה נוגעת אינה התובע
מתקבלת  אינה גניבה וטענת לו, השכירם ולא השאילם שלא

ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה

.Âe·‚pL Ô‰ÈÏkÓ ‰˜ÊÁ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ‡ˆÈ22 »»«¿»ƒ»ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿¿
‰Ê Ú·MÈ -23ıÙÁ ˙ËÈ˜a24ÏhÈÂ ‡ÈˆB‰ ‰nk25, ƒ»«∆ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ¿ƒ…

e¯‡aL BÓk ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÈÏk‰ ¯ÊÁÈÂ¿«¬…«¿ƒ«¿»ƒ»ƒƒ¿∆≈«¿
‰·b ˙BÎÏ‰a26ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË . ¿ƒ¿¿≈»»««»¿«¿ƒ¿«ƒ

‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰·b ÌL BÏ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa¿«»»««ƒ∆»»≈¿≈»ƒ…»»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ27‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .B„Èa ÈÏk‰ „ÓÚÈÂ ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¿«¬…«¿ƒ¿»ƒ»«»»≈¿»
:¯ÓBÏ ÏBÎiL Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈ƒ«¿¿ƒ¿»««ƒ∆»«
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¯Ó‡ Ì‡ ,¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈÂ ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜lL28: ∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈ƒ»«
·‡ ,Ô‰ ElL˙ËÈ˜a Ú·MÈ - CÎÂ Ck ÈÏ ‰z‡ ·iÁ Ï ∆¿≈¬»«»«»ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿ƒ«

ıÙÁ29.ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â ≈∆¿««»ƒ…¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

טוען:22) והנתבע התובע, של כלים שנגנבו הדבר ידוע
אותם. תובע שאתה הכלים לי מכר אחר הנתבע.23)אדם

ונוטל.24) נשבע הדמים 25)ככל לו יחזיר התובע
ה"ב.26)שהוציא. עשוי 27)פ"ה כשאינו ואפילו

מפלוני  טוען בין ההבדל את כאן מדגיש רבינו כליו. למכור
מאחרים, קניה בטענת לי. מכרת אתה טוען: לבין קניתי,
שהרי  ששילם, הדמים חזרה ויקבל הכלים את לתובע יחזיר
שזה  הדעת על ומתקבל מהתובע, כלים שנגנבו הדבר ידוע
כשטוען  אבל גנובים. שהכלים ידע לא ואולי הגנב, מיד קנה
כליו  למכור רגיל אינו שהתובע ואףֿעלֿפי לי, מכרת אתה
משמע, רבינו [מדברי (מגידֿמשנה). נאמן. זה הרי -
לומר  נאמן אינו - ולהשכיר להשאיל העשויים שבדברים
הוא  מה בזה, לעיין ויש נגנבו. טוען: כשזה לי, מכרת
טוען: כשהתובע עשויים, אינם לבין עשויים בין ההבדל
ואולי  גניבה). שם יצא בלא יט הערה למעלה (ראה גנובים?
השכרתי  או השאלתי לטעון: שיכול ב'מיגו', נאמן התובע

וצ"ע]. אמר.28)לך. אלא כך, טען נפטר 29)לא ואינו
בידי. לקוחים לטעון: שיכול ב'מיגו' הקלה, היסת בשבועת
'מיגו' אומרים שאין רבינו, שיטת פעמים כמה כבר נתבארה

מממון. לפטור אלא משבועה לפטור

.ÊB„Èa eÈ‰L ÈÓ30ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ƒ∆»¿»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
È‡ Ú„BÈ :BÏ ¯Ó‡Â ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ««ƒ∆»¿»«≈«¬ƒ

ElL Ì‰L31ÈÏ Ì˙ B‡ ÈÏ Ì¯ÎÓ ÈBÏt Ï·‡ , ∆≈∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿»»ƒ
B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰zÓa32‰Ê ‡È·‰ elÙ‡ . ¿«»»≈ƒƒ»ƒ»¬ƒ≈ƒ∆

˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ Ì„‡L .BÏ ÔÈÚe„È eÈ‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¿ƒ∆»»»ƒ¿…∆
ÂÈÏk33. ≈»

והתובע 30) גניבה, שם לו יצא כשלא מדובר, זו בהלכה
ואפילו  נגנבו. אלא לך, השכרתים או השאלתים טוען אינו
שהמוכר  גנובים, כטוען זה הרי אחר, לאדם השאלתים טוען

גנבו. כאילו - בידו שאול שלך.31)כלי שהיו
מחזיקינן.32) לא - בגנבי אינשי שאחזוקי למעלה, נתבאר
ובכל 33) כליו, למכרו עשוי אדם שכל משמע, מלשונו

העשוי  אדם בין פעם אף הבדיל לא זה שבפרק הדינים
מו: בשבועות אולם לכך, עשוי שאינו אדם ובין כליו למכור
אלה. שני בין הבדילו כנפיו, תחת טמונים וכלים יצא בדין
לא  למה להסביר וקשה ה"ג). פ"ט (לקמן רבינו פסק וכן
ראב"ד  (ראה שלפנינו שבפרק בדינים זה הבדל אמרו

ומגידֿמשנה).

.ÁB‡ EÏ ÌÈz¯kO‰ È‡L :¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰Ê ÔÚË»«∆»»¿»«∆¬ƒƒ¿«¿ƒ¿
EÏ ÌÈzÏ‡L‰34B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ -35eÈ‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ»

È¯‰ - ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈
‰Ê36,BÏ ¯ÈkO‰ ‡ÏÂ BÏ ÏÈ‡L‰ ‡lL ˙q‰ ÚaL ∆ƒ¿»∆≈∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ

B„Èa ÂÈÏk „ÈÓÚÈÂ ,Á˜Ï ÈBÏtÓ ‡l‡37. ∆»ƒ¿ƒ»«¿«¬ƒ≈»¿»

בדברים 34) ומדובר שלפניה, ההלכה המשך היא זו הלכה
של  היו שהכלים מודה והנתבע ולהשכיר, להשאיל העשויים

אחר. מאדם שקנאם וטוען - פשוט,35)התובע זה
ג. שבהלכה קניתים ממך מטוען: הוא, וכלֿשכן

לי.37)הנתבע.36) מכרתם אתה בטוען כמו

.ËÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ÔÈa ‰ÚËz Ï‡«ƒ¿∆≈¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·„Ï ¯ÈkO‰Ïe38BÓk , ¿«¿ƒƒ¿»ƒ∆«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·c‰ ÏkL .ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯ eÚhL∆»«ƒ¿ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
BÚvÓe Ì„‡ ÏL B˜eÏÁ elÙ‡ ,ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯„Â¿«¿»¿«¿ƒ¬ƒ¬∆»»«»
ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c Ï·‡ ;ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ B˙hÓeƒ»¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ
‰È„Ó d˙B‡ ÈaL ÌÈÏk‰ Ì‰ ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈«≈ƒ∆¿≈»¿ƒ»
ÔÏÈ‡L‰Ï È„k Ô˙iOÚ ˙lÁzÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»»¿≈¿«¿ƒ»

Ô¯ÎO ÏhÏÂ Ô¯ÈkO‰Ïe39BÓk .Ô‰ÈÏÚ·Ï Ô‰ È¯‰Â , ¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»«¬≈≈¿«¿≈∆¿
ÌÈÏk‰ el‡ Ck ,Ìi˜ Ûeb‰Â ‰È˙B¯t ÏÎB‡L ,Ú˜¯«̃¿«∆≈≈∆»¿««»»≈«≈ƒ
˙B¯Bi‰ ÔB‚k .Ô¯ÎOa ˙B‰Ï È„k Ô˙iOÚ ¯wÚƒ«¬ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»»¿«
˙È·a Ô‰a ÔÈÏM·nL ˙LÁ ÏL ˙BÏB„b‰«¿∆¿∆∆¿«¿ƒ»∆¿≈
ÔÈ¯ÎBOL ·‰Êa Áeh‰ ˙LÁ ÈÏk ÔB‚Îe ,˙B‡zLn‰«ƒ¿»¿¿ƒ¿∆««¿»»∆¿ƒ
ÔÈ‡ ÌÈÏk‰ el‡ ˙iOÚL .Ba ËM˜˙‰Ï ‰lkÏ B˙B‡««»¿ƒ¿«≈∆¬ƒ«≈«≈ƒ≈»
˙Èa‰ ÏÚa Ô‰a LnzL‰Ï ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ ˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ««¿»¿…¿ƒ¿«≈»∆««««ƒ
,Ôc‚k ˙B‰Ï È„k ÌÈ¯Á‡Ï ÔÏÈ‡L‰Ï ‡l‡ ,B˙È·a¿≈∆»¿«¿ƒ»«¬≈ƒ¿≈≈»¿∆¿»
¯‡MÓ Ì„‡Ï ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô¯ÎO ÏhÏÂ Ô¯ÈkO‰Ï B‡¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»¿≈ƒ»»¿»»ƒ¿»
„ÈÓz B¯ÈkOÓ ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¿≈≈ƒ∆«¿ƒ»ƒ

kO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ‡e‰L BÏ ˜ÊÁ‰Â ,BÏÈ‡LÓe- ¯È «¿ƒ¿À¿«∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ
.¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

להשאיל 38) "עשויים המשפט: שכוונת תחשוב אל
ולהשכיר. להשאיל דרכם - היא דברי 39)ולהשכיר"

נוסף. ביאור צריכים ואינם ברורים, רבינו

.ÈÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ È·e ,B¯ÎOÓ ‰a¯Ó B„ÒÙ‰L ÈÏÎe¿ƒ∆∆¿≈¿À∆ƒ¿»¿≈»»«¿ƒƒ
ÂÈÏÚ40BÈ‡L ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - e‰eÏÈ‡LÈ ‡lL »»∆…«¿ƒ¬≈¿∆¿«∆≈

.‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒ ÔB‚k ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆¿ƒ»
B‡ BÏÈ‡L‰L e„ÈÚ‰Â Ì„‡ Èa e‡a elÙ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬ƒ»¿≈»»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ

‰Ê B¯ÈkO‰41Ô˙˜ÊÁ Ô‰a ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ -42È¯‰ ‡l‡ , ƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆∆¿»»∆»¬≈
ÌÈÏk‰ ÏÎk Ô‰43eÈ¯·„Ï ‰È‡¯ .44‡·¯ È¯‰L : ≈¿»«≈ƒ¿»»ƒ¿»≈∆¬≈»»

‡ÈˆB‰45Ïa¯q‰ Ba ÔÈOBÚL ‚BÊ46‰„b‰ ¯ÙÒÂ ƒ∆ƒ««¿»¿≈∆«»»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·„a47ÈÏeÏÂ , ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰L ÌÈ„Úa BÏ ¯¯a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈ƒ∆≈ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
˙B‚Bf‰ ¯‡L ‡‰ .ÌÈÓB˙È È„È ˙ÁzÓ ‡ÈˆB‰ ‡Ï…ƒƒ««¿≈¿ƒ»¿»«
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔÈc ÏÏÎa ÔÈ‡ - ÌÈ¯Ùq‰ ¯‡Le¿»«¿»ƒ≈»ƒ¿«ƒ∆««ƒ∆≈
,ÔÈca ÏB„b ¯wÚ ‰Ê ¯·„Â .¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»∆ƒ»»«ƒ
,Ba Ôe„ÏÂ ÂÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯L ÌÚË ÏL ¯·„ ‡e‰Â¿»»∆««∆»ƒ¿…»»¿»
B˙B‡ ÌeOÏ ÔicÏ Èe‡¯Â ,˙Ú„ È‡ˆBÓÏ ‡e‰ ¯e¯·e»¿¿≈««¿»««»»

.ÊBlÈ ‡ÏÂ ÂÈÈÚ „‚Ï¿∆∆≈»¿…ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ...oica lecb xwir df xace"

כ"כ  ולהפליג להאריך דרכו אין שהרי לשונו, להבין וצריך
עניינים: ארבעה בו ולמנות מסוים כלל של בחשיבותו

למוצאי  הוא "ברור טעם" של "דבר בדין" גדול "עיקר
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orhpeקסו oreh 'ld - mihtyn xtq - oeiq c"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שמדגיש  כללים שמצינו והגם ילוז", "ולא הדעת"
עניינים, ארבעה וביאור כזו אריכות מצינו לא חשיבותם,
הדיוק. ובתכלית קצרה" "בלשון חיבורו את שכתב ובפרט
את  לבאר המפרשים התעכבו לא מדוע תמוה וביותר

בש"ס. מראה־מקום שום לו שאין זה לשונו
שלבים  ארבעה הם אלו עניינים שארבעת לומר ויש

השכל: בהשגת
כבר  הוא שכלי, עניין לברר ניגש שאדם לפני עוד א.

" - חשוב עניין כאן ש"מונח" roicaמרגיש lecb xwi."
בשכלו  שתעלה יתכן בשכלו, להתבונן מתחיל כאשר ב.

" הפוכה mrhסברא ly xac להתבונן שיאריך וככל "
סברות. עוד אצלו יעלו בשכלו

מסקנת  לבירור מגיע וטריא, השקלא אריכות לאחרי ג.
" - zrcdהענין i`venl `ed xexa כח ידי על שנעשה - "

שבשכלו. הדעת
יוכל  לא דבר ששום עד גדול תוקף מקבלת מסקנתו ד.
- בפועל הדברים בקיום גם ועל־דרך־זה ממקומו, להזיזו

"feli `le."
שדין  משמע הנ"ל בדין אלה עניינים ארבעת שכתב ומכיון
ארבעת  בכל התוקף בכל בשכלו אצלו והונח נתקבל זה

פרטיו.
מהו  שם, משנה' ה'מגיד קושיית מתורצת ועל־פי־זה
שהרי  בעדים" לו שנתברר "ולולי הרמב"ם לדברי המקור
"נתברר  להיות שצריך כלל ברור לא שם הגמרא למסקנת

להלכה. הרמב"ם זאת פסק ומדוע בעדים" לו
הכי  בתוקף הרמב"ם של בשכלו התברר הנ"ל שכל אלא,
ובלשון  מהגמרא, כך על ראיה להביא צריך שאינו עד גדול
מקומות  שמצינו ומה היא". סברא קרא, לי "למה הידוע
בתוקף  חלישות על הלשון מראה שם לי" "יראה שכתב
עד  כ"כ פשוט שהדבר כאן מה־שאין־כן בשכל, ההנחה

במקור. צורך שאין
למעלה  מלמטה האחד אופנים, שני יתכנו השכל במסקנת
למסקנה  האדם מגיע ושקלא־וטריא פלפול של שבדרך
הדבר  הונח שמלכתחילה למטה מלמעלה והשני מסוימת.
אם  גם זה ובאופן שכלו, להבנת נמשך אח"כ ורק בשכלו
אין  הבנתו, על שישאל השאלות לכל תשובות ימצא לא
על־דרך  סברתו, נכונות על דעתו בתוקף מאומה משנה זה
תשובות  לו היו שלא כיון רב" ש"שתיק בגמרא שמצינו

מסברתו. בו חזר לא זאת ובכל ששאלוהו, השאלות על
כמה  עד להדגיש כדי בלשונו כך כל הרמב"ם האריך לכן
ישנו  לא שבעולם הקושיות כל ולאידך בשכלו, הדבר מונח

זה. בעניין דעתו את
בתחילת  למבואר גם קשור השכל בהבנת הנ"ל הסדר
הספר  תחילת אלקות, ידיעת בענין הרמב"ם ספר וסיום

שממנה  שכלית ידיעה ראשון" מצוי שם שיש "לידע היא:
אחרי  בא בספרו הלימוד כי ית', ויראתו לאהבתו  בא האדם
אודות  לדבר צורך שאין ופשוט שבכתב, בתורה הלימוד
ידיעה  גם שתהיה הוא הקב"ה של רצונו אבל האמונה. ענין
צריכה  שלכל־לראש הדברים, סדר זהו כי שכלית והבנה
שמגיעים  עד השכלית הידיעה אח"כ ורק האמונה להיות
אלא  העולם כל עסק יהיה "ולא הרמב"ם בסיום למוזכר
והסברה  בהבנה כלל צורך יהיה לא שאז ה'" את לדעת
מהקב"ה  היא חיותם שכל ירגישו הנבראים כל כי  שכלית
שהוא  המרגישים שבים הנבראים כמו מכסים" לים "כמים

חיותם. מקור
להיות  צריכה שקודם הפוך, הדברים סדר הזה בזמן אבל
מצוי  שם שיש "לידע ואח"כ גדול" "עיקר - האמונה
"דבר  שנעשה עד חיל אל מחיל הליכה של ובאופן ראשון"

ילוז". "לא של ובאופן הדעת" למוצאי ברור
(eh oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

שלא 40) מקפידים אדם שבני רבא, אמר קטז. בבבאֿמציעא
נפגמת. שהיא משום שחיטה, של סכין כמה 41)להשאיל

אותם.42)פעמים. משאילים שאין שאינם 43)החזקה
ולהשכיר.עש  להשאיל לעיקר 44)ויים נמשך זה

שבהלכה  ולהשכיר להשאיל עשויים של המשמעות
משכרו. מרובה הפסד לדין ולא שם.45)הקודמת,

עליון 46) (מלבוש סרבל לעשיית מיוחד מספריים זוג
דסרבלא 47)חשוב). זוגא אפיק "רבא הגמרא: לשון

להשאיל  העשוים בדברים מיתמי, דאגדתא וספרא
להשאיל  העשויים "בדברים שהדגישו: ומזה ולהשכיר".
אינם  כלל בדרך אלה שדברים רבינו, מדייק ולהשכיר"
זה  שבמקרה אלא ולהשכיר, להשאיל עשויים בסוג כלולים
(ב'תוספות' להשאיל היה דרכו שאביהם לרבא היה ידוע
מוכיח  ומכאן זאת). ידע שרבא כן, גם פירשו מו: שבועות
להשאיל  הראויים דברים א. ט: שבהלכה הדינים שני רבינו
בסוג  כלולים אינם - לכתחילה לכך עשויים ואינם ולהשכיר
היה  רגיל הכלים שבעל לכך, הוכחה יש אם ב. "עשויים";
דינם  הרי - נידונים שעליהם אלה, כלים להשאיל
לרבינו  לייחס צורך כל אין זה, הסבר לפי כ"עשויים".

מגידֿמשנה. כדברי שלנו בסוגיא אחרת גירסא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יוצא 1) ודין אומן, בני ודין חזקה לו שאין אומן דין מבאר

אלך  אומר ודין כנפיו, תחת טמונים וכלים חבירו מבית
שניים  ודין שדה, פירות אוכל או פלוני של דקל ואכרות
טוען  אחד וכל בהמה, גבי על רוכבים או בטלית אוחזין

שלו. שהם

.‡Ôn‡‰2„Á‡ .B„È ˙ÁzL ÌÈÏka ‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - »À»≈¬»»«≈ƒ∆««»∆»
¯‡L „Á‡Â ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿»

ÌÈÏk3ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯ ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«»»ƒ¿¿«»À»¿≈ƒ≈ƒ
:¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â ,BlL ‰Ê ÈÏk‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆«¿ƒ∆∆¿≈¿≈
‡l‡ È„ÈÏ ‡a ‡Ï :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,EÏ ÂÈz˙ Ôw˙Ï¿«≈¿«ƒ¿¿»À»≈…»¿»ƒ∆»
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קסז orhpe oreh 'ld - mihtyn xtq - oeiq c"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שמדגיש  כללים שמצינו והגם ילוז", "ולא הדעת"
עניינים, ארבעה וביאור כזו אריכות מצינו לא חשיבותם,
הדיוק. ובתכלית קצרה" "בלשון חיבורו את שכתב ובפרט
את  לבאר המפרשים התעכבו לא מדוע תמוה וביותר

בש"ס. מראה־מקום שום לו שאין זה לשונו
שלבים  ארבעה הם אלו עניינים שארבעת לומר ויש

השכל: בהשגת
כבר  הוא שכלי, עניין לברר ניגש שאדם לפני עוד א.

" - חשוב עניין כאן ש"מונח" roicaמרגיש lecb xwi."
בשכלו  שתעלה יתכן בשכלו, להתבונן מתחיל כאשר ב.

" הפוכה mrhסברא ly xac להתבונן שיאריך וככל "
סברות. עוד אצלו יעלו בשכלו

מסקנת  לבירור מגיע וטריא, השקלא אריכות לאחרי ג.
" - zrcdהענין i`venl `ed xexa כח ידי על שנעשה - "

שבשכלו. הדעת
יוכל  לא דבר ששום עד גדול תוקף מקבלת מסקנתו ד.
- בפועל הדברים בקיום גם ועל־דרך־זה ממקומו, להזיזו

"feli `le."
שדין  משמע הנ"ל בדין אלה עניינים ארבעת שכתב ומכיון
ארבעת  בכל התוקף בכל בשכלו אצלו והונח נתקבל זה

פרטיו.
מהו  שם, משנה' ה'מגיד קושיית מתורצת ועל־פי־זה
שהרי  בעדים" לו שנתברר "ולולי הרמב"ם לדברי המקור
"נתברר  להיות שצריך כלל ברור לא שם הגמרא למסקנת

להלכה. הרמב"ם זאת פסק ומדוע בעדים" לו
הכי  בתוקף הרמב"ם של בשכלו התברר הנ"ל שכל אלא,
ובלשון  מהגמרא, כך על ראיה להביא צריך שאינו עד גדול
מקומות  שמצינו ומה היא". סברא קרא, לי "למה הידוע
בתוקף  חלישות על הלשון מראה שם לי" "יראה שכתב
עד  כ"כ פשוט שהדבר כאן מה־שאין־כן בשכל, ההנחה

במקור. צורך שאין
למעלה  מלמטה האחד אופנים, שני יתכנו השכל במסקנת
למסקנה  האדם מגיע ושקלא־וטריא פלפול של שבדרך
הדבר  הונח שמלכתחילה למטה מלמעלה והשני מסוימת.
אם  גם זה ובאופן שכלו, להבנת נמשך אח"כ ורק בשכלו
אין  הבנתו, על שישאל השאלות לכל תשובות ימצא לא
על־דרך  סברתו, נכונות על דעתו בתוקף מאומה משנה זה
תשובות  לו היו שלא כיון רב" ש"שתיק בגמרא שמצינו

מסברתו. בו חזר לא זאת ובכל ששאלוהו, השאלות על
כמה  עד להדגיש כדי בלשונו כך כל הרמב"ם האריך לכן
ישנו  לא שבעולם הקושיות כל ולאידך בשכלו, הדבר מונח

זה. בעניין דעתו את
בתחילת  למבואר גם קשור השכל בהבנת הנ"ל הסדר
הספר  תחילת אלקות, ידיעת בענין הרמב"ם ספר וסיום

שממנה  שכלית ידיעה ראשון" מצוי שם שיש "לידע היא:
אחרי  בא בספרו הלימוד כי ית', ויראתו לאהבתו  בא האדם
אודות  לדבר צורך שאין ופשוט שבכתב, בתורה הלימוד
ידיעה  גם שתהיה הוא הקב"ה של רצונו אבל האמונה. ענין
צריכה  שלכל־לראש הדברים, סדר זהו כי שכלית והבנה
שמגיעים  עד השכלית הידיעה אח"כ ורק האמונה להיות
אלא  העולם כל עסק יהיה "ולא הרמב"ם בסיום למוזכר
והסברה  בהבנה כלל צורך יהיה לא שאז ה'" את לדעת
מהקב"ה  היא חיותם שכל ירגישו הנבראים כל כי  שכלית
שהוא  המרגישים שבים הנבראים כמו מכסים" לים "כמים

חיותם. מקור
להיות  צריכה שקודם הפוך, הדברים סדר הזה בזמן אבל
מצוי  שם שיש "לידע ואח"כ גדול" "עיקר - האמונה
"דבר  שנעשה עד חיל אל מחיל הליכה של ובאופן ראשון"

ילוז". "לא של ובאופן הדעת" למוצאי ברור
(eh oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

שלא 40) מקפידים אדם שבני רבא, אמר קטז. בבבאֿמציעא
נפגמת. שהיא משום שחיטה, של סכין כמה 41)להשאיל

אותם.42)פעמים. משאילים שאין שאינם 43)החזקה
ולהשכיר.עש  להשאיל לעיקר 44)ויים נמשך זה

שבהלכה  ולהשכיר להשאיל עשויים של המשמעות
משכרו. מרובה הפסד לדין ולא שם.45)הקודמת,

עליון 46) (מלבוש סרבל לעשיית מיוחד מספריים זוג
דסרבלא 47)חשוב). זוגא אפיק "רבא הגמרא: לשון

להשאיל  העשוים בדברים מיתמי, דאגדתא וספרא
להשאיל  העשויים "בדברים שהדגישו: ומזה ולהשכיר".
אינם  כלל בדרך אלה שדברים רבינו, מדייק ולהשכיר"
זה  שבמקרה אלא ולהשכיר, להשאיל עשויים בסוג כלולים
(ב'תוספות' להשאיל היה דרכו שאביהם לרבא היה ידוע
מוכיח  ומכאן זאת). ידע שרבא כן, גם פירשו מו: שבועות
להשאיל  הראויים דברים א. ט: שבהלכה הדינים שני רבינו
בסוג  כלולים אינם - לכתחילה לכך עשויים ואינם ולהשכיר
היה  רגיל הכלים שבעל לכך, הוכחה יש אם ב. "עשויים";
דינם  הרי - נידונים שעליהם אלה, כלים להשאיל
לרבינו  לייחס צורך כל אין זה, הסבר לפי כ"עשויים".

מגידֿמשנה. כדברי שלנו בסוגיא אחרת גירסא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יוצא 1) ודין אומן, בני ודין חזקה לו שאין אומן דין מבאר

אלך  אומר ודין כנפיו, תחת טמונים וכלים חבירו מבית
שניים  ודין שדה, פירות אוכל או פלוני של דקל ואכרות
טוען  אחד וכל בהמה, גבי על רוכבים או בטלית אוחזין

שלו. שהם

.‡Ôn‡‰2„Á‡ .B„È ˙ÁzL ÌÈÏka ‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - »À»≈¬»»«≈ƒ∆««»∆»
¯‡L „Á‡Â ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿»

ÌÈÏk3ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯ ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«»»ƒ¿¿«»À»¿≈ƒ≈ƒ
:¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â ,BlL ‰Ê ÈÏk‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆«¿ƒ∆∆¿≈¿≈
‡l‡ È„ÈÏ ‡a ‡Ï :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,EÏ ÂÈz˙ Ôw˙Ï¿«≈¿«ƒ¿¿»À»≈…»¿»ƒ∆»

1

2

3

4

5

orhpe oreh 'ld - mihtyn xtq - oeiq c"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰z‡ ,ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :ÔÚhL B‡ ,‰zÓ B‡ ‰¯ÈÎÓaƒ¿ƒ»«»»∆»««»¿«ƒ«»
B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,Bw˙Ï È„ÈÏ ‡aL ¯Á‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ¿«¿ƒ««∆»¿»ƒ¿«¿««ƒ∆¿»

ÔÓ‡ ÈÏk‰ ÏÚa - ÌÈ„Úa ‡lL BÏ4B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ∆…¿≈ƒ«««¿ƒ∆¡»ƒƒ
Â ,Ôn‡‰ „iÓLÈÂ .B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ ƒ«»À»¿ƒ»«««««ƒ∆≈««¬»¿≈

ÌÈB‡b5˙Èa‰ ÏÚa ‡È·‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ :ecL ¿ƒ∆»««ƒ∆…≈ƒ««««ƒ
,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú≈ƒ∆∆«¿ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿¿«»À»
ÔÓ‡ - BÏ B¯ÎÓe BlL ‰È‰L BÏ ‰„BÓ Ôn‡‰ È¯‰Â6. «¬≈»À»∆∆»»∆¿»∆¡»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡7‡e‰ ÈlLÂ , ¬»ƒ»«…»¿»ƒ≈»¿∆ƒ
ÏÚa ‡È·‰ Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ Ôn‡‰ ÔÓ‡ - ÈÏk‰«¿ƒ∆¡»»À»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ≈ƒ««
.ÔÓ‡ Ôn‡‰ ÔÈ‡ - BÏ Úe„È ‰f‰ ÈÏk‰L ÌÈ„Ú ˙Èa‰««ƒ≈ƒ∆«¿ƒ«∆»«≈»À»∆¡»

‰Ê ÔÈ„Â8ÈÈÚa ‡e‰ ‡Ït9. ¿ƒ∆∆∆¿≈»

ומו.2) מה שם הגמרא וסוגיית מב. בבאֿבתרא משנה
לתיקון.3) האומן לידי נמסרים כאלה כלים גם שהרי
(למעלה 4) אומן בשאינו ולהשכיר להשאיל בעשויים כמו

שלו, הם אלה שכלים עדים כשהביא ודווקא ה"ג). פ"ח
אתה  לומר נאמן האומן - שלו שהכלי עדים לו כשאין אבל
ולא  הוא שלי הזה הכלי לטעון שיכול ב'מיגו' לי, מכרתו
מיגש]. הר"י רבו דעת [עלֿפי מידך. בכלל קיבלתיו

שם.5) בבאֿבתרא בהלכותיו שאין 6)הרי"ף הכלי, בעל
לידו  בא שהכלי מודה כשהוא ב'מיגו', אפילו נאמן אומן

הזה.7)מהתובע. הכלי את בכלל לידי מסרת לא
שלו.8) שהכלי עדים הביא כשלא אפילו נאמן הכלי שבעל
להד"ם.9) טענת של ב'מיגו' לאומן נאמין לא למה

אותו  מעמידים - שלו הוא שהכלי עדים מביא כשהתובע
ולהשכיר  להשאיל בעשויים כמו הראשונים, בעליו בחזקת
מידו, שמוציאים אבין בר הונא רב ששלח אומן, בשאינו
ברור  א. הכלי: בעל של לזכותו נימוקים שני שיש משום
באומן  והרי ולהשכיר, להשאיל עשוי ב. שלו; היה שהכלי
עדים  כשאין אבל ולהשכיר, להשאיל כעשוי נידון דבר כל
ומשום  בחזקתו, שהכלי לומר אין התובע, של הוא שהכלי

ב'מיגו'. לאומן להאמין יש זה

.·ÈÏk :¯Ó‡Â ÔÚË ‡l‡ ,Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰ ‰‡¯ ‡Ï…»»«¿ƒ¿«»À»∆»»«¿»«¿ƒ
Bz¯ÎÓe z¯ÊÁ :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,Ôw˙Ï BÏ ÂÈz˙ ÈBÏt¿ƒ¿«ƒ¿«≈¿»À»≈»«¿»¿«¿
ÏBÎiL CBzÓ ,¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL Ôn‡‰ - ÈÏ Bz˙ B‡¿«ƒ»À»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ10Ôw˙Ï B¯ÒÓ elÙ‡Â . «…»¿»ƒ≈»«¬ƒ¿»¿«≈
;Èz¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,ÔÓ‡ Ôn‡‰ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ»À»∆¡»ƒ∆»«∆¡«¿ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰L∆««¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ≈»ƒ¿«¬ƒ

ÌÈ„Úa BÏ11ÔÈ‡Â ,¯ËÙÂ ˙q‰ Ôn‡‰ ÚaL CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»»À»∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÏÈ‡B‰ ,B‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ÈÏk‰ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒƒ
BlL ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·Ó ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ‰‡¯Â¿ƒ¿»¬≈««««ƒ≈ƒ≈ƒ∆∆
BÓk ,ÌÈ„Ú ‡Ïa BÏ B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏËBÂ¿¿««ƒ∆¿»¿…≈ƒ¿

e¯‡aL12ÌÈzL :¯Ó‡Â Ôn‡‰ ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈«¿¿ƒ»ƒ»«»À»¿»«¿«ƒ
È¯ÎOa ÈÏ zˆˆ˜13Èzˆˆ˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , »«¿»ƒƒ¿»ƒ««««ƒ≈…»«¿ƒ

Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ‡l‡ EÏ14- ¿∆»««ƒ»»«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰˜ÊÁ Ba BÏ ÔÈ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»À»≈¬»»¿≈»ƒ¿…
˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ ,B„Èa Áe˜Ï ‡e‰L∆»«¿»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«

˙e¯ÈÎOa e¯‡aL BÓk ,‰ˆÈˆw‰ ÏÚ ıÙÁ15;Ô˙BÂ , ≈∆««¿ƒ»¿∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÔÓ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ - Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿»À»∆¡»

,ÂÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ ,È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï :¯ÓBÏ«»«¿»ƒ»ƒ¿…«¿≈»»
ÔÈÚaLp‰ Ïk C¯„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏËBÂ16. ¿¿ƒ¿∆≈«¿

שלו 10) שכלי להוכיח יכול אינו הרי הכלי, ראה כשלא
שלו, הוא שהכלי עדים אין כמו זה והרי האומן, ביד נמצא
תובע  שהוא כזה כלי לו שהיה מעידים שעדים אףֿעלֿפי

נאמן. אינו ולפיכך במלוה 11)מהאומן, גם רבינו פסק וכן
ה"א). ולווה מלוה מהל' (בפי"א בעדים עלֿפה

א.12) וקבעו 13)בהלכה לתיקון, הכלי שקיבל מודה הוא
דינרים. שני מלאכה בעל 14)שכר של שהוא והוכח

שישבע 15)הבית. חכמים תיקנו שלא ז, הלכה יא, פרק
לא  אבל פרעתי, טוען הבית כשבעל אלא ויטול השכיר

השכר. רמת ה"ב.16)בטענת פ"ח למעלה

.‚Ôn‡17B˙en‡Ó „¯iL18Ôn‡‰ Ô·e ,19Ô‰ È¯‰ - À»∆»«≈À»∆»À»¬≈≈
,ÔÈÏËÏhn‰ ÏÎa ‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈÂ ,Ì„‡ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»»»¿≈»∆¬»»¿»«ƒ«¿¿ƒ

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

מז.17) בבאֿבתרא באומנותו.18)ברייתא לעסוק הפסיק
ד"ה 19) שם ב'תוספות' [כתבו שם. יוחנן רבי של מימרא

בכלים  אפילו אדם כל כשאר דינו מאומנותו שיורד ירד,
דרכם  שאין רב, זמן בידו ונשתהו שירד לפני לידו שנמסרו
פסק  (וכן שירד אומן בידי כלים להשאיר אדם בני של
עצמו: טענת כשטוען מדובר אומן, ובבן שם)]. הרא"ש
(גמרא  כאומן נידון - מאביו שירשו בטוען אבל לי", "מכרת
אביו  שולחן על הסמוך שבן משמע שם ובברייתא שם).
סתם  שרבינו הדבר ותמוה כאביו. דינו - באומנותו לו ועוזר

כלום. ביאר ולא

.„ÒÎpL ÈÓ20,˙Èa‰ ÏÚa ÈÙa B¯·Á ÏL B˙È·Ï ƒ∆ƒ¿«¿≈∆¬≈ƒ¿≈««««ƒ
ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â ,ÂÈÙk ˙Áz ÔÈeÓË ÌÈÏÎÂ ‡ˆÈÂ¿»»¿≈ƒ¿ƒ««¿»»¿»≈ƒƒ
¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ˙Èa‰ ÏÚa BÚ·z ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,B˙B‡¿««¿«¿»««««ƒ¿»««¬≈
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,EÈzÏ‡L‰L ÌÈÏk ÈÏƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¬≈»≈ƒ¿≈
˙Èa‰ ÏÚa ÚaLÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï¿ƒ≈¿»ƒ≈∆¡»¿ƒ¿»««««ƒ
˙Èa e¯ÈÊÁÈÂ ,Ô˙ ‡ÏÂ Ô¯ÎÓ ‡lL B˙ÚË ÏÚ ˙q‰∆≈««¬»∆…¿»»¿…¿»»¿«¬ƒ≈
ÏÚ·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÌÈÏk‰ ÔÈcƒ«≈ƒ¿««««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿««
‡ÈˆB‰L ‰ÊÂ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ BÈ‡L ˙Èa‰««ƒ∆≈»ƒ¿…∆≈»¿∆∆ƒ

ÚÈˆ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡ ÂÈÙk ˙Áz ÌÈÏk‰21Ô˙B‡Â , «≈ƒ««¿»»≈«¿¿«¿ƒ«¿»
·iÁ CÎÈÙÏ ;ÔÚÈˆ‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡ ÌÈÏk‰«≈ƒ≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«»

Ô‰a ¯tÎÏ ‡l‡ ÔÚÈˆ‰ ‡lL ÈÙÏ ,¯ÈÊÁ‰Ï22Ï·‡ . ¿«¬ƒ¿ƒ∆…ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿…»∆¬»
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ‰ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»ƒ¿…∆≈»««ƒ∆≈
˙Áz ÔÈÓË‰Ï ÌÈÏk‰ Ô˙B‡ C¯c ÔÈ‡Â Úeˆ ‰Ê∆»«¿≈∆∆»«≈ƒ¿«¿ƒ»««
ÔÎÂ .B„Èa ÔÈÁe˜Ï Ô‰L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÈÙk‰«¿»«ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈl‚Ó Ô‰a ‡ˆÈ Ì‡ƒ»»»∆¿Àƒƒ¿≈≈ƒ««ƒ∆≈
ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ»ƒ¿…∆≈»¬≈∆∆¡»

È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï :¯ÓBÏ23˙BÚÓ BÏ eÎ¯Ëˆ ‡nL ; «¿ƒ≈¿»ƒ∆»ƒ¿»¿»
„·Ï·e .¯ÎÓe24ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ eÈ‰È ‡lL »«ƒ¿«∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ»¬ƒ

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c Ï·‡ ;¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ ÌÏBÚÏ - ¯ÈkO‰Ïe25BÓk , ¿«¿ƒ¿»≈¿∆¿««¿≈∆¿

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈl‚Ó Ô‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡Â .e¯‡aL∆≈«¿¿««ƒ∆ƒ»¿Àƒ¿««ƒ
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ÈeOÚ ‰f‰ ˙Èa‰ ÏÚaL26LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ∆««««ƒ«∆»ƒ¿…∆≈»ƒ¿≈
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú BÏ≈ƒ∆∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿«¿ƒ

„·Ïa27BÏ ‡e‰ Úe„È28ÏÚ ‰Ê „iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ¿«»«ƒƒƒ«∆«
BÏ B˙ B‡ BÏ B¯ÎnL ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú ,ÌÈt Ïk»»ƒ«∆»ƒ¿»»∆¿»¿»

˙BÚ˜¯˜ ÔÈ„k ,‰zÓa29. ¿«»»¿ƒ«¿»

חילופי 20) שם ויש מו. שבועות יהודה, רב של מימרא
כאן. כדבריו גורס ורבינו מתבייש 21)גירסאות, אינו

מגולים. כלים בשוק בשם 22)לשאת במגידֿמשנה כתב
הנתבע, ביד עכשיו הכלי כשנראה נאמר זה שדין הרמב"ן,
החזרתי. של ב'מיגו' לקוח, לומר נאמן - נראה כשלא אבל

כל.23) לעיני אותם מגלה היה לא לכפור, התכוון שאילו
לומר 24) נאמן שהוא למעלה שאמרנו המקרים בכל כלומר,

בידי. הם ורבינו 25)לקוחים גאון האי רב גירסת עלֿפי
"ובכולהו  בטוענו): ד"ה שם ב'תוספות' (מובאת שם חננאל
עשויים  שאינם בדברים אלא נאמן שהוא אמר לא נמי
ולהשכיר  להשאיל העשויים דברים אבל ולהשכיר, להשאיל
שנאמרו  הדברים כל ישנם אם ואפילו פירוש, נאמן". אינו -
אלא  נאמן שהוא אמרנו לא הנתבע, של לטובתו למעלה
בעשויים  אבל ולהשכיר, להשאיל עשויים שאינם בדברים

שם). ראה אחרת, גירסא (לרש"י נאמן רצוי 26)אינו
העשוי. בפרק 27)לגרוס: שביאר למה כאן רומז רבינו

אלא  ולהשכיר להשאיל עשוי נקרא שאינו ה"ט, הקודם
כך. לשם מתחילה [מלשון 28)כשנעשה שלו. שהוא ידוע

שהמדובר  המגידֿמשנה למד הכלי", "שזה כאן: רבינו
בשמו]. למעלה שכתבנו כמו בידו, הכלי עתה כשנראה

שיתבאר 29) כמו הראשונים, בעליהם בחזקת תמיד שהם
פי"א. לקמן

.‰elÙ‡30B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - B„È ˙Áz ÈÏk‰L ‰Ê ˙Ó ¬ƒ≈∆∆«¿ƒ««»ƒƒ
ÂÈ·‡Ï ÔÈ‡L ÔÂÈkL ;‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ „iÓƒ««≈¿…¿»∆≈»∆≈¿»ƒ

ÔÚËÏ31‰Ê ÔÈ‡ Ck ,ÔBkLÓ ‡e‰L B‡ BÁ˜lL32ÏBÎÈ ƒ¿…∆¿»∆«¿»≈∆»
BÚÈaL‰Ï33:¯Ó‡Â È‡cÂ ˙ÚË L¯Bi‰ ÔÚË Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿ƒ»««≈«¬«««¿»«

ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - BÏ B¯ÎÓ B‡ È·‡Ï B˙ ÈÙa¿»«¿»¿»ƒ¿»¬≈««««ƒƒ¿»
ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lk ,˙q‰34e¯‡a ¯·Îe .35ÈÓ LiL , ∆≈ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿»≈«¿∆≈ƒ

¯ÈÊÁÈ Ck ¯Á‡Â ,˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MiL :‰¯B‰L∆»∆ƒ»«««««ƒ∆≈¿««»«¬ƒ
L¯Bi‰ „iÓ BÈÏk36.‰ÊÏ ‰ËB ÈzÚc ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒ««≈¿≈«¿ƒ»»∆

היורש,30) מיד שמוציאים ה"ג הקודם בפרק כבר נתבאר
שבועה". "בלא הוסיף תתקבל.31)וכאן לא טענתו

'שמא'.33)היורש.32) טענת על היסת משביעים שאין
כעין 34) שבועה במיוחד להם תיקנו שחכמים מאלה חוץ

במקומם. שנתבארו תורה, משיג 35)של [הראב"ד שם.
כל  כדין חפץ, בנקיטת שבועה מחוייב שהתובע ואומר,
מובן  ונפטר. בנשבע אלא היסת שבועת אמרו ולא נוטל.
ובמגידֿמשנה  'ברי'. וטוען חי כשהנתבע שכלֿשכן מאליו
מד: בשבועות זה דין נמנה לא למה הראב"ד לדעת שואל:

ונוטלים?]. הנשבעים הקודמת 36)בין לבבא נמשך
ספק. בטענת

.ÂÁ˜lL ÈÓ37BÏ˜c ¯Ê‚Ï CÏB‰ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â Ìc¯˜ ƒ∆»««¿…¿»«¬≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿
‰Ê È¯‰ - Ï˜c‰ ˙¯ÎÂ ,ÈÏ B¯ÎnL ÈBÏt ÏL∆¿ƒ∆¿»ƒ¿»««∆∆¬≈∆

BÈ‡L ÔÏÈ‡ ˙¯BÎÂ ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;B˙˜ÊÁa¿∆¿»∆≈»»≈≈»»¿≈ƒ»∆≈
BlL38‰Ê ÚaL - e‰e¯ÎÓ ‡lL ÌÈÏÚa‰ eÚË Ì‡Â . ∆¿ƒ»¬«¿»ƒ∆…¿»ƒ¿»∆

¯ËÙÂ ,BlL ‡e‰L ˙q‰ ˙¯Bk‰39- ˙¯ÎpL ÔÂÈÎÂ . «≈∆≈∆∆¿ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«
„¯Bi‰ ÔÎÂ .ÔÈÏËÏhn‰ Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰40‰„OÏ ¬≈ƒ¿»»«ƒ«¿¿ƒ¿≈«≈ƒ¿≈

ÌÈÏÚa‰Â ,ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â B¯·Á¬≈¿»«≈∆»»»¿»«ƒ¿«¿»ƒ
È¯‰Â ,ÏÎ‡Â ‡e‰ ÔÏÊ‚Â ˙eL¯a ‡lL „¯È ‰fL ÔÈÚBË¬ƒ∆∆»«∆…ƒ¿¿«¿»¿»««¬≈
ÏÎ‡Ï Èz„¯È E˙eL¯a :¯ÓB‡ „¯Bi‰Â ,ÏÎ‡L ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆»«¿«≈≈ƒ¿¿»«¿ƒ∆¡…
;Ck ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ÏÎB‡‰ ‰Ê È¯‰ - ‰È˙B¯t≈∆»¬≈∆»≈∆¡»¿ƒ¿»∆≈«»
ÔÈ‡L ˙B¯t ÏÎB‡Â ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁ¬»»ƒ∆≈»»≈≈»»¿≈≈∆≈»

BlL41ÔÈ‡ ,Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆««ƒ∆««¿«¿∆¿««¿≈∆≈
˙B¯t ¯ÎBÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚa‰ ˙˜ÊÁa ˙B¯t‰«≈¿∆¿««¿»ƒ∆≈»»≈≈
E¯ËL ‡·‰ :ÏÎ‡L ‰ÊÏ ¯Ó‡pL È„k ¯ËLa e‰„O42. »≈ƒ¿»¿≈∆…«»∆∆»«»≈¿»¿
˙Ba¯ ÌÈL ‰È˙B¯t ÏÎ‡ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â43- ¿≈»ƒ«∆ƒ»«≈∆»»ƒ«

È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBznL44ÔÓ‡ , ∆ƒ∆»«¿»ƒ¿»ƒ∆¡»
.˙q‰ Ú·MÈÂ ,Èz„¯È ˙B¯ÙÏ :¯ÓBÏ«¿≈»«¿ƒ¿ƒ»«∆≈

לג:37) "איזיל 38)בבאֿבתרא שם: בגמרא רבינו גירסת
פלוני)" של הדקל ואקצוץ (אלך דפלניא לדיקלא ואגזריה
גורסים  שם ו'תוספות' [רש"י בהלכותיו. הרי"ף גרס וכן
התמרים  את אלקט פירוש ואקטוף)", (אלך איגדריה "איזיל
שבידינו]. הנדפסים בספרים הגירסא היא וכן הדקל. שעל
שמי  צא:) (בבאֿקמא שאמרו מזה רבינו, על הקשו רבים
או  השור בעל וטען: דקלו, קצץ או חבירו של שור שהרג
להריגה  עומד אינו והשור זאת, לעשות לי אמר הדקל
פסק  עצמו (ורבינו נאמן אינו - לקציצה עומד אינו והדקל
שהוא  כאן פסק ולמה הי"ג), ומזיק חובל מהלכות בפ"ז כך
והרשב"א  לקציצה? בעומד שהמדובר התנה ולא נאמן
מכיון  כאן, שבנידון מתרץ, כאן) במגידֿמשנה (מובא
אדם  שאין אומרים אנו לקצוץ, שהולך מתחילה שהודיע
הדבר  יוודע שמא חושש והיה כוונתו, לפרסם כלֿכך מעיז

מלקצוץ. וימנעהו הדקל הדקל 39)לבעל בעל בא ואם
שדקל  משום נאמן, - מכרתי לא ואומר הקציצה, לפני
זמן  כל בעלים, בחזקת שעומד כקרקע דינו לקרקע המחובר
של  מלשונו משמע (כן שמכרוהו מכרעת הוכחה שאין

הדקל"). "וכרת שאמר ולפיכך,41)שם.40)רבינו,
טענת  של 'מיגו' כאן ואין הפירות שאכל עדים יש אפילו
הרשב"א  בשם למעלה אמרנו דקל [בקציצת נאמן. - להד"ם
לקצוץ, שהולך ברבים מתחילה כשהודיע אלא נאמן שאינו
בלי  גם מעיז" "אינו חזקת על סומכים פירות באכילת ולמה
בלחםֿמשנה  (מובא בחידושיו הרמב"ן מוקדמת? הודעה
במשך  אחרים של פירות שאכילת ותירץ, זה על עמד כאן)
כלֿכך]. מעיז אדם ואין ואעשה, אלך כאומר הוא רב זמן
השדה  שבעל מכיון כבר, שאכל פירות על אלא נאמן ואינו
אינו  אבל מעיז, שאינו החזקה מועילה - מידו להוציא בא
בפירות  מדובר אם השואל: ישאל ואם ולהבא. מכאן נאמן
להשאיל  עשויים שאינם מטלטלין אלו הרי כבר, שלקט
(ובפרט  שדותיו פירות להשאיל עשוי אדם שאין - ולהשכיר
"עשויים  המונח בהגדרת ה"ט פ"ח למעלה רבינו לשיטת
בידי, הם לקוחים לומר נאמן שהנתבע ולהשכיר") להשאיל
במקרה  מועילה זו שחזקה לו, נבאר מעיז? אינו חזקת בלי
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ÈeOÚ ‰f‰ ˙Èa‰ ÏÚaL26LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ∆««««ƒ«∆»ƒ¿…∆≈»ƒ¿≈
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú BÏ≈ƒ∆∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿«¿ƒ

„·Ïa27BÏ ‡e‰ Úe„È28ÏÚ ‰Ê „iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ¿«»«ƒƒƒ«∆«
BÏ B˙ B‡ BÏ B¯ÎnL ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú ,ÌÈt Ïk»»ƒ«∆»ƒ¿»»∆¿»¿»

˙BÚ˜¯˜ ÔÈ„k ,‰zÓa29. ¿«»»¿ƒ«¿»

חילופי 20) שם ויש מו. שבועות יהודה, רב של מימרא
כאן. כדבריו גורס ורבינו מתבייש 21)גירסאות, אינו

מגולים. כלים בשוק בשם 22)לשאת במגידֿמשנה כתב
הנתבע, ביד עכשיו הכלי כשנראה נאמר זה שדין הרמב"ן,
החזרתי. של ב'מיגו' לקוח, לומר נאמן - נראה כשלא אבל

כל.23) לעיני אותם מגלה היה לא לכפור, התכוון שאילו
לומר 24) נאמן שהוא למעלה שאמרנו המקרים בכל כלומר,

בידי. הם ורבינו 25)לקוחים גאון האי רב גירסת עלֿפי
"ובכולהו  בטוענו): ד"ה שם ב'תוספות' (מובאת שם חננאל
עשויים  שאינם בדברים אלא נאמן שהוא אמר לא נמי
ולהשכיר  להשאיל העשויים דברים אבל ולהשכיר, להשאיל
שנאמרו  הדברים כל ישנם אם ואפילו פירוש, נאמן". אינו -
אלא  נאמן שהוא אמרנו לא הנתבע, של לטובתו למעלה
בעשויים  אבל ולהשכיר, להשאיל עשויים שאינם בדברים

שם). ראה אחרת, גירסא (לרש"י נאמן רצוי 26)אינו
העשוי. בפרק 27)לגרוס: שביאר למה כאן רומז רבינו

אלא  ולהשכיר להשאיל עשוי נקרא שאינו ה"ט, הקודם
כך. לשם מתחילה [מלשון 28)כשנעשה שלו. שהוא ידוע

שהמדובר  המגידֿמשנה למד הכלי", "שזה כאן: רבינו
בשמו]. למעלה שכתבנו כמו בידו, הכלי עתה כשנראה

שיתבאר 29) כמו הראשונים, בעליהם בחזקת תמיד שהם
פי"א. לקמן

.‰elÙ‡30B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - B„È ˙Áz ÈÏk‰L ‰Ê ˙Ó ¬ƒ≈∆∆«¿ƒ««»ƒƒ
ÂÈ·‡Ï ÔÈ‡L ÔÂÈkL ;‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ „iÓƒ««≈¿…¿»∆≈»∆≈¿»ƒ

ÔÚËÏ31‰Ê ÔÈ‡ Ck ,ÔBkLÓ ‡e‰L B‡ BÁ˜lL32ÏBÎÈ ƒ¿…∆¿»∆«¿»≈∆»
BÚÈaL‰Ï33:¯Ó‡Â È‡cÂ ˙ÚË L¯Bi‰ ÔÚË Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿ƒ»««≈«¬«««¿»«

ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - BÏ B¯ÎÓ B‡ È·‡Ï B˙ ÈÙa¿»«¿»¿»ƒ¿»¬≈««««ƒƒ¿»
ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lk ,˙q‰34e¯‡a ¯·Îe .35ÈÓ LiL , ∆≈ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿»≈«¿∆≈ƒ

¯ÈÊÁÈ Ck ¯Á‡Â ,˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MiL :‰¯B‰L∆»∆ƒ»«««««ƒ∆≈¿««»«¬ƒ
L¯Bi‰ „iÓ BÈÏk36.‰ÊÏ ‰ËB ÈzÚc ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒ««≈¿≈«¿ƒ»»∆

היורש,30) מיד שמוציאים ה"ג הקודם בפרק כבר נתבאר
שבועה". "בלא הוסיף תתקבל.31)וכאן לא טענתו

'שמא'.33)היורש.32) טענת על היסת משביעים שאין
כעין 34) שבועה במיוחד להם תיקנו שחכמים מאלה חוץ

במקומם. שנתבארו תורה, משיג 35)של [הראב"ד שם.
כל  כדין חפץ, בנקיטת שבועה מחוייב שהתובע ואומר,
מובן  ונפטר. בנשבע אלא היסת שבועת אמרו ולא נוטל.
ובמגידֿמשנה  'ברי'. וטוען חי כשהנתבע שכלֿשכן מאליו
מד: בשבועות זה דין נמנה לא למה הראב"ד לדעת שואל:

ונוטלים?]. הנשבעים הקודמת 36)בין לבבא נמשך
ספק. בטענת

.ÂÁ˜lL ÈÓ37BÏ˜c ¯Ê‚Ï CÏB‰ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â Ìc¯˜ ƒ∆»««¿…¿»«¬≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿
‰Ê È¯‰ - Ï˜c‰ ˙¯ÎÂ ,ÈÏ B¯ÎnL ÈBÏt ÏL∆¿ƒ∆¿»ƒ¿»««∆∆¬≈∆

BÈ‡L ÔÏÈ‡ ˙¯BÎÂ ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;B˙˜ÊÁa¿∆¿»∆≈»»≈≈»»¿≈ƒ»∆≈
BlL38‰Ê ÚaL - e‰e¯ÎÓ ‡lL ÌÈÏÚa‰ eÚË Ì‡Â . ∆¿ƒ»¬«¿»ƒ∆…¿»ƒ¿»∆

¯ËÙÂ ,BlL ‡e‰L ˙q‰ ˙¯Bk‰39- ˙¯ÎpL ÔÂÈÎÂ . «≈∆≈∆∆¿ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«
„¯Bi‰ ÔÎÂ .ÔÈÏËÏhn‰ Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰40‰„OÏ ¬≈ƒ¿»»«ƒ«¿¿ƒ¿≈«≈ƒ¿≈

ÌÈÏÚa‰Â ,ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â B¯·Á¬≈¿»«≈∆»»»¿»«ƒ¿«¿»ƒ
È¯‰Â ,ÏÎ‡Â ‡e‰ ÔÏÊ‚Â ˙eL¯a ‡lL „¯È ‰fL ÔÈÚBË¬ƒ∆∆»«∆…ƒ¿¿«¿»¿»««¬≈
ÏÎ‡Ï Èz„¯È E˙eL¯a :¯ÓB‡ „¯Bi‰Â ,ÏÎ‡L ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆»«¿«≈≈ƒ¿¿»«¿ƒ∆¡…
;Ck ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ÏÎB‡‰ ‰Ê È¯‰ - ‰È˙B¯t≈∆»¬≈∆»≈∆¡»¿ƒ¿»∆≈«»
ÔÈ‡L ˙B¯t ÏÎB‡Â ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁ¬»»ƒ∆≈»»≈≈»»¿≈≈∆≈»

BlL41ÔÈ‡ ,Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆««ƒ∆««¿«¿∆¿««¿≈∆≈
˙B¯t ¯ÎBÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚa‰ ˙˜ÊÁa ˙B¯t‰«≈¿∆¿««¿»ƒ∆≈»»≈≈
E¯ËL ‡·‰ :ÏÎ‡L ‰ÊÏ ¯Ó‡pL È„k ¯ËLa e‰„O42. »≈ƒ¿»¿≈∆…«»∆∆»«»≈¿»¿
˙Ba¯ ÌÈL ‰È˙B¯t ÏÎ‡ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â43- ¿≈»ƒ«∆ƒ»«≈∆»»ƒ«

È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBznL44ÔÓ‡ , ∆ƒ∆»«¿»ƒ¿»ƒ∆¡»
.˙q‰ Ú·MÈÂ ,Èz„¯È ˙B¯ÙÏ :¯ÓBÏ«¿≈»«¿ƒ¿ƒ»«∆≈

לג:37) "איזיל 38)בבאֿבתרא שם: בגמרא רבינו גירסת
פלוני)" של הדקל ואקצוץ (אלך דפלניא לדיקלא ואגזריה
גורסים  שם ו'תוספות' [רש"י בהלכותיו. הרי"ף גרס וכן
התמרים  את אלקט פירוש ואקטוף)", (אלך איגדריה "איזיל
שבידינו]. הנדפסים בספרים הגירסא היא וכן הדקל. שעל
שמי  צא:) (בבאֿקמא שאמרו מזה רבינו, על הקשו רבים
או  השור בעל וטען: דקלו, קצץ או חבירו של שור שהרג
להריגה  עומד אינו והשור זאת, לעשות לי אמר הדקל
פסק  עצמו (ורבינו נאמן אינו - לקציצה עומד אינו והדקל
שהוא  כאן פסק ולמה הי"ג), ומזיק חובל מהלכות בפ"ז כך
והרשב"א  לקציצה? בעומד שהמדובר התנה ולא נאמן
מכיון  כאן, שבנידון מתרץ, כאן) במגידֿמשנה (מובא
אדם  שאין אומרים אנו לקצוץ, שהולך מתחילה שהודיע
הדבר  יוודע שמא חושש והיה כוונתו, לפרסם כלֿכך מעיז

מלקצוץ. וימנעהו הדקל הדקל 39)לבעל בעל בא ואם
שדקל  משום נאמן, - מכרתי לא ואומר הקציצה, לפני
זמן  כל בעלים, בחזקת שעומד כקרקע דינו לקרקע המחובר
של  מלשונו משמע (כן שמכרוהו מכרעת הוכחה שאין

הדקל"). "וכרת שאמר ולפיכך,41)שם.40)רבינו,
טענת  של 'מיגו' כאן ואין הפירות שאכל עדים יש אפילו
הרשב"א  בשם למעלה אמרנו דקל [בקציצת נאמן. - להד"ם
לקצוץ, שהולך ברבים מתחילה כשהודיע אלא נאמן שאינו
בלי  גם מעיז" "אינו חזקת על סומכים פירות באכילת ולמה
בלחםֿמשנה  (מובא בחידושיו הרמב"ן מוקדמת? הודעה
במשך  אחרים של פירות שאכילת ותירץ, זה על עמד כאן)
כלֿכך]. מעיז אדם ואין ואעשה, אלך כאומר הוא רב זמן
השדה  שבעל מכיון כבר, שאכל פירות על אלא נאמן ואינו
אינו  אבל מעיז, שאינו החזקה מועילה - מידו להוציא בא
בפירות  מדובר אם השואל: ישאל ואם ולהבא. מכאן נאמן
להשאיל  עשויים שאינם מטלטלין אלו הרי כבר, שלקט
(ובפרט  שדותיו פירות להשאיל עשוי אדם שאין - ולהשכיר
"עשויים  המונח בהגדרת ה"ט פ"ח למעלה רבינו לשיטת
בידי, הם לקוחים לומר נאמן שהנתבע ולהשכיר") להשאיל
במקרה  מועילה זו שחזקה לו, נבאר מעיז? אינו חזקת בלי
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מוחזק  אינו ולכן לרשותו, הכניסם וטרם הפירות שלקט
לו  מאמינים היינו לא - מעיז אינו חזקת ואלמלא בהם,
קלז). סי' חו"מ 'טור' וראה טעין. ואי ד "ה שם ('תוספות'

שם.42) בגמרא מבואר זה שנים 43)נימוק משלוש
מיחה. לא הקרקע ובעל פי"א 44)ולמעלה, לקמן יתבאר

במשך  אחר אדם בחזקת שהיא שדה פירות שהאוכל ה"ב,
ולא  למחות אפשרות השדה לבעל והיתה שנים, שלוש

בידי. היא לקוחה לטעון: הפירות אוכל נאמן - מיחה

.ÊÌÈL45ÔÈ·ÎB¯ eÈ‰L B‡ ,„Á‡ ÈÏÎa ÔÈÊÁB‡ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¬ƒƒ¿ƒ∆»∆»¿ƒ
„Á‡Â ·ÎB¯ „Á‡ ‰È‰L B‡ ,˙Á‡ ‰Ó‰a Èab ÏÚ««≈¿≈»««∆»»∆»≈¿∆»
˙BÁpÓe ÌÈhÁ ÏL ‰Ó¯Ú „ˆa ÔÈ·LBÈ B‡ ,‚È‰Ó«¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»∆ƒƒÀ»

Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa B‡ ‡ËÓÒa46Ïk‰ :¯ÓB‡ ‰Ê , ¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆∆≈«…
ÚaL Ô‰ÈMÓ „Á‡ Ïk - ÈlL Ïk‰ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL∆ƒ¿∆≈«…∆ƒ»∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
,BÈˆÁÓ ˙BÁt ¯·c‰ ‰Êa BÏ ÔÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜aƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿∆«»»»≈∆¿

e˜ÏÁÈÂ47‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz BÊ ‰Úe·Le .48‡lL È„k , ¿«¬…¿»«»«¬»ƒƒ¿≈∆…
‡Ïa ÏËBÂ B¯·Á ÏL B˙ÈlËa ÒÙBz „Á‡ Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»∆»≈¿«ƒ∆¬≈¿≈¿…

.‰Úe·L¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."cg` ilka oifge` eidy mipy"

בכמה  התבאר בטלית", אוחזין "שנים של הענין בפנימיות
על־ידי  הנמשך מקיף אור הוא ש"טלית" בחסידות מקומות
וכאשר  לבושים, נקראות שהמצוות וכידוע המצוות, עשיית
אור  המשכת נפעלת אחת, מצוה יחד מקיימים יהודים שני
אומר  וזה מצאתיה אני אומר "זה ולכן שניהם, על מקיף
וגילוי  המשכת גרם שהוא טוען אחד וכל מצאתיה", אני
שכל  הפסק בא כך ועל שלו, והשכר הגילוי כל ולכן האור

שכרו. על יבוא אחד
מנת  על שלא היא העבודה שלמות הלא א. להבין: וצריך
את  לקבל כדי שלי" "כולה שיטען יתכן ואיך פרס, לקבל
שמוכן  השכר על כך כל להוט שהוא ובפרט השכר? כל
שלא  להיזהר צריך והלא שבועה, לידי עצמו את להביא

ברמב"ם. כמבואר אמת דבר על אפילו להישבע
אינה  השבועה שמטרת משמע הרמב"ם מדברי ב.
ביניהם  לעשות כדי היינו ויטול, ישבע אלא להפחידו
בפשרה  זאת לעשות שלא מדוע וא"כ וחלוקה, פשרה

שבועה? ובלא
בשביל  אינו מצאתיה" אני אומר "זה הביאור: לומר ויש
מלשון  הוא בחסידות כמבואר ש'פרס' אלא שכר לקבל
הקב"ה, של עצמותו עם וחיבור צוותא היינו "פרוסה"
לוותר  יוכל ואיך ממש האלוקית נפשו בחיי נוגע זה ועניין
אינו  שבועה של בעניין "להסתכן" שצריך ומה זה. בעניין
ית'. ומהותו עצמותו עם והחיבור הצוותא לגבי כלל נחשב
(fh oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

ב.45) בבאֿמציעא לזכות 46)משנה יכול מהם אחד כל
נידונים  שניהם ולפיכך אלה, במקומות המונחים בדברים

בחיטים. ברשות 47)כמוחזקים נמצאת כשהערימה אבל
שיתפוס  מי הוא: והדין בה, מוחזקים אינם שניהם - הרבים

- בספינה קודם לה.) (בבאֿבתרא נחמן רב פסק כך יזכה.
במקח  ד"ה שם בבאֿמציעא [רש"י שלי. כולה טענו ששניים
לומר  כשאפשר אלא יחלוקו אמרו שלא כתב וממכר,
הגביהו  שניהם שאולי במציאה כגון רמאים, אמנם ששניהם
או  אחת בשנייה הקדים שהוא נדמה אחד ולכל אחת, בבת
מעות  נטל שהמוכר אפשר וממכר במקח וכן ממנה, בחלק
שבוודאי  ארגתיו, אני אומר אחד וכל בבגד אבל משניהם,
את  ויברר אליהו שיבוא עד מונח יהא כולו - משקר האחד
שגם  ודעתו לזה, זה בין מבדיל אינו שרבינו ונראה האמת.
יוסף' ב'בית כתב וכן (מגידֿמשנה, חולקים - רמאי כשיש

קלח). סי' ג.48)שם שם יוחנן, רבי של מימרא

.Á¯ÓB‡ ‰Ê49ÈlL dÈˆÁ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :50 ∆≈À»∆ƒ¿∆≈∆¿»∆ƒ
˙BÁt da BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ÈlL dlk ¯ÓB‡‰ -»≈À»∆ƒƒ»«∆≈»»
BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ÈlL dÈˆÁ ¯ÓB‡‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏMÓƒ¿»¬»ƒ¿»≈∆¿»∆ƒƒ»«∆≈

ÚÈ·¯Ó ˙BÁt da51‰ÊÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÏËB ‰ÊÂ , »»≈¿ƒ«¿∆≈¿»¬»ƒ¿∆
,ÏhÏ ÔÈÚaLp‰ ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .ÚÈ·¯ ÏËB≈¿ƒƒ»«»»≈¿»«ƒ¿»ƒƒ…
ÚaL BÈ‡L ,‰¯eÓÁ ‰Úe·L ÔÈa ‰l˜ ‰Úe·L ÔÈa≈¿»«»≈¿»¬»∆≈ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËBpM ‰Ó ÏÚ ‡l‡ ,ÔÚBhM ‰Ó ÏÚ««∆≈∆»««∆≈««ƒ

.¯˙BÈ ÔÚBhL∆≈≈

ב.49) שם מחצית 50)משנה, על הוא הטיעון כן, ואם
הבהמה. או הקשו:51)הכלי וזה, ד"ה שם ב'תוספות'

ב'מיגו' שלו שחציה לו נאמין בלבד? רביע נוטל למה
'מיגו' אומרים שאין ותירצו, שלי? כולה לטעון היה שיכול
מיימוניות  ובהגהות בו. מוחזק שהוא דבר אחר מיד להוציא
באותו  אלא 'מיגו' שייך לא תירוץ: עוד מביא ט אות כאן
דבר  על טענה מאמינים ואין עליו, טוען שהוא עצמו דבר
(חציו  אחר דבר על לטעון יכול שהיה ב'מיגו' חצי) (כגון זה
שבדבר  כאן) במגידֿמשנה (מובא הרשב"א [וכתב השני).
יכול  חיטים, ערימת או בד חתיכת כגון להיחלק, הניתן

מחצי  ליטול שלי כולה הוא הטוען ואחרֿכך שבועה בלי תו
רביע. ונוטל השני חציו ממחצית פחות לו שאין נשבע
לשכנגדו  ולוותר השבועה מן להסתלק יכול שהוא ונראה
של  כעין שבועה שמהפכים הסוברים ולדעת הרביע. את
השבועה, את להפוך יכול - ה"ז) פ"א למעלה (ראה תורה

המחצית. כל ויטול חבירו וישבע

.ËeÈ‰52,ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰Ê ,˙ÈlËa ÔÈ˜e„‡ ÌÈL »¿«ƒ¬ƒ¿«ƒ∆≈À»∆ƒ
B„iL ÌB˜Ó „Ú ÏËB ‰Ê - ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈À»∆ƒ∆≈«»∆»
¯‡M‰Â ,˙ÚbÓ B„iL ÌB˜Ó „Ú ÏËB ‰ÊÂ ,˙ÚbÓ«««¿∆≈«»∆»«««¿«¿»

ÔÈÚaLpL ¯Á‡ ‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ53„Á‡ ÏÎÏ LÈÂ . ¿ƒ¿»∆««∆ƒ¿»ƒ¿≈¿»∆»
B¯·Á ÏÚ ÏbÏ‚Ï54ÏËpM ‰Ó ÏkL ,55.ÏË ÔÈck - ¿«¿≈«¬≈∆»«∆»««ƒ»«

מערבא.52) בר תחליפא רב תני ז. הוסיף 53)שם שם,
השאר, על שנשבעים רבינו ומפרש "ובשבועה". אבהו: רב
בעל  כתבו וכן שבועה. בלי אחד כל נוטל שבידו החלק אבל
מחוי, ד"ה שם [ב'תוספות' גאון. האי ורב גדולות' 'הלכות
שם  הרא"ש דעת וכן שבידו, מה על גם שנשבע כתבו

ה]. ס"ק שם ש"ך ראה קלח. סי' חו"מ דיני 54)וה'טור'
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הי"ב. פ"א למעלה נתבארו שבועה החלק 55)גלגול גם
שבועה? גלגול לבין שבועה בין ההבדל ומהו בידו. שהיה
ושבועה  המושבע, על עצמו ביתֿהדין מטיל - שבועה

בעלֿהדין. של מפורשת דרישה עלֿפי רק היא מגולגלת

.È‰È‰56‰ÊÂ ,˙Èlh‰ ˙ÙOaL ÔÈËeÁa ÊÁB‡ ‰Ê »»∆≈«ƒ∆ƒ¿«««ƒ¿∆
¯Á‡ ‰ÂLa dlk ÔÈ˜ÏBÁ - ˙¯Á‡‰ ‰ÙOaL ÔÈËeÁa«ƒ∆«»»»«∆∆¿ƒÀ»¿»∆««
‡Ï ,ÌÈÓ„a - Ô‡k ‰¯eÓ‡‰ ‰wÏÁ ÏÎÂ .ÔÈÚaLpL∆ƒ¿»ƒ¿»¬À»»¬»»¿»ƒ…
e˙ÈÓiL B‡ ˙ÈlË ÏL B‡ ÈÏk ÏL BÓˆÚ e„ÈÒÙiL∆«¿ƒ«¿∆¿ƒ∆«ƒ∆»ƒ

.‰Ó‰a‰«¿≈»

וכו'56) ישבע "זה במשנה: שאמרו מה פירשו שם בגמרא
היוצאים  בנימים באוחזים היינו ויחלוקו", וכו' ישבע וזה

מהטלית.

.‡È„Á‡‰ ÊÁB‡ ‰È‰57BnÚ ˜a‡˙Ó ‰ÊÂ ,dlk ˙‡ »»≈»∆»∆À»¿∆ƒ¿«≈ƒ
.dlk ˙‡ ÊÁB‡‰ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - da ‰Ï˙Â¿ƒ¿∆»¬≈¿∆¿«»≈∆À»

שם.57) גמרא

.·Èda ÔÈ˜e„‡ Ì‰ÈL e‡a58„iÓ „Á‡‰ dËÓLe , »¿≈∆¬ƒ»¿»»»∆»ƒ«
eÈÙa B¯·Á59¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈM‰ ˜˙LÂ , ¬≈¿»≈¿»««≈ƒ««ƒ∆»«

ÁÂˆÂ60˜˙ML ÔÂÈk ;B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¿»«≈ƒƒ»ƒ»≈»∆»«
Ê È¯‰ ,‰lÁzaBÏ ‰„BÓk ‰61ÈM‰ ¯ÊÁ .62dÙ˜˙e «¿ƒ»¬≈∆¿∆»««≈ƒ¿»»

ÁÂˆ (‡Ï) ÔBL‡¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯Ó63‰lÁzÓ ≈ƒ««ƒ∆»ƒ…»«ƒ¿ƒ»
ÛBÒ „ÚÂ64ÔÈ˜ÏBÁ -65. ¿«¿ƒ

נפשטה.58) שלא שם, זירא רבי של בפני 59)בעיא
מביתֿהדין.60)ביתֿהדין. שיצאו זירא 61)לפני רבי

מוכיחה  ששתיקתו לומר אפשר בעייתו: את שם מנמק
שחשב  משום ששתק לומר ואפשר חבירו, לטענת שהודה
מידו  שכנגדו הוציא שבאלימות רואים עצמם הדיינים שהרי
המוחזק  מיד מספק מוציאים שאין רבינו ופסק החפץ. את
שלא  בעיא כל - כספק דן שרבינו פעמים, כמה כבר (בארנו
[במגידֿ כמי). הלכה בה נאמר שלא מחלוקת או נפשטה,
"אםֿתמציֿ שם: שאמרו משום נימוק, עוד מוסיף משנה
כאםֿ לפסוק רבינו של ודרכו וכו'" מוציאים אין לומר
כן: גם אמרו שם בגמרא שהרי תמוהים, ודבריו תמציֿלומר.
משם]. הוכחה כל אין ובכן מוציאים", "אםֿתמציֿלומר
פוסקים  נחלקו בעדים, אלא ביתֿדין בפני שלא תקפו ואם
מיד  מוציאים שאין כלֿשכן שלא סובר, הרמב"ן בדבר:
רואים. עצמם הדיינים הרי הנימוק: כאן אין שהרי התוקף,
השתיקה  לומר שייך לא לביתֿדין שמחוץ הרשב"א, ודעת
לגלות  אדם בני של דרכם שאין משום כהודאה, היא

לביתֿדין. מחוץ צווח.62)טענותיהם ולבסוף ששתק זה
המלה 63) את מוחקים [ויש המגידֿמשנה. גירסת היא כך

כלל.64)"לא"]. צווח לא שלא 65)כלומר, משמיענו,
מוציאים  אין שאמרנו כשם השני, מיד מוציאים אין תאמר
של  וטעמו צווח. ולבסוף שתק כשהשני אפילו הראשון מיד
לראשון  כן לפני הודה השני הרי לומר: שאפשר מפני דבר,
פנים  שיש ומפני בו. לחזור יכול ואינו תחילה צווח כשלא
המגידֿמשנה  וכתב השקול. בספק נידון - ולכאן לכאן
וחולקים  מידו מוציאים כן גם מתחילה, השני צווח שאפילו
שם  ערוך' ב'שולחן אולם ו). ס"ק שם חו"מ ש"ך (ראה

) צווח אפילו חולקים.הגירסא - סוף ועד מתחילה הראשון)
שתקף  אחר הראשון בו שזכה מכיון תאמר שלא ומשמיענו,
זה  אומרים אנו אלא כלל, מועילה השני של תקיפתו אין -
ביאר  לא בתחילה. שהיה כמו הדין וחזר תקף, וזה תקף
ואחרֿכך  סוף ועד מתחילה השני כששתק הדין מה רבינו
מדייק  ז ס"ק שם [בש"ך ולכאן. לכאן פנים ויש תקף.
חזר  אפילו ולפיכך לו, שהודה ברור שבזה הגמרא, מלשון
רבינו  דברי להעמיד עלינו זה, ולפי מידו. מוציאים - ותקף

בלבד]. צווח ולבסוף בשתק כאן

.‚ÈÌ‰ÈL e‡a66e‡ˆ :Ì‰Ï e¯Ó‡Â ,˙Èlha ÔÈ˜e„‡ »¿≈∆¬ƒ««ƒ¿»«¿»∆¿
„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â e¯ÊÁÂ e‡ˆÈ ,‰ÈÓc ˙‡ e˜lÁÂ¿«¿∆»∆»»¿¿»¿«¬≈ƒ«««

‰Ê ,Ô‰Ó „Á‡67‰„B‰ ÔÚBË68‰ÊÂ ,‰pnÓ ˜lzÒÂ ∆»≈∆∆≈»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿∆
BÏ ÂÈz¯ÎnL :ÔÚBË69ÈÏÚ ¯ab˙ B‡ ,70- dÙËÁÂ ≈∆¿«¿ƒƒ¿«≈»««¬»»

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰71‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; «ƒ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ËtÈÂ BlL ‡È‰L ‰Ê Ú·MÈ -ƒ»«∆∆ƒ∆¿ƒ»≈¿≈…«≈»∆

שם.66) שהטלית 68)המחזיק.67)גמרא הודה השני
שלי. השכרתיו.69)היא רבינו 70)צ"ל הוסיף זה דין

שאנו 71)מדעתו. שם, בגמרא נימקו השכרתיו, בטוען
ועכשיו  גזלן, הוא דינך שבעל טענת כן לפני לו: אומרים
למה  טעמו ביאר לא [רבינו בעדים? שלא הטלית לו השכרת
ד"ה  שם ה'תוספות' ודעת עלי. נתגבר לומר נאמן אינו
והרמב"ן  שם. הרא"ש כתב וכן נאמן, שהוא אגרת,
דעת  כן גם קיבלו במגידֿמשנה) (הובאו והרשב"א
ב'מיגו' השכרתיו לטעון נאמן שאינו והוסיפו ה'תוספות',
כעדים  שאנחנו עדים, במקום כ'מיגו' שזה משום תקפה, של
שאם  יוצא, ומזה למעלה. שנתבאר מהנימוק לו השכיר שלא
נאמן  הים, למדינת והלכו ופלוני פלוני בפני השכרתיה טען

זה. ב'מיגו'



meil cg` wxt m"anx ixeriyoeiq c"iÎ'g -t"yz'd

ה'תש"פ  סיון ח' ראשון יום

-mihteyxtq
zEcr zFkld¦§¥
עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨

הדיין 1) ועל בעדות, הנאה לצד הגורמים שונים דברים

גם  פוסלים בעדות, הפוסלים פיסולים בהם. להתבונן
לדון. ופסולים להעיד הכשרים בדיינים.

.‡‰„e‰È ‡·e ,ÔBÚÓMÓ ˙ÈlË B‡ ‰„O ÏÊbL Ô·e‡¿̄≈∆»«»∆«ƒƒƒ¿»¿»
¯Ú¯ÚÂ2ÈlL BÊ ˙ÈlË B‡ BÊ ‰„O :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÏÚ ¿ƒ¿≈«¿≈¿»«»∆«ƒ∆ƒ
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קעי zecr zekld - mihtey xtq - oeiq 'g oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הי"ב. פ"א למעלה נתבארו שבועה החלק 55)גלגול גם
שבועה? גלגול לבין שבועה בין ההבדל ומהו בידו. שהיה
ושבועה  המושבע, על עצמו ביתֿהדין מטיל - שבועה

בעלֿהדין. של מפורשת דרישה עלֿפי רק היא מגולגלת

.È‰È‰56‰ÊÂ ,˙Èlh‰ ˙ÙOaL ÔÈËeÁa ÊÁB‡ ‰Ê »»∆≈«ƒ∆ƒ¿«««ƒ¿∆
¯Á‡ ‰ÂLa dlk ÔÈ˜ÏBÁ - ˙¯Á‡‰ ‰ÙOaL ÔÈËeÁa«ƒ∆«»»»«∆∆¿ƒÀ»¿»∆««
‡Ï ,ÌÈÓ„a - Ô‡k ‰¯eÓ‡‰ ‰wÏÁ ÏÎÂ .ÔÈÚaLpL∆ƒ¿»ƒ¿»¬À»»¬»»¿»ƒ…
e˙ÈÓiL B‡ ˙ÈlË ÏL B‡ ÈÏk ÏL BÓˆÚ e„ÈÒÙiL∆«¿ƒ«¿∆¿ƒ∆«ƒ∆»ƒ

.‰Ó‰a‰«¿≈»

וכו'56) ישבע "זה במשנה: שאמרו מה פירשו שם בגמרא
היוצאים  בנימים באוחזים היינו ויחלוקו", וכו' ישבע וזה

מהטלית.

.‡È„Á‡‰ ÊÁB‡ ‰È‰57BnÚ ˜a‡˙Ó ‰ÊÂ ,dlk ˙‡ »»≈»∆»∆À»¿∆ƒ¿«≈ƒ
.dlk ˙‡ ÊÁB‡‰ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - da ‰Ï˙Â¿ƒ¿∆»¬≈¿∆¿«»≈∆À»

שם.57) גמרא

.·Èda ÔÈ˜e„‡ Ì‰ÈL e‡a58„iÓ „Á‡‰ dËÓLe , »¿≈∆¬ƒ»¿»»»∆»ƒ«
eÈÙa B¯·Á59¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈM‰ ˜˙LÂ , ¬≈¿»≈¿»««≈ƒ««ƒ∆»«

ÁÂˆÂ60˜˙ML ÔÂÈk ;B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¿»«≈ƒƒ»ƒ»≈»∆»«
Ê È¯‰ ,‰lÁzaBÏ ‰„BÓk ‰61ÈM‰ ¯ÊÁ .62dÙ˜˙e «¿ƒ»¬≈∆¿∆»««≈ƒ¿»»

ÁÂˆ (‡Ï) ÔBL‡¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯Ó63‰lÁzÓ ≈ƒ««ƒ∆»ƒ…»«ƒ¿ƒ»
ÛBÒ „ÚÂ64ÔÈ˜ÏBÁ -65. ¿«¿ƒ

נפשטה.58) שלא שם, זירא רבי של בפני 59)בעיא
מביתֿהדין.60)ביתֿהדין. שיצאו זירא 61)לפני רבי

מוכיחה  ששתיקתו לומר אפשר בעייתו: את שם מנמק
שחשב  משום ששתק לומר ואפשר חבירו, לטענת שהודה
מידו  שכנגדו הוציא שבאלימות רואים עצמם הדיינים שהרי
המוחזק  מיד מספק מוציאים שאין רבינו ופסק החפץ. את
שלא  בעיא כל - כספק דן שרבינו פעמים, כמה כבר (בארנו
[במגידֿ כמי). הלכה בה נאמר שלא מחלוקת או נפשטה,
"אםֿתמציֿ שם: שאמרו משום נימוק, עוד מוסיף משנה
כאםֿ לפסוק רבינו של ודרכו וכו'" מוציאים אין לומר
כן: גם אמרו שם בגמרא שהרי תמוהים, ודבריו תמציֿלומר.
משם]. הוכחה כל אין ובכן מוציאים", "אםֿתמציֿלומר
פוסקים  נחלקו בעדים, אלא ביתֿדין בפני שלא תקפו ואם
מיד  מוציאים שאין כלֿשכן שלא סובר, הרמב"ן בדבר:
רואים. עצמם הדיינים הרי הנימוק: כאן אין שהרי התוקף,
השתיקה  לומר שייך לא לביתֿדין שמחוץ הרשב"א, ודעת
לגלות  אדם בני של דרכם שאין משום כהודאה, היא

לביתֿדין. מחוץ צווח.62)טענותיהם ולבסוף ששתק זה
המלה 63) את מוחקים [ויש המגידֿמשנה. גירסת היא כך

כלל.64)"לא"]. צווח לא שלא 65)כלומר, משמיענו,
מוציאים  אין שאמרנו כשם השני, מיד מוציאים אין תאמר
של  וטעמו צווח. ולבסוף שתק כשהשני אפילו הראשון מיד
לראשון  כן לפני הודה השני הרי לומר: שאפשר מפני דבר,
פנים  שיש ומפני בו. לחזור יכול ואינו תחילה צווח כשלא
המגידֿמשנה  וכתב השקול. בספק נידון - ולכאן לכאן
וחולקים  מידו מוציאים כן גם מתחילה, השני צווח שאפילו
שם  ערוך' ב'שולחן אולם ו). ס"ק שם חו"מ ש"ך (ראה

) צווח אפילו חולקים.הגירסא - סוף ועד מתחילה הראשון)
שתקף  אחר הראשון בו שזכה מכיון תאמר שלא ומשמיענו,
זה  אומרים אנו אלא כלל, מועילה השני של תקיפתו אין -
ביאר  לא בתחילה. שהיה כמו הדין וחזר תקף, וזה תקף
ואחרֿכך  סוף ועד מתחילה השני כששתק הדין מה רבינו
מדייק  ז ס"ק שם [בש"ך ולכאן. לכאן פנים ויש תקף.
חזר  אפילו ולפיכך לו, שהודה ברור שבזה הגמרא, מלשון
רבינו  דברי להעמיד עלינו זה, ולפי מידו. מוציאים - ותקף

בלבד]. צווח ולבסוף בשתק כאן

.‚ÈÌ‰ÈL e‡a66e‡ˆ :Ì‰Ï e¯Ó‡Â ,˙Èlha ÔÈ˜e„‡ »¿≈∆¬ƒ««ƒ¿»«¿»∆¿
„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â e¯ÊÁÂ e‡ˆÈ ,‰ÈÓc ˙‡ e˜lÁÂ¿«¿∆»∆»»¿¿»¿«¬≈ƒ«««

‰Ê ,Ô‰Ó „Á‡67‰„B‰ ÔÚBË68‰ÊÂ ,‰pnÓ ˜lzÒÂ ∆»≈∆∆≈»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿∆
BÏ ÂÈz¯ÎnL :ÔÚBË69ÈÏÚ ¯ab˙ B‡ ,70- dÙËÁÂ ≈∆¿«¿ƒƒ¿«≈»««¬»»

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰71‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; «ƒ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ËtÈÂ BlL ‡È‰L ‰Ê Ú·MÈ -ƒ»«∆∆ƒ∆¿ƒ»≈¿≈…«≈»∆

שם.66) שהטלית 68)המחזיק.67)גמרא הודה השני
שלי. השכרתיו.69)היא רבינו 70)צ"ל הוסיף זה דין

שאנו 71)מדעתו. שם, בגמרא נימקו השכרתיו, בטוען
ועכשיו  גזלן, הוא דינך שבעל טענת כן לפני לו: אומרים
למה  טעמו ביאר לא [רבינו בעדים? שלא הטלית לו השכרת
ד"ה  שם ה'תוספות' ודעת עלי. נתגבר לומר נאמן אינו
והרמב"ן  שם. הרא"ש כתב וכן נאמן, שהוא אגרת,
דעת  כן גם קיבלו במגידֿמשנה) (הובאו והרשב"א
ב'מיגו' השכרתיו לטעון נאמן שאינו והוסיפו ה'תוספות',
כעדים  שאנחנו עדים, במקום כ'מיגו' שזה משום תקפה, של
שאם  יוצא, ומזה למעלה. שנתבאר מהנימוק לו השכיר שלא
נאמן  הים, למדינת והלכו ופלוני פלוני בפני השכרתיה טען

זה. ב'מיגו'



meil cg` wxt m"anx ixeriyoeiq c"iÎ'g -t"yz'd

ה'תש"פ  סיון ח' ראשון יום

-mihteyxtq
zEcr zFkld¦§¥
עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨

הדיין 1) ועל בעדות, הנאה לצד הגורמים שונים דברים

גם  פוסלים בעדות, הפוסלים פיסולים בהם. להתבונן
לדון. ופסולים להעיד הכשרים בדיינים.

.‡‰„e‰È ‡·e ,ÔBÚÓMÓ ˙ÈlË B‡ ‰„O ÏÊbL Ô·e‡¿̄≈∆»«»∆«ƒƒƒ¿»¿»
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‰„e‰È ÏL ˙Èlh‰ BÊ ‡ÏÂ ‰„e‰È ÏL ‰„O‰4È¯‰L ; «»∆∆¿»¿…««ƒ∆¿»∆¬≈
„Èa BÊ ˙ÈlË B‡ BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯ ÔBÚÓLƒ¿∆¿«¬ƒ»∆«ƒ¿«

epnÓ dÏÊ‚ ‡e‰L ,Ô·e‡¯5BÏ e¯ÈÊÁiL È„k ,6„iÓ ¿≈∆¿»»ƒ∆¿≈∆«¬ƒƒ«
,ÔBÚÓL ÏL ‰È‡¯‰ ‰È‰zL ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÔÏÊb‰««¿»∆¬≈∆¿»∆ƒ¿∆»¿»»∆ƒ¿
‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ¯LÙ‡ ,Ô·e‡¯ „iÓ da ‡ÈˆBnL∆ƒ»ƒ«¿≈∆¿»∆≈»¿ƒ

‰„e‰È „iÓ da7‰ÏeÊb‰ ‰„O‰ Ô·e‡¯ ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ«¿»¿≈ƒ»«¿≈«»∆«¿»
ÈÂÏ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡·e ,ÈÂÏÏ dLÈ¯B‰ B‡8ÔÈ‡ - ƒ»¿≈ƒ»¿»¿«¿≈«≈ƒ≈

LÈ Áe¯ ˙Á ‡nL ;‰„e‰È ÏL dÈ‡L „ÈÚÓ ÔBÚÓLƒ¿≈ƒ∆≈»∆¿»∆»«««≈
ÈÂÏ „iÓ d‡ÈˆB‰Ï BÏ9. ¿ƒ»ƒ«≈ƒ

כנגדו.2) עדות 4)הנגזל.3)טען שום שיודע כגון
המערער. יהודה של עדותו שהוא 5)לפסול תימן: בכת"י

ממנו. גזלם שהוא נוח 7)ביתֿהדין.6)טוען ולפיכך
בעדים, ממנו יוציאה ואח"כ ראובן, ביד להעמידה לשמעון
"מפני  הנוסח: יז, סעיף לז סי' חו"מ ובשו"ע ממנו. שגזלה
מיד  מלהוציאה יותר ראובן, מיד להוציאה לו שנוח שאפשר
כמבואר  מעיד, אינו - בעדותו נוגע שהוא ומתוך יהודה".

ה"א. פט"ו, הראוי 8)לעיל אחר קרובו או בנו, שהוא
יותר 9)ליורשו. מלוי, להוציאה לו נוח כלומר,

א). ומד, ב. מג, (בבאֿבתרא וכנ"ל יהודה, מידי מלהוציאה
לי, נוח "השני א): קט, (כתובות במשנה שנינו זה וכעין
לדון  אוכל ולא אלם, אדם שהוא = הימנו קשה ַוהראשון

עמו.

.·¯ÎÓ10‰„e‰È ‡·e ,ÈÂÏÏ ‰ÏeÊb‰ ˙Èlh‰ »«««ƒ«¿»¿≈ƒ»¿»
¯Ú¯ÚÏ11‰ÈÏÚ „ÈÚÓ ÔBÚÓL - Ô·e‡¯ ˙Ó Ì‡ , ¿«¿≈ƒ≈¿≈ƒ¿≈ƒ»∆»

˙¯ÊBÁ BÊ ˙ÈlË ÔÈ‡ È¯‰L ;‰„e‰È ÏL dÈ‡L∆≈»∆¿»∆¬≈≈«ƒ∆∆
Á˜Bl‰ d‡˜ ¯·kL ,ÌÏBÚÏ ÔBÚÓLÏLe‡Èa12ÈepLÂ ¿ƒ¿¿»∆¿»¿»»«≈«¿≈¿ƒ

˙eL¯13ÏhÈ ÈnÓ BÏ ÔÈ‡Â ÔÏÊb‰ Ô·e‡¯ ˙Ó ¯·Îe , ¿¿»≈¿≈««¿»¿≈ƒƒƒ…
‰ÈÓc14ÔBÚÓL ÔÈ‡ - Ìi˜ Ô·e‡¯ ÔÈ„Ú Ì‡ Ï·‡ . »∆»¬»ƒ¬«ƒ¿≈«»≈ƒ¿

„ÓÚz ‡lL BÏ ‡È‰ ‰‡‰L ;˙Èlh‰ ÏÚ Û‡ „ÈÚÓ≈ƒ««««ƒ∆¬»»ƒ∆…«¬…
ÌlLÈÂ dÏÊb Ô·e‡¯L ‰È‡¯ ‡È·iL È„k ,‰„e‰È „Èa¿«¿»¿≈∆»ƒ¿»»∆¿≈¿»»ƒ«≈

‰ÈÓc15Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ „Èa ˙Èlh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .16- »∆»¿≈ƒ»¿»««ƒ¿«¿≈¿≈
‰ÈÏÚ „ÈÚÓ ÔBÚÓL ÔÈ‡17„ÓÚz Ì‡L dÙBqL ÈtÓ , ≈ƒ¿≈ƒ»∆»ƒ¿≈∆»∆ƒ«¬…
BÏ ¯ÊÁÏ L¯Bi‰ „Èa18.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿««≈«¬…¿≈…«≈»∆

הגזלן.10) שלו.11)ראובן שהיא שהנגזל 12)לומר
הגזלן. ראובן בבית בעודה ממנה שאחרי 13)נתייאש

והלכה  הקונה, לרשות הגזלן מרשות הטלית עברה היאוש
פ"ה  גזילה בהל' כמבואר קונה, רשות ושינוי יאוש היא:

ה"ג. פ"ה, גניבה והל' לבניו 14)ה"ז, הניח שאפילו
הם  חוב הגזילה שדמי לנגזל, לשלם חייבים אינם מטלטלין,
אם  אבל לבעלֿחוב, משתעבדים המטלטלין ואין הגזלן, על
בהל' כמבואר לשלם, היורשים חייבים - קרקעות הניח

ה"ה. שם ואינו 15)גזילה בעדותו נוגע שהוא נמצא
לומר  אין ומכרה, שדה גזל אם אבל בטלית, זה וכל מעיד.
אינה  שקרקע - הלוקח" קנה - רשות ושינוי "יאוש בה:
מצפה  ולפיכך החוקיים, בעליה ברשות היא ותמיד נגזלת,
אם  בניו מיד או הגזלן, ראובן מיד להוציאה הנגזל שמעון
סוף  לעיל רבינו שסתם וזהו בעדותו, נוגע הוא והרי מת,
תמיד  כי מעיד" שמעון אין הגזולה... השדה "מכר... ה"א

המערער  יהודה ברשות תעמוד שלא הנאה, לו צפויה
וברשב"ם). א מד, הגזלן 16)(בבאֿבתרא ראובן שמת

לבניו. המערער.17)והניחה יהודה של כי 18)שאינה
רשות, שינוי נקראת ואינה לוקח", כרשות אינה יורש "רשות
הוא, בעדותו נוגע ולפיכך בלבד, ביאוש הטלית קנו ולא

(שם). היורשים מידי טליתו לו להחזיר שמתכוון

.‚˙eÈ¯Á‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O ¯ÎnL Ô·e‡¯19, ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡·e20˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰Ïe »¿»¿«¿≈«ƒ¿¿ƒ»ƒ««
‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ - B„È21ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . »≈¿≈≈ƒ»∆»««ƒ∆≈

,ÔBÚÓL „Èa „ÓÚzL ‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰ - ˙eÈ¯Á‡ ‰ÈÏÚ»∆»«¬»¬≈∆∆«¬…¿«ƒ¿
Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡B·iL È„k22,B·BÁa ‰pÙ¯ËÈÂ ¿≈∆»««∆¿≈¿ƒ¿¿∆»¿

ÌlLÈ ‡ÏÂ ÚL¯ ‰ÂÏ ‰È‰È ‡ÏÂ23. ¿…ƒ¿∆…∆»»¿…¿«≈

את 19) יטרפו אם לקונה, אחראי שאינו בפירוש שהתנה
שטר  לו כתב אם אבל שהיא. טענה איזו מחמת ממנו השדה
כתובה  כאילו זה הרי אחריות, בו הזכיר ולא סתמי מכירה
אלא  אינה נזכרה שלא שאחריות אחריות", "קבלת בו
ה"ד. פי"ט, מכירה בהל' כמבואר הסופר", "טעות

שלו.20) שהיא עידי 21)לומר או יהודה, עידי לפסול
לשמעון,22)שטרו. שדהו שמכר טרם לראובן שהלוה

לו. נשתעבדה כא.23)והשדה לז, בתהלים הוא פסוק
ויקרא  לבעלֿחובו חייב ישאר יהודה, לידי תעבור שאם
כי  לו, איכפת לא הלוקח את שהפסיד מה אבל "רשע",
באחריות, שלא בפירוש, לך מכרתי מתחילה לו: יאמר
שדה  לו כשאין זה וכל א). מה, (בבאֿבתרא וקבלת וסברת
בעל  אין חובו, כנגד אחרת שדה למוכר יש אם אבל אחרת,
של  בתֿחורין מהשדה חובו גובה אלא מהלוקח, טורף החוב
הלוקח, ביד השדה בהעמדת רווח שום למוכר ואין המוכר,

(שם). לו ומעיד

.„‰„e‰È ‡·e ,ÔBÚÓLÏ ˙ÈlË B‡ ‰¯t ¯ÎnL Ô·e‡¿̄≈∆»«»»«ƒ¿ƒ¿»¿»
ÔBÚÓL „iÓ ‡ÈˆB‰Ïe ¯Ú¯ÚÏ24BÏ „ÈÚÓ Ô·e‡¯ - ¿«¿≈¿ƒƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ

‰ÈÏÚ25„Èa ‰„ÓÚ elÙ‡L ;ÔBÚÓL ÏL ‡È‰L »∆»∆ƒ∆ƒ¿∆¬ƒ»¿»¿«
ÔÓ Û¯BË Ô·e‡¯ ÏL B·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÔBÚÓLƒ¿≈««∆¿≈≈ƒ

ÔÈÏËÏhn‰26È˜È˙Bt‡ eÈ‰ elÙ‡Â ,27ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ»«≈≈«∆¿»ƒ
˙Èlh‰Â ‰¯t‰ BfL ‰„BÓ ÔBÚÓL ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»ƒ¿∆∆«»»¿««ƒ
Ô‰ ˙Ó‡aL Ú„BÈ ‡e‰Â ,È‡cÂa ¯ÎBn‰ Ô·e‡¯ ÏL Ì‰≈∆¿≈«≈¿««¿≈«∆∆¡∆≈
„ÈÚÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ - ÔBÚÓL ‰„B‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;BlL∆¬»ƒ…»ƒ¿≈¿≈≈ƒ
- ÔBÚÓL È„È ˙ÁzÓ ‡ˆz Ì‡L ;‰„e‰È ˙eÎÊ „a‡Ï¿«≈¿¿»∆ƒ≈≈ƒ««¿≈ƒ¿
¯·„ ÈÏ z¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,ÌÈÓc Úa˙ÈÂ ÔBÚÓL ¯ÊÁÈ«¬…ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ¿…«»«¿»ƒ»»

ElL BÈ‡L28ÏL Ô‰L e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú e‡a È¯‰L , ∆≈∆¿∆¬≈»≈ƒ¿»¿∆≈∆
‰„e‰È29„a‡Ï Ô·e‡¯ „ÈÚiL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿≈¿«≈

e‡aLk ?ÔBÚÓL „Èa ÔÈÏËÏhn‰ „ÈÓÚÈÂ ‰„e‰È ˙eÎÊ¿¿»¿«¬ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«ƒ¿¿∆»
‰˙È‰ ‡Ï ‰Ê Ô·e‡¯L ÌÈÚ„BÈ Ì‰L ,e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ∆≈¿ƒ∆¿≈∆…»¿»
Û‡ - CÎÏ ÌÈ„Ú e‡a ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌÏBÚÓ Ú˜¯˜ BÏ«¿«≈»¬»ƒ…»≈ƒ¿»«
„ÈÚÓ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .„ÈÚÓ BÈ‡ ˙Èlh‰Â ‰¯t‰ ÏÚ««»»¿««ƒ≈≈ƒ¿»»≈≈ƒ
,Ú˜¯˜ ·b‡ B·BÁ ÏÚ·Ï Ì˙B‡ ‰˜‰ ‡nL ?Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆»ƒ¿»»¿«««««¿«

'È˜‡c' ·˙ÎÂ30hÓ BÏ ‰˜‰Â ,Ú˜¯˜ ·b‡ ÔÈÏËÏ31, ¿»«¿∆¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ«««¿«
CÎÈÙÏ ;˙Èlh‰Â ‰¯t‰ Û‡ Û¯BË B·BÁ ÏÚa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»««≈««»»¿««ƒ¿ƒ»
,ÔBÚÓL „Èa Ô„ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯ È¯‰L ,Ô‰ÈÏÚ „ÈÚÈ ‡Ï…»ƒ¬≈∆∆¬≈∆¿«¬ƒ»¿«ƒ¿
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ÌÙ¯ËÈÂ B·BÁ ÏÚa ‡B·iL È„k32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»««¿ƒ¿¿≈¿≈…«≈
˙Ú„a ‡l‡ ÔÈÈeÏz ÔÈ‡ el‡ ÌÈ¯·„e .el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈¿»ƒ≈≈»¿ƒ∆»¿««

ÌÈËtLn‰ ¯wÚ ÔÈ·iL ,B˙Èa ÌˆÚÂ Ôic‰33Ú„ÈÂ , ««»¿…∆ƒ»∆»ƒƒ««ƒ¿»ƒ¿≈«
‡ˆÓÈ Ì‡ .˙B‡¯Ï ˜ÈÓÚÈÂ ,¯Á‡ ¯·„Ï Ì¯Bb‰ ¯·c»»«≈¿»»«≈¿«¬ƒƒ¿ƒƒ¿»
C¯„a elÙ‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰‡‰ „ˆ „Ú‰ ‰ÊÏ LiL∆≈»∆»≈«¬»»¿≈¬ƒ¿∆∆

‰‡ÏÙÂ ‰˜BÁ¯34da „ÈÚÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -35C¯„Îe . ¿»¿ƒ¿»»¬≈∆…»ƒ»¿∆∆
Ck ,‡e‰ B˙e„Úa Ú‚B ‡nL ,‰Ê ¯·„a „ÈÚÈ ‡lL∆…»ƒ¿»»∆∆»≈«¿≈»
ÌLk :ÔÈÏeÒt ÈÈÓ ¯‡L ÔÎÂ .¯·„ B˙B‡a Ôe„È ‡Ï…»¿»»¿≈¿»ƒ≈¿ƒ¿≈

ÌÈi„a ÔÈÏÒBt Ck ,ÌÈ„Úa ÔÈÏÒBtL36. ∆¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ¿«»ƒ

מגזלן.24) שקנאה יהודה.25)בטענה עידי לפסול
שאין 26) המטלטלין, מן טורף בעלֿחוב אין הוא: שכלל

אדם  לך אין כן, לא שאם הלקוחות. נזהרו ולא קול להם
ממנו  החוב בעל יטרפם שמא מחבירו, מטלטלין עוד לוקח

וברשב"ם). ב מד, לגבות 27)(שם לבעלֿחוב שייחדם
"אפה  - אפותיקי פלוני. זמן עד יפרענו לא אם מהם, חובו
פרעון  לך יהיה לא כלומר: תעמוד), זה (=על קאי" תהא
מותר  מעדותו, לראובן הנאה שום שאין ומכיון מזה. אלא
שאם  באחריות, שלא לו שמכר ומדובר (שם). להעיד לו
שמעון  יחזור שלא בעדותו, נוגע ראובן הרי סתם, מכרה
לז, סימן חו"מ ב'טור' וכן טליתו, דמי ממנו  לתבוע עליו
שלא  לך זביני "להכי שם: הגמרא מלשון נראה וכן

יהודה.28)באחריות". מידי בידך גזולה שהיתה
שהרי 29) כלום, לו חייב המוכר אין זה במקרה שגם ואע"פ

בהל' רבינו וכדברי אחריות, עליו תהיה שלא עמו התנה
נוגע  - קיים" - שבממון תנאי "שכל ה"ח: פי"ט, מכירה
דין  בפני לעמוד המוכר לראובן לו נוח שלא הוא, בעדותו
שאינו  דבר לו שמכר עליו, תרעומת לשמעון ותהיה ודיינים,

שם). לחו"מ (ב"ח כל 31)שאקנה.30)שלו לו: שכתב
הרי  מטלטלין, בין קרקעות בין לקנות, עתיד שאני נכסים
מן  אף טורף בעלֿחוב ואז מהם, להפרע לך משועבדים הם
שבממון  תנאי שכל שלוה, לאחר הלווה שקנה המטלטלין
חו"מ  ובשו"ע ה"ב). פי"ח, מלוה הל' רבינו (מלשון קיים -
לו  שעבד אפילו הזה "ובזמן מעיר: טז, סעיף לז סי'
משום  שמכר" ממטלטלין טורף אינו קרקע, אגב מטלטלין
מחבירו, חפץ קונה אדם לך אין כן, לא שאם השוק, תקנת

א. סעיף ס סימן שם רשע 32)כמבואר "לוה יהיה ולא
שם). (בבאֿבתרא ה"ג לעיל כמבואר ישלם", ולא

ובסיסם.33) לשון 34)יסודם ע"פ הרגיל, מגדר יוצאת
רחוקה  ולא ממך היא נפלאת "לא יא) ל, (דברים הכתוב

מעיד,35)היא". לחובתו אבל לזכותו, כשמעיד זה וכל
בשם  (כסףֿמשנה עדים כמאה דומה בעלֿדין שהודאת

שלא 36)הראב"ד). "ומנין ה"ט: פ"ג, סנהדרין ירושלמי
עדים, ע"פ הרוג תורה: אמרה לזה? זה קרובים הדיינים יהו
דיינים  אף לזה, זה קרובים אין עדים מה דיינים. ע"פ הרוג
"כל  ב מט, בנדה המשנה משמעות וכן לזה", זה קרובים אין
פסול  להיות שאיֿאפשר הרי - להעיד" כשר לדון, הכשר

לדיינות. וכשר לעדות

.‰CÎÈÙÏe37ÌÈ·B¯w‰ ÌÈL ÔÈ¯„‰Òa ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ
‰ÊÏ ‰Ê38‰pË˜ È¯„‰Òa ÔÈa ,39È¯„‰Òa ÔÈa ∆»∆≈¿«¿∆¿≈¿«»≈¿«¿∆¿≈

‰ÏB„‚40¯aÚÏ ‰Ú·L „Ú ÔÈÙÈÒBnL el‡ Ï·‡ . ¿»¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»¿«≈
‰M‰41L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,42, «»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«…∆

‰È‰ Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È43CÎa ÔÈ‡ - ÌÈ·B¯˜ Ô‰a ≈»∆ƒ∆ƒ»»»∆¿ƒ≈¿»
ÌeÏk44. ¿

בדיינים.37) פוסל בעדים שפוסל מה וכל הואיל
ה"ו,38) פי"ד לעיל כמבואר לעדות, פסולים שהם

שם. ושלשה 39)ובביאורנו עשרים של ביתֿדין שהיא
המונה 40)חכמים. שבמקדש, הגדול ביתֿדין שהיא

ה"ג). פ"א, סנהדרין הל' (לעיל חכמים ואחד שבעים
בלבד, ממונות דיני הדן שלשה של ביתֿדין לכל והואֿהדין
(כסףֿמשנה). לזה זה הקרובים דיינים בו יושבים אין

עשר.41) שלשה חודש לה ה"טֿי.42)להוסיף פ"ד,
ה"ז. פ"ה, סנהדרין הל' ה'לחם43ֿ)והשווה בנוסח

היו. לשם 44)משנה': אלא אותם מוסיפים שאין כיון
ברכת  "כנגד ב) י, (סנהדרין שאמרו כמו בלבד, סמל
חמש; - ובשני תיבות; שלש בו יש ראשון שבפסוק כהנים",
ובחמשה  בשלשה, מתחילים כאן אף שבע, - ובשלישי
את  אלא בו לפסול אין בשבעה, וגומרים ונותנים, נושאים
אם  כאן וגם מקום, בכל ביתֿדין שהם הראשונים, השלושה
ולדעת  העיקר. שהם הרי - מעוברת, - בשלשה גמרו

כל  צריכים הלחםֿמשנה, פיהם על מעשה שעושים השלשה
הראשונים, שלושת על הנוספים אלו ואפילו כשרים, להיות
שלשתם  ע"פ וגומרים השנה, את לעּבר מצטרפים שהם כל
ושאר  מזה, זה רחוקים להיות צריכים השנה, את לעבר

בהם. לנו איכפת לא הנוספים

.Â„ÈÚ‰Ï ¯Lk - Ôe„Ï ¯Lk‰ Ïk45¯Lk LÈÂ . »«»≈»»≈¿»ƒ¿≈»≈
‡BO‰Â ·‰B‡‰ .Ôe„Ï ¯Lk BÈ‡Â ,„ÈÚ‰Ï46¯b‰Â ,47 ¿»ƒ¿≈»≈»»≈¿«≈¿«≈

¯¯ÁLÓ‰Â48Ô˜f‰ ÔÎÂ ,49‡ÓeÒÂ ,¯ÊÓn‰Â ,ÒÈ¯q‰Â ¿«¿À¿»¿≈«»≈¿«»ƒ¿««¿≈¿»
Ôe„Ï ÌÈ¯Lk ÔÈ‡Â ,„ÈÚ‰Ï ÔÈ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a¿««≈≈»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈ƒ»

e¯‡aL BÓk ,˙BLÙ ÈÈc50. ƒ≈¿»¿∆≈«¿

ב.45) מט, פי"ג 46)נדה לעיל כמבואר להעיד, שכשרים
חובה  לראות יכול אינו שהאוהב לדון, ופסולים הט"ו,
א. כט, (סנהדרין בזכותו להפוך מסוגל אינו והשונא לנידון,
ה"ו. פכ"ג, סנהדרין הל' לעיל והשווה ב), קה, וכתובות

פ"ב 47) שם ראה מישראל, אמו שתהא עד לדון שפסול
הי"א. ופי"א מעבדותו,48)ה"ט, שנשתחרר כנעני עבד

אבל  א. פח, בבבאֿקמא כמבואר לעדות, שכשר כגר ודינו
פ"ט, לעיל כמבואר לעדות, פסול - נשתחרר שלא העבד

אפילו 49)ה"ד. לדון הפסולים אלה רבינו מנה כאן עד
לדון  הפסולים אלה מונה הוא ואילך מכאן ממונות, דיני
לדון. הם כשרים ממונות לדיני ואילו בלבד, נפשות דיני

בשנים 50) מופלג זקן "לא ה"ג: פ"ב, סנהדרין הל' לעיל
צער  כבר שכח שהזקן אכזריות", בהם שיש מפני סריס, ולא
פי"א  ושם וברש"י). ב לו, (סנהדרין סריס וכן בניו, גידול
כשר  מעיניו, באחת והסומא הממזר "וכן רבינו: כותב הי"א,
אלא  אותם, דנים אין נפשות בדיני אבל ממונות. דיני לדון
אחד  יהיה ולא לכהונה, המשיאים וישראלים לויים כהנים
"כשם  ב לו, בסנהדרין מבואר והטעם, וכו'. סומא" מהם
(=פגם  מום" מכל מנוקים כך בצדק, מנוקים שביתֿדין
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ÌÙ¯ËÈÂ B·BÁ ÏÚa ‡B·iL È„k32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»««¿ƒ¿¿≈¿≈…«≈
˙Ú„a ‡l‡ ÔÈÈeÏz ÔÈ‡ el‡ ÌÈ¯·„e .el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈¿»ƒ≈≈»¿ƒ∆»¿««

ÌÈËtLn‰ ¯wÚ ÔÈ·iL ,B˙Èa ÌˆÚÂ Ôic‰33Ú„ÈÂ , ««»¿…∆ƒ»∆»ƒƒ««ƒ¿»ƒ¿≈«
‡ˆÓÈ Ì‡ .˙B‡¯Ï ˜ÈÓÚÈÂ ,¯Á‡ ¯·„Ï Ì¯Bb‰ ¯·c»»«≈¿»»«≈¿«¬ƒƒ¿ƒƒ¿»
C¯„a elÙ‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰‡‰ „ˆ „Ú‰ ‰ÊÏ LiL∆≈»∆»≈«¬»»¿≈¬ƒ¿∆∆

‰‡ÏÙÂ ‰˜BÁ¯34da „ÈÚÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -35C¯„Îe . ¿»¿ƒ¿»»¬≈∆…»ƒ»¿∆∆
Ck ,‡e‰ B˙e„Úa Ú‚B ‡nL ,‰Ê ¯·„a „ÈÚÈ ‡lL∆…»ƒ¿»»∆∆»≈«¿≈»
ÌLk :ÔÈÏeÒt ÈÈÓ ¯‡L ÔÎÂ .¯·„ B˙B‡a Ôe„È ‡Ï…»¿»»¿≈¿»ƒ≈¿ƒ¿≈

ÌÈi„a ÔÈÏÒBt Ck ,ÌÈ„Úa ÔÈÏÒBtL36. ∆¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ¿«»ƒ

מגזלן.24) שקנאה יהודה.25)בטענה עידי לפסול
שאין 26) המטלטלין, מן טורף בעלֿחוב אין הוא: שכלל

אדם  לך אין כן, לא שאם הלקוחות. נזהרו ולא קול להם
ממנו  החוב בעל יטרפם שמא מחבירו, מטלטלין עוד לוקח

וברשב"ם). ב מד, לגבות 27)(שם לבעלֿחוב שייחדם
"אפה  - אפותיקי פלוני. זמן עד יפרענו לא אם מהם, חובו
פרעון  לך יהיה לא כלומר: תעמוד), זה (=על קאי" תהא
מותר  מעדותו, לראובן הנאה שום שאין ומכיון מזה. אלא
שאם  באחריות, שלא לו שמכר ומדובר (שם). להעיד לו
שמעון  יחזור שלא בעדותו, נוגע ראובן הרי סתם, מכרה
לז, סימן חו"מ ב'טור' וכן טליתו, דמי ממנו  לתבוע עליו
שלא  לך זביני "להכי שם: הגמרא מלשון נראה וכן

יהודה.28)באחריות". מידי בידך גזולה שהיתה
שהרי 29) כלום, לו חייב המוכר אין זה במקרה שגם ואע"פ

בהל' רבינו וכדברי אחריות, עליו תהיה שלא עמו התנה
נוגע  - קיים" - שבממון תנאי "שכל ה"ח: פי"ט, מכירה
דין  בפני לעמוד המוכר לראובן לו נוח שלא הוא, בעדותו
שאינו  דבר לו שמכר עליו, תרעומת לשמעון ותהיה ודיינים,

שם). לחו"מ (ב"ח כל 31)שאקנה.30)שלו לו: שכתב
הרי  מטלטלין, בין קרקעות בין לקנות, עתיד שאני נכסים
מן  אף טורף בעלֿחוב ואז מהם, להפרע לך משועבדים הם
שבממון  תנאי שכל שלוה, לאחר הלווה שקנה המטלטלין
חו"מ  ובשו"ע ה"ב). פי"ח, מלוה הל' רבינו (מלשון קיים -
לו  שעבד אפילו הזה "ובזמן מעיר: טז, סעיף לז סי'
משום  שמכר" ממטלטלין טורף אינו קרקע, אגב מטלטלין
מחבירו, חפץ קונה אדם לך אין כן, לא שאם השוק, תקנת

א. סעיף ס סימן שם רשע 32)כמבואר "לוה יהיה ולא
שם). (בבאֿבתרא ה"ג לעיל כמבואר ישלם", ולא

ובסיסם.33) לשון 34)יסודם ע"פ הרגיל, מגדר יוצאת
רחוקה  ולא ממך היא נפלאת "לא יא) ל, (דברים הכתוב

מעיד,35)היא". לחובתו אבל לזכותו, כשמעיד זה וכל
בשם  (כסףֿמשנה עדים כמאה דומה בעלֿדין שהודאת

שלא 36)הראב"ד). "ומנין ה"ט: פ"ג, סנהדרין ירושלמי
עדים, ע"פ הרוג תורה: אמרה לזה? זה קרובים הדיינים יהו
דיינים  אף לזה, זה קרובים אין עדים מה דיינים. ע"פ הרוג
"כל  ב מט, בנדה המשנה משמעות וכן לזה", זה קרובים אין
פסול  להיות שאיֿאפשר הרי - להעיד" כשר לדון, הכשר

לדיינות. וכשר לעדות

.‰CÎÈÙÏe37ÌÈ·B¯w‰ ÌÈL ÔÈ¯„‰Òa ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ
‰ÊÏ ‰Ê38‰pË˜ È¯„‰Òa ÔÈa ,39È¯„‰Òa ÔÈa ∆»∆≈¿«¿∆¿≈¿«»≈¿«¿∆¿≈

‰ÏB„‚40¯aÚÏ ‰Ú·L „Ú ÔÈÙÈÒBnL el‡ Ï·‡ . ¿»¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»¿«≈
‰M‰41L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,42, «»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«…∆

‰È‰ Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È43CÎa ÔÈ‡ - ÌÈ·B¯˜ Ô‰a ≈»∆ƒ∆ƒ»»»∆¿ƒ≈¿»
ÌeÏk44. ¿

בדיינים.37) פוסל בעדים שפוסל מה וכל הואיל
ה"ו,38) פי"ד לעיל כמבואר לעדות, פסולים שהם

שם. ושלשה 39)ובביאורנו עשרים של ביתֿדין שהיא
המונה 40)חכמים. שבמקדש, הגדול ביתֿדין שהיא

ה"ג). פ"א, סנהדרין הל' (לעיל חכמים ואחד שבעים
בלבד, ממונות דיני הדן שלשה של ביתֿדין לכל והואֿהדין
(כסףֿמשנה). לזה זה הקרובים דיינים בו יושבים אין

עשר.41) שלשה חודש לה ה"טֿי.42)להוסיף פ"ד,
ה"ז. פ"ה, סנהדרין הל' ה'לחם43ֿ)והשווה בנוסח

היו. לשם 44)משנה': אלא אותם מוסיפים שאין כיון
ברכת  "כנגד ב) י, (סנהדרין שאמרו כמו בלבד, סמל
חמש; - ובשני תיבות; שלש בו יש ראשון שבפסוק כהנים",
ובחמשה  בשלשה, מתחילים כאן אף שבע, - ובשלישי
את  אלא בו לפסול אין בשבעה, וגומרים ונותנים, נושאים
אם  כאן וגם מקום, בכל ביתֿדין שהם הראשונים, השלושה
ולדעת  העיקר. שהם הרי - מעוברת, - בשלשה גמרו

כל  צריכים הלחםֿמשנה, פיהם על מעשה שעושים השלשה
הראשונים, שלושת על הנוספים אלו ואפילו כשרים, להיות
שלשתם  ע"פ וגומרים השנה, את לעּבר מצטרפים שהם כל
ושאר  מזה, זה רחוקים להיות צריכים השנה, את לעבר

בהם. לנו איכפת לא הנוספים

.Â„ÈÚ‰Ï ¯Lk - Ôe„Ï ¯Lk‰ Ïk45¯Lk LÈÂ . »«»≈»»≈¿»ƒ¿≈»≈
‡BO‰Â ·‰B‡‰ .Ôe„Ï ¯Lk BÈ‡Â ,„ÈÚ‰Ï46¯b‰Â ,47 ¿»ƒ¿≈»≈»»≈¿«≈¿«≈

¯¯ÁLÓ‰Â48Ô˜f‰ ÔÎÂ ,49‡ÓeÒÂ ,¯ÊÓn‰Â ,ÒÈ¯q‰Â ¿«¿À¿»¿≈«»≈¿«»ƒ¿««¿≈¿»
Ôe„Ï ÌÈ¯Lk ÔÈ‡Â ,„ÈÚ‰Ï ÔÈ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a¿««≈≈»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈ƒ»

e¯‡aL BÓk ,˙BLÙ ÈÈc50. ƒ≈¿»¿∆≈«¿

ב.45) מט, פי"ג 46)נדה לעיל כמבואר להעיד, שכשרים
חובה  לראות יכול אינו שהאוהב לדון, ופסולים הט"ו,
א. כט, (סנהדרין בזכותו להפוך מסוגל אינו והשונא לנידון,
ה"ו. פכ"ג, סנהדרין הל' לעיל והשווה ב), קה, וכתובות

פ"ב 47) שם ראה מישראל, אמו שתהא עד לדון שפסול
הי"א. ופי"א מעבדותו,48)ה"ט, שנשתחרר כנעני עבד

אבל  א. פח, בבבאֿקמא כמבואר לעדות, שכשר כגר ודינו
פ"ט, לעיל כמבואר לעדות, פסול - נשתחרר שלא העבד

אפילו 49)ה"ד. לדון הפסולים אלה רבינו מנה כאן עד
לדון  הפסולים אלה מונה הוא ואילך מכאן ממונות, דיני
לדון. הם כשרים ממונות לדיני ואילו בלבד, נפשות דיני

בשנים 50) מופלג זקן "לא ה"ג: פ"ב, סנהדרין הל' לעיל
צער  כבר שכח שהזקן אכזריות", בהם שיש מפני סריס, ולא
פי"א  ושם וברש"י). ב לו, (סנהדרין סריס וכן בניו, גידול
כשר  מעיניו, באחת והסומא הממזר "וכן רבינו: כותב הי"א,
אלא  אותם, דנים אין נפשות בדיני אבל ממונות. דיני לדון
אחד  יהיה ולא לכהונה, המשיאים וישראלים לויים כהנים
"כשם  ב לו, בסנהדרין מבואר והטעם, וכו'. סומא" מהם
(=פגם  מום" מכל מנוקים כך בצדק, מנוקים שביתֿדין
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בסנהדרין, לדון סומא פסלו א קא, וביבמות משפחה).
והשווה  בך", אין ומום רעיתי, יפה "כולך ז) ד, (שיר שנאמר

ה"ט. פ"ב, סנהדרין הל'

ה'תש"פ  סיון ט' שני יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
על 1) האיום עצמית. ראיה בלא אחרים מפי להעיד האיסור

עם  לעמוד עד, שאינו לאדם האיסור ממון. בענייני עדים
שיודה  הלווה את ולהפחיד הם, ששניים להראות כדי עד,

מעיד. ואינו עדותו הכובש אחד עד דין מעצמו.

.‡‰ÓÎÁa ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯ ÌÈL‡ BÏ e„ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿»
ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰L ,‰‡¯È·e2‰¯·Ú ¯·ÚL ÈBÏt e‡¯L ¿ƒ¿»∆≈¿ƒ∆»¿ƒ∆»«¬≈»
ÈBÏtÓ ‰ÂlL B‡ ˙ÈBÏt3ÔÈÓ‡Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ««ƒ∆«¬ƒ
e‰‡¯ el‡k BaÏa ¯·c‰4‰‡¯iL „Ú ,„ÈÚÈ ‡Ï - «»»¿ƒ¿ƒ»»…»ƒ«∆ƒ¿∆

:BÏ ¯Ó‡ÈÂ ÂÈtÓ ‰Âl‰ BÏ ‰„BÈ B‡ ,ÂÈÈÚa ¯·c‰«»»¿≈»∆«…∆ƒƒ¿…«
‡e‰Â :¯Ó‡pL .‰Ó ÈÏ ‰ÂÏ‰ ÈBÏtL „Ú ÈÏÚ ‰È‰¡≈»«≈∆¿ƒƒ¿»ƒ»∆∆∆¡«¿
˙Ói˜˙nL ˙e„Ú EÏ ÔÈ‡Â ;Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú≈»»»»¿≈¿≈∆ƒ¿«∆∆

ÔBÓÓ ˙e„Ú ‡l‡ ‰ÚÈ„Èa B‡ ‰i‡¯a5„ÈÚn‰ ÏÎÂ . ƒ¿ƒ»ƒƒ»∆»≈»¿»«≈ƒ
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚÂ ,¯˜L „Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÈtÓ6, ƒƒ¬≈ƒ¬≈∆≈∆∆¿≈¿…«¬∆

.¯˜L „Ú EÚ¯· ‰Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬∆¿≈¬≈»∆

איננה.2) אומרים, ותיבת: ראו. שהם הנוסח: תימן יד בכתב
כך.3) על להעיד ממנו ה 4)ומבקשים הלכה בסמוך ראה

זה. כיצד?5)מעין ידיעה בלא "ראיה ב: לג, שבועות
אם  הודעתים, לא (=אבל ופלוני פלוני בפני לך מניתי מנה
ופלוני  פלוני יבואו פירעון), או הלוואה, או מתנה, הם
דרש  הנתבע (=שאם ידיעה בלא ראייה היא זו ויעידו,
אלו  הרי לו, יפרע אזי ויעידו, כאלו עדים שיביא מהתובע
מנה  כיצד? ראייה בלא ידיעה משלם); והלה מעידים,
זו  ויעידו ופלוני פלוני יבוא ופלוני, פלוני בפני לי הודית
העדות  אין נפשות בעדות אבל ראייה", בלא ידיעה היא
לו  הודה שאם כאחת. וידיעה ראייה פי על אלא מתקיימת
להעיד. לו אסור המעשה, את ראה לא והעד שהרג, החייב

א.6) לא, שם

.·CÎÈÙÏ7ÔÈÓi‡Ó8ÔBÓn‰ È„Ú ÏÚ Û‡9„ˆÈÎÂ . ¿ƒ»¿«¿ƒ««≈≈«»¿≈«
Ïk‰ ÈÙa [Ì‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó] ?Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó10, ¿«¿ƒ¬≈∆¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«…

¯˜L ˙e„Ú Ák Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe11da „ÈÚn‰ ˙L·e , ƒƒ»…«≈∆∆∆«≈ƒ»
‡a‰ ÌÏBÚ·e ‰f‰ ÌÏBÚa12˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ck ¯Á‡Â . »»«∆»»«»¿««»ƒƒ∆

,ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÔÈ¯iLÓe ,ıeÁÏ Ì„‡‰ Ïk»»»»«¿«¿ƒ∆«»∆»≈ƒ
¯ÓB‡Â13.‰ÊÏ ·iÁ ‰fL Ú„BÈ ‰z‡ C‡È‰ ¯Ó‡ :BÏ ¿≈¡…≈««»≈«∆∆«»»∆

‡e‰L :¯Ó‡ Ì‡14LÈ‡ B‡ ,BÏ È‡ ·iÁ ÈÏ ¯Ó‡ ƒ»«∆»«ƒ«»¬ƒƒ
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - BÏ ·iÁ ‡e‰L ÈÏ ¯Ó‡ ÈBÏt15„Ú , ¿ƒ»«ƒ∆«»…»«¿«

BÏ ‰„B‰ eÈÙa :¯Ó‡iL16BÏ ·iÁ ‡e‰L17eÈ‰Â . ∆…«¿»≈»∆«»¿»
e‡ˆÓ .Ck B˙B‡ ÔÈ˜„B·e ÈM‰ „Ú‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ∆»≈«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿¿

˙BÂ ÔÈ‡OB - ÔÈeÎÓ Ô‰È¯·„ÔÈ¯ÓB‚Â ,¯·ca ÔÈ ƒ¿≈∆¿À»ƒ¿ƒ¿¿ƒ«»»¿¿ƒ
.ÔÈc‰«ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mlera da cirnd zyeae xwyd zecr gk mze` oiricene"
."`ad mlerle dfd

בעבירות  אפילו דוגמתה מצינו לא זו אזהרה ולכאורה,
החומרה  מהי להבין וצריך בית־דין, מיתות ארבע שעונשן
של  תוכנו כל הוא: והביאור שקר. בעדות כ"כ הגדולה
הטובה  הנהגתו על־ידי כי הקב"ה, על עדות הוא יהודי
הקב"ה  של וה"יושר" ה"טוב" על מעיד הוא והישרה,

עדי" "אתם ישראל עם על נאמר שהרי מג,כביכול, (ישעיהו

כל י.) את הסותר מעשה זה הרי שקר עדות כשמעיד לכן, .
שקר  יעיד שאם אותו מזהירים כך ומשום ותכנו, עניינו
כמו  ממש, תוכנו כל את מאבד כי כו' הזה בעולם לו בושת
אלא  ממשי בדבר ניזק שאינו - אותו שמביישים אדם

תוכנו. ערך את ממנו נוטל שהמביישו
(58 dxrd 258 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

העידו 7) ואפילו בעיניהם, הדבר לראות וצריכים הואיל
להעיד. להם אסור ביותר, נאמנים אנשים מטילים 8)להם

עידי 9)אימה. על שמאיימים כשם שקר, יעידו שלא
פרק  סנהדרין הלכות לעיל וראה א) כט, (סנהדרין נפשות

ג. הלכה דין.10)י"ב, בבית שעה באותה הנמצאים
עדות 11) על לעולם באים וחרב שרעב ועונשו, העוון חומר

איש  אין, וגשם ורוח "נשיאים יד) כה, (משלי ככתוב שקר,
שנון, וחץ וחרב "מפיץ (יח) שם וכן שקר", במתת מתהלל

שקר". עד ברעהו עונה הבא 12)איש בעולם רק שלא
שוכריו, על בזוי הוא הזה בעולם גם אלא בזוי, יישאר הוא
בליעל  בני אנשים שניים "והושיבו י) כא, (מלכיםֿא, ככתוב
שאיזבל  הרי - ומלך" אלהים ברכת לאמר ויעדוהו נגדו

(שם). בליעל בני קוראתם: שוכרתם, גדול 13)עצמה
ואומרים. תימן: יד ובכתב הלווה.14)שבדיינים.

יחזיקוהו 15) שלא כדי בי, נושה פלוני לומר עשוי שאדם
חשוב, איש הוא אפילו פלוני" "איש אמר: אם וכן עשיר,
ב). לז, ובדף שם, (סנהדרין עד מפי עד אלא זה אין

א 17)לתובע.16) כט, (שם בדבר עדים לו שנהיה נתכוון
וברש"י).

.‚ÔÈ·Ï BÈa BÏ ‰„B‰Â ,B¯·ÁÏ ÌÈ„Ú ÔÈÓËn‰««¿ƒ≈ƒ«¬≈¿»≈¿≈
BÓˆÚ18:BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ÔÈÚÓBLÂ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â , «¿¿»≈ƒƒ¿¿ƒ∆≈

‡nL È‡ ‡¯È˙Ó Ï·‡ ,CÎÂ Ck ÈÏˆ‡ EÏ LÈ È‡cÂ««≈¿∆¿ƒ»¿»¬»ƒ¿»≈¬ƒ∆»
‰„BiL „Ú ,˙e„Ú dÈ‡ BÊ È¯‰ - ¯ÁÓÏ ÔÈca ÈtÎz¿À≈ƒ«ƒ¿»»¬≈≈»≈«∆∆

ÌÈ„Ú ÈÙa19. ƒ¿≈≈ƒ

המוחבאים.18) העדים את ראה אותם 19)שלא שיראה
"שמא  ז: הלכה ו, פרק ונטען טוען הלכות והשווה (שם).
בדין  תבעו ולמחר לך, אתן מה לי ואין למחר, בדין תכפיני
שאמר: בין בו, הייתי משטה ואמר שטען בין העדים, באלו
כופר  (=כדין היסת נשבע זה הרי מעולם, דברים היו לא
עדי" "אתם הלווה שיאמר עד עדות, כאן שאין ונפטר, בכל)
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.„‰‡„B‰ C¯c ¯Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ‰„Bn‰ „Á‡20: ∆»«∆ƒ¿≈≈ƒ¿»«∆∆»»
‰Ê21B‡ ,È„Ú Ìz‡ :¯Ó‡L B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏˆ‡ BÏ LÈ ∆≈∆¿ƒ»¿»∆»««∆≈«

ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :¯Ó‡L22ÔÈa ,‰Âl‰ ¯Ó‡L ÔÈa , ∆»«¡»«≈ƒ≈∆»««…∆≈
‰ÂÏn‰ ¯Ó‡L23ÂÈ¯·„Ï ÔÈÓ‡Ó C¯„ ‰Âl‰ ˜˙LÂ24 ∆»«««¿∆¿»««…∆∆∆«¬ƒƒ¿»»

ÌÈ„Ú el‡ È¯‰ -25B„iÓ e˜ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .26, ¬≈≈≈ƒ¿≈»ƒ«ƒ»ƒ»
Ck ÈÏˆ‡ ‰ÊÏ LiL ¯ËL ÈÏÚ e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡L B‡∆»«»∆ƒ¿»«¿»∆≈»∆∆¿ƒ»
‰‡„B‰ Ì‰ È¯‰ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ .CÎÂ¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈¬≈≈»»

ÂÈt ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe27. ¿ƒƒ«ƒ

וכו'.20) לפניכם מודה אני בפניהם: שאמר כגון
בפנינו.21) העומד הזה וכך.22)התובע כך לו חייב שאני

בקשר  שם בסנהדרין התלמוד מדברי רבינו הוציא זה וכל
שהוא  לו הודה בפנינו שיאמר "עד שם במשנה ששנינו למה
שיאמר  "צריך האומר: יהודה, לרב לו מסייע - לו" חייב
לאמירתו: לו" "הודה דין התלמוד שהשווה הרי עדי", אתם
עוד: לטעון יכול אינו המקרים אלה שבכל עדי", "אתם
ועשיר) שבע (להיראות להשביע שלא או; בו, הייתי משטה
לד), קטן סעיף פא משפט לחושן (ש"ך נתכוונתי עצמי את

אֿב. הלכה ז, פרק ונטען טוען הלכות היו 23)והשווה
הן. לי ואמר לתביעתי הודה שהלווה עדים פרט 24)עלי

בו. משטה אלא שאינו והיתול, שחוק דרך שתק אם
שם.25) רבינא של מאמרו ב כט, קיבלו 26)סנהדרין

שכלל  המלווה, לתביעת מודה שהוא הלווה מידי סודר קניין
הוד  שטר לו כותבים מידו, וקנו שניים בפני הודה אה,הוא:

עומד  לכתיבה קניין שסתם כיתבו, אמר; שלא פי על אף
וברש"י). להם 27)(שם אסור אבל פה, על מלווה לעשותו

ואפילו  מידו, קנו לא עוד כל בשטר, מלווה עליו לכתוב
אחר  בו להימלך הם צריכים שטר, עלי כיתבו להם; אמר
בשטר", "מלווה לעשותו הוא מסכים אם בשטר, שחתמו
בהלכות  כמבואר המלווה, לידי השטר מוסרים אז ורק

א. הלכה י"א, פרק ולווה מלווה

.‰ÔÈ˙B Ì‡L ,‰z‡ Ú„BÈ :Ba¯ BÏ ¯Ó‡L „ÈÓÏz«¿ƒ∆»««≈««»∆ƒ¿ƒ
Ïˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó .¯wLÓ ÈÈ‡ - ÌÏBÚ‰ ÔBÓÓ Ïk ÈÏƒ»»»»≈ƒ¿«≈»∆≈ƒ≈∆
Ì‡ .BnÚ Û¯Ëˆ‰Â CÏ ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ÈÏ LÈÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈ƒ»»≈∆»≈¿ƒ¿»≈ƒƒ

¯˜L „Ú ‰Ê È¯‰ - Û¯Ëˆ28. ƒ¿»≈¬≈∆≈∆∆

עד 28) ברעך תענה "לא תורה: אמרה ועליו א לא, ֵשבועות
א. הלכה לעיל כמבואר שקר",

.ÂÈ„k ,„ÈÚz ‡ÏÂ „Ú‰ ÌÚ „ÓÚÂ ‡Ba :BÏ ¯Ó‡»««¬…ƒ»≈¿…»ƒ¿≈
ÈL Ìz‡L BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ ,„ÁÙÈÂ ‰Âl‰ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆«…∆¿ƒ¿«¿«¬∆««¿∆«∆¿≈
˙B‡¯‰Ïe „ÓÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÓˆÚÓ ‰„BÈÂ ÌÈ„Ú≈ƒ¿∆≈«¿¬≈∆»«¬…¿«¿

„ÈÚÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,„Ú ‡e‰L29‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ . ∆≈««ƒ∆≈≈ƒ¿«∆¿«≈
˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡ Ba30. ∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

וגו'.29) ברעך תענה לא משום: עובר שבועות 30)ואינו ֵ
כדין, שלא הנתבע, עימו ישתווה זה פחד ידי על שמא שם,
יד). קטן סעיף כח, משפט לחושן (סמ"ע לו חייב היה שלא

.ÊB¯·ÁÏ „ÈÚ‰Ï ¯˜L È„Ú ¯ÎBO‰31ÈÈcÓ ¯eËt - «≈≈≈∆∆¿»ƒ«¬≈»ƒƒ≈
Ì„‡32ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ ,33L·kL „Á‡ „Ú ÔÎÂ .34 »»¿«»¿ƒ≈»«ƒ¿≈≈∆»∆»«

ÈÈ„a ·iÁÂ ,Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt - „ÈÚ‰ ‡ÏÂ B˙e„Ú≈¿…≈ƒ»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈
ÌÈÓL35. »«ƒ

חבירו.31) לשמעון מראובן כסף בית 32)להוציא אין
זה  שאין ראובן, את שהפסיד מה לשלם לחייבו יכול הדין

א). נו, קמא (בבא ופטור לנזקין גורם לצאת 33)אלא כדי
(שם). חבירו את שהפסיד מה מעצמו, לשלם עליו שמים ידי
כדין, שלא ממון והוציא לעצמו, שקר עידי שכר אם אבל
שם  כמבואר שגזל, ממון אותו להחזיר אדם בדיני חייב

ב. סעיף לב, משפט ככתוב 34)ובחושן והעלים, עצר
א  פט, בסנהדרין שנינו וכן עוונותינו" "יכבוש יט) ז, (מיכה

נבואתו". את מחייב 35)"הכובש היה מעיד היה שאילו
והיה  שקר, מלהישבע נמנע היה ושמא שבועה, הנתבע את
וברש"י). שם קמא (בבא ממון הפסד לו שגרם נמצא משלם,
העידו, ולא עדותם שכבשו עדים בשני לומר, צורך ואין
עוונו" ונשא יגיד לא "אם ככתוב: שמים, בידי שחייבים
ואפילו  א. הלכה א פרק לעיל והשווה שם, בגמרא וכמבואר
בלא  עדותם וכבשו עדות, לו יודעים שאינם נשבעו לא
כמבואר  יישאו, ועוונם גדול חטאם התובע, השבעת

פשיטא. המתחיל דיבור שם בתוספות

ה'תש"פ  סיון י' שלישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שהוכחשו 1) עדים להזמה. הכחשה בין ומה זומם; עד דיני

חיוב  דין זוממים. בעדים והכרזה התראה הוזמו. ולבסוף
עצמם. הודאת פי על זוממים תשלומי

.‡¯˜La „ÈÚ‰L ÌÈ„Úa Ú„BÂ ,¯˜La „ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ¿∆∆¿«¿≈ƒ∆≈ƒ¿∆∆
ÌÓBÊ „Ú ‡¯˜pL e‰Ê -2BÏ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe , ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«¬≈«¬

B¯·ÁÏ B˙e„Úa ˙BOÚÏ ‰ˆ¯L ‰Ók3‰¯·Úa Ì‡ . ¿»∆»»«¬¿≈«¬≈ƒ«¬≈»
enÊe‰Â e„ÈÚ‰ ‰ÏÈ˜Ò ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL4;Ôlk ÔÈÏ˜Ò - ∆«»ƒ»∆»¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒÀ»

ÔÈÙ¯O - ‰Ù¯Oa Ì‡Â5Ì‡Â .˙B˙Èn‰ ¯‡L ÔÎÂ ; ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈¿»«ƒ¿ƒ
˙e˜ÏÓa e„ÈÚ‰6È·iÁÓ ¯‡Lk Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰˜BÏ - ≈ƒ¿«¿∆»∆»≈∆ƒ¿»¿À¿≈

˙e˜ÏÓ7BÁk ÔÈ„ÓB‡Â .8e„ÈÚ‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe «¿¿¿ƒ…«¿ƒ¿ƒ≈ƒ
ÔÈLlLÓ - ÔBÓÓ B·iÁÏ9ÔÈÓ ÈÙÏ Ô‰ÈÈa ÔBÓn‰ ¿«¿»¿«¿ƒ«»≈≈∆¿ƒƒ¿«

BÏ ÚÈbn‰ ˜ÏÁ ÔzÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,ÌÈ„Ú‰10ÔÈ‡Â . »≈ƒ»∆»¿∆»ƒ≈≈∆««ƒ«¿≈
ÔÈÓeÏLz ÌB˜Óa ÔÈ˜BÏ11. ƒƒ¿«¿ƒ

העדים 2) ע"י שיקרו הוכח שהרי רשע, מחשבות ֶחושב
ה' תתן "אל ט) קמ, (תהלים אומר והכתוב אותו, המזימים

תפק". אל זממו רשע, יט)3)מאויי יט, (דברים ככתוב
לאחיו". לעשות זמם כאשר לו נמצאו 4)"ועשיתם

ה"י.5)שקרנים. פ"כ, לקמן עבירה 6)ראה על
בשר  שאכל עליו שהעידו כגון מלקות, עליה שחייבים

שעטנז. לבש או פרק 7)בחלב, לקמן וראה ב. באות כנ"ל
ט. הלכה כל 8)כ כדין לקבל, יכול הוא מכות כמה
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חלש  היית אילו לו: לומר שיכולים כוחם, כפי אלא לוקים

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



קעה zecr zekld - mihtey xtq - oeiq 'i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„‰‡„B‰ C¯c ¯Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ‰„Bn‰ „Á‡20: ∆»«∆ƒ¿≈≈ƒ¿»«∆∆»»
‰Ê21B‡ ,È„Ú Ìz‡ :¯Ó‡L B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏˆ‡ BÏ LÈ ∆≈∆¿ƒ»¿»∆»««∆≈«

ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :¯Ó‡L22ÔÈa ,‰Âl‰ ¯Ó‡L ÔÈa , ∆»«¡»«≈ƒ≈∆»««…∆≈
‰ÂÏn‰ ¯Ó‡L23ÂÈ¯·„Ï ÔÈÓ‡Ó C¯„ ‰Âl‰ ˜˙LÂ24 ∆»«««¿∆¿»««…∆∆∆«¬ƒƒ¿»»

ÌÈ„Ú el‡ È¯‰ -25B„iÓ e˜ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .26, ¬≈≈≈ƒ¿≈»ƒ«ƒ»ƒ»
Ck ÈÏˆ‡ ‰ÊÏ LiL ¯ËL ÈÏÚ e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡L B‡∆»«»∆ƒ¿»«¿»∆≈»∆∆¿ƒ»
‰‡„B‰ Ì‰ È¯‰ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ .CÎÂ¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈¬≈≈»»

ÂÈt ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe27. ¿ƒƒ«ƒ

וכו'.20) לפניכם מודה אני בפניהם: שאמר כגון
בפנינו.21) העומד הזה וכך.22)התובע כך לו חייב שאני

בקשר  שם בסנהדרין התלמוד מדברי רבינו הוציא זה וכל
שהוא  לו הודה בפנינו שיאמר "עד שם במשנה ששנינו למה
שיאמר  "צריך האומר: יהודה, לרב לו מסייע - לו" חייב
לאמירתו: לו" "הודה דין התלמוד שהשווה הרי עדי", אתם
עוד: לטעון יכול אינו המקרים אלה שבכל עדי", "אתם
ועשיר) שבע (להיראות להשביע שלא או; בו, הייתי משטה
לד), קטן סעיף פא משפט לחושן (ש"ך נתכוונתי עצמי את

אֿב. הלכה ז, פרק ונטען טוען הלכות היו 23)והשווה
הן. לי ואמר לתביעתי הודה שהלווה עדים פרט 24)עלי

בו. משטה אלא שאינו והיתול, שחוק דרך שתק אם
שם.25) רבינא של מאמרו ב כט, קיבלו 26)סנהדרין

שכלל  המלווה, לתביעת מודה שהוא הלווה מידי סודר קניין
הוד  שטר לו כותבים מידו, וקנו שניים בפני הודה אה,הוא:

עומד  לכתיבה קניין שסתם כיתבו, אמר; שלא פי על אף
וברש"י). להם 27)(שם אסור אבל פה, על מלווה לעשותו

ואפילו  מידו, קנו לא עוד כל בשטר, מלווה עליו לכתוב
אחר  בו להימלך הם צריכים שטר, עלי כיתבו להם; אמר
בשטר", "מלווה לעשותו הוא מסכים אם בשטר, שחתמו
בהלכות  כמבואר המלווה, לידי השטר מוסרים אז ורק

א. הלכה י"א, פרק ולווה מלווה

.‰ÔÈ˙B Ì‡L ,‰z‡ Ú„BÈ :Ba¯ BÏ ¯Ó‡L „ÈÓÏz«¿ƒ∆»««≈««»∆ƒ¿ƒ
Ïˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó .¯wLÓ ÈÈ‡ - ÌÏBÚ‰ ÔBÓÓ Ïk ÈÏƒ»»»»≈ƒ¿«≈»∆≈ƒ≈∆
Ì‡ .BnÚ Û¯Ëˆ‰Â CÏ ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ÈÏ LÈÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈ƒ»»≈∆»≈¿ƒ¿»≈ƒƒ

¯˜L „Ú ‰Ê È¯‰ - Û¯Ëˆ28. ƒ¿»≈¬≈∆≈∆∆

עד 28) ברעך תענה "לא תורה: אמרה ועליו א לא, ֵשבועות
א. הלכה לעיל כמבואר שקר",

.ÂÈ„k ,„ÈÚz ‡ÏÂ „Ú‰ ÌÚ „ÓÚÂ ‡Ba :BÏ ¯Ó‡»««¬…ƒ»≈¿…»ƒ¿≈
ÈL Ìz‡L BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ ,„ÁÙÈÂ ‰Âl‰ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆«…∆¿ƒ¿«¿«¬∆««¿∆«∆¿≈
˙B‡¯‰Ïe „ÓÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÓˆÚÓ ‰„BÈÂ ÌÈ„Ú≈ƒ¿∆≈«¿¬≈∆»«¬…¿«¿

„ÈÚÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,„Ú ‡e‰L29‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ . ∆≈««ƒ∆≈≈ƒ¿«∆¿«≈
˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡ Ba30. ∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

וגו'.29) ברעך תענה לא משום: עובר שבועות 30)ואינו ֵ
כדין, שלא הנתבע, עימו ישתווה זה פחד ידי על שמא שם,
יד). קטן סעיף כח, משפט לחושן (סמ"ע לו חייב היה שלא

.ÊB¯·ÁÏ „ÈÚ‰Ï ¯˜L È„Ú ¯ÎBO‰31ÈÈcÓ ¯eËt - «≈≈≈∆∆¿»ƒ«¬≈»ƒƒ≈
Ì„‡32ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ ,33L·kL „Á‡ „Ú ÔÎÂ .34 »»¿«»¿ƒ≈»«ƒ¿≈≈∆»∆»«

ÈÈ„a ·iÁÂ ,Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt - „ÈÚ‰ ‡ÏÂ B˙e„Ú≈¿…≈ƒ»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈
ÌÈÓL35. »«ƒ

חבירו.31) לשמעון מראובן כסף בית 32)להוציא אין
זה  שאין ראובן, את שהפסיד מה לשלם לחייבו יכול הדין

א). נו, קמא (בבא ופטור לנזקין גורם לצאת 33)אלא כדי
(שם). חבירו את שהפסיד מה מעצמו, לשלם עליו שמים ידי
כדין, שלא ממון והוציא לעצמו, שקר עידי שכר אם אבל
שם  כמבואר שגזל, ממון אותו להחזיר אדם בדיני חייב

ב. סעיף לב, משפט ככתוב 34)ובחושן והעלים, עצר
א  פט, בסנהדרין שנינו וכן עוונותינו" "יכבוש יט) ז, (מיכה

נבואתו". את מחייב 35)"הכובש היה מעיד היה שאילו
והיה  שקר, מלהישבע נמנע היה ושמא שבועה, הנתבע את
וברש"י). שם קמא (בבא ממון הפסד לו שגרם נמצא משלם,
העידו, ולא עדותם שכבשו עדים בשני לומר, צורך ואין
עוונו" ונשא יגיד לא "אם ככתוב: שמים, בידי שחייבים
ואפילו  א. הלכה א פרק לעיל והשווה שם, בגמרא וכמבואר
בלא  עדותם וכבשו עדות, לו יודעים שאינם נשבעו לא
כמבואר  יישאו, ועוונם גדול חטאם התובע, השבעת

פשיטא. המתחיל דיבור שם בתוספות

ה'תש"פ  סיון י' שלישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שהוכחשו 1) עדים להזמה. הכחשה בין ומה זומם; עד דיני

חיוב  דין זוממים. בעדים והכרזה התראה הוזמו. ולבסוף
עצמם. הודאת פי על זוממים תשלומי

.‡¯˜La „ÈÚ‰L ÌÈ„Úa Ú„BÂ ,¯˜La „ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ¿∆∆¿«¿≈ƒ∆≈ƒ¿∆∆
ÌÓBÊ „Ú ‡¯˜pL e‰Ê -2BÏ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe , ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«¬≈«¬

B¯·ÁÏ B˙e„Úa ˙BOÚÏ ‰ˆ¯L ‰Ók3‰¯·Úa Ì‡ . ¿»∆»»«¬¿≈«¬≈ƒ«¬≈»
enÊe‰Â e„ÈÚ‰ ‰ÏÈ˜Ò ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL4;Ôlk ÔÈÏ˜Ò - ∆«»ƒ»∆»¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒÀ»

ÔÈÙ¯O - ‰Ù¯Oa Ì‡Â5Ì‡Â .˙B˙Èn‰ ¯‡L ÔÎÂ ; ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈¿»«ƒ¿ƒ
˙e˜ÏÓa e„ÈÚ‰6È·iÁÓ ¯‡Lk Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰˜BÏ - ≈ƒ¿«¿∆»∆»≈∆ƒ¿»¿À¿≈

˙e˜ÏÓ7BÁk ÔÈ„ÓB‡Â .8e„ÈÚ‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe «¿¿¿ƒ…«¿ƒ¿ƒ≈ƒ
ÔÈLlLÓ - ÔBÓÓ B·iÁÏ9ÔÈÓ ÈÙÏ Ô‰ÈÈa ÔBÓn‰ ¿«¿»¿«¿ƒ«»≈≈∆¿ƒƒ¿«

BÏ ÚÈbn‰ ˜ÏÁ ÔzÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,ÌÈ„Ú‰10ÔÈ‡Â . »≈ƒ»∆»¿∆»ƒ≈≈∆««ƒ«¿≈
ÔÈÓeÏLz ÌB˜Óa ÔÈ˜BÏ11. ƒƒ¿«¿ƒ

העדים 2) ע"י שיקרו הוכח שהרי רשע, מחשבות ֶחושב
ה' תתן "אל ט) קמ, (תהלים אומר והכתוב אותו, המזימים

תפק". אל זממו רשע, יט)3)מאויי יט, (דברים ככתוב
לאחיו". לעשות זמם כאשר לו נמצאו 4)"ועשיתם

ה"י.5)שקרנים. פ"כ, לקמן עבירה 6)ראה על
בשר  שאכל עליו שהעידו כגון מלקות, עליה שחייבים

שעטנז. לבש או פרק 7)בחלב, לקמן וראה ב. באות כנ"ל
ט. הלכה כל 8)כ כדין לקבל, יכול הוא מכות כמה

וכלשון  בריאותם, כח כפי אלא אותם מלקים שאין הלוקים
פוחתים  "אבל א: הלכה פי"ז, סנהדרין הלכות לעיל רבינו
מת". הוא בוודאי רבה, מכה לחלש יכה שאם לחלש,
אינם  הרבה, מכות לקבל שיכול בריא אדם על העידו ואפילו
חלש  היית אילו לו: לומר שיכולים כוחם, כפי אלא לוקים
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ממכות  מוכח וכן מזה, יותר לוקה היית לא אתה גם כמונו,
(קרית  מיזדבנת" הוה מי לך, הוה אנת אי ליה "ולימרו ב ב,

כל 10)מחלקים.9)מלך). והוזמו, שלשה היו שאם
קיבל  והרי להפסידו, שרצה הממון שליש משלם מהם אחד
משלשים  אין אבל כולם. בין להפסידו שרצו מה הנידון
ש"ממון  מכות, ותשע שלשים לוקה אחד כל אלא במלקות
כלומר: א), ה, (מכות מצטרפת" אינה מלקות מצטרף,
כל  ילקו לא אם זמם" "כאשר לקיים יכול אתה אין במלקות
מלקות  הנידון את להלקות זממו שהרי שלימה, מלקות אחד
מקבל  הוא הרי מהם, מקבל שהוא בממון כן לא שלימה,
רבינו  ובשם שם). יו"ט (תוספות ממנו להוציא שרצו מה כל
כאב  דומה שאינו אומרים, מּבריסק סולובייצ'יג הלוי חיים
מה  שכל הי"ד, המכה של הכאב לעוצמת הי"ג, המכה
שהוא  מאחר והולך, מתרבה כאבו מכות, לו מוסיף שאתה
המכות  תחלק אם ולפיכך הקודמות, מהמכות ונסבל כאוב
ממספר  חלק רק ילקה מהם אחד וכל כולם, העדים בין
האחרונות, המכות של הכאב את ירגיש לא הרי המכות,
של  הדין את בהם קיימת שלא נמצא מרגיש, היה שהנידון

זמם". אין 11)"כאשר ממון, לשלם נתחייבו שאם
שקר", עד ברעך תענה "לא משום: גם שילקו אומרים
א). ד, (מכות לוקה" אינו המשלם "כל הוא: שכלל
זוממים  עדים תורה ריבתה "בפירוש אמרו: ב לב, ובכתובות
ולא  שנאמר: ישלמו)... ולא ילקו נאמר: (=שלא לתשלומין
ממון". וזהו ליד, מיד הניתן דבר - ביד יד עינך... תחוס
שניתן  לאו "וכל ה"ב: פי"ח, סנהדרין הל' והשווה

עליו". לוקין אין לתשלומין...

.·ÈzL Ï·‡ ;enÊe‰L ÌÈ„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ∆«¬»¿≈
ÔÈ‡Â BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ˙Bzk12ÔÈ‡ - ˙e„Ú Ô‡k ƒ««¿ƒ∆¿≈»≈≈

‡È‰ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ ÔÈLBÚ¿ƒ∆««≈∆¿ƒ∆≈»¿ƒƒƒ
‰LÁÎ‰‰ ?‰nÊ‰Ï ‰LÁÎ‰ ÔÈa ‰Óe .˙È¯wM‰ ˙k‰««««¿»ƒ«≈«¿»»«¬»»««¿»»
˙‡ÊÂ ,‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ :˙¯ÓB‡ ˙‡Ê .dÓˆÚ ˙e„Úa -¿≈«¿»…∆∆»»«»»«∆¿…
‰È¯·c ÏÏkÓ ‡B·È B‡ ,‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡13 ∆∆…»»«»»«∆»ƒ¿«¿»∆»
ÌÈ„Ú‰ el‡Â ,ÔÓˆÚ ÌÈ„Úa - ‰nÊ‰‰Â .‰È‰ ‡lL∆…»»¿«¬»»»≈ƒ«¿»¿≈»≈ƒ

ÌenÊ‰L14.‰È‰ ‡Ï B‡ ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ ∆¡ƒ≈»¿ƒƒƒ¿»«»»…»»
˙‡ ‚¯‰L ‰Ê eÈ‡¯ :e¯Ó‡Â e‡aL ÌÈ„Ú ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿»¿»ƒ∆∆»«∆

‰ÂÏ‰ B‡ ,LÙp‰15ÌB˜Óa ÈBÏt ÌBÈa ,ÈBÏÙÏ ‰Ó «∆∆ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e‡a e˜c·Â e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â ;ÈBÏt¿ƒ¿««∆≈ƒ¿ƒ¿¿»¿«ƒ¬≈ƒ
el‡ ÌÚÂ ÌÎnÚ eÈÈ‰ ‰Ê ÌB˜Ó·e ‰Ê ÌBÈa :e¯Ó‡Â¿»¿¿∆¿»∆»ƒƒ»∆¿ƒ≈
˙‡ ‚¯‰ ‰Ê ‡Ï ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÌBi‰ Ïk»«¿…»¿»ƒ≈»…∆»«∆

‰LÁÎ‰ BÊ È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‰Ê ‡ÏÂ ‰Ê16ÔÎÂ . ∆¿…∆ƒ¿»∆∆¬≈«¿»»¿≈
‚¯B‰‰ ‰ÊÂ ?Ck ÌÈ„ÈÚÓ Ìz‡ C‡È‰ :Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»∆≈««∆¿ƒƒ»¿∆«≈
‰Ê ÌBÈa enÚ ‰È‰ ‰ÂÏn‰ B‡ ‰Âl‰ B‡ ‚¯‰p‰ B‡«∆¡»«…∆««¿∆»»ƒ»¿∆
ÈÓk ‰fL ;˙LÁÎÓ ˙e„Ú BÊ È¯‰ - !˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆¬≈≈À¿∆∆∆∆¿ƒ
,‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‰Ê ‡ÏÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ‡Ï :¯Ó‡L∆»«…»«∆∆∆¿…∆ƒ¿»∆∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ¯·„ ‰È‰ ‡ÏÂ eÈ‰ enÚ È¯‰L∆¬≈ƒ»»¿…ƒ¿»»»∆¿≈…«≈

el‡ ÌÈ¯·„a17e‡ ÔÈ‡ e‡ :Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ≈¬»ƒ»¿»∆»≈»
BÓk ÌÈÏLe¯Èa ‰Ê ÌBÈa ‰Ê ‚¯‰ ‰Ê Ì‡ ÌÈÚ„BÈ¿ƒƒ∆»«∆¿∆ƒ»«ƒ¿
Ìz‡L ÌÈ„ÈÚÓ e‡Â ,B‚¯‰ ‡Ï B‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ìz‡L∆«∆¿ƒ…¬»¿»¿ƒƒ∆«∆

Ï··a ‰Ê ÌBÈa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ÌÎÓˆÚ18el‡ È¯‰ - «¿¿∆¡ƒ∆ƒ»¿∆¿»∆¬≈≈

ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ‚¯‰Â ,ÌÈÓÓBÊ19ÌÈ„Ú‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ¿∆¡»ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈ƒ
Ì‡ ÏÏk ˙e„Ú ÏL dÓˆÚ ÏÚ eÁÈbL‰ ‡Ï ÌenÊ‰L∆¡ƒ…ƒ¿ƒ««¿»∆≈¿»ƒ

¯˜L B‡ ‰È‰ ˙Ó‡20. ¡∆»»∆∆

וכו'.12) עונשין ואין עדות כאן אין תימן: בכת"י
הקודמים.14)יתברר.13) העדים תימן:15)את בכת"י

פלוני. ביום מזה העדות.16)לוה גוף את הכחישו שהרי
מ"א.17) פ"א שם ובתוספתא א. ה, במכות משנה
בירושלים.18) היום באותו הנעשה את לראות יכולתם ולא
ממון.19) בעדות עצמם,20)כשהוזמו העדים על אלא

עד  - טז) יט, (דברים סרה בו "לענות דרשו: שם ובמכות
העדים. שהוסרו עדות", של גופה (=תוסר) שתסרה
לא  בו, - סרה בו לענות דרשו: ה"ז פ"א, שם ובירושלמי
העדות, על משגיחים אינם שהמזימים כלומר, בעדותו".

שם. הפנים" ב"מראה וראה עצמם, העדים על אלא

.‚ÌÈ„Ú‰ ÏÚ ÌÈB¯Á‡‰ ˙e„Ú ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰L BÊÂ¿∆∆¡ƒ»»≈»«¬ƒ«»≈ƒ
‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Êb - ÌÈBL‡¯‰21ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ elÙ‡ . »ƒƒ¿≈««»¬ƒ»»≈ƒ

‰‡Ó ÌÈBL‡¯‰22:Ì‰Ï e¯Ó‡Â ÌenÊ‰Â ÌÈL e‡·e , »ƒƒ≈»»¿«ƒ∆¡ƒ¿»¿»∆
‡ÌBÈa Ì˙ÈÈ‰ enÚ ÌÎlk ‰‡n‰ Ìz‡L ,ÌÈ„ÈÚÓ e»¿ƒƒ∆«∆«≈»À¿∆ƒ»¡ƒ∆¿

.Ì‰Èt ÏÚ ÔÈLÚ el‡ È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜Óa ÈBÏt¿ƒƒ¿¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ«ƒ∆
ÌÈLk ‰‡Óe ,‰‡Ók ÌÈM‰L23Èzk ÈzLa ÔÎÂ . ∆«¿«ƒ¿≈»≈»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ≈

,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ÌÈ„Ú≈ƒ««¿ƒ∆≈¿ƒ««»…
Ô‰ÈzL ˙‡ ÔÈÁB„ ‡l‡24. ∆»ƒ∆¿≈∆

את 21) ולפסול האחרונים על לסמוך ראית מה כי
עב, (בבאֿקמא !? הם שנים מול שנים והלא הראשונים,
הגיד  "אכן תקא: מצוה ה'חינוך' וכתב א). כז, וסנהדרין ב.
התורה  כי בדבר, (=טעם) טענה קצת החכמים מן אחד לי
על  כשרים עדים שני יעידו שאילו ספק ואין עדים, תאמין
מפני  השנים... שנאמנים הנפש את שהרגו אנשים... שלשה
כמו  זוממים ובעדים דבר. בעלי והאחרים עדים, הם שאלו
עמנו  לומר: עצמם העדים על מעידים שהאחרונים אחר כן,
עדים". - והאחרונים דבר, בעלי - הראשונים חזרו הייתם...

יח. יט, דברים לתורה, ברמב"ן זה היו 22)ומעין ואפילו
פ"כ, לקמן כמבואר שנים, אחר שנים ובאו כת, חמשים

מאה?23)ה"ה. אפילו "ומנין ב: ה, במכות משנה
משמעה  - עדים שנים עלֿפי שלשון: עדים" תלמודֿלומר

שנים. על למאה עדיפות אחת 24)שאין כת אם אפילו
אמרו  וכן השניה, הכת של כשנים אלא אינם מאה, של היא
לסמוך  ראית מה הם, שנים נגד שנים ב): עד, (בבאֿקמא
שבהכחשה  נדחות, שתיהן ולפיכך אלה? על סמוך אלה, על
(רש"י  השניה פני על האחת להאמין הכתוב' 'גזירת אין
אומרים  "שנים שנינו: מ"ב פי"ד, יבמות ובתוספתא שם).
הרי  - מת לא אומרים ומאה עגונה), אשה של (=בעלה מת
ברי  ואומרת: מעדיה, לאחד ניסת ואם עדים", כשני מאה

תצא. לא - מת שבעלי לי

.„‰‡¯˙‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú25ÌÈ„ÚÂ . ≈ƒ¿ƒ≈»¿ƒƒ«¿»»¿≈ƒ
enÊe‰ ÛBq·Ïe eLÁÎ‰L26B‡ ÔÈ‚¯‰ el‡ È¯‰ - ∆À¿¬¿««¬≈≈∆¡»ƒ

‰nÊ‰ ˙lÁz ‰LÁÎ‰L ÈtÓ ;ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ˜BÏƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆«¿»»¿ƒ«¬»»
‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ‡l‡ ,‡È‰27. ƒ∆»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»
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שהרי 25) נענשים, - לעדותם קודם בהם התרו לא שאפילו
ולא  הרג, לא הנידון (=שהרי התראה בלא להרוג רצו הם
והלא  התראה? יצטרכו והם עליה) שהעידו ההתראה הותרה
א) לג, (כתובות זמם! כאשר לו ועשיתם אמרה: התורה

ה"ד. פ"כ, לקמן ושנים 26)וראה הרג, אמרו: שנים כגון
אתם  איך ואמרה: שלישית כת באה ואח"כ הרג, לא אמרו:

יום. באותו הייתם עמנו והלא שהרג, ואין 27)מעידים
ההזמה  ואין ההכחשה משעת העדות בטלה כבר אומרים:

עוד, עליה ההזמה חלה החלה ההכחשה משעת אלא
ב). עג, (בבאֿקמא

.‰Ì‰ÈÙa ‡l‡ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡28ÔÈLÈÁÎÓe , ≈¿ƒƒ∆»≈ƒ∆»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
‡lL enÊe‰L ÌÈ„ÚÂ .Ì‰ÈÙa ‡lL ÌÈ„Ú‰ ˙‡∆»≈ƒ∆…ƒ¿≈∆¿≈ƒ∆«∆…

Ô‰ÈÙa29eLÁÎ‰ È¯‰ -30ÌÈ„Ú‰ e˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆¬≈À¿¬¿ƒ»ƒ≈»≈ƒ
Ì‰ÈÙa Ì˙B‡ enÊÈL Ì„˜ ÌenÊ‰L31Ô‡k ÔÈ‡ - ∆¡ƒ…∆∆»≈»ƒ¿≈∆≈»

‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁÎ‰ È¯‰L ,˙e„Ú32. ≈∆¬≈ƒ¿ƒ∆∆∆

והתורה 28) ממון, או נפש עונש לחייבם באים הם שהרי
על  ויעמוד השור בעל יבוא - בבעליו" "והועד אמרה:
א  כ, (כתובות בפניו שלא דינו את גומרים שאין שורו,

הי"א. פ"ג, לעיל והשווה היו 29)וברש"י), שאפילו
שאינם, עכשיו הכחשה. זו הרי אותם, ומכחישים לפנינו
לא  - למכחישים מודים היו לפנינו היו אילו כי וייתכן

שם). (כתובות הכחשה שזוהי ובטלה 30)כלֿשכן
עונש.31)עדותם. לחייבם הספיקו ואין 32)ולא שם.

כאן  שאין וכיון היא, הזמה תחילת והכחשה הואיל אומרים
ועדותם  כאן אין הכחשה גם המזימים, מתו שהרי הזמה,

(רדב"ז). בטלה ועדותם היא גמורה הכחשה אלא קיימת,

.ÂeLÁÎ‰L ˙BLÙ È„Ú33‡a elÙ‡ ,enÊe‰ ‡ÏÂ ≈≈¿»∆À¿¬¿…«¬ƒ»
ÂÈÏ‚¯a ‚¯‰p‰34ÔÈ˜BÏ ÌÈ‡ -35Â‡Ï ‡e‰L ÈtÓ ; «∆¡»¿«¿»≈»ƒƒ¿≈∆»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL36ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,37. ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈ƒ»»
‰Ó ÈÙk ˙ec¯Ó ˙kÓ Ô˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈc ˙Èa Ï·‡¬»≈ƒ«ƒ»«««¿¿ƒ«

e‡¯iM38. ∆ƒ¿

לא 33) אמרו: ושנים הנפש, את הרג פלוני אמרו: ששנים
הראשונים 34)הרג. ששנים נתברר והרי לפנינו, חי והוא

הם. גמורים עד 35)שקרנים ברעך תענה "לא משום:
מיתת 36)שקר". על להזהיר אלא מלקות, לחייב בא שלא

אלאֿאםֿכן  עונשים אין הוא: שכלל יזומו, אם ביתֿדין
היא 37)מזהירים. ביתֿדין שמיתת ב. עד, בבאֿקמא

ה"ב. פי"ח, סנהדרין הל' לעיל והשווה זה, לאו של עונשו
נפשות 38) עדות העידו שהרי רבה, למכה ראויים שאלו

פט"ז  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר (רדב"ז). שקר ונמצאת
מהי. מרדות מכת ה"ג,

.Ê‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú39‡È‰ C‡È‰Â . ≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿»»¿≈«ƒ
:¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎa ÔÈÁÏBLÂ ÔÈ·˙Bk ?Ô‰lL ‰Ê¯Î‰‰««¿»»∆»∆¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ»ƒ

CÎa e„ÈÚ‰ ÈBÏÙe ÈBÏtB‡ ,Ìe‚¯‰Â ,enÊe‰Â ,CÎÂ ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿«¿««¬«¿
:¯Ó‡pL .ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck Ô˙B‡ eLÚ B‡ ,eÈÙa e˜Ï»¿»≈»«¿»«¿«ƒ»ƒ∆∆¡«

e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ ÌÈ¯‡Lp‰Â40. ¿«ƒ¿»ƒƒ¿¿¿ƒ»

בביתֿדין.39) שנענשו א 40)לאחר פט, סנהדרין

זקן  לענין וכו' המקומות" בכל שלוחין ושולחים "וכותבים
הל' והשווה זוממים, לעדים רבינו למד ומשם ממרא,

הי"ג. ופ"ז ה"ח, פ"ג ממרים

.ÁÌÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú‰ ·eiÁ41ÔÈ·iÁL ÌB˜Óa ÌlLÏ ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«≈¿»∆«»ƒ
‡e‰ Ò˜ - ÌlLÏ42Èt ÏÚ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿«≈¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ«ƒ

ÔÓˆÚ43Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ ,e„ÈÚ‰L È¯‰ ?„ˆÈk .˙È·a «¿»≈«¬≈∆≈ƒ¿∆¿¿»≈»¿≈
,e„Ú‰ ¯˜L ˙e„Ú :Ì‰ÈL e¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈcƒ¿««»»¿¿≈∆≈∆∆≈«¿

e¯Ó‡L B‡ ;ÌeÏk ‰Ê Ïˆ‡ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â44ÏÚ e„Ú‰ : ¿≈»∆≈∆∆¿∆»¿≈«¿«
eÓÊe‰Â CÎÂ CÎa ‰Ê45Ô‰Èt ÏÚ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡ -46. ∆¿«¿«¿«¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆

BÈc ˙È·a eÓÊe‰Â ,‰Ê ÏÚ e„Ú‰ :e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿≈«¿«∆¿«¿¿≈ƒ
el‡ È¯‰ - CÎÂ Ck BÏ ÔzÏ e·iÁ˙Â ,ÈBÏt ÏL∆¿ƒ¿ƒ¿««¿ƒ≈«¿«¬≈≈
BzÏ BÈc ¯Ó‚pL ÔBÓÓa ‰‡„B‰ BfL ;ÔÈÓlLÓ47. ¿«¿ƒ∆»»¿»∆ƒ¿«ƒƒ¿

B˜ÏÁ ÌlLÓ - Ck „Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡Â48. ¿ƒ»«»∆»«¿«≈∆¿

הזוממין.41) תימן: ה"ג 42)בכת"י לעיל נתבאר שכבר
מעשה  עשו לא שהרי תדע, היא". הכתוב ש"גזירת
אלא  שילם, (=שלא בעלים ביד ממון "שהרי ומשלמים,

ב). ב, (מכות ומשלמים" לשלם) דינו שכל 43)נגמר
ירשיעון  "אשר ח) כב, (שמות שנאמר פטור, בקנס המודה
אח"כ  עדים באו שאפילו עצמו", את המרשיע ולא - אלהים
ב). סד, (בבאֿקמא הכפל את משלם הוא אין - לחייבו

שאמרו.44) קדומים: חוייבנו 45)בדפוסים לא ועדיין
הזמתנו. על בדין להעמידנו הנידון הספיק שלא לשלם,

א.46) ג, ומאותה 47)מכות לדין, העמידם שהנידון אחרי
ביתֿדין, חיובי כל כשאר ממון, חיוב זה הרי ואילך שעה
(שם  אלהים הרשיעוהו כבר אלא עצמו, את מרשיע זה שאין

הי"ז. פ"א, ונטען טוען הל' והשווה אע"פ 48)וברש"י).
עצמו  הודאת על חייב - חבירו את לחייב נאמן שאינו

א). ג, (מכות

ה'תש"פ  סיון י"א רביעי יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
העיר,1) במזרח שאירע מעשה על שבמערב העידו והוזמו

והודאה  לתאריך, רק המכוונת הזמה שעה. באותה היו העיר
נעשים  כיצד שבשטר עדים הזמה. שמה - המעשה בגוף

זוממים.

.‡‰¯Èa‰ Á¯ÊÓa :e¯Ó‡Â e„ÈÚ‰L ÌÈL2‰Ê ‚¯‰ ¿«ƒ∆≈ƒ¿»¿¿ƒ¿««ƒ»»«∆
:Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,˙ÈBÏt ‰ÚLa LÙp‰ ˙‡∆«∆∆¿»»¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»∆
Ì‡ :˙‡f‰ ˙Úa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ˙‡f‰ ‰¯Èa‰ ·¯ÚÓa¿«¬««ƒ»«…¡ƒ∆ƒ»»≈«…ƒ
ÔÈ‡ - Á¯ÊÓaM ‰Ó ˙B‡¯Ï ·¯ÚÓa „ÓBÚ‰ ÏBÎÈ»»≈¿«¬»ƒ¿«∆¿ƒ¿»≈»
.ÔÈÓÓBÊ el‡ È¯‰ - ˙B‡¯Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÔÈÓÓBÊ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿¬≈≈¿ƒ
,·¯ ÌÈBL‡¯ ÏL Ì‰ÈÈÚ ¯B‡Ó ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»¿≈≈∆∆ƒƒ«

Ì„‡ ÏkÓ ¯˙È ˜BÁ¯Ó ÔÈ‡B¯Â3ÌÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ≈»»≈ƒ»»»¿≈ƒ≈ƒ¿«ƒ
e‡·e ,ÌÈÏLe¯Èa LÙp‰ ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ¯˜aa :e¯Ó‡Â¿»¿«…∆»«∆∆«∆∆ƒ»«ƒ»
:„Ïa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ·¯Úa ‰Ê ÌBÈa :Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈL¿«ƒ¿»¿»∆¿∆»∆∆¡ƒ∆ƒ»¿…
„ÏÏ ÌÈÏLe¯ÈÓ Òeq‰ ÏÚ elÙ‡ Cl‰Ï Ì„‡ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»»»¿«≈¬ƒ««ƒ»«ƒ¿…
el‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÔÈÓÓBÊ ÔÈ‡ - ·¯Ú „Ú ¯˜aÓƒ…∆«∆∆≈»¿ƒ¿ƒ»¬≈≈

Ï˜ ¯k ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .ÔÈÓÓBÊ4ÔncÊ ¯˙BÈa ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»««¿≈ƒ¿«≈
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שהרי 25) נענשים, - לעדותם קודם בהם התרו לא שאפילו
ולא  הרג, לא הנידון (=שהרי התראה בלא להרוג רצו הם
והלא  התראה? יצטרכו והם עליה) שהעידו ההתראה הותרה
א) לג, (כתובות זמם! כאשר לו ועשיתם אמרה: התורה

ה"ד. פ"כ, לקמן ושנים 26)וראה הרג, אמרו: שנים כגון
אתם  איך ואמרה: שלישית כת באה ואח"כ הרג, לא אמרו:

יום. באותו הייתם עמנו והלא שהרג, ואין 27)מעידים
ההזמה  ואין ההכחשה משעת העדות בטלה כבר אומרים:

עוד, עליה ההזמה חלה החלה ההכחשה משעת אלא
ב). עג, (בבאֿקמא

.‰Ì‰ÈÙa ‡l‡ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡28ÔÈLÈÁÎÓe , ≈¿ƒƒ∆»≈ƒ∆»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
‡lL enÊe‰L ÌÈ„ÚÂ .Ì‰ÈÙa ‡lL ÌÈ„Ú‰ ˙‡∆»≈ƒ∆…ƒ¿≈∆¿≈ƒ∆«∆…

Ô‰ÈÙa29eLÁÎ‰ È¯‰ -30ÌÈ„Ú‰ e˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆¬≈À¿¬¿ƒ»ƒ≈»≈ƒ
Ì‰ÈÙa Ì˙B‡ enÊÈL Ì„˜ ÌenÊ‰L31Ô‡k ÔÈ‡ - ∆¡ƒ…∆∆»≈»ƒ¿≈∆≈»

‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁÎ‰ È¯‰L ,˙e„Ú32. ≈∆¬≈ƒ¿ƒ∆∆∆

והתורה 28) ממון, או נפש עונש לחייבם באים הם שהרי
על  ויעמוד השור בעל יבוא - בבעליו" "והועד אמרה:
א  כ, (כתובות בפניו שלא דינו את גומרים שאין שורו,

הי"א. פ"ג, לעיל והשווה היו 29)וברש"י), שאפילו
שאינם, עכשיו הכחשה. זו הרי אותם, ומכחישים לפנינו
לא  - למכחישים מודים היו לפנינו היו אילו כי וייתכן

שם). (כתובות הכחשה שזוהי ובטלה 30)כלֿשכן
עונש.31)עדותם. לחייבם הספיקו ואין 32)ולא שם.

כאן  שאין וכיון היא, הזמה תחילת והכחשה הואיל אומרים
ועדותם  כאן אין הכחשה גם המזימים, מתו שהרי הזמה,

(רדב"ז). בטלה ועדותם היא גמורה הכחשה אלא קיימת,

.ÂeLÁÎ‰L ˙BLÙ È„Ú33‡a elÙ‡ ,enÊe‰ ‡ÏÂ ≈≈¿»∆À¿¬¿…«¬ƒ»
ÂÈÏ‚¯a ‚¯‰p‰34ÔÈ˜BÏ ÌÈ‡ -35Â‡Ï ‡e‰L ÈtÓ ; «∆¡»¿«¿»≈»ƒƒ¿≈∆»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL36ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,37. ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈ƒ»»
‰Ó ÈÙk ˙ec¯Ó ˙kÓ Ô˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈc ˙Èa Ï·‡¬»≈ƒ«ƒ»«««¿¿ƒ«

e‡¯iM38. ∆ƒ¿

לא 33) אמרו: ושנים הנפש, את הרג פלוני אמרו: ששנים
הראשונים 34)הרג. ששנים נתברר והרי לפנינו, חי והוא

הם. גמורים עד 35)שקרנים ברעך תענה "לא משום:
מיתת 36)שקר". על להזהיר אלא מלקות, לחייב בא שלא

אלאֿאםֿכן  עונשים אין הוא: שכלל יזומו, אם ביתֿדין
היא 37)מזהירים. ביתֿדין שמיתת ב. עד, בבאֿקמא

ה"ב. פי"ח, סנהדרין הל' לעיל והשווה זה, לאו של עונשו
נפשות 38) עדות העידו שהרי רבה, למכה ראויים שאלו

פט"ז  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר (רדב"ז). שקר ונמצאת
מהי. מרדות מכת ה"ג,

.Ê‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú39‡È‰ C‡È‰Â . ≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿»»¿≈«ƒ
:¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎa ÔÈÁÏBLÂ ÔÈ·˙Bk ?Ô‰lL ‰Ê¯Î‰‰««¿»»∆»∆¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ»ƒ

CÎa e„ÈÚ‰ ÈBÏÙe ÈBÏtB‡ ,Ìe‚¯‰Â ,enÊe‰Â ,CÎÂ ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿«¿««¬«¿
:¯Ó‡pL .ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck Ô˙B‡ eLÚ B‡ ,eÈÙa e˜Ï»¿»≈»«¿»«¿«ƒ»ƒ∆∆¡«

e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ ÌÈ¯‡Lp‰Â40. ¿«ƒ¿»ƒƒ¿¿¿ƒ»

בביתֿדין.39) שנענשו א 40)לאחר פט, סנהדרין

זקן  לענין וכו' המקומות" בכל שלוחין ושולחים "וכותבים
הל' והשווה זוממים, לעדים רבינו למד ומשם ממרא,

הי"ג. ופ"ז ה"ח, פ"ג ממרים

.ÁÌÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú‰ ·eiÁ41ÔÈ·iÁL ÌB˜Óa ÌlLÏ ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«≈¿»∆«»ƒ
‡e‰ Ò˜ - ÌlLÏ42Èt ÏÚ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿«≈¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ«ƒ

ÔÓˆÚ43Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ ,e„ÈÚ‰L È¯‰ ?„ˆÈk .˙È·a «¿»≈«¬≈∆≈ƒ¿∆¿¿»≈»¿≈
,e„Ú‰ ¯˜L ˙e„Ú :Ì‰ÈL e¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈcƒ¿««»»¿¿≈∆≈∆∆≈«¿

e¯Ó‡L B‡ ;ÌeÏk ‰Ê Ïˆ‡ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â44ÏÚ e„Ú‰ : ¿≈»∆≈∆∆¿∆»¿≈«¿«
eÓÊe‰Â CÎÂ CÎa ‰Ê45Ô‰Èt ÏÚ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡ -46. ∆¿«¿«¿«¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆

BÈc ˙È·a eÓÊe‰Â ,‰Ê ÏÚ e„Ú‰ :e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿≈«¿«∆¿«¿¿≈ƒ
el‡ È¯‰ - CÎÂ Ck BÏ ÔzÏ e·iÁ˙Â ,ÈBÏt ÏL∆¿ƒ¿ƒ¿««¿ƒ≈«¿«¬≈≈
BzÏ BÈc ¯Ó‚pL ÔBÓÓa ‰‡„B‰ BfL ;ÔÈÓlLÓ47. ¿«¿ƒ∆»»¿»∆ƒ¿«ƒƒ¿

B˜ÏÁ ÌlLÓ - Ck „Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡Â48. ¿ƒ»«»∆»«¿«≈∆¿

הזוממין.41) תימן: ה"ג 42)בכת"י לעיל נתבאר שכבר
מעשה  עשו לא שהרי תדע, היא". הכתוב ש"גזירת
אלא  שילם, (=שלא בעלים ביד ממון "שהרי ומשלמים,

ב). ב, (מכות ומשלמים" לשלם) דינו שכל 43)נגמר
ירשיעון  "אשר ח) כב, (שמות שנאמר פטור, בקנס המודה
אח"כ  עדים באו שאפילו עצמו", את המרשיע ולא - אלהים
ב). סד, (בבאֿקמא הכפל את משלם הוא אין - לחייבו

שאמרו.44) קדומים: חוייבנו 45)בדפוסים לא ועדיין
הזמתנו. על בדין להעמידנו הנידון הספיק שלא לשלם,

א.46) ג, ומאותה 47)מכות לדין, העמידם שהנידון אחרי
ביתֿדין, חיובי כל כשאר ממון, חיוב זה הרי ואילך שעה
(שם  אלהים הרשיעוהו כבר אלא עצמו, את מרשיע זה שאין

הי"ז. פ"א, ונטען טוען הל' והשווה אע"פ 48)וברש"י).
עצמו  הודאת על חייב - חבירו את לחייב נאמן שאינו

א). ג, (מכות

ה'תש"פ  סיון י"א רביעי יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
העיר,1) במזרח שאירע מעשה על שבמערב העידו והוזמו

והודאה  לתאריך, רק המכוונת הזמה שעה. באותה היו העיר
נעשים  כיצד שבשטר עדים הזמה. שמה - המעשה בגוף

זוממים.

.‡‰¯Èa‰ Á¯ÊÓa :e¯Ó‡Â e„ÈÚ‰L ÌÈL2‰Ê ‚¯‰ ¿«ƒ∆≈ƒ¿»¿¿ƒ¿««ƒ»»«∆
:Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,˙ÈBÏt ‰ÚLa LÙp‰ ˙‡∆«∆∆¿»»¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»∆
Ì‡ :˙‡f‰ ˙Úa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ˙‡f‰ ‰¯Èa‰ ·¯ÚÓa¿«¬««ƒ»«…¡ƒ∆ƒ»»≈«…ƒ
ÔÈ‡ - Á¯ÊÓaM ‰Ó ˙B‡¯Ï ·¯ÚÓa „ÓBÚ‰ ÏBÎÈ»»≈¿«¬»ƒ¿«∆¿ƒ¿»≈»
.ÔÈÓÓBÊ el‡ È¯‰ - ˙B‡¯Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÔÈÓÓBÊ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿¬≈≈¿ƒ
,·¯ ÌÈBL‡¯ ÏL Ì‰ÈÈÚ ¯B‡Ó ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»¿≈≈∆∆ƒƒ«

Ì„‡ ÏkÓ ¯˙È ˜BÁ¯Ó ÔÈ‡B¯Â3ÌÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ≈»»≈ƒ»»»¿≈ƒ≈ƒ¿«ƒ
e‡·e ,ÌÈÏLe¯Èa LÙp‰ ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ¯˜aa :e¯Ó‡Â¿»¿«…∆»«∆∆«∆∆ƒ»«ƒ»
:„Ïa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ·¯Úa ‰Ê ÌBÈa :Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈL¿«ƒ¿»¿»∆¿∆»∆∆¡ƒ∆ƒ»¿…
„ÏÏ ÌÈÏLe¯ÈÓ Òeq‰ ÏÚ elÙ‡ Cl‰Ï Ì„‡ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»»»¿«≈¬ƒ««ƒ»«ƒ¿…
el‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÔÈÓÓBÊ ÔÈ‡ - ·¯Ú „Ú ¯˜aÓƒ…∆«∆∆≈»¿ƒ¿ƒ»¬≈≈

Ï˜ ¯k ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .ÔÈÓÓBÊ4ÔncÊ ¯˙BÈa ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»««¿≈ƒ¿«≈
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eÏt˜Â Ô‰Ï5Úe„i‰ Èeˆn‰ ¯·ca ‡l‡ .C¯c‰ ˙‡ »∆¿ƒ¿∆«∆∆∆»«»»«»«»«
ÌÏBÚÏ ÔÈ¯ÚLÓ ÏkÏ6.Ô˙B‡ ÔÈnÊÓe , «…¿«¬ƒ¿»¿ƒƒ»

א 2) ו, ובבבאֿבתרא א). ה, מכות (רש"י גדול טרקלין
ומפרש  וכו', גדולה בבירה לחבירו בית המשכיר אמרו:
והשווה  חדרים. להרבה מתוכו וחלוק מאד ארוך בית רש"י:

ה"א. פ"ו, שכירות א.3)הל' ה, קל 4)מכות גמל
כר... "שלחו א) טז, (ישעיה הכתוב כלשון במרוצתו, רגלים

ציון". בת הר אל מדברה ובחולין 5)מסלע וגללו. כרכו
ארץֿישראל  לכל הקב"ה שקּפלּה "מלמד אמרו: ב ְִָצא,

אבינו". יעקב תחת וב'תוספות'6)והניחה א. ה, מכות
בעצמם: טענו העדים שאם כתבו הכא, ד"ה א  קטז, יבמות
עקיבא  רבי (הגהות אותם מזימים אין לנו, נזדמן קל כר

איגר).

.·LÙp‰ ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»««»»«∆∆«∆∆
enÚ ‰Ê ÌBÈa :e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ»¿«ƒ¿»¿¿∆ƒ»

,˜BÁ¯ ¯Á‡ ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰ÌBÈ ¯Á‡lL ÌBia Ï·‡ ¡ƒ∆¿»«≈»¬»«∆¿««
‰nk Ì„wL ÌÈB¯Á‡‰ e„ÈÚ‰ elÙ‡ ;È‡cÂa B‚¯‰ ‰Ê∆¬»¿««¬ƒ≈ƒ»«¬ƒ∆…∆«»

B‚¯‰ ÌÈÓÈ7ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ„Ú ÌÚ ‚¯B‰‰ ‰Ê È¯‰ - »ƒ¬»¬≈∆«≈ƒ≈»»ƒƒ
enÊe‰ È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰8ÔÈ„Ú ‚¯‰L e„ÈÚ‰L ˙ÚaL . ∆¡»ƒ∆¬≈«∆»≈∆≈ƒ∆»«¬«ƒ
‚¯‰Ï BÈc ¯Ó‚ ‡Ï9ÈLÈÏLa ÌÈ„Ú ÈL e‡a Ï·‡ . …ƒ¿«ƒ≈»≈¬»»¿≈≈ƒƒ¿ƒƒ

ÈBÏt ÏL BÈc ¯Ó‚ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡Â ˙aMa««»¿»¿¿∆»««»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ
enÚ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»»¿«ƒ¿»¿¿∆»««»ƒ»
B‡ ˙aL ·¯ÚÓ ‡l‡ ,˜BÁ¯‰ ÈBÏt ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆ƒ¿¿ƒ»»∆»≈∆∆«»
enÊe‰L el‡ ÌÈ„Ú ÔÈ‡ - BÈc ¯Ó‚ ˙aMa ÈLa¿≈ƒ««»ƒ¿«ƒ≈≈ƒ≈∆«
¯·k ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ˙Úa ÌB˜Ó ÏkÓ È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰∆¡»ƒ∆¬≈ƒ»»»≈∆≈ƒ»»¿»

‰‚È¯‰Ï BÈc ¯Ó‚10Ò˜ ÈÓeÏLz ÔÈÚÏ ÔÎÂ .11. ƒ¿«ƒ«¬ƒ»¿≈¿ƒ¿««¿≈¿»
„Á‡a :e¯Ó‡Â ˙aMa ÈLÈÏLa ÌÈL e‡a ?„ˆÈk≈«»¿«ƒƒ¿ƒƒ««»¿»¿¿∆»

Á·ËÂ ·b ˙aMa12:e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,BÈc ¯Ó‚Â ««»»«¿»«¿ƒ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿
·¯Úa Ï·‡ ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰ enÚ ˙aMa „Á‡a¿∆»««»ƒ»¡ƒ∆¿»»¬»¿∆∆
·b ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡ elÙ‡ ;BÈc ¯Ó‚ ˙aL«»ƒ¿«ƒ¬ƒ»¿¿∆»««»»«

¯ÎÓe Á·ËÂ13BÈc ¯Ó‚ ˙aMa ÈL·e ,14ÌÈ„Ú ÔÈ‡ - ¿»«»«¿≈ƒ««»ƒ¿«ƒ≈≈ƒ
˙Úa ÌB˜Ó ÏkÓ È¯‰L ,ÔÈÓlLÓ enÊe‰L el‡≈∆«¿«¿ƒ∆¬≈ƒ»»»≈

ÌlLÏ ‰È‰ ·iÁ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L15.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈ƒ»»«»»»¿«≈¿≈…«≈»∆

מהראשונים.7) יותר חובתו נהרג 8)שהקדימו הנידון
זוממים  שהרי נהרגים, והראשונים האחרונים, עדות ע"פ

שעידי 9)הם. גם ומה מיתה, חיוב בר עדיין היה ולא
מכוונים  היו לא ושמא וחקירה, דרישה צריכים נפשות
שרצו  נמצא לגמרי, אותו פוטרים ביתֿדין והיו עדותם,
א  ה, (מכות למות ראוי שאינו מי את מיתה לחייב

שם). שנתחייב 10)וב'תוספות' באדם שהעידו נמצא
הל' לקמן והשווה (שם). כבר שמת כאדם הוא והרי למות,
אחר  וקלל, והכהו שבא אחר "אבל הי"ב: פ"ה, ממרים
הואיל  פטור, זה הרי תשובה, שעשה אע"פ דינו, שנגמר

למיתה". הולך כדיני 11)והוא דינו פטור, בו שהמודה
הדין. גמר לעדות המעשה, גוף עדות בין בו לחלק נפשות

ככתוב 12) חמשה, בתשלומי חייב והריהו חבירו, של שורו
לז. כא, מכר.13)בשמות תימן:14)או ובכתבֿיד

דינו. ונגמר וטבח גנב בשבת בשני אמרו שכבר 15)אפילו

גוף  על אלא דינו, גמר על העידו לא אם אבל דינו. נגמר
ובאו  וטבח, גנב בשבת באחד הראשונים: שאמרו המעשה,
שבת  בערב אלא הייתם, עמנו בשבת באחד ואמרו: שנים
בו  שהעידו שבשעה משלמים, הראשונים הרי וטבח, גנב
והיה  ומודה מקדים הנידון היה ושמא דינו, נגמר לא עדיין
שהפסידוהו  נמצא עדים, באו ואח"כ בקנס מודה כדין נפטר,
"חיוב  בעדות אבל קנס, בתשלומי ודוקא שם). (מכות לשלם
אחר  כלום, אותו מפסידים היו לא שהרי פטורים, ממון"
עדים, באו לא שאפילו שם), (רש"י ועומד מחוייב שהוא
אפילו  לשלם עליו ומוטל חייב, שהוא בעצמו הנידון יודע

שם). איגר, עקיבא (רבי ביתֿדין חייבוהו כשלא

.‚ÔÈÓÓBÊ ÔÈOÚ ¯ËM‰ È„Ú ÔÈ‡16˙È·a e¯Ó‡iL „Ú ≈≈≈«¿»«¬ƒ¿ƒ«∆…¿¿≈
e‰e·˙k BpÓÊa ‰Ê ¯ËL :ÔÈc17Ï·‡ .e‰e¯Á‡ ‡ÏÂ ƒ¿»∆ƒ¿«¿«¿¿…≈«¿¬»

„Á‡a ¯ËL ÏL BpÓfL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk e¯Ó‡ ‡Ï Ì‡ƒ…»¿≈««ƒ∆¿«∆¿»¿∆»
¯ËM‰ È„ÚL e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÈÏLe¯Èa ÔÒÈa¿ƒ»ƒ»«ƒ»≈ƒ¿≈ƒ∆≈≈«¿»

‰Ê ÌBÈa Ï··a Ì‰nÚ eÈ‰18ÌÈ„Ú‰Â ¯Lk ¯ËM‰ - »ƒ»∆¿»∆¿∆«¿»»≈¿»≈ƒ
e‰e·˙kL ¯LÙ‡L ;ÌÈ¯Lk19eÈ‰LÎe ,e‰e¯Á‡Â ¿≈ƒ∆∆¿»∆¿»¿≈¬¿∆»

e¯Á‡Â ,ÌL ‰Ê ¯ËL e·˙k ¯„‡a „Á‡a ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿∆»«¬»»¿¿»∆»¿≈¬
BpÓÊ20ÔÒÈa BpÓÊ e·˙ÎÂ21,e‰e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡ . ¿«¿»¿¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿

enÊe‰Â22ÌBi‰ ÌÈÚ„BiL ÌÈ„Ú ÌL LÈ Ì‡ : ¿«ƒ≈»≈ƒ∆¿ƒ«
eÓ˙ÁL23¯ËM‰ ‰Ê e‡¯L ÌÈ„Ú B‡ ,¯ËM‰ ÏÚ ∆»¿««¿»≈ƒ∆»∆«¿»

ÈBÏt ÌBÈa Ba Ì„È ˙ÓÈ˙ÁÂ24È¯‰ - enÊe‰L ÔÂÈk , «¬ƒ«»»¿¿ƒ≈»∆«¬≈
;¯ËM‰ ÏÚ eÓ˙ÁL Ú„BpL ÌBiÓ Ú¯ÙÓÏ eÏÒÙƒ¿¿¿«¿≈«ƒ∆«∆»¿««¿»
ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ¯ËM‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ«¬ƒ««¿»¬≈≈¿ƒ

‰ÓÈ˙Á‰ ˙Úa ÔÈc ˙È·a Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL25Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈«¬ƒ»¬»ƒ
Ô˙e„Ú e‡¯L ÌÈ„Ú ÔÈ‡26- Ì„wÓ ¯ËM‰ e‡¯ ‡ÏÂ ≈≈ƒ∆»≈»¿…»«¿»ƒ…∆

‡l‡ ÔÈÏÒÙ ÔÈ‡·˙k ‰fL ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰L ˙ÚÓ ≈ƒ¿»ƒ∆»≈≈∆≈ƒ¿≈ƒ∆∆¿«
Ô„È27¯LÙ‡L ;e‰e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡Â28‰Ê ÌBÈaL »»¿»¿ƒ¿«¿«¿∆∆¿»∆¿∆

LiL ¯ËM‰ ÏÚ eÓ˙Á ÌBia Ba ,ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰L∆≈ƒ¿≈ƒ«»¿««¿»∆≈
ÌÈL ‰nk BÏ29e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡Â e¯wL Ì‰Â ,30. «»»ƒ¿≈ƒ¿¿»¿ƒ¿«»«¿

בשטר.16) חתימתם בו 17)על בו, הרשום הזמן באותו
עליו. חתמנו בבבל 18)ביום לראות להם היה ואיֿאפשר

זוממים. איפוא נמצאו בירושלים, שנעשה מה
העדות.19) מעשה את בראותם בו 20)בירושלים, רשמו

מאוחר. שמא 21)תאריך "חיישינן א לב, סנהדרין
המלוה  מחל שהרי כשר, מאוחר ושטר וכתבוהו". איחרוהו
מהתאריך  אלא הלקוחות מן יטרוף ולא שעבודו על
שם. כמבואר הלקוחות, לגבי מעלה זו והרי ואילך, המאוחר
או  בשבת כתוב שזמנו "שטר אמרו: א קעא, ובבבאֿבתרא
ידוע  שהדבר וכשר", הוא מאוחר שטר בתשרי, בעשרה
רבינו  כדברי אחרוהו, ולפיכך בשבת כותבים שאין הוא,

ה"ד. פכ"ג, מלוה נפסל 22)בהל' זומם שעד ידוע, והדבר
ה"ד. פ"י, לעיל כמבואר בביתֿדין, שהעיד מעת למפרע
זמן  מאותו שהעידו העדויות, כל של דינם מה ומעתה,

ואילך? בשטר על 23)הכתוב בו שחתמו תימן: ובכת"י
הכתוב 24)השטר. הזמן אינו ואפילו שהוא, יום באיזה
שבעלֿפה,25)בשטר. לעדות הזמה דין שיש כשם נמצא,

לבבאֿקמא  (רי"ף בשטר העדים חתימת על הזמה חלה כך
ב). שחתמו.26)עב, בשעה  לאשר 27)חתימתם,
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שאפשר.28)חתימתם. תימן: בו 29)בכת"י שכתוב
שנים. כמה מלפני לפסול 30)זמן איֿאפשר ולפיכך

מזמן  העדים אלה ע"י שנחתמו השטרות כל את מספק
אין  כי בביתֿדין, העדתם יום עד שהוזם, בשטר הכתוב
ברי"ף  (הכל עצמם עלֿפי למפרע נפסלים זוממים עדים
למעיד  דומה? זה למה מסביר: שם יוסף' וב'נמוקי שם).
וכי  והוזם, מנה, מפלוני פלוני לוה שנים שלש לפני ואומר:
אלא  נפסל אינו למפרע, שנים שלש שיפסל דעתך על תעלה
וראה  שבשטר. עדות על בהזמה והואֿהדין עדותו, משעת

פ"ב. סוף לכתובות בר"ן

ה'תש"פ  סיון י"ב חמישי יום

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
לעדות 1) כשרים שיהיו עד נענשים זוממים העדים שאין

לעדות  נפשות, עדות בין בהזמה ההבדל שניהם. ויזומו
או  טריפה, איש על בעדות הזמה ממון. או מכות בעונש
לא  בה שאין בעדות הזמה דין טריפה. היו עצמם שהעדים
בת  על בעדות הזמה עונש ממוני. חיוב ולא גופני עונש חיוב

שזינתה. כהן

.‡ÔÈÓlLÓ ‡ÏÂ ÔÈ˜BÏ ‡ÏÂ ÔÈ‚¯‰ ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú ÔÈ‡≈≈ƒ¿ƒ∆¡»ƒ¿…ƒ¿…¿«¿ƒ
˙e„ÚÏ ÔÈÈe‡¯ Ì‰ÈL eÈ‰iL „Ú2enÊÈÂ ,3Ì‰ÈL «∆ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿≈¿»…¿≈∆

ÔÈc‰ ¯Ó‚pL ¯Á‡4„·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÌÊe‰ Ì‡ Ï·‡ .5, ««∆ƒ¿««ƒ¬»ƒ«∆»≈∆ƒ¿«
ÔÈc ¯Ób ¯Á‡ B‡ ,ÔÈc ¯Ób Ì„˜ Ì‰ÈL enÊe‰L B‡∆«¿≈∆…∆¿«ƒ««¿«ƒ

ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ6Û‡ ,ÔÈLÚ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»∆»≈∆»»≈∆¡»ƒ«
‰¯BzaL ˙e„Ú ÏÎÏ eÏÒÙÂ enÊe‰L Èt ÏÚ7. «ƒ∆«¿ƒ¿¿¿»≈∆«»

בטילה,2) עדותם הרי להעיד, פסול נמצא מהם אחד שאם
(כסף  נענשים אינם וממילא ג, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר
היה  לא אחד עד פי על שהרי מנמק: ספר" וב"קרית משנה).
זמם. כאשר בו; קורא אתה אין וממילא מתחייב, הנידון

ויוזמו.3) שי"א: וינציאה כא)4)בדפוס כ, (דברים שנאמר
הדין  שייגמר עד נהרגים אינם - בנפש" נפש עינך תחוס "ולא
כבר  וכאילו כמת, דינו - דינו שנגמר אחר כי ב). ה, (מכות

נפשו. את יח)5)לקחו (שם, שנאמר רש"י: ומפרש שם,
מקום  כל מר: ואמר - העד" שקר עד והנה השופטים "ודרשו
אחד, הכתוב לך שיפרוט עד שניים, כאן הרי "עד" שנאמר
הלכה  לקמן וראה שניהם. שיוזמו עד נהרגים שאינם מכאן,

נהרגים.6)ג. אינם ושוב ממילא, עדותם בטלה ואז
שאפילו 7) ד, הלכה י, פרק לעיל המבואר זומם, עד כדין

עדות. לכל פסול זה הרי ושילם, בלבד, ממון בעדות הוזם

.·ÔÈ‡ - enÊe‰ Ck ¯Á‡Â ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê ‚¯‰∆¡«∆∆≈ƒ»»¿««»«≈»
ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ‚¯‰8- ˙BOÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k :¯Ó‡pL . ∆¡»ƒƒ«ƒ∆∆¡««¬∆»««¬
‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ9‰Ê ¯·„Â .10‰Ïaw‰ ÈtÓ11Ì‡ Ï·‡ . «¬«ƒ…»»¿»»∆ƒƒ««»»¬»ƒ

ÔÈ˜BÏ - ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê ‰˜Ï12ÔBÓn‰ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . »»∆∆≈ƒ»»ƒ¿≈ƒ»»«»
ÂÈÏÚ·Ï ¯ÊBÁ - Ô˙e„Úa ‰Ê „ÈÏ ‰Ê „iÓ13ÔÈÓlLÓe , ƒ«∆¿«∆¿≈»≈ƒ¿»»¿«¿ƒ

BÏ14.

כשנהרג 8) נהרגים, - נהרג כשלא אם לומר, וחומר, קל מדין
וחומר). קל (=דין הדין מן עונשים שאין שכן, כל לא -

קיים"9) אחיו והרי לאחיו, לעשות זמם "כאשר שם: מכות

עשה  כאשר ולא זמם, כאשר מדגישים: אנו שאם כלומר, -
זה  הרי נהרג כבר אם קיים, שאחיו לומר, בהכרח הרי -
רש"י  והשווה שם) לתורה תמימה" ("תורה עשה" "כאשר
שהדגישה  וזהו נהרגין. אין המתחיל דיבור ב יא , בחולין
כי  נפש, תחת נפש ולא בנפש" "נפש (שם) ואמרה תורה
תחת  בו: לומר יצדק ולא נהרג, לא כשעדיין מדבר הכתוב
שם). (מלבי"ם שנהרגה הנפש תחת שמשמעה נפש,

נהרגים.10) העדים אין הנידון נהרג שקיבל 11)שאם
הכתוב  שגילה לומר, יש הרי הדין, שמצד מסיני. משה
נפטרנו  לא זה משום אבל בלבד, הזימום על אפילו שחייב
ורבי  שם). (מלבי"ם עדותו פי על מעשה נעשה כשכבר
שאם  הדבר, את מסביר לתורה בפירושו מברטנורה עובדיה
יביאו  הנהרג שקרובי סוף, לדבר אין נהרגים, - הרגו תאמר:
את  להזים יביאו הנהרגים וקרובי העדים, את להזים עדים
לעז  להוציא שלא כדי ועוד, העולם. סוף עד וכן המזימים,
לאמיתו. אמת דין דנו שלא עליהם, לומר הדיינים, על

חייב 12) היה לא אילו לומר, מקום יש מיתה בעונש רק כי
בעדתֿ ניצב (=שהוא הקב"ה מניח היה לא מיתה , הנידון
לאלוקים  המשפט כי מישראל, נפש שתאבד להסכים א'ל)
מוות, משפט לעדים אין ולפיכך בעוונו, מת ובוודאי הוא,
וראה  משנה, (כסף כן לומר מקום אין מלקות בעונש אבל

יט). פסוק שם לתורה, בממון:13)ברמב"ן לומר שאין
קוראים  אנו ותמיד בחזרה, ניתן שממון - עשה" כאשר "לא

א  ומחייבים עונשים אנו בממון כי וגם זמם", "כאשר ותם בו
"אין  הכלל: נאמר הגוף עונש על ורק וחומר, קל מדין
המתחיל  דיבור ב ד, קמא בבבא (תוספות הדין" מן עונשים
ג, פרק בתרא לבבא טוב יום בתוספות וראה זוממים). ועדים

ד. הנגנב 14)משנה זכה כאשר הקנס, בדמי הנידון וזכה
(רדב"ז). כפל בתשלומי

.‚˙È·a e„ÈÚ‰ Ì‡ ,‰‡Ó elÙ‡ ,‰LÏL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰»»≈ƒ¿»¬ƒ≈»ƒ≈ƒ¿≈
B¯·Á ¯Á‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk „ÈÚ‰Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔÈcƒ∆««∆¿≈ƒ»∆»≈∆««¬≈

¯ea„ È„k CB˙a15„Ú ÔÈLÚ ÔÈ‡ - Ô˙ˆ˜Ó enÊe‰Â , ¿¿≈ƒ¿«ƒ¿»»≈∆¡»ƒ«
Ôlk enÊeiL16¯˙È ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ˜ÒÙ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆«À»¬»ƒ»»∆¿≈≈∆»∆»≈

·¯Ï „ÈÓÏz ÌBÏL ˙Ï‡L È„k ‡e‰L ,¯ea„ È„kÓ17 ƒ¿≈ƒ∆¿≈¿≈«»«¿ƒ¿«
ÔÈLÚ - enÊe‰L ÌÈM‰Â ;˙e„Ú‰ ‰˜ÏÁ È¯‰ -18, ¬≈∆¿¿»»≈¿«¿«ƒ∆«∆¡»ƒ

È¯·„Â Ô‰È¯·c ÔÈa ‰È‰L ,ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈM‰Â¿«¿«ƒ»¬≈ƒ∆»»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈
ÔÈLÚ ÔÈ‡ - ˜ÒÙ‰ ÌÈBL‡¯‰19Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒƒ∆¿≈≈∆¡»ƒ¿««ƒ

dlk ˙e„Ú‰ ‰ÏËaL20˙Á‡ ˙k Ô‰L ÈtÓ ;21ÏÈ‡B‰ , ∆»¿»»≈À»ƒ¿≈∆≈«««ƒ
dlk ‰ÏÒÙ - d˙ˆ˜Ó ‰ÏÒÙÂ22. ¿ƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿¿»À»

חבירו.15) של אינם 16)סיומו אחת עדות שהם מכיוון
אומר: שהכתוב ב), ה, (מכות כולם שיוזמו עד נהרגים

(רש"י). כאחד הם הרי העד" שקר עד האומר:17)"והנה
י"ז. הלכה ב, פרק שבועות הלכות ראה רבי, עליך שלום

כיתי 18) כשתי הן הרי הוזמו, לא שהאחרונים פי על אף
נפרדות. לא 19)עדים והלא ייענשו, למה לכאורה,

אומר, הייתי כאחד הדין בבית שהופיעו מפני אלא הוזמו?
אומר  והכתוב רשע, עם ידם ששּתּו על לעונש הם שראויים
את  ה' פרץ אחזיהו עם "בהתחברך לז) כ, הימיםֿב (דברי
ידעו, ולא הואיל נענשים, שאינם רבינו משמיענו - מעשיך"
לא  משנה" ה"לחם ולדעת (רדב"ז). רשעים שהראשונים
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שאפשר.28)חתימתם. תימן: בו 29)בכת"י שכתוב
שנים. כמה מלפני לפסול 30)זמן איֿאפשר ולפיכך

מזמן  העדים אלה ע"י שנחתמו השטרות כל את מספק
אין  כי בביתֿדין, העדתם יום עד שהוזם, בשטר הכתוב
ברי"ף  (הכל עצמם עלֿפי למפרע נפסלים זוממים עדים
למעיד  דומה? זה למה מסביר: שם יוסף' וב'נמוקי שם).
וכי  והוזם, מנה, מפלוני פלוני לוה שנים שלש לפני ואומר:
אלא  נפסל אינו למפרע, שנים שלש שיפסל דעתך על תעלה
וראה  שבשטר. עדות על בהזמה והואֿהדין עדותו, משעת

פ"ב. סוף לכתובות בר"ן

ה'תש"פ  סיון י"ב חמישי יום

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
לעדות 1) כשרים שיהיו עד נענשים זוממים העדים שאין

לעדות  נפשות, עדות בין בהזמה ההבדל שניהם. ויזומו
או  טריפה, איש על בעדות הזמה ממון. או מכות בעונש
לא  בה שאין בעדות הזמה דין טריפה. היו עצמם שהעדים
בת  על בעדות הזמה עונש ממוני. חיוב ולא גופני עונש חיוב

שזינתה. כהן

.‡ÔÈÓlLÓ ‡ÏÂ ÔÈ˜BÏ ‡ÏÂ ÔÈ‚¯‰ ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú ÔÈ‡≈≈ƒ¿ƒ∆¡»ƒ¿…ƒ¿…¿«¿ƒ
˙e„ÚÏ ÔÈÈe‡¯ Ì‰ÈL eÈ‰iL „Ú2enÊÈÂ ,3Ì‰ÈL «∆ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿≈¿»…¿≈∆

ÔÈc‰ ¯Ó‚pL ¯Á‡4„·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÌÊe‰ Ì‡ Ï·‡ .5, ««∆ƒ¿««ƒ¬»ƒ«∆»≈∆ƒ¿«
ÔÈc ¯Ób ¯Á‡ B‡ ,ÔÈc ¯Ób Ì„˜ Ì‰ÈL enÊe‰L B‡∆«¿≈∆…∆¿«ƒ««¿«ƒ

ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ6Û‡ ,ÔÈLÚ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»∆»≈∆»»≈∆¡»ƒ«
‰¯BzaL ˙e„Ú ÏÎÏ eÏÒÙÂ enÊe‰L Èt ÏÚ7. «ƒ∆«¿ƒ¿¿¿»≈∆«»

בטילה,2) עדותם הרי להעיד, פסול נמצא מהם אחד שאם
(כסף  נענשים אינם וממילא ג, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר
היה  לא אחד עד פי על שהרי מנמק: ספר" וב"קרית משנה).
זמם. כאשר בו; קורא אתה אין וממילא מתחייב, הנידון

ויוזמו.3) שי"א: וינציאה כא)4)בדפוס כ, (דברים שנאמר
הדין  שייגמר עד נהרגים אינם - בנפש" נפש עינך תחוס "ולא
כבר  וכאילו כמת, דינו - דינו שנגמר אחר כי ב). ה, (מכות

נפשו. את יח)5)לקחו (שם, שנאמר רש"י: ומפרש שם,
מקום  כל מר: ואמר - העד" שקר עד והנה השופטים "ודרשו
אחד, הכתוב לך שיפרוט עד שניים, כאן הרי "עד" שנאמר
הלכה  לקמן וראה שניהם. שיוזמו עד נהרגים שאינם מכאן,

נהרגים.6)ג. אינם ושוב ממילא, עדותם בטלה ואז
שאפילו 7) ד, הלכה י, פרק לעיל המבואר זומם, עד כדין

עדות. לכל פסול זה הרי ושילם, בלבד, ממון בעדות הוזם

.·ÔÈ‡ - enÊe‰ Ck ¯Á‡Â ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê ‚¯‰∆¡«∆∆≈ƒ»»¿««»«≈»
ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ‚¯‰8- ˙BOÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k :¯Ó‡pL . ∆¡»ƒƒ«ƒ∆∆¡««¬∆»««¬
‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ9‰Ê ¯·„Â .10‰Ïaw‰ ÈtÓ11Ì‡ Ï·‡ . «¬«ƒ…»»¿»»∆ƒƒ««»»¬»ƒ

ÔÈ˜BÏ - ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê ‰˜Ï12ÔBÓn‰ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . »»∆∆≈ƒ»»ƒ¿≈ƒ»»«»
ÂÈÏÚ·Ï ¯ÊBÁ - Ô˙e„Úa ‰Ê „ÈÏ ‰Ê „iÓ13ÔÈÓlLÓe , ƒ«∆¿«∆¿≈»≈ƒ¿»»¿«¿ƒ

BÏ14.

כשנהרג 8) נהרגים, - נהרג כשלא אם לומר, וחומר, קל מדין
וחומר). קל (=דין הדין מן עונשים שאין שכן, כל לא -

קיים"9) אחיו והרי לאחיו, לעשות זמם "כאשר שם: מכות

עשה  כאשר ולא זמם, כאשר מדגישים: אנו שאם כלומר, -
זה  הרי נהרג כבר אם קיים, שאחיו לומר, בהכרח הרי -
רש"י  והשווה שם) לתורה תמימה" ("תורה עשה" "כאשר
שהדגישה  וזהו נהרגין. אין המתחיל דיבור ב יא , בחולין
כי  נפש, תחת נפש ולא בנפש" "נפש (שם) ואמרה תורה
תחת  בו: לומר יצדק ולא נהרג, לא כשעדיין מדבר הכתוב
שם). (מלבי"ם שנהרגה הנפש תחת שמשמעה נפש,

נהרגים.10) העדים אין הנידון נהרג שקיבל 11)שאם
הכתוב  שגילה לומר, יש הרי הדין, שמצד מסיני. משה
נפטרנו  לא זה משום אבל בלבד, הזימום על אפילו שחייב
ורבי  שם). (מלבי"ם עדותו פי על מעשה נעשה כשכבר
שאם  הדבר, את מסביר לתורה בפירושו מברטנורה עובדיה
יביאו  הנהרג שקרובי סוף, לדבר אין נהרגים, - הרגו תאמר:
את  להזים יביאו הנהרגים וקרובי העדים, את להזים עדים
לעז  להוציא שלא כדי ועוד, העולם. סוף עד וכן המזימים,
לאמיתו. אמת דין דנו שלא עליהם, לומר הדיינים, על

חייב 12) היה לא אילו לומר, מקום יש מיתה בעונש רק כי
בעדתֿ ניצב (=שהוא הקב"ה מניח היה לא מיתה , הנידון
לאלוקים  המשפט כי מישראל, נפש שתאבד להסכים א'ל)
מוות, משפט לעדים אין ולפיכך בעוונו, מת ובוודאי הוא,
וראה  משנה, (כסף כן לומר מקום אין מלקות בעונש אבל

יט). פסוק שם לתורה, בממון:13)ברמב"ן לומר שאין
קוראים  אנו ותמיד בחזרה, ניתן שממון - עשה" כאשר "לא

א  ומחייבים עונשים אנו בממון כי וגם זמם", "כאשר ותם בו
"אין  הכלל: נאמר הגוף עונש על ורק וחומר, קל מדין
המתחיל  דיבור ב ד, קמא בבבא (תוספות הדין" מן עונשים
ג, פרק בתרא לבבא טוב יום בתוספות וראה זוממים). ועדים

ד. הנגנב 14)משנה זכה כאשר הקנס, בדמי הנידון וזכה
(רדב"ז). כפל בתשלומי

.‚˙È·a e„ÈÚ‰ Ì‡ ,‰‡Ó elÙ‡ ,‰LÏL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰»»≈ƒ¿»¬ƒ≈»ƒ≈ƒ¿≈
B¯·Á ¯Á‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk „ÈÚ‰Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔÈcƒ∆««∆¿≈ƒ»∆»≈∆««¬≈

¯ea„ È„k CB˙a15„Ú ÔÈLÚ ÔÈ‡ - Ô˙ˆ˜Ó enÊe‰Â , ¿¿≈ƒ¿«ƒ¿»»≈∆¡»ƒ«
Ôlk enÊeiL16¯˙È ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ˜ÒÙ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆«À»¬»ƒ»»∆¿≈≈∆»∆»≈

·¯Ï „ÈÓÏz ÌBÏL ˙Ï‡L È„k ‡e‰L ,¯ea„ È„kÓ17 ƒ¿≈ƒ∆¿≈¿≈«»«¿ƒ¿«
ÔÈLÚ - enÊe‰L ÌÈM‰Â ;˙e„Ú‰ ‰˜ÏÁ È¯‰ -18, ¬≈∆¿¿»»≈¿«¿«ƒ∆«∆¡»ƒ

È¯·„Â Ô‰È¯·c ÔÈa ‰È‰L ,ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈM‰Â¿«¿«ƒ»¬≈ƒ∆»»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈
ÔÈLÚ ÔÈ‡ - ˜ÒÙ‰ ÌÈBL‡¯‰19Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒƒ∆¿≈≈∆¡»ƒ¿««ƒ

dlk ˙e„Ú‰ ‰ÏËaL20˙Á‡ ˙k Ô‰L ÈtÓ ;21ÏÈ‡B‰ , ∆»¿»»≈À»ƒ¿≈∆≈«««ƒ
dlk ‰ÏÒÙ - d˙ˆ˜Ó ‰ÏÒÙÂ22. ¿ƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿¿»À»

חבירו.15) של אינם 16)סיומו אחת עדות שהם מכיוון
אומר: שהכתוב ב), ה, (מכות כולם שיוזמו עד נהרגים

(רש"י). כאחד הם הרי העד" שקר עד האומר:17)"והנה
י"ז. הלכה ב, פרק שבועות הלכות ראה רבי, עליך שלום

כיתי 18) כשתי הן הרי הוזמו, לא שהאחרונים פי על אף
נפרדות. לא 19)עדים והלא ייענשו, למה לכאורה,

אומר, הייתי כאחד הדין בבית שהופיעו מפני אלא הוזמו?
אומר  והכתוב רשע, עם ידם ששּתּו על לעונש הם שראויים
את  ה' פרץ אחזיהו עם "בהתחברך לז) כ, הימיםֿב (דברי
ידעו, ולא הואיל נענשים, שאינם רבינו משמיענו - מעשיך"
לא  משנה" ה"לחם ולדעת (רדב"ז). רשעים שהראשונים
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אחר  להעיד שבאו כיוון יוזמו, אם אפילו האחרונים ייענשו
נמצא  ידם, על מיתה נתחייב שכבר הראשונים, דיבור כדי

הרוג. אדם על אלא העידו נהרג 20)שלא הנידון שאין
האחרונים. עדות פי בית 21)על לפני אחת בבת שהופיעו

נחשבים 22)הדין. הם הזמה שלעניין והטעם, א. ו, מכות
נחשבים  הם עדותם ביטול ולעניין נפרדות, עדויות כשתי
רבא, אמר המתחיל דיבור שם התוספות פירשו כאחת,
מתחילה  ועדותם העדות, בהגדת תלוי הכול שבהזמה
הם  כאחד, העידו שלא וכיוון דין, בבית העדתם משעת
אחד  נמצא לעניין: אבל נפרדות, עדויות כשתי נחשבים
העדות, ראייתם משעת מתחלת שעדותם פסול, מהם
אחד  היה שראו שבעת ומכיוון אחת, בבת הייתה וראייתם

לא. או דיבור כדי תוך העידו אם לי מה פסול, מהם

.„ÈM‰ ¯Ó‡Â ,B˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ „Á‡‰ „ÈÚ‰23Û‡ : ≈ƒ»∆»¿∆¿¿»≈¿»««≈ƒ«
enÊe‰Â ,‰Êa ‡ˆBik Ô‰ :¯Ó‡L B‡ ,e‰BÓk È‡¬ƒ»∆»«≈«≈»∆¿«
.ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ˜BÏ B‡ ÔÈ‚¯‰ Ô‰ÈL È¯‰ - Ô‰ÈL¿≈∆¬≈¿≈∆∆¡»ƒƒ¿«¿ƒ

'Ô‰' B¯·Á ˙e„Ú ¯Á‡ ¯Ó‡L „Ú ÏkL24‰Ê È¯‰ - ∆»≈∆»«««≈¬≈≈¬≈∆
B¯·Á „ÈÚ‰L BÓk „ÈÚ‰Â ¯˜ÁpL ÈÓk25ÌÈ„ÚÏ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆∆¿«¿≈ƒ¿∆≈ƒ¬≈¿≈¿≈ƒ

‰‚‚L ÔÈÓÓBÊ26da ÔÈ‡L ÈÙÏ ,27CÎÈÙÏ .‰OÚÓ28 ¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈»«¬∆¿ƒ»
‰‡¯˙‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡29e¯‡aL BÓk ,30. ≈¿ƒƒ«¿»»¿∆≈«¿

דיבור.23) כדי זו 24)תוך תיבה ווינציאה, רומי בדפוסי
פרק 25)איננה. זרה עבודה הלכות והשווה א. ס, סנהדרין

שמעתי". כמותו אני אף אומר: השני "והעד ח הלכה ב,
ונענשים.26) חייבים שוגגים היו בדפוס 27)שאפילו

(במדבר  אומר והכתוב בהם. שאין תימן: יד בכתב וכן רומי
שיש  דבר - בשגגה" לעושה לכם יהיה אחת "תורה כט) טו,
בו  אין - מעשה בו שאין דבר שגגה, בו יש - מעשה בו
מעשה  דעביד "עד ב קנג, שבת והשווה (רדב"ז), שגגה
"ועדים  שנינו: א משנה א, פרק כריתות ובתוספתא בגופו".
קרבן, בהם אין דין בית מיתת בהן שיש פי על אף זוממים
אני  "מה ב ד, ויקרא כהנים ובתורת מעשה". בהן שאין
(=לעניין  זוממין? ועדים ואמו... אביו המקלל את מרבה
שאין  אלו יצאו ועשה, לומר: תלמוד בשגגה) קרבן הבאת

מעשה. שוגגים.28)בהם כשהם נענשים והם הואיל
שמא 29) למזיד, שוגג בין להבחין אלא התראה ניתנה שלא

י"ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל רבינו כלשון היה, שוגג
להצריך  אפשר איך נימקו: א לג, ובכתובות ב. הלכה
בלא  הנידון את להרוג רצו הם והלא זוממין, בעדים התראה
התרו  ולא נבראה, ולא הייתה לא עדותם (=שכל התראה
"ועשיתם  אמרה: והתורה עליה), מעידים שהם ההתראה בו
הנידון  את להרוג שרצו כשם לאחיו", לעשות זמם כאשר לו

התראה. בלא אף הם ייענשו כך התראה, פרק 30)בלא
ד. הלכה י"ח,

.‰e„ÈÚ‰ Ì‡ ‰‡n‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ ÌÈM‰L ÌLk¿≈∆«¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈»ƒ≈ƒ
˙Á‡ ˙·a ‰‡n‰31eÈ‰ elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈnÊÓ Ô‰ Ck , «≈»¿«««»≈¿ƒƒ»¬ƒ»

˙k ?„ˆÈk .ÌÈL ¯Á‡ ÌÈL e‡·e ˙k ÌÈMÓÁ¬ƒƒ«»¿«ƒ««¿«ƒ≈««
,ÌÈÏLe¯Èa ÔBÚÓL ˙‡ ‚¯‰L Ô·e‡¯ ÏÚ ‰„ÈÚ‰L∆≈ƒ»«¿≈∆»«∆ƒ¿ƒ»«ƒ

‰enÊ‰Â ÌÈ„Ú ÈL e‡·e32‰„ÈÚ‰Â ‰iL ˙k ˙‡·e , »¿≈≈ƒ∆¡ƒ»»«¿ƒ»¿≈ƒ»
,ÌÈÏLe¯Èa ÔBÚÓL ‚¯‰ Ô·e‡¯L ,dÓˆÚ ˙e„Ú d˙B‡»≈«¿»∆¿≈»«ƒ¿ƒ»«ƒ

ÔÎÂ ,‰iM‰ ˙k‰ BÊ Ì‚ ‰enÊ‰Â ÌÈM‰ Ô˙B‡ e„ÓÚÂ¿»¿»«¿«ƒ∆¡ƒ»««««¿ƒ»¿≈
Ô‰ Ôlk - ‰‡Ó elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·¯‰ ÔÎÂ ,˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿≈»¿ƒƒ¬ƒ≈»À»≈

ÔÈ‚¯‰33ÌÈM‰ el‡ Èt ÏÚ34. ∆¡»ƒ«ƒ≈«¿«ƒ

כמאה 31) "שהשניים ג הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר
כשניים". והזימו.32)ומאה תימן: יד ובכתב 33)בכתב

נהרגין. כולם מאה הם אפילו תימן: אומרים 34)יד ואין
שנטלו  היא, וסוטה סרה עדות של כת זו, היא "איסטטית"
א  ה, (מכות עליו להעיד הבא כל את להזים ביניהם, עצה

וברש"י).

.ÂÔBÚÓL ˙‡ ‚¯‰L Ô·e‡¯ ÏÚ ‰„ÈÚ‰L ˙k«∆≈ƒ»«¿≈∆»«∆ƒ¿
‰BL‡¯ ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ‰iL ˙k ‰‡·e ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ»»«¿ƒ»¿≈≈»∆««ƒ»

Ô·e‡¯ ÏˆpÈÂ ,ÔÈÓÓBf‰ ÌÈ„Ú‰ e‚¯‰È -35˙k ‰‡a . ≈»¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈»»«
‰iM‰ ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ˙ÈLÈÏL36˙k‰ ‚¯‰z - ¿ƒƒ¿≈≈»∆«««¿ƒ»≈»≈««

Ô·e‡¯e ‰iM‰37˙k ‰‡a .‰BL‡¯ ˙k‰ Ïˆp˙Â , «¿ƒ»¿≈¿ƒ»≈««ƒ»»»«
˙k‰ ‚¯‰z - ˙ÈLÈÏL ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿≈≈»∆««¿ƒƒ≈»≈««

‰BL‡¯‰Â ˙ÈLÈÏM‰38Ô·e‡¯ ÏˆpÈÂ ,39˙k‰Â «¿ƒƒ¿»ƒ»¿ƒ»≈¿≈¿««
- BÊ ˙‡ ‰nÊÓ BÊ ,˙k ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ÔÎÂ .‰iM‰«¿ƒ»¿≈¬ƒ≈≈»«¿ƒ»∆

˙ÒÎ ˙k40˙‡ˆBÈ ˙ÎÂ41. «ƒ¿∆∆¿«≈

אם 36)הנידון.35) כי הראשונה, הכת שנהרגה טרם
ב. הלכה לעיל כמבואר נהרגת, השנייה אין נהרגה

היא.37) כשרה הראשונה שהכת נתברר שהרי הנידון,
הזימה 38) היא והרי היא, כשרה השנייה שהכת שנתברר

הראשונה. הרי 39)את זוממת, הראשונה הכת שאם
ונקי. צדיק הנידון נפסלת 41)להעיד.40)ראובן

חמישים  להזים יכולים שניים אם כי ונענשת. מלהעיד
ששניים  שכן, כל הקודמת, בהלכה כמבואר נפרדות, כיתות
השניים  את מזימים האחרים שניים וכל שניים, מזימים
מפורשים  רבינו דברי ובאמת משנה). (כסף הקודמים
כת  חייב, "...הנדון ו משנה א, פרק מכות בתוספתא
וכן  יוצאה" אחת וכת נכנסת אחת כת פטורה... הראשונה

שם. דוד" ב"חסדי

.Ê‰Ù¯Ë LÈ‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú42- enÊe‰Â ,‚¯‰L ≈ƒ∆≈ƒ«ƒ¿≈»∆»«¿«
,ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ - Ô‰È„Èa e‰e‚¯‰ elÙ‡L ;ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡≈∆¡»ƒ∆¬ƒ¬»ƒ≈∆≈∆¡»ƒ

‰Ù¯Ë ‡e‰L ÈÙÏ43e„ÈÚ‰Â ,‰Ù¯Ë eÈ‰L ÌÈ„Ú‰ ÔÎÂ . ¿ƒ∆¿≈»¿≈»≈ƒ∆»¿≈»¿≈ƒ
ÔÈ·iÁL ¯·„a44ÔÈ‡ - enÊe‰Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ ¿»»∆«»ƒ»»ƒ«≈ƒ¿«≈

Ô‰ÈÓÓBÊ enÊeÈ Ì‡L ;ÔÈ‚¯‰45Ô‰ÈÓÓBÊ ÔÈ‡ -46 ∆¡»ƒ∆ƒ«¿≈∆≈¿≈∆
‰Ù¯Ë ‡l‡ enÊ‰ ‡lL ,ÔÈ‚¯‰47. ∆¡»ƒ∆…≈≈∆»¿≈»

ובה 42) רפואה לה שאין אומרים, שהרופאים מחלה, שחלה
ח. הלכה ב, פרק רוצח הלכות ראה את 43)ימות, וההורג

(סנהדרין  מת כאדם הוא שהרי אדם, מדיני פטור הטריפה
א). עליו.44)עח, אלו 46)מזימיהם.45)העובר

טריפה. שהם העדים את להרוג שזממו המזימים
שאי 47) עדות זו, עדות נמצאת פטור, הטריפה את וההורג

- להזימה יכול אתה שאי עדות וכל להזימה, יכול אתה
ט. הלכה ב, פרק רוצח הלכות והשווה (שם). עדות אינה

הדי  בית דן איך קשה, טריפה ועדיין עדי פי על מתחילה ן
אתה  אין אלה עדים הלא פיהם. על הנידון את להמית אלו,
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זו  אין וממילא נהרגין, מזימיהם אין שהרי להזימם, יכול
הדין  בית בהם הכיר לא עדותם, שבשעת וייתכן, עדות!

משנה). (כסף טריפה שהם

.ÁÚL¯ e‰eÚÈL¯‰Â ,„Á‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú48ÔÈ‡L ≈ƒ∆≈ƒ«∆»¿ƒ¿ƒ∆«∆≈
Ck ¯Á‡Â ,ÔBÓÓ ·eiÁ ‡ÏÂ ‰˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙e˜ÏÓ ‡Ï Ba…«¿¿…ƒ»¿…ƒ»¿««»
eÓÓÊ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜BÏ el‡ È¯‰ - enÊe‰«¬≈≈ƒ««ƒ∆…»¿
Ô‰k ÏÚ e„ÈÚ‰ ?„ˆÈk .ÔBÓÓ B·iÁÏ ‡ÏÂ ‰Ê ˙B˜Ï‰Ï¿«¿∆¿…¿«¿»≈«≈ƒ«…≈
Bn‡ ‰L¯b˙ eÈÙa :e„ÈÚ‰L ÔB‚k ,ÏÏÁ ‡e‰L49 ∆»»¿∆≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»ƒ

‰ˆÏÁ B‡50È¯‰ - enÊe‰Â ,ÈBÏt ÌBÈa ÈBÏt ÌB˜Óa ∆∆¿»ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿«¬≈
ÔÈ˜BÏ Ô‰51‰‚‚La ‚¯‰L Ì„‡ ÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .52, ≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ«»»∆»«ƒ¿»»

ÔÈÏBb ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ - enÊe‰Â53ÏL B¯BL ÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«ƒ¿≈»ƒ≈ƒ«∆
LÙp‰ ‚¯‰L ‰Ê54ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ Ô‰ È¯‰ - enÊe‰Â , ∆∆»««∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈

¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ55„·Úa ¯kÓpL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«¿ƒ∆«…∆≈ƒ»»∆ƒ¿«¿∆∆
È¯·Ú56enÊe‰Â ,ÔÈ˜BÏ -57ÈtÓ el‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Â . ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿»ƒ≈ƒƒ

Ô‰ ‰Ïaw‰58. ««»»≈

חלל 49)אשמה.48) זה, בן והרי מאביו, שנתעברה קודם
זרעו  יחלל "ולא טו) כא, (ויקרא ככתוב לכהונה, ופסול

לכהן 50)בעמיו". אסורה וחלוצה יבמה, של נעלו חלצה
מדברי  חלל זה, בן נמצא א). כד, (יבמות סופרים מדברי

א). ב, למכות (ר"ן אפשר 51)חכמים שאי שם, גמרא
בהם: לקיים חללים, ייעשו כהנים והם הוזמו אם לומר
ולא  לו - לו ועשיתם אומר: הכתוב שהרי - זמם" "כאשר
נפסול  ואם לעולם, זרעו את פסלת חלל, תעשהו ואם לזרעו,
זמם", "כאשר בו קיימת לא שוב זרעו, את ולא אותו רק
שם). (גמרא זרעו ואת הנידון את לפסול זמם הוא שהרי

גלות.52) שנאמר 53)וחייב תחתיו, יגלו בהם לומר שאין
הוא  - הערים" אחת אל ינוס "הוא ה) יט, (דברים ברוצח

זוממיו. (שמות 54)ולא ככתוב נפשו, כופר לשלם וחייב
נפשו". פדיון ונתן עליו יושת כופר "אם ל) כא,

אלא 55) נזקים, תשלומי כשאר ממוני חיוב אינו שהכופר
הזוממים  ואלה אדם, הרג ששורם הבעלים על הוא כפרה
עמוד  (שם אדם שום שורם הרג לא שהרי כפרה", "בני אינם
דֿה. הלכה י, פרק ממון נזקי הלכות והשווה וברש"י) ב

להימכר,56) דינו ונגמר לשלם מה לו ואין מחבירו, שגנב
ולדעת  בגניבתו". ונמכר לו אין "אם ב) כב, (שם ככתוב
שנמכר. במקום: שיימכר, כאן: לנסח יש מהרא"י" "נמוקי
אלא  זו אין נמכר, כבר שאם להימכר, דינו נגמר כלומר,
חיובי  כשאר רבו, את לעבוד אותו שמחייבים ממון, עדות

לוקים. ואינם הזוממים שמשלמים אינם 57)ממון, אבל
ולא  בגניבתו - "בגניבתו" שנאמר: זממו, כאשר נמכרים

שם). (מכות שילקו,58)בזממו מסיני, למשה נתקבל כך
שהבאנו  הדרשות שכל ממש. זממו כאשר בהם לקיים ולא
מידות, י"ג ממדרש נלמדו ולא הואיל שונים, מפסוקים לעיל

משנה). (כסף הקבלה פי על אלא נתפרשו לא כורחך על

.Ë˜Ècv‰ ˙‡ eÚÈL¯‰L ÌÈML :ÌÈÓÎÁ eÏa˜ Ck59 »ƒ¿¬»ƒ∆¿«ƒ∆ƒ¿ƒ∆««ƒ
Ô˙e„Úa ÚL¯‰ ˙‡ e˜Ècˆ‰Â60ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡·e , ¿ƒ¿ƒ∆»»»¿≈»»≈ƒ¬≈ƒ
˜Ècv‰ ˙‡ e˜Ècˆ‰Â ,ÌenÊ‰Â61ÚL¯‰ ˙‡ eÚÈL¯‰Â ∆¡ƒ¿ƒ¿ƒ∆««ƒ¿ƒ¿ƒ∆»»»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„Ú È¯‰ -62‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˜BÏ ¬≈≈ƒ»ƒƒƒ««ƒ∆…
B˙B˜Ï‰Ï ˜Ècv‰ eÚÈL¯‰63ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿¬»ƒ≈ƒ»»

·ÏÁa ¯Oa ÏÎ‡L64el‡ È¯‰ - ÊËÚL L·lL B‡ ∆»«»»¿»»∆»«««¿≈¬≈≈
ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL ÌeMÓ ÔÈ˜BÏ65. ƒƒ∆∆¡««¬ƒ∆«¬∆»«

מפשע.59) נקי שהוא מי על קשה 60)שהעלילו זו לשון
תקיים  הזמה איזו בעדותם החייב את זיכו אם כי להולמה,
"עדים  אלא: נזכר לא ב) ב, (מכות בגמרא ואמנם בהם,
אלא  לפרשה אפשר אי כורחך ועל הצדיק". את שהרשיעו
(=הצדקת) הראשונה הכת את המרשיעים זוממין, בזוממי
הצדיק, את מרשיעים נמצאו: (=הנידון), הרשע את ומזכים

המלך). עמק (הגהות הרשע את מעיקרו,61)ומצדיקים
הנידון. להרשיע.62)הוא שזממו העדים אלא 63)הם

זה  ועל הקודמת. בהלכה המנויים אלה וכל גלות, לחייבו
הצדיק  את "והצדיקו אֿב) כה, (דברים הכתוב מתכוון
שהוא  ברשע הרשע" הכות בן אם והיה הרשע את ִוהרשיעו
תענה  מ"לא ואזהרתו, שם). (מכות מדבר הכתוב זומם, עד

ב. ד, שם כמבואר שקר", עד זה 64)ברעך על שחייב ֵ
י  פרק לעיל ראה התורה, מן ג.מלקות הלכה כלומר,65),

של  פשוטו שזהו ואסמכתות, "רמזים" לשום בזה צורך אין
דינו  הרי לחבירו, מלקות לחייב אדם זמם שאם מקרא,

ללקות.

.È,Ô‰k ˙a ÌÚ Û‡pL Ô·e‡¯ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ«¿≈∆»«ƒ«…≈
‰Ù¯OÏ ˙Ù‡Bp‰ ÔÈ„Â ˜ÁÏ Ô·e‡¯ ÔÈc ¯Ó‚Â66, ¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»≈¿ƒ«∆∆ƒ¿≈»

‡ÏÂ ÔÈ˜Á el‡ È¯‰ - ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿¿¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿…
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .ÔÈÙ¯O67. ƒ¿»ƒ¿»»∆ƒƒ««»»

ג.66) הלכה ג, פרק ביאה איסורי בהלכות כמבואר
היא  - תישרף" באש מחללת "היא אמרו: א צ, ובסנהדרין
אשת  בועל כל כשאר אלא בשריפה, בועלה ואין בשריפה

לעשות 67)איש. זמם "כאשר שנאמר: שם, סנהדרין
מקום  כל רש"י ומפרש לאחותו" ולא לאחיו - לאחיו
הוקשו. לו חלוק, ודינם ואשה, איש מחייבים שבעדותם
קטן  שהיה כגון עדותם, פי על נידון הבועל היה לא ואפילו
הכירו  שלא או נהרג), ואינו ביאה (=שביאתו שנים תשע בן
ולא  בחנק העדים נידונים זאת בכל הבועל, את העדים
זוממיה, ולא - היא א) נא, (סנהדרין דרשו כן כי בשריפה,
א  ב, למכות (תוספות בשריפה זוממיה ואין בשריפה היא

כהן). בת זוממי המתחיל דיבור

ה'תש"פ  סיון י"ג שישי יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
הזמה 1) כתובתה. נפרעה ולא אשה גירושי על בעדות הזמה

קינוי  עדי עינו. את וסימא עבדו שן שהפיל אדון על בעדות
גנוב. שור מכירת או טביחה בעדות הזמה שהוזמו. וסתירה
עדות  והוזמו. שנים שלוש שדה באכילת עדים כתי שלוש
ופרטיה. ומכירתו איש גניבת עדות ומורה, בסורר זוממים
ותשלומי  מיתה המחייבת רע, שם הוצאת בעדות הזמה

כאחד. ממון

.‡L‡ L¯b ÈBÏtL e„ÈÚ‰L ÌÈ„ÚBz2dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ≈ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ≈≈ƒ¿¿…»«»
enÊe‰Â ,‰a˙k3Ì‡ ,¯ÁÓÏ ÔÈa ÌBi‰ ÔÈa ‡BÏ‰Â ; ¿À»¿««¬≈«≈¿»»ƒ

‰a˙k ÔzÏ BÙBÒ ,L¯b4Ì„‡ ‰ˆB¯ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ - ≈≈ƒ≈¿À»¿ƒ«»∆»»
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זו  אין וממילא נהרגין, מזימיהם אין שהרי להזימם, יכול
הדין  בית בהם הכיר לא עדותם, שבשעת וייתכן, עדות!

משנה). (כסף טריפה שהם

.ÁÚL¯ e‰eÚÈL¯‰Â ,„Á‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú48ÔÈ‡L ≈ƒ∆≈ƒ«∆»¿ƒ¿ƒ∆«∆≈
Ck ¯Á‡Â ,ÔBÓÓ ·eiÁ ‡ÏÂ ‰˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙e˜ÏÓ ‡Ï Ba…«¿¿…ƒ»¿…ƒ»¿««»
eÓÓÊ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜BÏ el‡ È¯‰ - enÊe‰«¬≈≈ƒ««ƒ∆…»¿
Ô‰k ÏÚ e„ÈÚ‰ ?„ˆÈk .ÔBÓÓ B·iÁÏ ‡ÏÂ ‰Ê ˙B˜Ï‰Ï¿«¿∆¿…¿«¿»≈«≈ƒ«…≈
Bn‡ ‰L¯b˙ eÈÙa :e„ÈÚ‰L ÔB‚k ,ÏÏÁ ‡e‰L49 ∆»»¿∆≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»ƒ

‰ˆÏÁ B‡50È¯‰ - enÊe‰Â ,ÈBÏt ÌBÈa ÈBÏt ÌB˜Óa ∆∆¿»ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿«¬≈
ÔÈ˜BÏ Ô‰51‰‚‚La ‚¯‰L Ì„‡ ÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .52, ≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ«»»∆»«ƒ¿»»

ÔÈÏBb ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ - enÊe‰Â53ÏL B¯BL ÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«ƒ¿≈»ƒ≈ƒ«∆
LÙp‰ ‚¯‰L ‰Ê54ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ Ô‰ È¯‰ - enÊe‰Â , ∆∆»««∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈

¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ55„·Úa ¯kÓpL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«¿ƒ∆«…∆≈ƒ»»∆ƒ¿«¿∆∆
È¯·Ú56enÊe‰Â ,ÔÈ˜BÏ -57ÈtÓ el‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Â . ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿»ƒ≈ƒƒ

Ô‰ ‰Ïaw‰58. ««»»≈

חלל 49)אשמה.48) זה, בן והרי מאביו, שנתעברה קודם
זרעו  יחלל "ולא טו) כא, (ויקרא ככתוב לכהונה, ופסול

לכהן 50)בעמיו". אסורה וחלוצה יבמה, של נעלו חלצה
מדברי  חלל זה, בן נמצא א). כד, (יבמות סופרים מדברי

א). ב, למכות (ר"ן אפשר 51)חכמים שאי שם, גמרא
בהם: לקיים חללים, ייעשו כהנים והם הוזמו אם לומר
ולא  לו - לו ועשיתם אומר: הכתוב שהרי - זמם" "כאשר
נפסול  ואם לעולם, זרעו את פסלת חלל, תעשהו ואם לזרעו,
זמם", "כאשר בו קיימת לא שוב זרעו, את ולא אותו רק
שם). (גמרא זרעו ואת הנידון את לפסול זמם הוא שהרי

גלות.52) שנאמר 53)וחייב תחתיו, יגלו בהם לומר שאין
הוא  - הערים" אחת אל ינוס "הוא ה) יט, (דברים ברוצח

זוממיו. (שמות 54)ולא ככתוב נפשו, כופר לשלם וחייב
נפשו". פדיון ונתן עליו יושת כופר "אם ל) כא,

אלא 55) נזקים, תשלומי כשאר ממוני חיוב אינו שהכופר
הזוממים  ואלה אדם, הרג ששורם הבעלים על הוא כפרה
עמוד  (שם אדם שום שורם הרג לא שהרי כפרה", "בני אינם
דֿה. הלכה י, פרק ממון נזקי הלכות והשווה וברש"י) ב

להימכר,56) דינו ונגמר לשלם מה לו ואין מחבירו, שגנב
ולדעת  בגניבתו". ונמכר לו אין "אם ב) כב, (שם ככתוב
שנמכר. במקום: שיימכר, כאן: לנסח יש מהרא"י" "נמוקי
אלא  זו אין נמכר, כבר שאם להימכר, דינו נגמר כלומר,
חיובי  כשאר רבו, את לעבוד אותו שמחייבים ממון, עדות

לוקים. ואינם הזוממים שמשלמים אינם 57)ממון, אבל
ולא  בגניבתו - "בגניבתו" שנאמר: זממו, כאשר נמכרים

שם). (מכות שילקו,58)בזממו מסיני, למשה נתקבל כך
שהבאנו  הדרשות שכל ממש. זממו כאשר בהם לקיים ולא
מידות, י"ג ממדרש נלמדו ולא הואיל שונים, מפסוקים לעיל

משנה). (כסף הקבלה פי על אלא נתפרשו לא כורחך על

.Ë˜Ècv‰ ˙‡ eÚÈL¯‰L ÌÈML :ÌÈÓÎÁ eÏa˜ Ck59 »ƒ¿¬»ƒ∆¿«ƒ∆ƒ¿ƒ∆««ƒ
Ô˙e„Úa ÚL¯‰ ˙‡ e˜Ècˆ‰Â60ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡·e , ¿ƒ¿ƒ∆»»»¿≈»»≈ƒ¬≈ƒ
˜Ècv‰ ˙‡ e˜Ècˆ‰Â ,ÌenÊ‰Â61ÚL¯‰ ˙‡ eÚÈL¯‰Â ∆¡ƒ¿ƒ¿ƒ∆««ƒ¿ƒ¿ƒ∆»»»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„Ú È¯‰ -62‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˜BÏ ¬≈≈ƒ»ƒƒƒ««ƒ∆…
B˙B˜Ï‰Ï ˜Ècv‰ eÚÈL¯‰63ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿¬»ƒ≈ƒ»»

·ÏÁa ¯Oa ÏÎ‡L64el‡ È¯‰ - ÊËÚL L·lL B‡ ∆»«»»¿»»∆»«««¿≈¬≈≈
ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL ÌeMÓ ÔÈ˜BÏ65. ƒƒ∆∆¡««¬ƒ∆«¬∆»«

מפשע.59) נקי שהוא מי על קשה 60)שהעלילו זו לשון
תקיים  הזמה איזו בעדותם החייב את זיכו אם כי להולמה,
"עדים  אלא: נזכר לא ב) ב, (מכות בגמרא ואמנם בהם,
אלא  לפרשה אפשר אי כורחך ועל הצדיק". את שהרשיעו
(=הצדקת) הראשונה הכת את המרשיעים זוממין, בזוממי
הצדיק, את מרשיעים נמצאו: (=הנידון), הרשע את ומזכים

המלך). עמק (הגהות הרשע את מעיקרו,61)ומצדיקים
הנידון. להרשיע.62)הוא שזממו העדים אלא 63)הם

זה  ועל הקודמת. בהלכה המנויים אלה וכל גלות, לחייבו
הצדיק  את "והצדיקו אֿב) כה, (דברים הכתוב מתכוון
שהוא  ברשע הרשע" הכות בן אם והיה הרשע את ִוהרשיעו
תענה  מ"לא ואזהרתו, שם). (מכות מדבר הכתוב זומם, עד

ב. ד, שם כמבואר שקר", עד זה 64)ברעך על שחייב ֵ
י  פרק לעיל ראה התורה, מן ג.מלקות הלכה כלומר,65),

של  פשוטו שזהו ואסמכתות, "רמזים" לשום בזה צורך אין
דינו  הרי לחבירו, מלקות לחייב אדם זמם שאם מקרא,

ללקות.

.È,Ô‰k ˙a ÌÚ Û‡pL Ô·e‡¯ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ«¿≈∆»«ƒ«…≈
‰Ù¯OÏ ˙Ù‡Bp‰ ÔÈ„Â ˜ÁÏ Ô·e‡¯ ÔÈc ¯Ó‚Â66, ¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»≈¿ƒ«∆∆ƒ¿≈»

‡ÏÂ ÔÈ˜Á el‡ È¯‰ - ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿¿¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿…
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .ÔÈÙ¯O67. ƒ¿»ƒ¿»»∆ƒƒ««»»

ג.66) הלכה ג, פרק ביאה איסורי בהלכות כמבואר
היא  - תישרף" באש מחללת "היא אמרו: א צ, ובסנהדרין
אשת  בועל כל כשאר אלא בשריפה, בועלה ואין בשריפה

לעשות 67)איש. זמם "כאשר שנאמר: שם, סנהדרין
מקום  כל רש"י ומפרש לאחותו" ולא לאחיו - לאחיו
הוקשו. לו חלוק, ודינם ואשה, איש מחייבים שבעדותם
קטן  שהיה כגון עדותם, פי על נידון הבועל היה לא ואפילו
הכירו  שלא או נהרג), ואינו ביאה (=שביאתו שנים תשע בן
ולא  בחנק העדים נידונים זאת בכל הבועל, את העדים
זוממיה, ולא - היא א) נא, (סנהדרין דרשו כן כי בשריפה,
א  ב, למכות (תוספות בשריפה זוממיה ואין בשריפה היא

כהן). בת זוממי המתחיל דיבור

ה'תש"פ  סיון י"ג שישי יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
הזמה 1) כתובתה. נפרעה ולא אשה גירושי על בעדות הזמה

קינוי  עדי עינו. את וסימא עבדו שן שהפיל אדון על בעדות
גנוב. שור מכירת או טביחה בעדות הזמה שהוזמו. וסתירה
עדות  והוזמו. שנים שלוש שדה באכילת עדים כתי שלוש
ופרטיה. ומכירתו איש גניבת עדות ומורה, בסורר זוממים
ותשלומי  מיתה המחייבת רע, שם הוצאת בעדות הזמה

כאחד. ממון

.‡L‡ L¯b ÈBÏtL e„ÈÚ‰L ÌÈ„ÚBz2dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ≈ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ≈≈ƒ¿¿…»«»
enÊe‰Â ,‰a˙k3Ì‡ ,¯ÁÓÏ ÔÈa ÌBi‰ ÔÈa ‡BÏ‰Â ; ¿À»¿««¬≈«≈¿»»ƒ

‰a˙k ÔzÏ BÙBÒ ,L¯b4Ì„‡ ‰ˆB¯ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ - ≈≈ƒ≈¿À»¿ƒ«»∆»»
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BÊ ÏL d˙a˙Îa ÔzÏ5‰‡‰ ˙·BËa d˙B‡ ¯kÓzL ,6, ƒ≈ƒ¿À»»∆∆ƒ¿…»¿«¬»»
BÊ ‰‡‰ ˙·BË ÈÓc ÔÈÓlLÓe7‰M‡a ÔÈ¯ÚLÓe . ¿«¿ƒ¿≈«¬»»¿«¬ƒ»ƒ»

B‡ ,‰˜Ê B‡ ‰ÏBÁ ‰˙È‰ ‰M‡‰ Ì‡L .d˙a˙Î·eƒ¿À»»∆ƒ»ƒ»»¿»»¿≈»
‰a˙k‰ ÈÓc ÔÈ‡ - dÏÚa ÔÈ·Ï dÈa ÌBÏL ‰È‰L∆»»»≈»¿≈«¿»≈¿≈«¿À»
‰‡È¯a ‰M‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‰ÈÓ„ BÓk ¯ÎnzLk¿∆ƒ»≈¿»∆»ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ»

‰pË˜e8LÈ Ì‡ ,9BfL ;‰ËË˜ Ô‰ÈÈa10ÔÓ ‰·B¯˜ ¿«»ƒ≈≈≈∆¿»»∆¿»ƒ
‰˙Èn‰ ÔÓ ‰˜BÁ¯e ÔÈLe¯b‰11‰‡‰ ˙·BË ÔÈ‡ ÔÎÂ . «≈ƒ¿»ƒ«ƒ»¿≈≈«¬»»

‰a˙k ÏL ‰‡‰ ˙·BË ÈÙÏ ‰a¯Ó‰ ‰a˙k ÏL∆¿À»«¿À»¿ƒ«¬»»∆¿À»
‡È‰ È¯‰ - ÊeÊ ÛÏ‡ d˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡L ;˙ËÚen‰«∆∆∆ƒ»¿»¿À»»∆∆¬≈ƒ

‰‡Óa ‰‡‰ ˙·BËa ˙¯kÓ12- ‰‡Ó ‰˙È‰ Ì‡Â , ƒ¿∆∆¿«¬»»¿≈»¿ƒ»¿»≈»
˙BÁÙa ‡l‡ ‰¯OÚa ˙¯kÓ dÈ‡13ÈÙk el‡ ÌÈ¯·c . ≈»ƒ¿∆∆«¬»»∆»¿»¿»ƒ≈¿ƒ

.ÌÈic‰ e¯ÚLiM ‰Ó«∆¿«¬««»ƒ

פלוני.2) ביום גירשתי,3)בפניהם, לא אומר הבעל וגם
כתובה. לה חייב כלום,4)ואיני הפסידוהו שלא נמצא

להפסידו. שרצו הכתובה כל לו לשלם נחייבם של 5)ואיך
זו. -6)אשה תתגרש או תתאלמן שאם מועטת, בהנאה

יצטרך  ולא בעלה, יירשנה - תמות ואם הלוקח, יטלנה
ולפיכך  שנתן, המעות מפסיד הלוקח נמצא כלום, לשלם
מעותיו. את מסּכן שהרי רב, סכום לאשה משלם ְֵַאינו

בדברי 7) לשון חסרון כאן יש למלך" ה"משנה לדעת לבעל.
טובת  דמי על העודף את ומשלמין להיות: וצריך רבינו.
ישלמו  ולמה להפסידו, באו האשה זכות לא שהרי, זו. הנאה
"טובת  על העודף שכל הכוונה, אלא זכותה. דמי את לבעל
סכום  אבל להפסידו, רצו זה שכל לבעל, ישלמו הנאתה"
עכשיו  גם שהרי הפסידוהו, לא הנאה" "טובת דמי
טובת  ברצון לה יתן לבעל, למכרה תרצה אם כשהוזמו,
מכתובתה  כלום תטול לא יגרשנה או ימות שאם הנאתה,
שאם  נמצא שמין), כיצד ד"ה א ג, למכות רש"י (ראה
זממו  ואלה שלשים, שוה הנאתה וטובת זוז, מאה כתובתה
עכשיו, גם שוה שהיא השלושים, להם מנכים מאה, לחייבו
להעיר  וראוי להפסידו. רצו שכך זוז, שבעים לו ומשלמים
זו. הנאה טובת דמי את ומשלימין הנוסח: תימן, שבכת"י

הנ"ל. לפירוש בהתאם תימן:9)צעירה.8)וזה בכת"י
יש. הקטטה.10)אז יסכים 11)בעלת לא שבעלה

כתובתה. לה לתת ויצטרך יגרשנה ובוודאי ממנה, לסבול
ובעלה  שתמות לחוש ואין ובריאה, היא צעירה שהרי

לזכות 12)יירשנה. כדי ממונו, לסכן ללוקח לו שכדאי
גדול. כדי 13)בסכום זוזים, עשרה לסכן להוט שאינו

א  ג, (מכות ללבו קוסם ואינו גדול שאינו בסכום לזכות
שם). הרי"ף וכפירוש ובכתובתה", "באשה

.·ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ÊeÊ ÛÏ‡ ÈBÏÙÏ ·iÁL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰≈ƒ«∆∆«»ƒ¿ƒ∆∆«¿»ƒ≈
Ô‡kÓ14LÓÁ „Ú :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ƒ»¿«¿ƒ¿«…∆≈«»≈

ÔÈ„ÓB‡ - ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡ ÌÈL»ƒ«««¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ
ÔzÏ Ì„‡ ‰ˆB¯ ‰nk15LÓÁ ÊeÊ ÛÏ‡ B„Èa eÈ‰ÈÂ «»∆»»ƒ≈¿ƒ¿¿»∆∆»≈

‰ÂlÏ Ôk ÔÈÓlLÓe ,ÌÈL16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿«¿ƒ≈«…∆¿≈…«≈»∆

ארוך,15)מעכשיו.14) מלוה עבורו שישיג מתווך, לאיזה
מלווה  הבאה ריבית אלא תורה אסרה לא כי ריבית, זו ואין

הט"ז. פ"ה, מלוה בהל' כמבואר א.16)למלוה, ג, מכות

ורבינו  שנים", עשר ועד מכאן אומר "והוא הנוסח: ושם
קושיית  את לעורר שלא כדי שנים", חמש "עד תיקן:
והיה  המלוה, את משמטת השמיטה שנת והלא שם, הגמרא
את  לשלם הפסידוהו שהעדים נמצא מלשלם, נפטר הלווה
שונים, תירוצים שם שתירצו ואע"פ הכל? וישלמו החוב,
לא  - משמטתו השביעית שאין ב"מלוה" עוסקת שהמשנה
באופן, שנים", חמש "עד ותיקן: בזה, להאריך רבינו רצה
דחוקים  בתירוצים צורך ואין תגיע, לא השמיטה ששנת

(כסףֿמשנה).

.‚Á‚pL ‰Ê ÏL B¯BL ÏÚ e„ÈÚ‰17ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ , ≈ƒ«∆∆∆»«¿ƒ¿¿¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ -18¯BM‰ ÔÈ‡ Ì‡Â .19ÈˆÁ ‰ÂL ¿«¿ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ≈«»∆¬ƒ

ÈˆÁ ÌlLÓ ÔÈ‡L ;„·Ïa ¯BM‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓ - ˜Ê∆∆¿«¿ƒ¿≈«ƒ¿«∆≈¿«≈¬ƒ
BÙebÓ ‡l‡ ˜Ê20ÏÎ‡L ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆∆»ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»∆»«

˜Ê ÔÈÓlLÓ - BÎel‰ C¯„a ÌÈÏk ¯aL B‡ ˙B¯t≈ƒ≈≈ƒ¿∆∆ƒ¿«¿ƒ∆∆
ÌÏL21.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »≈¿≈…«≈»∆

רעהו.17) שור הבעלים 18)את אין נגיחה נזקי שעל
ליגח, שור של דרכו ואין הואיל נזק, חצי אלא משלמים
אמרו: ב כד, ובבבאֿקמא ה"ב, פ"א ממון נזקי הל' ראה

אתינן". נזקא פלגא גברא של 20)המזיק.19)"לחיובי
החי  השור את "ומכרו לה) כא, (שמות ככתוב המזיק, השור
והשור  אחד, דינר אלא שוה השור אין ואם כספו", את וחצו
שהזיק  השור הרי לו: אומר דינרים, מאה שוה היה המת

ה"ג. שם ראה ולך, קחהו היפה 21)לפניך, מן
שלם, נזק לשלם חייבים ורגל" "שן נזקי שעל שבנכסיהם.
ונקראת  ברייתה, כמנהג תמיד לעשותם רגילה שהבהמה
מועד, "כל הוא: וכלל ה"ד), פ"א, ממון נזקי (הל' "מועדת"
שור  (=כגון תם וכל שבנכסים, היפה מן שלם נזק משלם
מגופו" נזק חצי משלם תמיד), כן לעשות דרכו שאין שנגח,

ה"ז). (שם,

.„Bc·Ú ÔL ÏÈt‰L ÈBÏt ÏÚ e„ÈÚ‰22Ck ¯Á‡Â ≈ƒ«¿ƒ∆ƒƒ≈«¿¿««»
BÈÚ ˙‡ ‡nÒ23„·Ú‰ ÈÓc ÔB„‡Ï ÔÈÓlLÓ - enÊe‰Â , ƒ≈∆≈¿«¿«¿ƒ»»¿≈»∆∆
BÈÚ ÈÓ„e24ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â BÈÚ ˙‡ ‡nqL e„ÈÚ‰ . ¿≈≈≈ƒ∆ƒ≈∆≈¿««»ƒƒ
BpL ˙‡25enÊe‰Â ,26ÔB„‡‰L ,CÙ‰ ¯·c‰ ‡ˆÓÂ , ∆ƒ¿«¿ƒ¿»«»»≈∆∆»»

BÈÚ ˙‡ ‡nÒ Ck ¯Á‡Â BpL ˙‡ ÏÈt‰27ÔÈÓlLÓ - ƒƒ∆ƒ¿««»ƒ≈∆≈¿«¿ƒ
„·ÚÏ ÔÈÚ ÈÓc28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈«ƒ»∆∆¿≈…«≈»∆

כז)22) שם, (שם ככתוב לחרות, להוציאו ועליו הכנעני,
שנו". תחת ישלחנו דמי 23)"לחפשי לעבד לשלם ועליו

הוא  והרי בןֿחורין, נעשה שנו את שהפיל שמשעה עינו,
איבריו. דמי לו לשלם שחייבים בןֿחורין שרצו 24)ככל

ב): עג, (בבאֿקמא עינו דמי ולחייבו העבד את להפסידו
והלא  שואל: והראב"ד לשלומי". בעי לרב עבד כוליה "דמי
עבדו  שן שהמפיל הי"א, פ"ד חובל בהל' כתב (רבינו) הוא
(הואיל  עינו דמי לו נותן ואינו בשנו יוצא עינו, סימא ואח"כ
לו), לשלם חייב אם הוא ספק שחרור, גט לו נתן לא ועדיין
כן, אם מידו, מוציאים אין רבו) מידי (=העבד תפס ואם
לא  בעצמו שהוא העבד, עין דמי לאדון העדים ישלמו למה
ואפשר, בעדותם. הפסידוהו שלא נמצא לו, משלם היה
דמי  מהעדים האדון תפס אם אלא לומר, רבינו נתכוון שלא
העבד  תפס שאם כשם מידו, מוציאים אין עבדו, עין
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מקיימים  כך מידו, מוציאים היו לא העדים (ע "פ מהאדון
"עמק  ובהגהות (לחםֿמשנה. לעשות זממו כאשר בהם
לו  וכתב שינו את שהפיל העידו שהעדים מתרץ, המלך"
הוא  חייב שלדבריהם עינו, את סימא ואח"כ שחרור, שטר
שחרור, שטר לו כתב וכבר הואיל עינו, דמי לעבד לשלם

הכל. ישלמו שנו.25)ולפיכך דמי לו שחייב נמצא
ונמצא 26) והוזמו אלא: אינן, אלו תיבות תימן, בכת"י

המדוייק. הנוסח שזהו סובר והכסףֿמשנה וכו'. הדבר
שינו.27) מדמי מרובים שהם עינו דמי לו לשלם וחייב
קמא 28) (בבא לזכותו שרצו שינו, דמי להם שינכו אחרי

ביום  שעוד אמרו, המזימים שהעדים לומר, וצריך ב). עג,
לו  ולשלם לשחררו ונתחייב לדין האדון הועמד שלפניֿכן
אחרי  המעשה יום את המזימים איחרו אם כי עינו, דמי
עליו, שהעידו יום שבאותו נמצא הזוממים, עדות תאריך
כל  דמי האדון את להפסיד ורצו המעשה, אירע לא עדיין
שעדיין  כולו, העבד דמי לאדון לשלם עליהם א"כ העבד,
וכנראה  א, עד, שם כמבואר כלל, חיוב בר האדון היה לא
ששם  ה"ב, פי"ט לעיל שכתב מה על זה בכל סמך שרבינו

(לחםֿמשנה). האלו הפרטים כל את כלל

.‰Èep˜ È„Ú29‰¯È˙Òe30ÔÈ˜BÏ - enÊe‰L31„Ú ‡a . ≈≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ»≈
‰¯È˙Òe Èep˜ ¯Á‡ ‰˙fL „ÈÚ‰Â „Á‡32‡ˆÓÂ] , ∆»¿≈ƒ∆»¿»««ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

d˙a˙k ÌlLÓ - ÌÓBÊ „Ú‰ B˙B‡33Ô‰Â ,ÌÈL eÈ‰ . »≈≈¿«≈¿À»»»¿«ƒ¿≈
[‰‡Óh‰Â ‰¯È˙q‰Â Èepw‰ È„Ú34- ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ , ≈≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«À¿»¿ƒ¿¿¿ƒ

ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,‰a˙k‰ „‚k ÔÈÓlLÓ35‡Ï ‰nÏÂ . ¿«¿ƒ¿∆∆«¿À»¿≈ƒ¿»»…
da e¯˙‰ ‡lL ÈÙÏ ?‰‡ÓËa e„ÈÚ‰ È¯‰Â ,e‚¯‰È36. ≈»¿«¬≈≈ƒ¿À¿»¿ƒ∆…ƒ¿»

פלוני.29) עם תיסתר שלא באשתו הבעל שהתרה
לה 30) שקינא אחרי פלוני עם שנסתרה עליה שמעידים

מי  שתשתה עד בעלה על אסורה זו והרי עליו, בעלה
ה"ב. פ"א, סוטה הל' ראה "לא 31)המרים, על שעברו

ואע"פ  ה"ט. פ"כ, לעיל וכמבואר שקר", עד ברעך תענה
עדים  נמצאו כתובתה, תפסיד המרים מי תשתה לא שאם
ש"לא  ממון, משלמים אינם זאת בכל ממון, הפסידוה אלו
והם  לשתות, מסירובה אלא כתובתה" מפסדת היא מכוחם
וב"קרבן  ה"א, פ"א סוטה (ירושלמי להשקותה אלא באו לא

שם). שותה,32)העדה" ואינה בעלה, על נאסרה והרי
הי"ד. פ"א, סוטה בהל' כמבואר כתובה, בלא ויוצאת

לעיל 33) כמבואר לוקה, אינו המשלם שכל לוקה, אינו אבל
והוזם, אחד עד שאפילו רבינו, מדברי ונראה ה"א. פי"ח,
וכן  זמם. כאשר משלם זה הרי לשלם, הנידון שחייב כל
אחד. עד ד"ה א ד, בבבאֿמציעא ה'תוספות' מדברי נראה
בזה. שנסתפק ה, ס"ק לח סימן חו"מ החושן" ב"קצות וראה

שראוה 34) הטומאה, על וגם הסתירה על גם שמעידים
אם  כי נתכוונו, כתובתה להפסידה ובוודאי בפניהם, נבעלת
להעיד  להם היה לא בעלה, על לאוסרה אלא נתכוונו לא
לא  אם לבעלה נאסרה בלבד בסתירה שהרי הטומאה, על
ה"ז. פ"י, שבועות הל' והשווה המשנה'), ('מרכבת תשתה

יב.35) אות לעיל בלא 36)כאמור נהרג אדם ואין
שלא  נמצא ה"אֿב, פי"ב, סנהדרין בהל' כמבואר התראה,
חיוב  צד כאן שיש שאע"פ רבינו ומשמיענו להרגה. נתכוונו
משלמים  בה התרו כשלא זאת בכל בה, התרו אילו מיתה,

וראה  (רדב"ז), מזה" גדול "בדין נתחייבו לא שהרי ממון,
ה"ה. פט"ז, סנהדרין הל' לעיל רבינו לשון

.Â¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL37, ¿«ƒ∆≈ƒ«∆∆»«¿»«»«
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el‡ enÊe‰Â ,¯ÎÓ B‡ Á·hL ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ¿«ƒ¬≈ƒ∆»«»«¿«≈
,ÏÙk ÈÓeÏLz ÔÈÓlLÓ ÌÈBL‡¯‰ È¯‰ - el‡Â»≈¬≈»ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈∆∆

‰LÏLe ÌÈL ÔÈÓlLÓ ÌÈB¯Á‡Â39enÊe‰ . ¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«
ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ ·pb‰ È¯‰ - „·Ïa ÌÈB¯Á‡‰40, »«¬ƒƒ¿«¬≈««»¿«≈«¿≈∆∆

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ·pbÏ ÔÈÓlLÓ ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ««»«¿≈«¿»»
‰MÓÁÂ41‰ÏËa - ÌÓBÊ ÌÈB¯Á‡‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÓ . «¬ƒ»ƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ≈»¿»

‰iL ˙e„Ú42- ÌÓBÊ ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÓ . ≈¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ»ƒƒ≈
˙e„Ú‰ Ïk ‰ÏËa43‰ÁÈ·h‰ ÔÈ‡ - ‰·b ÔÈ‡ Ì‡L ; »¿»»»≈∆ƒ≈¿≈»≈«¿ƒ»

ÌeÏk ÌlLÏ Bz·iÁÓ ‰¯ÈÎn‰ B‡44. «¿ƒ»¿««¿¿«≈¿

תחת 37) צאן וארבע השור, תחת בקר חמשה לשלם וחייב
לז). כא, (שמות בתורה ככתוב עב,38)השה, בבאֿקמא

עדות  ממילא בטלה הגניבה, על שכשהוזמו ואע"פ ב.
- כלום מחייבתו הטביחה אין גניבה אין שאם הטביחה,
פי"ח  לעיל (ראה היא הזמה תחילת הכחשה רבינו סובר
(לחםֿ זוממים נעשו הטביחה על אח"כ וכשהוזמו ה"ד),
שם). למשנה איגר עקיבא רבי ובתוספות משנה,

(בבאֿקמא 39) השה תחת - ושנים השור; תחת - שלשה
הגניבה.40)שם). עידי ארבעה 41)ע"פ עד שישלימו

כאמור  ושלשה, שנים אלא ישלמו לא ולמעשה וחמשה,
שם: בבבאֿקמא המשנה שלשון להעיר, וראוי הקודם. בדין

שלשה". תשלומי משלמים בה 42)"והם שנמצא שעדות
ה"ג, פ"ה לעיל כמבואר העדות, כל בטלה להעיד, פסול
והאחרונים  הראשונים, העדים ע"פ כפל משלם הגנב נמצא
כולם, שיזומו עד ממון משלמים עדים שאין פטורים,

ה"א. פ"כ, לקמן פטורים.43)כמבואר והם פטור והוא
פטורים, והם ראשונה. עדות בטלה שהרי מכפל, פטור הוא
שנים  הוזמו אם אבל כולם, שיוזמו עד נענשים אינם שהרי
שנים  לתשלומי ובנוגע כפל. משלמים היו הראשונים

בסמוך. כמבואר הנידון פטור ג"כ שמא 44)ושלשה
(משנה  שלו מכר או שטבח נמצא לו, מכרוהו הבעלים

שם). איגר, עקיבא רבי וכפירוש שם, בבבאֿקמא

.ÊÌÈL LÏL BÊ ‰„O ÏÎ‡L e„ÈÚ‰L ÌÈL45, ¿«ƒ∆≈ƒ∆»«»∆»»ƒ
ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ46‰„O‰ ÏÚ·Ï ÔÈÓlLÓ -47ÈÓc ¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«««»∆¿≈

‰„O‰48ÌÈLe ,‰BL‡¯ ‰L dÏÎ‡L ÌÈL e„ÈÚ‰ . «»∆≈ƒ¿«ƒ∆¬»»»»ƒ»¿«ƒ
,˙ÈLÈÏL ‰L dÏÎ‡L ÌÈLe ,‰iL ‰L dÏÎ‡L∆¬»»»»¿ƒ»¿«ƒ∆¬»»»»¿ƒƒ

ÔÈLlLÓ - Ôlk enÊe‰Â49˙e„ÚL Èt ÏÚ Û‡L .Ô‰ÈÈa ¿«À»¿«¿ƒ≈≈∆∆««ƒ∆≈
Ô‰ ˙Bi„Ú LÏL ‰˜ÊÁ‰50˙Á‡ ˙e„Úk Ô‰ È¯‰ - «¬»»»≈À≈¬≈≈¿≈««

‰nÊ‰Ï51ÌÚ Û¯ËˆÓ „Á‡Â ,ÌÈÁ‡ ‰LÏL ,CÎÈÙÏ . «¬»»¿ƒ»¿»«ƒ¿∆»ƒ¿»≈ƒ
Á‡Â „Á‡ Ïk„52‰L ‰La e„ÈÚ‰Â ,53el‡ È¯‰ - »∆»¿∆»¿≈ƒ¿»»»»¬≈≈

‰˜ÊÁ‰ Ô‰a Ìi˜˙˙Â ,˙Bi„Ú LÏL54˙e„Úk Ô‰Â , »≈À¿ƒ¿«≈»∆«¬»»¿≈¿≈
ÔÈÁ‡‰ ‰LÏL È¯‰ - Ôlk enÊe‰ Ì‡L ;‰nÊ‰Ï ˙Á‡«««¬»»∆ƒ«À»¬≈¿»»«ƒ
„Á‡ Ïk ÌÚ Û¯ËˆpL ‰ÊÂ ,‰„O‰ ÈÓ„ ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ¬ƒ¿≈«»∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»∆»
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מקיימים  כך מידו, מוציאים היו לא העדים (ע "פ מהאדון
"עמק  ובהגהות (לחםֿמשנה. לעשות זממו כאשר בהם
לו  וכתב שינו את שהפיל העידו שהעדים מתרץ, המלך"
הוא  חייב שלדבריהם עינו, את סימא ואח"כ שחרור, שטר
שחרור, שטר לו כתב וכבר הואיל עינו, דמי לעבד לשלם

הכל. ישלמו שנו.25)ולפיכך דמי לו שחייב נמצא
ונמצא 26) והוזמו אלא: אינן, אלו תיבות תימן, בכת"י

המדוייק. הנוסח שזהו סובר והכסףֿמשנה וכו'. הדבר
שינו.27) מדמי מרובים שהם עינו דמי לו לשלם וחייב
קמא 28) (בבא לזכותו שרצו שינו, דמי להם שינכו אחרי

ביום  שעוד אמרו, המזימים שהעדים לומר, וצריך ב). עג,
לו  ולשלם לשחררו ונתחייב לדין האדון הועמד שלפניֿכן
אחרי  המעשה יום את המזימים איחרו אם כי עינו, דמי
עליו, שהעידו יום שבאותו נמצא הזוממים, עדות תאריך
כל  דמי האדון את להפסיד ורצו המעשה, אירע לא עדיין
שעדיין  כולו, העבד דמי לאדון לשלם עליהם א"כ העבד,
וכנראה  א, עד, שם כמבואר כלל, חיוב בר האדון היה לא
ששם  ה"ב, פי"ט לעיל שכתב מה על זה בכל סמך שרבינו

(לחםֿמשנה). האלו הפרטים כל את כלל

.‰Èep˜ È„Ú29‰¯È˙Òe30ÔÈ˜BÏ - enÊe‰L31„Ú ‡a . ≈≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ»≈
‰¯È˙Òe Èep˜ ¯Á‡ ‰˙fL „ÈÚ‰Â „Á‡32‡ˆÓÂ] , ∆»¿≈ƒ∆»¿»««ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

d˙a˙k ÌlLÓ - ÌÓBÊ „Ú‰ B˙B‡33Ô‰Â ,ÌÈL eÈ‰ . »≈≈¿«≈¿À»»»¿«ƒ¿≈
[‰‡Óh‰Â ‰¯È˙q‰Â Èepw‰ È„Ú34- ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ , ≈≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«À¿»¿ƒ¿¿¿ƒ

ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,‰a˙k‰ „‚k ÔÈÓlLÓ35‡Ï ‰nÏÂ . ¿«¿ƒ¿∆∆«¿À»¿≈ƒ¿»»…
da e¯˙‰ ‡lL ÈÙÏ ?‰‡ÓËa e„ÈÚ‰ È¯‰Â ,e‚¯‰È36. ≈»¿«¬≈≈ƒ¿À¿»¿ƒ∆…ƒ¿»

פלוני.29) עם תיסתר שלא באשתו הבעל שהתרה
לה 30) שקינא אחרי פלוני עם שנסתרה עליה שמעידים

מי  שתשתה עד בעלה על אסורה זו והרי עליו, בעלה
ה"ב. פ"א, סוטה הל' ראה "לא 31)המרים, על שעברו

ואע"פ  ה"ט. פ"כ, לעיל וכמבואר שקר", עד ברעך תענה
עדים  נמצאו כתובתה, תפסיד המרים מי תשתה לא שאם
ש"לא  ממון, משלמים אינם זאת בכל ממון, הפסידוה אלו
והם  לשתות, מסירובה אלא כתובתה" מפסדת היא מכוחם
וב"קרבן  ה"א, פ"א סוטה (ירושלמי להשקותה אלא באו לא

שם). שותה,32)העדה" ואינה בעלה, על נאסרה והרי
הי"ד. פ"א, סוטה בהל' כמבואר כתובה, בלא ויוצאת

לעיל 33) כמבואר לוקה, אינו המשלם שכל לוקה, אינו אבל
והוזם, אחד עד שאפילו רבינו, מדברי ונראה ה"א. פי"ח,
וכן  זמם. כאשר משלם זה הרי לשלם, הנידון שחייב כל
אחד. עד ד"ה א ד, בבבאֿמציעא ה'תוספות' מדברי נראה
בזה. שנסתפק ה, ס"ק לח סימן חו"מ החושן" ב"קצות וראה

שראוה 34) הטומאה, על וגם הסתירה על גם שמעידים
אם  כי נתכוונו, כתובתה להפסידה ובוודאי בפניהם, נבעלת
להעיד  להם היה לא בעלה, על לאוסרה אלא נתכוונו לא
לא  אם לבעלה נאסרה בלבד בסתירה שהרי הטומאה, על
ה"ז. פ"י, שבועות הל' והשווה המשנה'), ('מרכבת תשתה

יב.35) אות לעיל בלא 36)כאמור נהרג אדם ואין
שלא  נמצא ה"אֿב, פי"ב, סנהדרין בהל' כמבואר התראה,
חיוב  צד כאן שיש שאע"פ רבינו ומשמיענו להרגה. נתכוונו
משלמים  בה התרו כשלא זאת בכל בה, התרו אילו מיתה,

וראה  (רדב"ז), מזה" גדול "בדין נתחייבו לא שהרי ממון,
ה"ה. פט"ז, סנהדרין הל' לעיל רבינו לשון

.Â¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL37, ¿«ƒ∆≈ƒ«∆∆»«¿»«»«
Ïk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ - enÊe‰Â38,·bL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿«¿«¿ƒ∆«…≈ƒ¿«ƒ∆»«

el‡ enÊe‰Â ,¯ÎÓ B‡ Á·hL ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ¿«ƒ¬≈ƒ∆»«»«¿«≈
,ÏÙk ÈÓeÏLz ÔÈÓlLÓ ÌÈBL‡¯‰ È¯‰ - el‡Â»≈¬≈»ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈∆∆

‰LÏLe ÌÈL ÔÈÓlLÓ ÌÈB¯Á‡Â39enÊe‰ . ¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«
ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ ·pb‰ È¯‰ - „·Ïa ÌÈB¯Á‡‰40, »«¬ƒƒ¿«¬≈««»¿«≈«¿≈∆∆

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ·pbÏ ÔÈÓlLÓ ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ««»«¿≈«¿»»
‰MÓÁÂ41‰ÏËa - ÌÓBÊ ÌÈB¯Á‡‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÓ . «¬ƒ»ƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ≈»¿»

‰iL ˙e„Ú42- ÌÓBÊ ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÓ . ≈¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ»ƒƒ≈
˙e„Ú‰ Ïk ‰ÏËa43‰ÁÈ·h‰ ÔÈ‡ - ‰·b ÔÈ‡ Ì‡L ; »¿»»»≈∆ƒ≈¿≈»≈«¿ƒ»

ÌeÏk ÌlLÏ Bz·iÁÓ ‰¯ÈÎn‰ B‡44. «¿ƒ»¿««¿¿«≈¿

תחת 37) צאן וארבע השור, תחת בקר חמשה לשלם וחייב
לז). כא, (שמות בתורה ככתוב עב,38)השה, בבאֿקמא

עדות  ממילא בטלה הגניבה, על שכשהוזמו ואע"פ ב.
- כלום מחייבתו הטביחה אין גניבה אין שאם הטביחה,
פי"ח  לעיל (ראה היא הזמה תחילת הכחשה רבינו סובר
(לחםֿ זוממים נעשו הטביחה על אח"כ וכשהוזמו ה"ד),
שם). למשנה איגר עקיבא רבי ובתוספות משנה,

(בבאֿקמא 39) השה תחת - ושנים השור; תחת - שלשה
הגניבה.40)שם). עידי ארבעה 41)ע"פ עד שישלימו

כאמור  ושלשה, שנים אלא ישלמו לא ולמעשה וחמשה,
שם: בבבאֿקמא המשנה שלשון להעיר, וראוי הקודם. בדין

שלשה". תשלומי משלמים בה 42)"והם שנמצא שעדות
ה"ג, פ"ה לעיל כמבואר העדות, כל בטלה להעיד, פסול
והאחרונים  הראשונים, העדים ע"פ כפל משלם הגנב נמצא
כולם, שיזומו עד ממון משלמים עדים שאין פטורים,

ה"א. פ"כ, לקמן פטורים.43)כמבואר והם פטור והוא
פטורים, והם ראשונה. עדות בטלה שהרי מכפל, פטור הוא
שנים  הוזמו אם אבל כולם, שיוזמו עד נענשים אינם שהרי
שנים  לתשלומי ובנוגע כפל. משלמים היו הראשונים

בסמוך. כמבואר הנידון פטור ג"כ שמא 44)ושלשה
(משנה  שלו מכר או שטבח נמצא לו, מכרוהו הבעלים

שם). איגר, עקיבא רבי וכפירוש שם, בבבאֿקמא

.ÊÌÈL LÏL BÊ ‰„O ÏÎ‡L e„ÈÚ‰L ÌÈL45, ¿«ƒ∆≈ƒ∆»«»∆»»ƒ
ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ46‰„O‰ ÏÚ·Ï ÔÈÓlLÓ -47ÈÓc ¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«««»∆¿≈

‰„O‰48ÌÈLe ,‰BL‡¯ ‰L dÏÎ‡L ÌÈL e„ÈÚ‰ . «»∆≈ƒ¿«ƒ∆¬»»»»ƒ»¿«ƒ
,˙ÈLÈÏL ‰L dÏÎ‡L ÌÈLe ,‰iL ‰L dÏÎ‡L∆¬»»»»¿ƒ»¿«ƒ∆¬»»»»¿ƒƒ

ÔÈLlLÓ - Ôlk enÊe‰Â49˙e„ÚL Èt ÏÚ Û‡L .Ô‰ÈÈa ¿«À»¿«¿ƒ≈≈∆∆««ƒ∆≈
Ô‰ ˙Bi„Ú LÏL ‰˜ÊÁ‰50˙Á‡ ˙e„Úk Ô‰ È¯‰ - «¬»»»≈À≈¬≈≈¿≈««

‰nÊ‰Ï51ÌÚ Û¯ËˆÓ „Á‡Â ,ÌÈÁ‡ ‰LÏL ,CÎÈÙÏ . «¬»»¿ƒ»¿»«ƒ¿∆»ƒ¿»≈ƒ
Á‡Â „Á‡ Ïk„52‰L ‰La e„ÈÚ‰Â ,53el‡ È¯‰ - »∆»¿∆»¿≈ƒ¿»»»»¬≈≈

‰˜ÊÁ‰ Ô‰a Ìi˜˙˙Â ,˙Bi„Ú LÏL54˙e„Úk Ô‰Â , »≈À¿ƒ¿«≈»∆«¬»»¿≈¿≈
ÔÈÁ‡‰ ‰LÏL È¯‰ - Ôlk enÊe‰ Ì‡L ;‰nÊ‰Ï ˙Á‡«««¬»»∆ƒ«À»¬≈¿»»«ƒ
„Á‡ Ïk ÌÚ Û¯ËˆpL ‰ÊÂ ,‰„O‰ ÈÓ„ ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ¬ƒ¿≈«»∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»∆»

‰ÈÓ„ ÈˆÁ ÌlLÓ Ô‰Ó55. ≈∆¿«≈¬ƒ»∆»
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בה 45) וזכה חזקה, היא הרי רצופות שנים שלש ואכילת
ה"ב. פי"א, ונטען טוען בהל' כמבואר שבאו 46)המחזיק,

זמן, באותו והלא זו, חזקה ראיתם איך להם: ואמרו שנים
הייתם. המחזיק.47)עמנו על שרצו 48)המערער

א). נו, (בבאֿבתרא מהמחזיק יטול עצמה והקרקע להפסידו,
שרצו 49) הממון שליש תשלם כת שכל ביניהם, מחלקים

הראשונים  ואין ה"א. פי"ח, לעיל וראה המערער, את לחייב
המחזיק, את לחייב אלא באנו לא אנו לטעון: יכולים
כיון  - אחת שנה במשך שאכל הפירות את שישלם
להחזיקו  באו לטובתו ודאי לביתֿדין, הביאם שהמחזיק
שם, (בבאֿבתרא שאכל פירות לחייבו ולא בקרקע,
לעיל  בביאורנו וראה ביניהם). משלשים ד"ה וב'תוספות'

לט. אות ה"ה, נפרדת,50)פ"ג שנה על מעידה כת שכל
מעידה. זו אין - זו שמעידה מה ביניהן,ל 51)ועל שלש

הכתות. כל שיוזמו עד זוממים נעשים העדים אין וכן
זר.52) שנה 53)איש בכל והעידו שי"א: ויניציאה בדפוס

אחר  ואיש מעיד, אחד אח היה שנה כל על כלומר, ושנה.
השנים. שלש כל על להעיד כולם עם זו 54)הצטרף ואין

האח  העיד לא זה, אח שהעיד שנה שעל קרובים, עדות
מו. אות ובביאורנו ה"ז, פ"ד לעיל וראה וכן 55)השני.

שכולן  כולן. שיוזמו עד זוממת נעשית מהן אחת כת שאין
מועילה  עדותן ואין בקרקעו, המחזיק את להחזיק נתכוונו
(בבאֿבתרא  להזמה אחת כעדות הן הרי ולפיכך זו, בלא זו

ב). נו, שם

.Á‰Ê ¯BML Ô˙e„Úa Ìi˜˙pL ÌÈ„Ú Èzk LÏL»ƒ≈≈ƒ∆ƒ¿«≈¿≈»∆∆
„ÚeÓ56ÔÈÓÓBÊ ‰iLe ‰BL‡¯ ˙k ˙‡ˆÓÂ ,57Ôlk - »¿ƒ¿≈«ƒ»¿ƒ»¿ƒÀ»
ÔÈ¯eËt58ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ôlk - ÔÈÓÓBÊ ÔzLÏL e‡ˆÓ . ¿ƒƒ¿¿¿»¿»¿ƒÀ»«»ƒ¿«≈
˜Êp‰59˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ,Ìz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;60. «∆∆∆««ƒ∆»¿«≈¬ƒ∆∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na61˙‡ ‰Ê ÔÈÊÓB¯ Ôlk eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»À»¿ƒ∆∆
‰Ê62ÔÈÙeˆ¯ e‡aL B‡ ,63ÏÚa ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰L B‡ , ∆∆»¿ƒ∆»«ƒƒ««

¯BM‰ e¯Èk‰ ‡ÏÂ ¯BM‰64;˙Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ «¿…ƒƒ«¬»ƒ≈»««
ÔÈ¯eËt ‰iLe ‰BL‡¯ ˙k È¯‰ - el‡Ó65Ô‰ È¯‰L ; ≈≈¬≈«ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆¬≈≈

eÚ„È ‡ÏÂ ,˜Ê ÈˆÁ B·iÁÏ ‡l‡ e‡a ‡Ï :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ…»∆»¿«¿¬ƒ∆∆¿…»«¿
„ÚeÓ ‰OÚÈÂ ˙¯Á‡ ˙k ‡B·zL66. ∆»««∆∆¿≈»∆»

שלם,56) נזק בעליו ישלם יגח, אם ומעתה לנגוח, רגיל
אלא  הראשונות נגיחות בשלש משלם שאינו ל"תם" בניגוד
כל  - "מועד ב): כג, (בבאֿקמא המשנה ולשון נזק. חצי
כט) כא, (שמות הכתוב כלשון ימים", שלשה בו שהעידו
ולא  בבעליו והועד שלשום, מתמול הוא נגח שור "ואם

הוא.57)ישמרנו". תם עדיין זה שור נמצא
בו,58) סייעו שכולם העדאה, צד של נזק חצי מתשלומי

חייבים  אבל כולם. שיוזמו עד ממון משלמים העדים ואין
לעיל  כמבואר בלבד, השור דמי או נזק חצי לנידון לשלם

חצי 59)ה"ג. לשלם תימן: בכת"י וכן ויניציאה, בדפוס
לו  גרמו שכולם ההעדאה, צד של נזק לחצי והכוונה, נזק.
אין  שלישית נגיחה שעל ואע"פ שלם. נזק מעתה לשלם
וממילא  להעידו שבאו כיון - נזק חצי אלא משלם המועד
כמה  אומדים הרביעית, הנגיחה על שלם נזק לשלם יתחייב
א. כד, בבאֿקמא ('תוספות' וישלמו מדמיו זה שור נפחת

ישמרנו). ולא אין 60)ד"ה הראשון, נזק שבחצי יוצא,

כלום, העידו לא אפילו שהרי מצטרפות, הראשונות הכיתות
שהוא  ה"תמות" צד את לשלם חייבת השלישית הכת היתה
עם  להצטרף אלא הראשונות הכתות הועילו ולא נזק, חצי
אחת  לעדות נעשו ובזה שלם, נזק לחייבו השלישית

של 61)(כסףֿמשנה). נזק חצי לשלם אחת עדות שנעשו
ההעדאה. ונתכוונו 62)צד באלו, אלו וידעו להעיד,

באו.63)לייעדו. לייעדו ובוודאי כאחד, כולם
אינו 64) תם שור שהרי נזק, חצי לחייבו נתכוונו לא ובוודאי

הוא, שור איזה יודעים שאין ומכיון "מגופו", אלא משלם
אלא  נתכוונו לא ועלֿכרחך בעליו, את לחייב איֿאפשר
ועליו  בעדרו, נגחן אחד שור לבעלים יש לומר: לייעדו,
יתחייב  - יגח מהם מי שאם בקרו, כל את היטב לשמור

שלם. נזק צד 65)לשלם של נזק חצי בדמי מלהשתתף
השלישית 66)ההעדאה. הכת עם קשר כל להם ואין

חזקה" ב"עדות הקודמת בהלכה אבל ב). כד, (בבאֿקמא
כעדות  הם הרי האלו, התנאים כל בהם נתקיימו לא אפילו
לטובתו  ודאי בביתֿדין, להעיד הביאם שהמחזיק כיון אחת,
שאכל, הפירות לשלם לחייבו ולא בקרקע, להחזיקו באו
ב  נו, בבבאֿבתרא ('תוספות' מזו זו הכתות ידעו ובוודאי

מיימוניות). בהגהות וכן משלשין, ד"ה

.Ë‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·a e„ÈÚ‰L ÌÈL ÔÎÂ67˙e„Ú ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆≈
‰BL‡¯‰68˙e„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â Ì‰È¯Á‡ ÌÈL e‡·e , »ƒ»»¿«ƒ«¬≈∆¿≈ƒ»»≈
‰B¯Á‡‰69˙k - Ô‰ÈzL enÊe‰Â ,‚¯‰È daL »«¬»∆»≈»≈¿«¿≈∆«

˙‚¯‰ dÈ‡Â ‰˜BÏ ‰BL‡¯‰70ÌÈÏBÎiL ÈtÓ , »ƒ»»¿≈»∆¡∆∆ƒ¿≈∆¿ƒ
e‡a B˙B˜Ï‰Ï :¯ÓBÏ71,˙‚¯‰ ‰B¯Á‡‰ ˙k Ï·‡ ; «¿«¿»¬»«»«¬»∆¡∆∆

‚¯‰ ‡e‰ „·Ïa Ô‰Èt ÏÚL72‰B¯Á‡‰ ˙k‰ ‰˙È‰ . ∆«ƒ∆ƒ¿«∆¡»»¿»««»«¬»
:ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,·‚ eÈÙa :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL ,‰Úa¯‡«¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»≈»«¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ‚¯‰ Ôlk - enÊe‰Â ,ÏÎ‡ eÈÙa73ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿»≈»«¿«À»∆¡»ƒ≈ƒ¿«ƒ
el‡ È¯‰ - enÊe‰Â ,B¯ÎÓe Ï‡¯OiÓ LÙ ·‚ ‰fL∆∆»«∆∆ƒƒ¿»≈¿»¿«¬≈≈

ÔÈ˜Á74ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e„ÈÚ‰Â ,B·bL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ∆¡»ƒ≈ƒ¿«ƒ∆¿»¿≈ƒ¿«ƒ¬≈ƒ
È„Ú enÊe‰L ÔÈa ‰·‚ È„Ú enÊe‰L ÔÈa ,B¯ÎnL∆¿»≈∆«≈≈¿≈»≈∆«≈≈
‡È‰ ‰·b‰L ;˙‚¯‰ ‰nÊe‰L Ô‰Ó ˙k Ïk - ‰¯ÈÎÓ¿ƒ»»«≈∆∆«»∆¡∆∆∆«¿≈»ƒ

‰˙ÈÓÏ ‰Ê ÏL B·eiÁ ˙lÁz75B¯ÎnL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿ƒ«ƒ∆∆¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ∆¿»
Ï‡¯Oi‰ ‰ÊÏ76B·bL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,enÊe‰Â , ¿∆«ƒ¿»≈¿«¿…»»≈ƒ∆¿»

‰Ê ‰È‰ ‡Ï enÊe‰ ‡Ï elÙ‡L ;ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆¬ƒ…«…»»∆
È„Ú e‡a .Èz¯ÎÓ Èc·Ú :¯ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓ ,‚¯‰∆¡»ƒ¿≈∆»««¿ƒ»«¿ƒ»≈≈

‰¯ÈÎÓ È„Ú enÊe‰L ¯Á‡ ‰·‚Ô˙B‡ eÈ‡¯ elÙ‡ , ¿≈»««∆«≈≈¿ƒ»¬ƒ»ƒ»
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÊÓB¯77ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ -78. ¿ƒ∆∆∆≈∆¡»ƒ

ואכלם 67) שגנב, במה ויין בשר וקנה אביו, משל שגנב
ה"ב. פ"ז, ממרים הל' לקמן כמבואר ברעבתנות,

ה"ז).68) (שם בלבד מלקות אלא עליה חייב שאינו
כנ"ל.69) ואכל שנית בעדותה 70)שגנב שגרמה אע"פ

גומרים  היו לא העידה לא אילו כי השניה, בעדות שיהרג
השניה. בעדות להריגה דינו להרגו.71)את נתכוונו ולא

לא 72) ועלֿכרחך הראשונה, בפעם לקה שכבר ידעה שהרי
עצמה. בפני שלימה עדות זו והרי להרגו, אלא באה

על 73) נהרג שאין לחברתה, צריכה משתיהן כת שכל
נתכוונו  שתיהן נמצאו לבדה, האכילה על או לבדה, הגניבה
"חצי  על רק מעידה מהן כת שכל ואע"פ להרגו, בעדותן
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פ"ד  לעיל וראה ב), פו, (סנהדרין לחייבו מצטרפות - דבר"
שם. ובביאורנו הגנב 74)ה"ז, "ומת ז) כד, (דברים ככתוב

(שם  חנק אלא אינה סתם בתורה האמורה מיתה וכל ההוא",
הי"ג. פט"ו, סנהדרין הל' לעיל והשווה ב), כי 75)פד,

מיתת  לאזהרת וניתן הואיל זה, לאו על מלקות עונש אין
שהן  ואע"פ להרגו, אלא באו לא ועלֿכרחך ביתֿדין,
כדעת  מיתה, לחייבו הן מצטרפות השניה, לעדות צריכות
סו, (שם דבר" חצי ואפילו - דבר "יקום האומרים החכמים

ולא 76)ב). הנמכר על מוסב וזה הזה, הישראל את שמכר
או  לישראל אם מכרו, למי לנו איכפת לא כי הלוקח, על

(כסףֿמשנה). לעידי 77)לגוי המכירה עידי שרמזו
אחר  מפרש: ורש"י אחריהם. להעיד שיבואו הגניבה
עלֿפי  הדין ונגמר גניבה עידי באו מכירה עידי שהעידו
הראשונים. שהוזמו קודם שבאו וכנראה, שניהם.

שיבואו 78) ידענו לא כשהעדנו לומר: הראשונים שיכולים
ואע"פ  שם). (גמרא כלום אינה ורמיזתם אחרינו, גניבה עידי
תירצו  כבר - מועילה? לזה זה שרמיזתם נפסק ה"ח שלעיל
דיני  בין לחלק שיש לן, קמשמע ד"ה שם ה'תוספות'
הרמיזה  אין האחרונים שבאלו נפשות, לדיני ממונות

קובעת.
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ÔÈ‚¯‰ ÏÚa‰ È„Ú80enÊ‰Â ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÏÚa‰ ¯ÊÁ . ≈≈«««∆¡»ƒ»««««¿≈ƒ≈ƒ¿≈≈
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‰ÊÏ ÔBÓÓe ‰ÊÏ82‡aL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL ÔÎÂ . »∆»»∆¿≈¿«ƒ∆≈ƒ«∆∆»
‰Ò¯‡Ó‰ ‰¯Ú ÏÚ83ÔÈ‡Â ÔÈ‚¯‰ - enÊe‰Â , ««¬»«¿…»»¿«∆¡»ƒ¿≈

ÔÈÓlLÓ84,ÔÈ‚¯‰ - enÊe‰Â ,ÈBÏt ÏL Bza ÏÚ ‡a ; ¿«¿ƒ»«ƒ∆¿ƒ¿«∆¡»ƒ
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להיהרג.79) הנאת 80)ודינה טובת לה משלמין אין אבל
אין  נהרגים, הם ובשבילה הואיל - להפסידה שרצו כתובתה,
מן  פטור בנפשו, המתחייב שכל ממון, לה משלמין

וברש"י). ב ט, (שם ככתוב 81)התשלומין כסף, מאה
כסף". מאה אותו "וענשו יט) כב, -82)(דברים נפשות

היו  שלכאורה הרדב"ז, והעיר (שם). לבעל - וממון לעדים;
לוקה  הבעל שהרי ומלקות, ממון מיתה, חייבים העדים
הל' לעיל (ראה אותו" "ויסרו יח) (שם, ככתוב בעדותם,
- נהרגים שהם כיון אלא קלג), לאו ה"ד, פי"ט, סנהדרין
פ"ח  חובל שבהל' ואע"פ אותם. ממיתים לא מיתות בשתי
ושבר  להרגו... חבירו אחר שרדף "רודף רבינו: פסק הי"ב,
מן  פטור אדם, כל של בין הנרדף, של בין הכלים, את
שאפילו  הרי - וכו' בנפשו" מתחייב שהוא מפני התשלומין,

אדם לכל וממון לנרדף, מיתה כאן חייב - מלשלם? פטור
כלפי  זמם" "כאשר בהם לקיים שצריך חייבים, הם בהזמה

כב, בבבאֿקמא ('תוספות' עצמו בפני אחד קטל כל ד"ה
להסקל.83)תוריה). כתובתה 84)ודינו הנאת  טובת

הפסידו! מי ואת שמה, את הזכירו שלא לפי שהפסידוה,
וברש"י). א י, כתובתה,85)(סנהדרין הנאת טובת כסף

שבח  שכל לאביה, שייך קנס, בתורת אותו שמשלמים
- וממון לה, – נפשות חייבים הם והרי לאביה, נעורים
כתובתה  כסף הרי נשואה, על כשהעידו אבל לאביה.
ממון  לה משלמים אין בשבילה, שנהרגים ומכיון לעצמה,
כי  האירוסין, מן כתובה לה כשכתב ומדובר וברש"י). (שם
אישות  בהל' כמבואר בכלל, כתובה לה אין ארוסה סתם
ראשונים, שבדפוסים להעיר, וראוי (רדב"ז). הי"א פ"י,
על  הנטען לבועל ופירושו לנטען. הקנס ומשלמין הנוסח:
עליו  שטוענים אביה, על גם ליישבו אפשר אבל הנערה,

(כסףֿמשנה). זנתה מי.86)שבתו של שור פירשו ולא
השור.87) מי של יודע אינו שהרי השור, דמי
לרובע.88) נפשות סקילה,89)שחייבים לחייבו שרצו

תהרוגו". הבהמה "ואת טו) כ, (ויקרא ככתוב
רבע 90) פלוני בענין ה"ב, פי"ב לעיל וראה א. י, סנהדרין

שורי. את

ה'תש"פ  סיון י"ד ש"ק יום

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
להעיד 1) שבאו זו, את זו המכחישות עדים כתי שתי דין

- מוכחשים עדים ידי על החתומים שטרות אחרת. בעדות
במקצת" "מודה שבועת חיוב פירעון. לעניין דינם מה
כתי  כמה המביא מקצתו. על מעידים שעדים בממון לכופר
אותה  על עדים הביא ולבסוף והוזמו, אחת טענה על עדים

האחרונים. עדות דין מה - הוזמו ולא טענה
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וזו 2) לפלוני, מנה הלוה פלוני אומרת זו עצמה, בעדות
ה"ב. פי"ח, לעיל כמבואר הלוה, לא ואומרת מכחישה

שקרן.3) תימן: של 4)ובכת"י עדות כאן שאין נמצא
לשבועות  (רי"ף להעיד פסול מהם שאחד כשרים, שנים
מחייב  כשר אחד שעד ואע"פ ב). מז, שם ברש"י וכן פ"ז,
הנתבע  יפטר כאן - דאורייתא שבועה להשבע הנתבע את
כ"נמצא  זה הרי כאחד, הופיעו שהעדים כיון זו, משבועה
לעיל  (ראה העדות כל שבטלה פסול" או קרוב מהם אחד
שבועת  להשבע הנתבע צריך זאת שבכל אלא ה"ג), פ"ה
ללא  בעלֿפה תבעו כאילו מדבריהם, אלא שאינה "היסת",
ב). ס"ק שם בסמ"ע וכן לא, סי' לחו"מ (ב"ח עדים כל

לפסול 5) לנו אין פסולה, מהן איזו יודעים אנו ואין הואיל
בחזקת  מהן אחת כל את ומעמידים זו, את ולא זו את לא

הונא). וכרב ב. מז, (שבועות כשרות

.·ÔBÚÓL ÏÚ ‡ÈˆB‰L Ô·e‡¯„Á‡ ,˙B¯ËL ÈL ¿≈∆ƒ«ƒ¿¿≈¿»∆»
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פ"ד  לעיל וראה ב), פו, (סנהדרין לחייבו מצטרפות - דבר"
שם. ובביאורנו הגנב 74)ה"ז, "ומת ז) כד, (דברים ככתוב

(שם  חנק אלא אינה סתם בתורה האמורה מיתה וכל ההוא",
הי"ג. פט"ו, סנהדרין הל' לעיל והשווה ב), כי 75)פד,

מיתת  לאזהרת וניתן הואיל זה, לאו על מלקות עונש אין
שהן  ואע"פ להרגו, אלא באו לא ועלֿכרחך ביתֿדין,
כדעת  מיתה, לחייבו הן מצטרפות השניה, לעדות צריכות
סו, (שם דבר" חצי ואפילו - דבר "יקום האומרים החכמים

ולא 76)ב). הנמכר על מוסב וזה הזה, הישראל את שמכר
או  לישראל אם מכרו, למי לנו איכפת לא כי הלוקח, על

(כסףֿמשנה). לעידי 77)לגוי המכירה עידי שרמזו
אחר  מפרש: ורש"י אחריהם. להעיד שיבואו הגניבה
עלֿפי  הדין ונגמר גניבה עידי באו מכירה עידי שהעידו
הראשונים. שהוזמו קודם שבאו וכנראה, שניהם.

שיבואו 78) ידענו לא כשהעדנו לומר: הראשונים שיכולים
ואע"פ  שם). (גמרא כלום אינה ורמיזתם אחרינו, גניבה עידי
תירצו  כבר - מועילה? לזה זה שרמיזתם נפסק ה"ח שלעיל
דיני  בין לחלק שיש לן, קמשמע ד"ה שם ה'תוספות'
הרמיזה  אין האחרונים שבאלו נפשות, לדיני ממונות

קובעת.
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ÔÈÓlLÓ84,ÔÈ‚¯‰ - enÊe‰Â ,ÈBÏt ÏL Bza ÏÚ ‡a ; ¿«¿ƒ»«ƒ∆¿ƒ¿«∆¡»ƒ
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להיהרג.79) הנאת 80)ודינה טובת לה משלמין אין אבל
אין  נהרגים, הם ובשבילה הואיל - להפסידה שרצו כתובתה,
מן  פטור בנפשו, המתחייב שכל ממון, לה משלמין

וברש"י). ב ט, (שם ככתוב 81)התשלומין כסף, מאה
כסף". מאה אותו "וענשו יט) כב, -82)(דברים נפשות

היו  שלכאורה הרדב"ז, והעיר (שם). לבעל - וממון לעדים;
לוקה  הבעל שהרי ומלקות, ממון מיתה, חייבים העדים
הל' לעיל (ראה אותו" "ויסרו יח) (שם, ככתוב בעדותם,
- נהרגים שהם כיון אלא קלג), לאו ה"ד, פי"ט, סנהדרין
פ"ח  חובל שבהל' ואע"פ אותם. ממיתים לא מיתות בשתי
ושבר  להרגו... חבירו אחר שרדף "רודף רבינו: פסק הי"ב,
מן  פטור אדם, כל של בין הנרדף, של בין הכלים, את
שאפילו  הרי - וכו' בנפשו" מתחייב שהוא מפני התשלומין,

אדם לכל וממון לנרדף, מיתה כאן חייב - מלשלם? פטור
כלפי  זמם" "כאשר בהם לקיים שצריך חייבים, הם בהזמה

כב, בבבאֿקמא ('תוספות' עצמו בפני אחד קטל כל ד"ה
להסקל.83)תוריה). כתובתה 84)ודינו הנאת  טובת

הפסידו! מי ואת שמה, את הזכירו שלא לפי שהפסידוה,
וברש"י). א י, כתובתה,85)(סנהדרין הנאת טובת כסף

שבח  שכל לאביה, שייך קנס, בתורת אותו שמשלמים
- וממון לה, – נפשות חייבים הם והרי לאביה, נעורים
כתובתה  כסף הרי נשואה, על כשהעידו אבל לאביה.
ממון  לה משלמים אין בשבילה, שנהרגים ומכיון לעצמה,
כי  האירוסין, מן כתובה לה כשכתב ומדובר וברש"י). (שם
אישות  בהל' כמבואר בכלל, כתובה לה אין ארוסה סתם
ראשונים, שבדפוסים להעיר, וראוי (רדב"ז). הי"א פ"י,
על  הנטען לבועל ופירושו לנטען. הקנס ומשלמין הנוסח:
עליו  שטוענים אביה, על גם ליישבו אפשר אבל הנערה,

(כסףֿמשנה). זנתה מי.86)שבתו של שור פירשו ולא
השור.87) מי של יודע אינו שהרי השור, דמי
לרובע.88) נפשות סקילה,89)שחייבים לחייבו שרצו

תהרוגו". הבהמה "ואת טו) כ, (ויקרא ככתוב
רבע 90) פלוני בענין ה"ב, פי"ב לעיל וראה א. י, סנהדרין

שורי. את

ה'תש"פ  סיון י"ד ש"ק יום

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
להעיד 1) שבאו זו, את זו המכחישות עדים כתי שתי דין

- מוכחשים עדים ידי על החתומים שטרות אחרת. בעדות
במקצת" "מודה שבועת חיוב פירעון. לעניין דינם מה
כתי  כמה המביא מקצתו. על מעידים שעדים בממון לכופר
אותה  על עדים הביא ולבסוף והוזמו, אחת טענה על עדים

האחרונים. עדות דין מה - הוזמו ולא טענה
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וזו 2) לפלוני, מנה הלוה פלוני אומרת זו עצמה, בעדות
ה"ב. פי"ח, לעיל כמבואר הלוה, לא ואומרת מכחישה

שקרן.3) תימן: של 4)ובכת"י עדות כאן שאין נמצא
לשבועות  (רי"ף להעיד פסול מהם שאחד כשרים, שנים
מחייב  כשר אחד שעד ואע"פ ב). מז, שם ברש"י וכן פ"ז,
הנתבע  יפטר כאן - דאורייתא שבועה להשבע הנתבע את
כ"נמצא  זה הרי כאחד, הופיעו שהעדים כיון זו, משבועה
לעיל  (ראה העדות כל שבטלה פסול" או קרוב מהם אחד
שבועת  להשבע הנתבע צריך זאת שבכל אלא ה"ג), פ"ה
ללא  בעלֿפה תבעו כאילו מדבריהם, אלא שאינה "היסת",
ב). ס"ק שם בסמ"ע וכן לא, סי' לחו"מ (ב"ח עדים כל

לפסול 5) לנו אין פסולה, מהן איזו יודעים אנו ואין הואיל
בחזקת  מהן אחת כל את ומעמידים זו, את ולא זו את לא

הונא). וכרב ב. מז, (שבועות כשרות

.·ÔBÚÓL ÏÚ ‡ÈˆB‰L Ô·e‡¯„Á‡ ,˙B¯ËL ÈL ¿≈∆ƒ«ƒ¿¿≈¿»∆»
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‰Óa6,˙B¯ËM‰ ÈLa ÔBÚÓL ¯ÙÎÂ ,ÌÈ˙‡Óa „Á‡Â ¿»∆¿∆»¿»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿≈«¿»
BÊ eLÈÁÎ‰L ÌÈzL‰ Ô˙B‡Ó ˙Á‡ ˙k ‰Ê ¯ËL È„ÚÂ¿≈≈¿»∆«««≈»«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔBÚÓL È¯‰ - ‰iM‰ ˙k‰ ÈM‰ ¯ËM‰ È„ÚÂ ,BÊ ˙‡∆¿≈≈«¿»«≈ƒ«««¿ƒ»¬≈ƒ¿

‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ,‰Ó ÌlLÓ7Ú·MÈÂ , ¿«≈»∆∆««««¿»«««¿»¿ƒ»«
¯‡M‰ ÏÚ8ÏÚ Ú·MiL BÊ ‰Úe·ML ,ÈÏ ‰‡¯È . ««¿»≈»∆ƒ∆¿»∆ƒ»««

ıÙÁ ˙ËÈ˜a - ¯‡M‰9˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ„k ,10È¯‰L ; «¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ∆¿ƒ¿»∆¬≈
ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ11ÔBÓn‰ ˙ˆ˜Óa ÔÈ„ÈÚÓ »»¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«»

ÂÈt ˙‡„B‰ ‡‰z ‡ÏÂ ,BlÎa ¯ÙkL12‰ÏB„b ∆»«¿À¿…¿≈»«ƒ¿»
ÌÈ„Ú ˙‡„Ú‰Ó13e¯‡aL BÓk ,14. ≈«¬»«≈ƒ¿∆≈«¿

זו.6) אנו 7)מאה ואין פסולה, מהן אחת שכת כיון
השטר  דמי אלא ממנו יגבה לא לפיכך היא, איזו יודעים
אבל  מספק, ממון להוציא שאין יפסיד, הגדול ואת הקטן,
מנה  מאתיים בכלל שיש גובה, הקטן שבשטר הסכום את
וקורעים  מידו מאתיים של שטר ומוציאים וברי"ף). (שם,
אח"כ  ואם אותו, גובה בלבד אחד שטר הוציא ואם אותו.
סעיף  לא, סי' (חו"מ גםֿכן אותו גובה השני  השטר הוציא
אותו  לפני הוציאו אפילו ו, ס"ק שם הגר"א וכתב ב).
הראשון, הפסקֿדין את מבטלין ואין אותו, גובה ביתֿדין,
ה"ד. לקמן וראה דינא", "קם ב לז, ביבמות כמבואר

(רי"ף 8) ונפטר הגדול, שבשטר הסכום על הלווה נשבע
או 9)שם). בשם ונשבע ועומד בזרועו ספרֿתורה שאוחז

ה"ח. פי"א, שבועות הל' ראה לשבועת 10)בכינוי, בניגוד
ב"נקיטת  ואינה התלמוד, חכמי מתקנת שהיא "היסת"

והי"ג. ה"ז, שם כמבואר שעלֿכל11ֿ)חפץ". השטר, עדי
כשרה. מהם אחת כת מודה 12)פנים בעצמו כשהוא

השאר. על שבועה מחייבתו והודאתו עדי 13)במקצת,
מהתביעה. מקצת לשלם אותו המחייבים הל'14)השטר

כופר  והלה מנה, חבירו את שהתובע ה"י, פ"ד, ונטען טוען
ישלם  חמשים, אצלו לו שיש עליו מעידים ועדים בכל,
גדולה  פיו הודאת תהא שלא השאר, על וישבע החמשים
מודה  זה אין בשטר, שהמודה ואע"פ עדים. מהעדאת
בו  כפר ואפילו כפירתו, בו תועיל לא - שהשטר במקצת,
כדברי  בו, משועבדים נכסיו כל שהרי לשלם, חייב היה
ומסוים, ידוע בשטר כשתובעו אלא זה אין ה"ד? שם רבינו

שבשטר זוז חמשים לו: וחמשים ואומר תובעך, אני "זה"
אינו  שהרי ידוע, שטר ע"פ תובעו אינו כאן אבל שטר, בלא
מייחד  ואינו הכשר, הוא משניהם שטר איזה ולו, לנו ידוע
אינו  כזה שטר שטר, בלא ומה בשטר, הוא תובע מה לו
הרדב"ז: וכתב (כסףֿמשנה). עליו ונשבעים נכסיו, משעבד
לטרוף  יכול המלוה אין השטרות, באחד הלווה יודה אפילו
פסולים, ספק הם שעדיו כיון הלווה, לקוחות מיד חובו את
עלֿפה, כמלוה זו והרי הלקוחות, את מחייבת הודאתו אין

הלקוחות. מן גובה המלוה שאין

.‚ÈÂÏ ÏÚ ¯ËL Ô·e‡¯ ‡ÈˆB‰15˙Á‡ ˙k ÂÈ„ÚÂ , ƒ¿≈¿»«≈ƒ¿≈»«««
ÂÈ„ÚÂ ,ÈÂÏ ÏÚ ÈL ¯ËL ÔBÚÓL ‡ÈˆB‰Â ,Ô‰È˙MÓƒ¿≈∆¿ƒƒ¿¿»≈ƒ«≈ƒ¿≈»
ÚaL Ô·e‡¯ È¯‰ - Ô‰ÈLa ¯ÙBk ÈÂÏÂ ,‰iM‰ ˙k‰«««¿ƒ»¿≈ƒ≈ƒ¿≈∆¬≈¿≈ƒ¿»
LÈ Ô‰Ó „Á‡ È‡cÂaL ;ÏËBÂ ÚaL ÔBÚÓLÂ ,ÏËBÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿««∆»≈∆≈

BÏˆ‡ BÏ16ÌÈÓÎÁ ˙w˙a BÊ ‰Úe·Le .17ÈÂÁ ÔÈ„k , ∆¿¿»¿«»«¬»ƒ¿ƒ∆¿»ƒ
BÒ˜t ÏÚ18. «ƒ¿»

השקרן,16)שהלווהו.15) הוא מי יודעים אנו שאין אלא
ועלֿכרחו  מהם, אחד את להפסיד יכולים אנו אין ולפיכך
(שבועות  להגבותם להם נזקק ביתֿהדין ה"עני" הלווה של

וברש"י). ב של 17)מז, דעתו (=להרגיע) להפיס כדי
פחד  ע"י ושמא השבועה, ע"י אלא ממנו יטלו שלא הלווה,
את  וישחרר מתביעתו אחד מלוה יפרוש השבועה מעונש

משטרו. רושם 18)הלווה שהוא בפנקסו, שכתוב מה על
גדול  סכום שיתקבץ עד בהקפה, מוכר שהוא מה כל את בו
לפועלים  "תן לחנוני: הבית בעל אמר ואם לו. ופורעים
אומר  והפועל נתתי, אומר: החנוני והרי לך, אתן ואני סלע...
החנוני  וכן הבית, מבעל ונוטל נשבע הפועל הרי לקחתי, לא
נשבע  והפועל שנתן..., שטען, מה הבית מבעל ונוטל נשבע
זה  שיּכלמו כדי הפועל, במעמד החנוני וכן החנוני, במעמד
ושבועה  ה"ה. פט"ז, ולוה מלוה בהל' רבינו כלשון מזה",

שם). (שבועות שם כמבואר חפץ, בנקיטת היא זו

.„˙Á‡ ˙k ÂÈ„ÚÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ¯ËL Ô·e‡¯ ‡ÈˆB‰ƒ¿≈¿»«ƒ¿¿≈»«««
,‰iM‰ ˙k‰ ÂÈ„ÚÂ ,ÈÂÏ ÏÚ ÈL ¯ËL ‡ÈˆB‰Â ,Ô‰Ó≈∆¿ƒ¿»≈ƒ«≈ƒ¿≈»«««¿ƒ»
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - Ba ¯ÙBk Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ¿»∆»≈∆≈«ƒ≈¬≈»»
ÈMÓ „Á‡ Ìi˜Ï ÏBÎÈ Ô·e‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ .‰È‡¯‰»¿»»ƒ¿≈¿≈»¿«≈∆»ƒ¿≈

˙B¯ËL19Ò¯Ák Ô‰Ó ¯ËL Ïk È¯‰ -20ÈLe , ¿»¬≈»¿»≈∆¿∆∆¿≈
˙q‰ ÔÈÚaL ÔÈÚËp‰21ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ¯ËÙÂ «ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ¿»ƒ«∆¿»ƒ

˙Á‡k „ÈÚ‰Ï ˙Bzk‰ ÈzL e‡aLk ?ÌÈ¯eÓ‡22Ï·‡ ; ¬ƒ¿∆»¿≈«ƒ¿»ƒ¿««¬»
Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙k ˙e„Ú Ba LiL ¯ËL ‡ÈˆBn‰ Ïk»«ƒ¿»∆≈≈«««ƒ¿≈∆
‡e‰ ÔÈa ,Ck ¯Á‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â ;Ba ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆¿ƒƒ««»≈
È¯‰ - ‰iM‰ ˙k‰ ˙e„Ú Ba LiL ¯ËL ,¯Á‡ ÔÈa≈«≈¿»∆≈≈«««¿ƒ»¬≈

ÔBL‡¯‰ ‰ÂlÓ ÔÈa ,Ba ‰·B‚ ‰Ê23¯Á‡Ó ÔÈa24; ∆∆≈ƒ…∆»ƒ≈≈«≈
‰„ÈÚ‰Â dÓˆÚ ÈÙa ‰‡a Ô‰È˙MÓ ˙k Ïk È¯‰L25. ∆¬≈»«ƒ¿≈∆»»ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ»

איזה 19) יודעים אנו ואין הוא, פסול בוודאי משניהם שאחד
השני,20)הוא. הלווה אצל מדחהו מהלווים אחד וכל

הלווה  על הוא הכשר ושטרך הוא, פסול עלי שטרך לומר
הנתבע  נהנה - ממון ספק וכל נפשטה, שלא בעיא (שם) השני

שם. ברי"ף וכן התובע, חכמים,21)ומפסיד מתקנת שהיא
טוען  בהל' כמבואר חבירו, תביעת על בּכל" ש"כופר מי לכל

ה"ג. פ"א, פסול.22)ונטען מהם אחד בוודאי והרי
הלווה.23) מן בין תימן: ולדעת 24)בכת"י שני. מלווה

המלוה  הרי מהלווה, נכסים שקנה ללוקח הכוונה הרדב"ז,
מנכסים  שטורף בשטר, מלוה כדין חובו את ממנו טורף

מהן 25)משועבדים. אחת שכל ה"א, לעיל נתבאר וכבר
שם). הרי"ף (ע"פ עדותה ומקבלים היא כשרות בחזקת

.‰¯ÊÁÂ ,enÊe‰Â Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ ÌÈ„Ú ‡È·‰L ÈÓƒ∆≈ƒ≈ƒ¿∆¿¿»≈»¿«¿»«
,enÊe‰Â dÓˆÚ ‰Úh‰ d˙B‡a ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿»««¬»«¿»¿«
d˙B‡a ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ,˙k ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»«¿««»≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿»

Úh‰˙eÎÓ ÌÈB¯Á‡‰ el‡ ˙e„Ú ˙‡ˆÓÂ ,dÓˆÚ ‰ ««¬»«¿»¿ƒ¿≈≈≈»«¬ƒ¿À∆∆
ÔÚhL ‰Ê ˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡L .Ô‰Èt ÏÚ ÔÈc -»ƒ«ƒ∆∆««ƒ∆À¿«∆∆»«
el‡ e˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰ - ÌÈ¯wL ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï BÊ ‰ÚË«¬»¿»ƒ≈ƒ«¿»ƒ¬≈…À¿¿≈

ÔÈ¯wLÓ Ô‰L ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ„Ú‰26‡¯wL ¯ËL Ï·‡ . »≈ƒ»«¬ƒ∆≈¿«¿ƒ¬»¿»∆»»
¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ27epnÓ :e¯Ó‡ÈÂ ÌÈL e‡B·iL ‡e‰Â , »»«¿»¿∆»¿«ƒ¿…¿ƒ∆

‰Ê ¯ËL BÏ ÛiÊÏ Ï‡L28¯ËM‰ Ìi˜˙pL Èt ÏÚ Û‡ , »«¿«≈¿»∆««ƒ∆ƒ¿«≈«¿»
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ÂÈÓ˙BÁÓ29ÌÏBÚÏ Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ -30Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ≈»»≈ƒ¿»¿≈»∆ƒ∆ƒ
Ô„È ·˙k ÏÚ ÔÓˆÚa Ô‰ e„ÈÚ‰Â ¯ËM‰ È„Ú e‡a31- »≈≈«¿»¿≈ƒ≈¿«¿»«¿«»»

.Ba ÔÈ·Bbƒ

"אם 26) ב) ה, (מכות כשקרנים אותם שתחזיק לו, לשמוע
הוחזקו?!". מי ישראל כל הוחזקה, (=התובעת) היא

פסול.27) שהוא קול עליו הוציא לחתום 28)שהלווה
בשקר. מתוך 29)עליו העדים חתימות את שזיהו

פ"ו, לעיל ראה כשרים, אחרים שטרות על חתימותיהם
משטרות  יוצא כתבֿידם שיהיה החמישי, "הדרך ה"ב:

וכו'. לכוון 30)אחרים" למד עצמו שהוא לחוש, שיש
ב  לו, (כתובות הוא ומזוייף לחתימותיהם, הדומה כתב

שאינם 31)וברש"י). ואע"פ ההלוואה, את זוכרים והם
רגלים  ידם, כתב מכירים והם הואיל עליו, חתמו אם זוכרים
לא  סי' בחו"מ והש"ך (כסףֿמשנה). כשר שהשטר לדבר,
אין  ידם, חתימת מכירים עצמם שהעדים כל מסביר, ד, ס"ק
כשזוכרים  זה וכל הוא, ומזוייף הם טועים שמא לחוש
כמבואר  בכלל, מועילה עדותם אין כן לא שאם ההלוואה,
על  מעיד אדם "שאין ה"א: פ"ח, לעיל רבינו בדברי
שזה  מעיד הוא שבשטר הממון על אלא זה, שהוא כתבֿידו
חו"מ  וראה הדבר". להזכיר כדי הוא וכתבֿידו לזה, חייב

ה. ס"ק הגר"א ובביאור א. סעיף סג, סי'

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»
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ה'תש"פ  סיון ח' ראשון יום

רלה. תעשה לא מצות
― הרל"ה ׁשהזהרהּמצוה מּלהלותהאזהרה נּו ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ

לֹו לאֿתּתן אתּֿכסּפ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹּברּבית,
ּבנׁש(aegd llka did `ly oenn mb zkyepd efk dxeva) ְֶֶ

dzidּובמרּבית `ly zenk ztqeezne miaxzn zexitdy) ְְִַ
(aegd llka"אכל fl)לאֿתּתן ,dk `xwie)לאוין ּוׁשני . ְְִִֵֵֶָָֹ

אחד ּבענין ּבאּו swez)לחּזּוק(exn`pe)אּלּו xzil), ְְְִִֵֶָָָ
ׁשני ׁשהם לא לאוין. ּבׁשני עֹובר יהיה ּברּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהּמלוה

Ðענינים 'jyp' :mipipr ipya xaecn miaezkd zehytay s`) ְִִָ
(Ð lke`d ziaix Ð 'ziaxz'e oenn ziaixהּוא ׁשהּנׁש לפי ,ְִֶֶֶַ

מציעא ּבבא ּובגמרא .הּנׁש הּוא והרּבית (q:)הרּבית ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָ
"jyp"אמרּו: zlina oenn iabl ynzydl laewndy s`) ְָ

(z`f lka "ziaxz" lke`aeּתרּבית ּבלא נׁש מֹוצא אּתה ְְִִֵֶֶַַָֹאי
נׁש ּבלא ּתרּבית ipyaולא mikiiy mixacd ze`ivna ik) ְְְִֶֶַֹֹ

(ziaixd ibeqּבׁשני עליו לעבֹור הּכתּוב? חלקֹו ולּמה ,ְְֲֲִֵַַָָָָָָ
מּלתא חדא ותרּבית נׁש "ּדאֹוריתא אמרּו וׁשם ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָלאוין.

md)ננהֹו cg` xac),ּדכתיב הׁשּתא ׁשם: אמרּו ועֹוד ." ְְְְְִִִַָָָ
ּבּה קרי ― ּובמרּבית ּבנׁש לֹו לאֿתּתן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹאתּֿכסּפ

(rxlne lirln mi`xwp "ziaxne jyp" milind)אתּֿכסּפ :ְְֶַ
לאֿתּתן ּובמרּבית ּובנׁש ּובמרּבית, ּבנׁש לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹלאֿתּתן
על עֹובר ּפרֹות אֹו ּכסף ּברּבית ּכלֿהּמלוה ויהיה ,"ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאכל
ּבּמלוה, ּכן ּגם ׁשּבאּו לאוין ׁשאר על נֹוסף לאוין, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשני
ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלחּזּוק,

ותרּבית" נׁש מאּתֹו el)"אלּֿתּקח ,my)ּבגמרא ונתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מציעא לּמל(q`.)ּבבא זה לאו ׁשּגם אּלא, הּוא, וה ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ

לפי הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו יּתירי, לאוי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּכלֿאּלּו
מּלהלות הּמלוה ׁשהזהר והּוא נכּפלּו, אחד ּבענין ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשּכּלם
מּבבא ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָּברּבית.

ְִָמציעא.

ה'תש"פ  סיון ט' שני יום

רלו. תעשה לא מצות
― הרל"ו מּללותהּמצוה הּלוה ּגם ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

היה ּברּבית מּללות לּלוה לאו ּבא לא ׁשאּלּו לפי ְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָֹֹֹּברּבית.
ואין חֹומס ׁשהּוא מּפני עֹובר הּמלוה ׁשּיהא לסּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאפׁשר
זה והיה נחמס, להיֹות הסּכים רק הּוא ּכי עֹובר, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּלוה
ּבא לפיכ הּמתאּנה. לא המאּנה, ׁשעֹובר לאֹונאה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּדֹומה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברּבית, ילוה ׁשּלא לּלוה ּגם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּלאו

אכל" נׁש ּכסף נׁש לאחי לאֿתּׁשי"(k ,bk mixac), ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .לאחי ּתּנׁש לא הּפרּוׁש: ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹּובא

מציעא ּומּׁשּום(dr:)ּבבא לאֿתּׁשי מּׁשּום עֹובר "לוה : ְִִִִֵֶַָָָֹֹ
מכׁשל" תּתן לא עּור ci)ולפני ,hi `xwie)ׁשּנבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹֹ

מצוה אֹותּה hvx)ּכׁשּנזּכיר dyrz `l). ְְְִִֶַָָ

ה'תש"פ  סיון י' שלישי יום

רלז. תעשה לא מצות
יום ראשוןֿ שלישי ח ֿ'י 'סיון 

― הרל"ז מּלהתעּסקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
לאחד נערב ׁשּלא והּמלוה, הּלוה ּבין הרּבית ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּבהלואת
ּבמה ׁשטר ּביניהם נכּתב ולא להם. נעיד ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹמהם,
יתעּלה: אמרֹו והּוא הרּבית, מעניני עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּׁשהסּכימּו

"נׁש עליו ck)"לאֿתׂשימּון ,ak zeny)ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְִֶֶָָָָֹ
מציעא אּלא(dr.)ּבבא עֹוברין אינם ועדים "ערב : ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשּבא אףֿעלּֿפי ,"נׁש עליו "לאֿתׂשימּון ְִִִֶֶֶַַָָָֹמּׁשּום:
אתֿהּמלוה, ּגם ּכֹולל הּוא הרי ― ּביניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּבּמתעּסקים

עֹובר ּברּבית הּמלוה יהיה לאוין:ּולפיכ ׁשּׁשה על ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
אתּֿכסּפ ― והּׁשני ּכנׁשה, לֹו לאֿתהיה ― ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהאחד
לאֿתּתן ּובמרּבית ― והּׁשליׁשי ,ּבנׁש לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַֹֹלאֿתּתן
― והחמיׁשי ,נׁש מאּתֹו אלּֿתּקח ― והרביעי ,ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָאכל
לאֿתּתן עּור ולפני ― והּׁשּׁשי ,נׁש עליו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלאֿתׂשימּון
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"אם 26) ב) ה, (מכות כשקרנים אותם שתחזיק לו, לשמוע
הוחזקו?!". מי ישראל כל הוחזקה, (=התובעת) היא

פסול.27) שהוא קול עליו הוציא לחתום 28)שהלווה
בשקר. מתוך 29)עליו העדים חתימות את שזיהו

פ"ו, לעיל ראה כשרים, אחרים שטרות על חתימותיהם
משטרות  יוצא כתבֿידם שיהיה החמישי, "הדרך ה"ב:

וכו'. לכוון 30)אחרים" למד עצמו שהוא לחוש, שיש
ב  לו, (כתובות הוא ומזוייף לחתימותיהם, הדומה כתב

שאינם 31)וברש"י). ואע"פ ההלוואה, את זוכרים והם
רגלים  ידם, כתב מכירים והם הואיל עליו, חתמו אם זוכרים
לא  סי' בחו"מ והש"ך (כסףֿמשנה). כשר שהשטר לדבר,
אין  ידם, חתימת מכירים עצמם שהעדים כל מסביר, ד, ס"ק
כשזוכרים  זה וכל הוא, ומזוייף הם טועים שמא לחוש
כמבואר  בכלל, מועילה עדותם אין כן לא שאם ההלוואה,
על  מעיד אדם "שאין ה"א: פ"ח, לעיל רבינו בדברי
שזה  מעיד הוא שבשטר הממון על אלא זה, שהוא כתבֿידו
חו"מ  וראה הדבר". להזכיר כדי הוא וכתבֿידו לזה, חייב

ה. ס"ק הגר"א ובביאור א. סעיף סג, סי'

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»
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ה'תש"פ  סיון ח' ראשון יום

רלה. תעשה לא מצות
― הרל"ה ׁשהזהרהּמצוה מּלהלותהאזהרה נּו ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ

לֹו לאֿתּתן אתּֿכסּפ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹּברּבית,
ּבנׁש(aegd llka did `ly oenn mb zkyepd efk dxeva) ְֶֶ

dzidּובמרּבית `ly zenk ztqeezne miaxzn zexitdy) ְְִַ
(aegd llka"אכל fl)לאֿתּתן ,dk `xwie)לאוין ּוׁשני . ְְִִֵֵֶָָֹ

אחד ּבענין ּבאּו swez)לחּזּוק(exn`pe)אּלּו xzil), ְְְִִֵֶָָָ
ׁשני ׁשהם לא לאוין. ּבׁשני עֹובר יהיה ּברּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהּמלוה

Ðענינים 'jyp' :mipipr ipya xaecn miaezkd zehytay s`) ְִִָ
(Ð lke`d ziaix Ð 'ziaxz'e oenn ziaixהּוא ׁשהּנׁש לפי ,ְִֶֶֶַ

מציעא ּבבא ּובגמרא .הּנׁש הּוא והרּבית (q:)הרּבית ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָ
"jyp"אמרּו: zlina oenn iabl ynzydl laewndy s`) ְָ

(z`f lka "ziaxz" lke`aeּתרּבית ּבלא נׁש מֹוצא אּתה ְְִִֵֶֶַַָֹאי
נׁש ּבלא ּתרּבית ipyaולא mikiiy mixacd ze`ivna ik) ְְְִֶֶַֹֹ

(ziaixd ibeqּבׁשני עליו לעבֹור הּכתּוב? חלקֹו ולּמה ,ְְֲֲִֵַַָָָָָָ
מּלתא חדא ותרּבית נׁש "ּדאֹוריתא אמרּו וׁשם ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָלאוין.

md)ננהֹו cg` xac),ּדכתיב הׁשּתא ׁשם: אמרּו ועֹוד ." ְְְְְִִִַָָָ
ּבּה קרי ― ּובמרּבית ּבנׁש לֹו לאֿתּתן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹאתּֿכסּפ

(rxlne lirln mi`xwp "ziaxne jyp" milind)אתּֿכסּפ :ְְֶַ
לאֿתּתן ּובמרּבית ּובנׁש ּובמרּבית, ּבנׁש לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹלאֿתּתן
על עֹובר ּפרֹות אֹו ּכסף ּברּבית ּכלֿהּמלוה ויהיה ,"ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאכל
ּבּמלוה, ּכן ּגם ׁשּבאּו לאוין ׁשאר על נֹוסף לאוין, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשני
ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלחּזּוק,

ותרּבית" נׁש מאּתֹו el)"אלּֿתּקח ,my)ּבגמרא ונתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מציעא לּמל(q`.)ּבבא זה לאו ׁשּגם אּלא, הּוא, וה ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ

לפי הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו יּתירי, לאוי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּכלֿאּלּו
מּלהלות הּמלוה ׁשהזהר והּוא נכּפלּו, אחד ּבענין ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשּכּלם
מּבבא ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָּברּבית.

ְִָמציעא.

ה'תש"פ  סיון ט' שני יום

רלו. תעשה לא מצות
― הרל"ו מּללותהּמצוה הּלוה ּגם ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

היה ּברּבית מּללות לּלוה לאו ּבא לא ׁשאּלּו לפי ְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָֹֹֹּברּבית.
ואין חֹומס ׁשהּוא מּפני עֹובר הּמלוה ׁשּיהא לסּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאפׁשר
זה והיה נחמס, להיֹות הסּכים רק הּוא ּכי עֹובר, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּלוה
ּבא לפיכ הּמתאּנה. לא המאּנה, ׁשעֹובר לאֹונאה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּדֹומה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברּבית, ילוה ׁשּלא לּלוה ּגם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּלאו

אכל" נׁש ּכסף נׁש לאחי לאֿתּׁשי"(k ,bk mixac), ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .לאחי ּתּנׁש לא הּפרּוׁש: ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹּובא

מציעא ּומּׁשּום(dr:)ּבבא לאֿתּׁשי מּׁשּום עֹובר "לוה : ְִִִִֵֶַָָָֹֹ
מכׁשל" תּתן לא עּור ci)ולפני ,hi `xwie)ׁשּנבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹֹ

מצוה אֹותּה hvx)ּכׁשּנזּכיר dyrz `l). ְְְִִֶַָָ

ה'תש"פ  סיון י' שלישי יום

רלז. תעשה לא מצות
יום ראשוןֿ שלישי ח ֿ'י 'סיון 

― הרל"ז מּלהתעּסקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
לאחד נערב ׁשּלא והּמלוה, הּלוה ּבין הרּבית ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּבהלואת
ּבמה ׁשטר ּביניהם נכּתב ולא להם. נעיד ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹמהם,
יתעּלה: אמרֹו והּוא הרּבית, מעניני עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּׁשהסּכימּו

"נׁש עליו ck)"לאֿתׂשימּון ,ak zeny)ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְִֶֶָָָָֹ
מציעא אּלא(dr.)ּבבא עֹוברין אינם ועדים "ערב : ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשּבא אףֿעלּֿפי ,"נׁש עליו "לאֿתׂשימּון ְִִִֶֶֶַַָָָֹמּׁשּום:
אתֿהּמלוה, ּגם ּכֹולל הּוא הרי ― ּביניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּבּמתעּסקים

עֹובר ּברּבית הּמלוה יהיה לאוין:ּולפיכ ׁשּׁשה על ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
אתּֿכסּפ ― והּׁשני ּכנׁשה, לֹו לאֿתהיה ― ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהאחד
לאֿתּתן ּובמרּבית ― והּׁשליׁשי ,ּבנׁש לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַֹֹלאֿתּתן
― והחמיׁשי ,נׁש מאּתֹו אלּֿתּקח ― והרביעי ,ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָאכל
לאֿתּתן עּור ולפני ― והּׁשּׁשי ,נׁש עליו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלאֿתׂשימּון
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הּמלוה, ּבלאֿתעׂשה: עֹוברין "ואּלּו אמרּו: וׁשם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹמכׁשל.
― הּסֹופר אף אֹומרים: וחכמים והעדים; הערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהּלוה,
לאֿתהיה ועל מּמּנּו, ּבלּֿתּקח ועל ּבלּֿתּתן, על ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַֹעֹוברין
לא עּור ולפני ועל ,נׁש עליו לאֿתׂשימּון ועל ּכנׁשה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּבכּלן, עֹובר מלוה אּבּיי: "אמר ּובּגמרא: מכׁשל". ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻתּתן
מכׁשל: תּתן לא עּור ולפני לאֿתּׁשי מּׁשּום עֹובר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַֹֹֹֹלוה
עליו לאֿתׂשימּון מּׁשּום אּלא עֹוברים אין ועדים ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֹערב

זה לאו על והעֹובר ."נׁש(ziaixa delnd)היא אם ― ְִִֵֶֶֶַָָ
קצּוצה dxeriyרּבית z` Ð "evvw" Ð ewqty ,ynn ziaix) ְִִָ

("ziaix wa`" znerl .y`xnמּידֹו אֹותּה מֹוציאים ―ִִִָָ
הרּבית. נלקחה ׁשּמּמּנּו לזה ְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָּומחזירים

ה'תש"פ  סיון י"א רביעי יום

קצח. עשה מצות
― הקצ"ח מןהּמצוה רּבית לבּקׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָ

אּלא נחנהּו ולא לֹו נעזֹור ׁשּלא ּכדי נלוהּו, ואז ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּגֹוי
ׁשהזהרנּו ּכזה עליו ׁשּנתנה ּברּבית ּבהלואה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻנּזיקֹו,
"לּנכרי יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, עם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָמּלעׂשֹותֹו

"תּׁשי(`k ,bk mixac)המקּבל הּפרּוׁש לנּו ׁשּבא לפי , ְְִִֵֶַַַָָָֻ
ּבספרי אמרם והּוא רׁשּות. לא ּצּוּוי, vz`ׁשּזה ik zyxt) ְְְְְִִֵֶֶָָֹ

(myתּׁשי לא ּולאחי עׂשה; מצות זֹו ― תּׁשי "לּנכרי :ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹ
ּתנאים יׁש זֹו למצוה וגם לאֿתעׂשה". מצות זֹו ―ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

(zelabd)נת ׁשּכבר ּבמּסכתמּדרּבנן, מציעא(aa`)ּבארּו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
(:r).

ה'תש"פ  סיון י"ב חמישי יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "עלּֿכל-ּדברּֿפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכיֿהּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכיֿהּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכלֿמה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תש"פ  סיון י"ג שישי יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "עלּֿכל-ּדברּֿפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכיֿהּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכיֿהּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכלֿמה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תש"פ  סיון י"ד ש"ק יום

רמו. עשה מצות
יום רביעיֿ שבתֿ קודש י "אֿ י "ד סיון 
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "עלּֿכל-ּדברּֿפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכיֿהּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכיֿהּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכלֿמה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות
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כאשר יש ליהודי "אתערותא דלעילא", עליו להמשיך זאת מיד ב"אתערותא דלתתא".
משיחת שבת פרשת בהעלותך, ה'תשכ"ז
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âBkøcî Léà eáeLé ïòîì íäì úBNòì áLç éëðà øLà äòøä-ìk úà äãeäé úéa eòîLé éìeà©³¦§§Æ¥´§½̈¥µ¨¨´¨½̈£¤²¨Ÿ¦¬Ÿ¥−©£´¨¤®§©´©¨À¦µ¦©§´
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:äfä íòä-ìà ýåýé øac-øLà äîçäå óàä ìBãâ-ék äòøä Bkøcîçìëk äiøð-ïa Ceøa Nòiå ¦©§´¨¨¨®¦«¨³¨©Æ§©´¥½̈£¤¦¤¬§−̈¤¨¨¬©¤«©©À©¨Æ¤¥´¦½̈§¬Ÿ

:ýåýé úéa ýåýé éøác øôqá àø÷ì àéápä eäéîøé eäeö-øLàèíé÷éBäéì úéLîçä äðMá éäéå £¤¦−̈¦§§¨´©¨¦®¦§¬Ÿ©¥²¤¦§¥¬§−̈¥¬§Ÿ̈«©§¦´©¨¨´©Â£¦¦¦¨¦̧
éøòî íéàaä íòä-ìëå íìLeøéa íòä-ìk ýåýé éðôì íBö eàø÷ éòLzä Lãça äãeäé-Cìî eäiLàé-ïa¤Ÿ¦¨³¤«¤§¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½¨§¸¹¦§¥¯§¨²¨¨−̈¦«¨¨®¦§¨¨À̈©¨¦²¥¨¥¬

:íìLeøéa äãeäééìa ýåýé úéa eäéîøé éøác-úà øôqa Ceøá àø÷iåøôqä ïôL-ïá eäéøîb úkL §−̈¦¨¨¦«©¦§¨̧¨¬©¥²¤¤¦§¥¬¦§§−̈¥´§¨®§¦§©¿§©§¨Á¤¨¨̧©Ÿ¥¹
:íòä-ìk éðæàa Lãçä ýåýé-úéa øòL çút ïBéìòä øöçaàéïôL-ïá eäéøîb-ïá eäéëî òîLiå ¤¨¥´¨¤§À¤´©©³©¥§¨Æ¤«¨½̈§¨§¥−¨¨¨«©Â¦§©À¦¨̧§¤§©§¨¯¤¨¨²

:øôqä ìòî ýåýé éøác-ìk-úàáéì-ìò Cìnä-úéa ãøiåíéáLBé íéøOä-ìk íL-äpäå øôqä úkL ¤¨¦§¥¬§−̈¥©¬©¥«¤©¥³¤¥©¤Æ¤Æ©¦§©´©Ÿ¥½§¦̧¥½̈¨©¨¦−«§¦®
:íéøOä-ìëå eäéððç-ïá eäi÷ãöå ïôL-ïá eäéøîâe øBaëò-ïa ïúðìàå eäéòîL-ïá eäéìãe øôqä òîLéìà¡¦¨¨´©Ÿ¥¿§¨¨´¤§Â©§¨§¤§¨¨̧¤©§¹§©§¨¯¤¨¨²§¦§¦¨¬¤£©§−̈§¨©¨¦«

âé:íòä éðæàa øôqa Ceøá àø÷a òîL øLà íéøácä-ìk úà eäéëî íäì ãbiåãéíéøOä-ìë eçìLiå ©©¥³¨¤Æ¦½̈§¥¬¨©§¨¦−£¤´¨¥®©¦§¬Ÿ¨²©¥−¤§¨§¥¬¨¨«©¦§§¸¨©¨¦¹
äpç÷ íòä éðæàa da úàø÷ øLà älânä øîàì éLek-ïá eäéîìL-ïa eäéðúð-ïa éãeäé-úà Ceøa-ìà¤¨À¤§¦¿¤§Â©§¨¤¤¤§¨´¤¦»¥Ÿ¼©§¦À̈£¤̧¨¨³¨¨Æ§¨§¥´¨½̈¨¤¬¨

ìå Eãéá:íäéìà àáiå Bãéa älânä-úà eäiøð-ïa Ceøa çwiå Cåèeðéðæàa äpàø÷e àð áL åéìà eøîàiå §¨§−¨¥®©Â¦©¨¸¤¥¦¨³¤©§¦¨Æ§¨½©¨−Ÿ£¥¤«©Ÿ§´¥½̈¥´½̈§¨¤−¨§¨§¥®
:íäéðæàa Ceøá àø÷iåæèãébä Ceøa-ìà eøîàiå eäòø-ìà Léà eãçt íéøácä-ìk-úà íòîLk éäéå ©¦§¨¬¨−§¨§¥¤«©§¦À§¨§¨Æ¤¨©§¨¦½¨£−¦´¤¥¥®©«Ÿ§Æ¤¨½©¥³

:älàä íéøácä-ìk úà Cìnì ãébðæééà eðì àð-ãbä øîàì eìàL Ceøa-úàåíéøácä-ìk-úà záúk C ©¦Æ©¤½¤¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤§¤̧¨½¨£−¥®Ÿ©¤¨´½̈¥À¨©²§¨¤¨©§¨¦¬
:åétî älàä̈¥−¤¦¦«

i"yx
(‰).øåöò:הכלא ùãçä.(È)בבית 'ä úéá øòù çúô:יונתן תירגם כן המזרחי שער êìîì.(ÊË)הוא ãéâð ãéâä

ישמע: אולי

cec zcevn
(‚).ÂÚÓ˘È ÈÏÂ‡כבר כאילו ההיא  במגילה כשתזכור  ר"ל 

ויהיה וכו ' רעה כל  את יתבוננו אולי ההם היעודים  נעשו
אסלח  ואז הרעה מדרכו  איש  כל ישובו למען  בדבר תועלת 

ההיא : הרעה כן אם תבוא  ולא  Â‰ÈÓ¯È.(„)לעוונם ÈÙÓ ר"ל
בספר: כותב היה וברוך  מפיו הדברים אמר ‰'.ירמיהו È¯·„ ÏÎ ה':‡˙ לו צוה  אשר הענין כל כפי ÙÒ¯.ר "ל  ˙Ï‚Ó ÏÚמוסב

ספר: מגילת  על כתבם  שברוך  לומר ויכתוב ÂˆÚ¯.(‰)על  È‡גם (כי  ה' בבית  בעצמי לבוא אוכל ולא במאסר  כלוא  אני
נזכר): לא  כי עם במאסר  כלאו ‰'.(Â)יהויקים È¯·„ ברה "ק‡˙ אמרם שירמיה לפי וגם  ה' לו צוה  אשר הענין לומר, רצה

ממש : בנבואה אמרם לא כי עם ה' דברי ˆÌÂ.יקראו ÌÂÈ·:יהודה ומערי מירושלים רב עם שמה יתקבצו  אז ‡ÈÏÂ.(Ê)כי
וכו': תחנתם  ותפול  לבם  יכנע  אולי האלה  הדברים  ‰ÌÚ.כשישמעו Ï‡:העם ˆÌÂ.(Ë)על  Â‡¯˜:ברבים והכריזו תענית גזרו 

.'ÂÎÂ ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÚ‰ ÏÎ:בירושלים והיו אז באו אשר יהודה  ערי ואנשי  ירושלים אנשי  Â‰ÈÓ¯È.(È)ר"ל  È¯·„ שדיבר‡˙ מה 
‰ÔÂÈÏÚ.ברוה"ק : ¯ˆÁ·:ישראל עזרת  מול ההר במעלה  שעמדה כהנים עזרת ˘Ú¯.היא Á˙Ù בחלל עמדה  ההיא  הלשכה  ר "ל 

בבנין:‰Á„˘.השער: אותו וחידשו  שנפל ‰'.(È‡)יתכן È¯·„ ÏÎ ברה "ק:‡˙ ‰ÙÒ¯.האמורים ÏÚÓ:הספר מעל הנקראים 
(·È).˙Î˘Ï ÏÚ:לשכת אלינו:ÍÏÂ.(È„)אל  ובוא ממקומך  לך  ¯Â‰Ú.(ÊË)ר "ל  Ï‡ ˘È‡ Â„ÁÙמלפני הדבר להעלים  פחדו

לו: הגיד  בלי על  המעלים  ויאשם הוא יגלה שלא מרעהו  פחד אחד  כל כי È‚„.המלך „È‚‰: המלך לפני הדברים  שנגיד  לך דע
(ÊÈ).ÂÈÙÓ 'ÂÎÂ ˙·˙Î ÍÈ‡יש ואםֿכן שהם כמו הדברים פרטי גם מפיו אמר ירמיה אם  וכאומר מפיו הכתיבה היה איך  ר "ל 

כ"כ : עליהן לחשוש  ואין  הפרטים  סדרת ואתה הענין  כללות רק  שאמר  או הפרטים  על  גם  הרבה לחשוש

oeiv zcevn
(‰).¯ÂˆÚעצור עודנו והוא  כמו לג)כלוא ˆÌÂ.(Â):(לעיל

הגמל ˙ÏÂÙ.(Ê)תענית : מעל  ותפול  וכן נטיה  (בראשית ענין

:כד)

b wxt l`ipc - miaezk

â-÷øô ìàéðãdkÎhi

èéøîàå äðò Bâð ãáòå CLéî CøãL-ìò épzLà (åðúùà) éäBtðà íìöe àîç éìîúä øvðãëeáð ïéãàa¥©̧¦§©§¤©¹¦§§¦´¡À̈§¥³©§Æ¦Æ¤§©¦½©©§©¬¥©−©£¥´§®¨¥³§¨©Æ
:déæîì äæç éc ìò äòáL-ãç àðezàì àæîìëì äútëì øîà dìéçá éc ìéç-éøab ïéøáâìeCøãL §¥¥´§©½̈©̧¦§½̈©²¦¬£¥−§¥§¥«§ª§¦³¦¨«¥©Æ¦Æ¦´§©§¥½£©Æ§©¨½̈§©§©¬
:àzã÷é àøeð ïezàì àîøîì Bâð ãáòå CLéîàë(ïåäéùéèô) ïBäéìaøña eúôk Clà àiøáb ïéãàa ¥©−©£¥´§®§¦§¥¾§©¬−̈¨¦«§¨«¥©¹¦ª§©¨´¦¥À§¦ÆÆ§©§¨¥Æ

:àzã÷é àøeð ïezà-àBâì åéîøe ïBäéLáìe ïBäúìaøëå ïBäéLhtáëàkìî úlî éc-ïî äðc ìá÷-ìk ©§¥½§©§§¨§−§ª¥®§¦¾§«©¬−̈¨¦«§¨«¨¢¥´§À̈¦¦º¦©³©§¨Æ
ì e÷qä éc Clà àiøáb àøézé äæà àðezàå äôöçî:àøeð éc àáéáL ïBnä ìh÷ Bâð ãáòå CLéî CøãL ©§§½̈§©−̈¥¥´©¦®¨ª§©¨´¦¥À¦³©¦ÆÆ§©§©³¥©Æ©£¥´§½©¦´¦½§¦−̈¦¬¨«

âë(ô) :ïéútëî àzã÷é àøeð-ïezà-àBâì eìôð Bâð ãáòå CLéî CøãL ïBäzìz Clà àiøáâåãëïéãà §ª§©¨³¦¥Æ§¨´¥½©§©¬¥©−©£¥´§®§©²§«©¨¬¨«¦§−̈§©§¦«¡©Æ¦Æ
àøeð-àBâì àðéîø àúìz ïéøáâ àìä éäBøácäì øîàå äðò äìäaúäa í÷å dåz àkìî øvðãëeáð§©§¤©´©§½̈§©−§¨´§¦§§¨¨®¨¥̧§¨©¹§©¨«§À¦£¨Áª§¦¸§¨¹̈§¥³¨§¨Æ

:àkìî àáévé àkìîì ïéøîàå ïéðò ïéútëîäëïéëìäî ïéøL äòaøà ïéøáb äæç äðà-àä øîàå äðò §©§¦½¨©³¦§¨§¦Æ§©§½̈©¦−̈©§¨«¨¥´§¨©À¨«£¨̧¨¥¹ª§¦´©§§À̈§©Æ¦Æ©§§¦´
(ñ) :ïéäìà-øáì äîc äàòéáø (àéòéáø) éc dåøå ïBäa éúéà-àì ìáçå àøeð-àBâa§«½̈©£−̈¨¦©´§®§¥¥Æ¦´§«¦¨½̈¨¥−§©¡¨¦«

i"yx
(ËÈ).àîç éìîúä:חמה éðúùà.נתמלא éäåôðà íìöå

נשתנו: פניו àðåúàì.ופרצוף àæîì לכבשן להצית
ולחממו: äéæîì.האש äæç éã ìò äòáù ãç אחת על

וכאילו  הסיקו כדי עד ששיערוהו פעמים שבע
כמוהו: שיעורין ז' להסיקו:äéæîì.יבעירוהו

(Î).äéìéçá éã ìéç éøáâ ïéøåáâìå כח גבורי ולאנשים
בחילו: äúôëì.אשר øîà שראה אותם לאסור צוה

וצוה  אלו הם גבורים ואמר קשות לענותו מתחזקים
אותם: לאסור בחילו אשר êìà.(Î‡)לגבורים àéøáåâ

אלו: ïåäéìáøñá.אנשים åúéôë בבגדי נתקשרו
ïåäúìáøëå.מעטפותן: ïåäéùèô מלכות מלבוש מיני

דיני  נ''נ לפני לידון יוצאין שהיו ואע''פ להם שהיה
למדו  מכאן גדולתם את להשפיל בגדיהם שנו לא מיתה
השררה  מן אדם ישנה לא הסכנה בשעת שאפי' חכמים

בה: טו)ïåäúìáøëå.שהוחזק א' (בד''ה דוגמא לו יש

מכורבל: àøåð.ודוד ïåúà àåâì åéîøå לתוך והושלכו
בוערה: äðã.(Î·)כבשן ìá÷ ìë אשר זאת עומת כל

עזה: היתה המלך àøéúé.מצות äæà àðåúàå והכבשן
מאד: êìà.הוסק àéøáåâ אשר הגבורים האנשים אלו

לכבשן: והשליכום ועזריה מישאל חנניה את קשרו
.àøåð éã àáéáù ïåîä ìéè÷:האש שביב כח אותם שרף

(‚Î).ïéúôëî:קשורין(„Î).äåú:תמהí÷å
.äìäáúäá:בבהלה ïéøîàå.ועמד ïéðò'ואומרי עונין

àëìî.למלך: àáéöé:המלך דבר ïéøù(Î‰)אמת
.àøåð àåâá ïéëìäî בתוך והולכים מאסוריהן מותרין

ïåäá.האש: éúéà àì ìáçå:בהם יש לא äåøåוחבלה
.äàòéáø éã:רביעי של ïéäìà.ותוארו øáì äîã דומה

אוכלוסיו  כשנשרפו סנחרב עם בהיותי שראיתי למלאך
היה  ונבוכדנצר אשור במחנה ויך לז) (ישעיה שנאמר

מהם: שנמלטו עשרה בתוך ונמלט שם

cec zcevn
(ËÈ).ÔÈ„‡·נשתנה פניו ודמות חמה נתמלא  נבוכדנצר  אז

ועזריה : מישאל חנניה על ואמרÚ‰.בכעסו  קול הרים
התנור: את ולהסיק  ˘·Ú‰.להבעיר „Áולהסיק להוסיף ר"ל 

להסיקו: ראוי אשר על  הסקות שבעה כשיעור  אחת  בפעם 
(Î).È¯·‚ ÔÈ¯·Â‚ÏÂצוה בצבאו אשר חיל  אנשי  ולאנשים

אש לתנור  ולהשליך  ועזריה מישאל לחנניה  ולקשור  לאסור 
כשהם·‡„ÔÈ.(Î‡)הבוערת : אותם קשרו האלה האנשים אז

וגו': בסרבליהון  המלבושים:ÔÂ‰È˘Â·ÏÂ.לבושים שאר  ר"ל
.ÂÈÓ¯Â:'וגו התנור לתוך אותם  ˜·Ï.(Î·)והשליכו ÏÎ

הוסק והתנור  ממהרת  היתה המלך דבר אשר  מן זאת בעבור 
מרובה: ‡ÍÏ.בהסקה ‡È¯·Â‚העלו אשר האלה  האנשים לזה 

בו: להשליכם  התנור פה אל  ועזריה  מישאל  חנניה ˜ÏÈË.את 
ונזהרים : נשמרים היו ולא בבהלה ועשו מרובות היו כי האש  של הנצוצות אותם  שלשתםÈ¯·Â‚Â‡.(Î‚)המית  האלה  והאנשים 

קשורים: כשהם התנור לתוך  נפלו ועזריה  מישאל  ואמר‡„ÔÈ.(Î„)חנניה קול  והרים בבהלה ועמד  חרד המלך נבוכדנצר אז
קשורים : כשהם האש לתוך  השלכנו אנשים שלשה  הלא היא :ÔÈÚ.ליועציו כן המלך  אמת למלך  ואמרו ‰‡(Î‰)השיבו

.‰‡:בהם יש לא והשחתה האש בתוך  והולכים הקשורים מן מותרים  והמה  אנשים  ארבעה רואה אני של Â¯Â‰.הלא  ותוארו
למלאך : דומה הרביעי

oeiv zcevn
(ËÈ).‡ÊÓÏ:(לב (דברים  רעב  מזי וכן ושריפה  הסקה ענין
(Î).‰˙ÙÎÏ:(כב (ב"ק  לו כפות עבד  ובדרז"ל קשירה ענין
(‡Î).ÔÂ‰ÈÏ·¯Ò·חתימי בסרבלי ובדרז"ל מלבוש שם  הוא 

נח): המכנסים:ÔÂ‰È˘ËÙ.(שבת  לבושÔÂ‰˙Ï·¯ÎÂ.הם מין
טו): (דה "א במעיל מכורבל ודוד ודוגמתו  בו להתעטף  עשוי

(·Î).‡·È·˘:( יח (איוב  אשו  שביב  יגה  ולא כמו ניצוצות 
(„Î).È‰Â¯·„‰Ïהצאן את  וינהג כי המנהיגים היועצים הם

ודבר: ת"א ג) ‡ÔÈ‰Ï.(Î‰)(שמות  ¯·Ï המלאך יקרא כן 
האלהים בני ויבואו  וכן השכינה של בית מבני הוא כאילו 

א): (איוב 



קפט el wxt dinxi - mi`iap

åì-÷øô äéîøéfiÎb

âBkøcî Léà eáeLé ïòîì íäì úBNòì áLç éëðà øLà äòøä-ìk úà äãeäé úéa eòîLé éìeà©³¦§§Æ¥´§½̈¥µ¨¨´¨½̈£¤²¨Ÿ¦¬Ÿ¥−©£´¨¤®§©´©¨À¦µ¦©§´
:íúàhçìe íðBòì ézçìñå äòøäãøa-úà eäéîøé àø÷iåúà eäéîøé étî Ceøa ázëiå äiøð-ïa Ce ¨¨½̈§¨©§¦¬©£−̈§©¨¨«©¦§¨´¦§§½̈¤¨−¤¥«¦¨®©¦§¸Ÿ¨¹¦¦´¦§§À̈¥´

:øôñ-úlâî-ìò åéìà øac-øLà ýåýé éøác-ìkäìëeà àì øeöò éðà øîàì Ceøa-úà eäéîøé äeöéå ¨¦§¥¯§¨²£¤¦¤¬¥−̈©§¦©¥«¤©§©¤´¦§§½̈¤¨−¥®Ÿ£¦´¨½´Ÿ©½
:ýåýé úéa àBáìåýåýé úéa íòä éðæàa ýåýé éøác-úà étî-záúk-øLà älâná úàø÷å äzà úàáe ¨−¥¬§¨«¨¨´©¿̈§¨¨´¨©§¦¨´£¤¨©«§¨¦¦Á¤¦§¥̧§¹̈§¨§¥¬¨¨²¥¬§−̈

:íàø÷z íäéøòî íéàaä äãeäé-ìë éðæàa íâå íBö íBéaæLéà eáLéå ýåýé éðôì íúpçz ìtz éìeà §´®§©̧§¨§¥¯¨§¨²©¨¦¬¥¨¥¤−¦§¨¥«©º¦³Ÿ§¦¨¨Æ¦§¥´§½̈§¨ª¾¦−
:äfä íòä-ìà ýåýé øac-øLà äîçäå óàä ìBãâ-ék äòøä Bkøcîçìëk äiøð-ïa Ceøa Nòiå ¦©§´¨¨¨®¦«¨³¨©Æ§©´¥½̈£¤¦¤¬§−̈¤¨¨¬©¤«©©À©¨Æ¤¥´¦½̈§¬Ÿ

:ýåýé úéa ýåýé éøác øôqá àø÷ì àéápä eäéîøé eäeö-øLàèíé÷éBäéì úéLîçä äðMá éäéå £¤¦−̈¦§§¨´©¨¦®¦§¬Ÿ©¥²¤¦§¥¬§−̈¥¬§Ÿ̈«©§¦´©¨¨´©Â£¦¦¦¨¦̧
éøòî íéàaä íòä-ìëå íìLeøéa íòä-ìk ýåýé éðôì íBö eàø÷ éòLzä Lãça äãeäé-Cìî eäiLàé-ïa¤Ÿ¦¨³¤«¤§¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½¨§¸¹¦§¥¯§¨²¨¨−̈¦«¨¨®¦§¨¨À̈©¨¦²¥¨¥¬

:íìLeøéa äãeäééìa ýåýé úéa eäéîøé éøác-úà øôqa Ceøá àø÷iåøôqä ïôL-ïá eäéøîb úkL §−̈¦¨¨¦«©¦§¨̧¨¬©¥²¤¤¦§¥¬¦§§−̈¥´§¨®§¦§©¿§©§¨Á¤¨¨̧©Ÿ¥¹
:íòä-ìk éðæàa Lãçä ýåýé-úéa øòL çút ïBéìòä øöçaàéïôL-ïá eäéøîb-ïá eäéëî òîLiå ¤¨¥´¨¤§À¤´©©³©¥§¨Æ¤«¨½̈§¨§¥−¨¨¨«©Â¦§©À¦¨̧§¤§©§¨¯¤¨¨²

:øôqä ìòî ýåýé éøác-ìk-úàáéì-ìò Cìnä-úéa ãøiåíéáLBé íéøOä-ìk íL-äpäå øôqä úkL ¤¨¦§¥¬§−̈¥©¬©¥«¤©¥³¤¥©¤Æ¤Æ©¦§©´©Ÿ¥½§¦̧¥½̈¨©¨¦−«§¦®
:íéøOä-ìëå eäéððç-ïá eäi÷ãöå ïôL-ïá eäéøîâe øBaëò-ïa ïúðìàå eäéòîL-ïá eäéìãe øôqä òîLéìà¡¦¨¨´©Ÿ¥¿§¨¨´¤§Â©§¨§¤§¨¨̧¤©§¹§©§¨¯¤¨¨²§¦§¦¨¬¤£©§−̈§¨©¨¦«

âé:íòä éðæàa øôqa Ceøá àø÷a òîL øLà íéøácä-ìk úà eäéëî íäì ãbiåãéíéøOä-ìë eçìLiå ©©¥³¨¤Æ¦½̈§¥¬¨©§¨¦−£¤´¨¥®©¦§¬Ÿ¨²©¥−¤§¨§¥¬¨¨«©¦§§¸¨©¨¦¹
äpç÷ íòä éðæàa da úàø÷ øLà älânä øîàì éLek-ïá eäéîìL-ïa eäéðúð-ïa éãeäé-úà Ceøa-ìà¤¨À¤§¦¿¤§Â©§¨¤¤¤§¨´¤¦»¥Ÿ¼©§¦À̈£¤̧¨¨³¨¨Æ§¨§¥´¨½̈¨¤¬¨

ìå Eãéá:íäéìà àáiå Bãéa älânä-úà eäiøð-ïa Ceøa çwiå Cåèeðéðæàa äpàø÷e àð áL åéìà eøîàiå §¨§−¨¥®©Â¦©¨¸¤¥¦¨³¤©§¦¨Æ§¨½©¨−Ÿ£¥¤«©Ÿ§´¥½̈¥´½̈§¨¤−¨§¨§¥®
:íäéðæàa Ceøá àø÷iåæèãébä Ceøa-ìà eøîàiå eäòø-ìà Léà eãçt íéøácä-ìk-úà íòîLk éäéå ©¦§¨¬¨−§¨§¥¤«©§¦À§¨§¨Æ¤¨©§¨¦½¨£−¦´¤¥¥®©«Ÿ§Æ¤¨½©¥³

:älàä íéøácä-ìk úà Cìnì ãébðæééà eðì àð-ãbä øîàì eìàL Ceøa-úàåíéøácä-ìk-úà záúk C ©¦Æ©¤½¤¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤§¤̧¨½¨£−¥®Ÿ©¤¨´½̈¥À¨©²§¨¤¨©§¨¦¬
:åétî älàä̈¥−¤¦¦«

i"yx
(‰).øåöò:הכלא ùãçä.(È)בבית 'ä úéá øòù çúô:יונתן תירגם כן המזרחי שער êìîì.(ÊË)הוא ãéâð ãéâä

ישמע: אולי

cec zcevn
(‚).ÂÚÓ˘È ÈÏÂ‡כבר כאילו ההיא  במגילה כשתזכור  ר"ל 

ויהיה וכו ' רעה כל  את יתבוננו אולי ההם היעודים  נעשו
אסלח  ואז הרעה מדרכו  איש  כל ישובו למען  בדבר תועלת 

ההיא : הרעה כן אם תבוא  ולא  Â‰ÈÓ¯È.(„)לעוונם ÈÙÓ ר"ל
בספר: כותב היה וברוך  מפיו הדברים אמר ‰'.ירמיהו È¯·„ ÏÎ ה':‡˙ לו צוה  אשר הענין כל כפי ÙÒ¯.ר "ל  ˙Ï‚Ó ÏÚמוסב

ספר: מגילת  על כתבם  שברוך  לומר ויכתוב ÂˆÚ¯.(‰)על  È‡גם (כי  ה' בבית  בעצמי לבוא אוכל ולא במאסר  כלוא  אני
נזכר): לא  כי עם במאסר  כלאו ‰'.(Â)יהויקים È¯·„ ברה "ק‡˙ אמרם שירמיה לפי וגם  ה' לו צוה  אשר הענין לומר, רצה

ממש : בנבואה אמרם לא כי עם ה' דברי ˆÌÂ.יקראו ÌÂÈ·:יהודה ומערי מירושלים רב עם שמה יתקבצו  אז ‡ÈÏÂ.(Ê)כי
וכו': תחנתם  ותפול  לבם  יכנע  אולי האלה  הדברים  ‰ÌÚ.כשישמעו Ï‡:העם ˆÌÂ.(Ë)על  Â‡¯˜:ברבים והכריזו תענית גזרו 

.'ÂÎÂ ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÚ‰ ÏÎ:בירושלים והיו אז באו אשר יהודה  ערי ואנשי  ירושלים אנשי  Â‰ÈÓ¯È.(È)ר"ל  È¯·„ שדיבר‡˙ מה 
‰ÔÂÈÏÚ.ברוה"ק : ¯ˆÁ·:ישראל עזרת  מול ההר במעלה  שעמדה כהנים עזרת ˘Ú¯.היא Á˙Ù בחלל עמדה  ההיא  הלשכה  ר "ל 

בבנין:‰Á„˘.השער: אותו וחידשו  שנפל ‰'.(È‡)יתכן È¯·„ ÏÎ ברה "ק:‡˙ ‰ÙÒ¯.האמורים ÏÚÓ:הספר מעל הנקראים 
(·È).˙Î˘Ï ÏÚ:לשכת אלינו:ÍÏÂ.(È„)אל  ובוא ממקומך  לך  ¯Â‰Ú.(ÊË)ר "ל  Ï‡ ˘È‡ Â„ÁÙמלפני הדבר להעלים  פחדו

לו: הגיד  בלי על  המעלים  ויאשם הוא יגלה שלא מרעהו  פחד אחד  כל כי È‚„.המלך „È‚‰: המלך לפני הדברים  שנגיד  לך דע
(ÊÈ).ÂÈÙÓ 'ÂÎÂ ˙·˙Î ÍÈ‡יש ואםֿכן שהם כמו הדברים פרטי גם מפיו אמר ירמיה אם  וכאומר מפיו הכתיבה היה איך  ר "ל 

כ"כ : עליהן לחשוש  ואין  הפרטים  סדרת ואתה הענין  כללות רק  שאמר  או הפרטים  על  גם  הרבה לחשוש

oeiv zcevn
(‰).¯ÂˆÚעצור עודנו והוא  כמו לג)כלוא ˆÌÂ.(Â):(לעיל

הגמל ˙ÏÂÙ.(Ê)תענית : מעל  ותפול  וכן נטיה  (בראשית ענין

:כד)

b wxt l`ipc - miaezk

â-÷øô ìàéðãdkÎhi

èéøîàå äðò Bâð ãáòå CLéî CøãL-ìò épzLà (åðúùà) éäBtðà íìöe àîç éìîúä øvðãëeáð ïéãàa¥©̧¦§©§¤©¹¦§§¦´¡À̈§¥³©§Æ¦Æ¤§©¦½©©§©¬¥©−©£¥´§®¨¥³§¨©Æ
:déæîì äæç éc ìò äòáL-ãç àðezàì àæîìëì äútëì øîà dìéçá éc ìéç-éøab ïéøáâìeCøãL §¥¥´§©½̈©̧¦§½̈©²¦¬£¥−§¥§¥«§ª§¦³¦¨«¥©Æ¦Æ¦´§©§¥½£©Æ§©¨½̈§©§©¬
:àzã÷é àøeð ïezàì àîøîì Bâð ãáòå CLéîàë(ïåäéùéèô) ïBäéìaøña eúôk Clà àiøáb ïéãàa ¥©−©£¥´§®§¦§¥¾§©¬−̈¨¦«§¨«¥©¹¦ª§©¨´¦¥À§¦ÆÆ§©§¨¥Æ

:àzã÷é àøeð ïezà-àBâì åéîøe ïBäéLáìe ïBäúìaøëå ïBäéLhtáëàkìî úlî éc-ïî äðc ìá÷-ìk ©§¥½§©§§¨§−§ª¥®§¦¾§«©¬−̈¨¦«§¨«¨¢¥´§À̈¦¦º¦©³©§¨Æ
ì e÷qä éc Clà àiøáb àøézé äæà àðezàå äôöçî:àøeð éc àáéáL ïBnä ìh÷ Bâð ãáòå CLéî CøãL ©§§½̈§©−̈¥¥´©¦®¨ª§©¨´¦¥À¦³©¦ÆÆ§©§©³¥©Æ©£¥´§½©¦´¦½§¦−̈¦¬¨«

âë(ô) :ïéútëî àzã÷é àøeð-ïezà-àBâì eìôð Bâð ãáòå CLéî CøãL ïBäzìz Clà àiøáâåãëïéãà §ª§©¨³¦¥Æ§¨´¥½©§©¬¥©−©£¥´§®§©²§«©¨¬¨«¦§−̈§©§¦«¡©Æ¦Æ
àøeð-àBâì àðéîø àúìz ïéøáâ àìä éäBøácäì øîàå äðò äìäaúäa í÷å dåz àkìî øvðãëeáð§©§¤©´©§½̈§©−§¨´§¦§§¨¨®¨¥̧§¨©¹§©¨«§À¦£¨Áª§¦¸§¨¹̈§¥³¨§¨Æ

:àkìî àáévé àkìîì ïéøîàå ïéðò ïéútëîäëïéëìäî ïéøL äòaøà ïéøáb äæç äðà-àä øîàå äðò §©§¦½¨©³¦§¨§¦Æ§©§½̈©¦−̈©§¨«¨¥´§¨©À¨«£¨̧¨¥¹ª§¦´©§§À̈§©Æ¦Æ©§§¦´
(ñ) :ïéäìà-øáì äîc äàòéáø (àéòéáø) éc dåøå ïBäa éúéà-àì ìáçå àøeð-àBâa§«½̈©£−̈¨¦©´§®§¥¥Æ¦´§«¦¨½̈¨¥−§©¡¨¦«

i"yx
(ËÈ).àîç éìîúä:חמה éðúùà.נתמלא éäåôðà íìöå

נשתנו: פניו àðåúàì.ופרצוף àæîì לכבשן להצית
ולחממו: äéæîì.האש äæç éã ìò äòáù ãç אחת על

וכאילו  הסיקו כדי עד ששיערוהו פעמים שבע
כמוהו: שיעורין ז' להסיקו:äéæîì.יבעירוהו

(Î).äéìéçá éã ìéç éøáâ ïéøåáâìå כח גבורי ולאנשים
בחילו: äúôëì.אשר øîà שראה אותם לאסור צוה

וצוה  אלו הם גבורים ואמר קשות לענותו מתחזקים
אותם: לאסור בחילו אשר êìà.(Î‡)לגבורים àéøáåâ

אלו: ïåäéìáøñá.אנשים åúéôë בבגדי נתקשרו
ïåäúìáøëå.מעטפותן: ïåäéùèô מלכות מלבוש מיני

דיני  נ''נ לפני לידון יוצאין שהיו ואע''פ להם שהיה
למדו  מכאן גדולתם את להשפיל בגדיהם שנו לא מיתה
השררה  מן אדם ישנה לא הסכנה בשעת שאפי' חכמים

בה: טו)ïåäúìáøëå.שהוחזק א' (בד''ה דוגמא לו יש

מכורבל: àøåð.ודוד ïåúà àåâì åéîøå לתוך והושלכו
בוערה: äðã.(Î·)כבשן ìá÷ ìë אשר זאת עומת כל

עזה: היתה המלך àøéúé.מצות äæà àðåúàå והכבשן
מאד: êìà.הוסק àéøáåâ אשר הגבורים האנשים אלו

לכבשן: והשליכום ועזריה מישאל חנניה את קשרו
.àøåð éã àáéáù ïåîä ìéè÷:האש שביב כח אותם שרף

(‚Î).ïéúôëî:קשורין(„Î).äåú:תמהí÷å
.äìäáúäá:בבהלה ïéøîàå.ועמד ïéðò'ואומרי עונין

àëìî.למלך: àáéöé:המלך דבר ïéøù(Î‰)אמת
.àøåð àåâá ïéëìäî בתוך והולכים מאסוריהן מותרין

ïåäá.האש: éúéà àì ìáçå:בהם יש לא äåøåוחבלה
.äàòéáø éã:רביעי של ïéäìà.ותוארו øáì äîã דומה

אוכלוסיו  כשנשרפו סנחרב עם בהיותי שראיתי למלאך
היה  ונבוכדנצר אשור במחנה ויך לז) (ישעיה שנאמר

מהם: שנמלטו עשרה בתוך ונמלט שם

cec zcevn
(ËÈ).ÔÈ„‡·נשתנה פניו ודמות חמה נתמלא  נבוכדנצר  אז

ועזריה : מישאל חנניה על ואמרÚ‰.בכעסו  קול הרים
התנור: את ולהסיק  ˘·Ú‰.להבעיר „Áולהסיק להוסיף ר"ל 

להסיקו: ראוי אשר על  הסקות שבעה כשיעור  אחת  בפעם 
(Î).È¯·‚ ÔÈ¯·Â‚ÏÂצוה בצבאו אשר חיל  אנשי  ולאנשים

אש לתנור  ולהשליך  ועזריה מישאל לחנניה  ולקשור  לאסור 
כשהם·‡„ÔÈ.(Î‡)הבוערת : אותם קשרו האלה האנשים אז

וגו': בסרבליהון  המלבושים:ÔÂ‰È˘Â·ÏÂ.לבושים שאר  ר"ל
.ÂÈÓ¯Â:'וגו התנור לתוך אותם  ˜·Ï.(Î·)והשליכו ÏÎ

הוסק והתנור  ממהרת  היתה המלך דבר אשר  מן זאת בעבור 
מרובה: ‡ÍÏ.בהסקה ‡È¯·Â‚העלו אשר האלה  האנשים לזה 

בו: להשליכם  התנור פה אל  ועזריה  מישאל  חנניה ˜ÏÈË.את 
ונזהרים : נשמרים היו ולא בבהלה ועשו מרובות היו כי האש  של הנצוצות אותם  שלשתםÈ¯·Â‚Â‡.(Î‚)המית  האלה  והאנשים 

קשורים: כשהם התנור לתוך  נפלו ועזריה  מישאל  ואמר‡„ÔÈ.(Î„)חנניה קול  והרים בבהלה ועמד  חרד המלך נבוכדנצר אז
קשורים : כשהם האש לתוך  השלכנו אנשים שלשה  הלא היא :ÔÈÚ.ליועציו כן המלך  אמת למלך  ואמרו ‰‡(Î‰)השיבו

.‰‡:בהם יש לא והשחתה האש בתוך  והולכים הקשורים מן מותרים  והמה  אנשים  ארבעה רואה אני של Â¯Â‰.הלא  ותוארו
למלאך : דומה הרביעי

oeiv zcevn
(ËÈ).‡ÊÓÏ:(לב (דברים  רעב  מזי וכן ושריפה  הסקה ענין
(Î).‰˙ÙÎÏ:(כב (ב"ק  לו כפות עבד  ובדרז"ל קשירה ענין
(‡Î).ÔÂ‰ÈÏ·¯Ò·חתימי בסרבלי ובדרז"ל מלבוש שם  הוא 

נח): המכנסים:ÔÂ‰È˘ËÙ.(שבת  לבושÔÂ‰˙Ï·¯ÎÂ.הם מין
טו): (דה "א במעיל מכורבל ודוד ודוגמתו  בו להתעטף  עשוי

(·Î).‡·È·˘:( יח (איוב  אשו  שביב  יגה  ולא כמו ניצוצות 
(„Î).È‰Â¯·„‰Ïהצאן את  וינהג כי המנהיגים היועצים הם

ודבר: ת"א ג) ‡ÔÈ‰Ï.(Î‰)(שמות  ¯·Ï המלאך יקרא כן 
האלהים בני ויבואו  וכן השכינה של בית מבני הוא כאילו 

א): (איוב 



iקצ dpyn iyily wxt zezixk zkqn

ËïìàL ãBòåàáé÷ò éaø:ãçà íìòäa õeça íéçáæ äMîç èçBMä,eäî?ílk ìò úçà áiç,ìò úçà Bà §§¨¨©¦£¦¨©¥£¦¨§¨¦©§¤§¥¤¨©©¨©©©ª¨©©©
ãçàå ãçà ìk?Bì eøîà:eðòîL àG.øîàòLBäé éaø:íìòäa íééeçîz äMîça ãçà çáfî ìëBàa ézòîL ¨¤¨§¤¨¨§¨©§¨©©¦§ª©¨©§¦§¥¦¤©¤¨©£¦¨©§¦§¤§¥

ãçà–äìéòî íeMî ãçàå ãçà ìk ìò áiç àeäL;øîçå ì÷ íéøácäL éðà äàBøå.øîàïBòîL éaø:Ck àG ¤¨¤©¨©¨¤¨§¤¨¦§¦¨§¤£¦¤©§¨¦©¨Ÿ¤¨©©¦¦§¨
ïìàLàáé÷ò éaø,àlà:ãçà íìòäa íéçáæ äMîçî øúBð ìëBàa,eäî?ïlk ìò úçà áiç,ìk ìò úçà Bà §¨¨©¦£¦¨¤¨§¥¨¥£¦¨§¨¦§¤§¥¤¨©©¨©©©ª¨©©©¨

ãçàå ãçà?Bì eøîà:eðòîL àG.øîàòLBäé éaø:ãçà íìòäa íééeçîz äMîça ãçà çáfî ìëBàa ézòîL ¤¨§¤¨¨§¨©§¨©©¦§ª©¨©§¦§¥¦¤©¤¨©£¦¨©§¦§¤§¥¤¨
–äìéòî íeMî ãçàå ãçà ìk ìò áiç àeäL;øîçå ì÷ íéøácäL éðà äàBøå.øîààáé÷ò éaø:äëìä íà– ¤©¨©¨¤¨§¤¨¦§¦¨§¤£¦¤©§¨¦©¨Ÿ¤¨©©¦£¦¨¦£¨¨

ìa÷ð,ïéãì íàå–äáeLz Lé.Bì øîà:Bì øîà !áLä:àG,äìéòna zøîà íà,ìëBàk ìéëànä úà da äNòL, §©¥§¦¨¦¥§¨¨©¨¥¨©¦¨©§¨©§¦¨¤¨¨¨¤©©£¦¨¥
äðänä úàåäðäpk,äaøî ïîæì äìéònä óøö;øîàzøúBpa,elà ìkî ãçà Ba ïéàL? §¤©©£¤©¤¡¤¥©©§¦¨¦§©§ª¤Ÿ©©¨¤¥¤¨¦¨¥

Èøîààáé÷ò éaø:úà ézìàLøæòéìà éaø:íìòäa úçà äëàìî ïéòî äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî äNBòä ¨©©¦£¦¨¨©§¦¤©¦¡¦¤¤¨¤§¨©§¥§©¨©§¥¥¥§¨¨©©§¤§¥

h.oiiegnz dynga cg` gafn lke`a:ïîã ú÷éøæ íãå÷ ïìëà íà äìéòî íåùî áééç .äæî äæ ïé÷åìç ïéìéùáú äùéîçá.xnege lw mixacdyäî
éôåâ ïéàù ãçà çáæî:ïëù ìë àì íé÷ìçåî íéôåâã íéçáæ äùîç ,íé÷ìçåî ïééåçîú íåùî ãçàå ãçà ìë ìò áééç ,íé÷ìçåî í.`aiwr 'x ol`y jk `l

äùîçî øúåð ìëåàá àìà àáé÷ò 'ø ìàù àì êçøë ìò àìà .äðäð ïëù ìëåàì äî êøôîì àëéà àä ,ìëåàî åì åàéáä äéàø äî ïìàù èçåùá íàã
:ìëåàî éîð äéàø åì åàéáäå íéçáæ.dkld m`:êîî äðìá÷ð .íéçáæäî ãçà ìë ìò áééç êáøî úìá÷ êëù.oicl m`eøîåçå ì÷î äúåà ãîåì äúàù

:äáåùú ùé .äìéòîî.lke`k lik`nd z`éî àìå ,ìòî ïéìåçì ùã÷ä àéöåîä ïì àîéé÷ã ,åîöò àåä äìëà åìéàë áééç ,åøáçì ùã÷ä ìëåà ïúð íàù
:åì ïúéðù.dpdpk dpdnde:äìéëà øá åàìã éãéîá.daexn onfl dlirnd z` sxiväèåøô éöçá íåéä äðäð íàù ,äìéòîá ùé úøçà àøîåç ãåòå øîåìë

:äáéø ,ìòî ìåòîúî ïðéáøîãë ,äèåøôì úôøèöî ,äèåøô éöçá äðù ãò ïàëîå.xzep zlik`a xn`zúåøîåçä ìëî úçà åá ïéàù åéìò íéðã åðàù
åðéà ãçà íìòäá íéçáæ äùîçî øúåð ìëåàäù ,äëìää ÷ñôå .äéðî äìá÷ àì åà äáåùú êéàäì òùåäé éáø äéðî äìá÷ éà àúìî àøéøáúà àìå .åììä

:øéîçäì ïéá ì÷äì ïéá ïé÷ìçî ïðéà ïééåçîúå ,úçà úàèç àìà áééç
i.zg` dk`ln oirn daxd zek`ln:ãçà áà ìù äáøä úåãìåú.daxd zezayaeìåëå úåøçà úåúáùá äùò åæ úáùá äùòù ïúåà.ãçà íìòäá ï

äùåòä àãç ,äéðéî àòá éúøú àáé÷ò 'øã ,éðùîå .úåáà àìå úåãìåú è÷ð éàîàå ,äáøä úåãìåúå äáøä úåúáù è÷ðã äéì àéòáî÷ éàî êéøô àøîâáå
ãáòã éàä ,äéì àéòáî à÷ éëäå ,úåëàìî úââùå úáù ïåãæ åðééäã ,àéä úøúåî åæ äëàìîù øåáñù àìà úáù àåäù òãåéå äáøä úåúáùá úçà äëàìî
ïéàù äëàìî ìù íé÷ìåçî ïéôåâë úåúáù êðä ïééåä äëàìî éáâì ,àåä ãçà íìòäã â"òà ,íä íéîé éðùáã ïåéë ïðéøîà éî úåúáù éúùá úçà äëàìî

`xephxa yexit
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õeça íéçáæ äMîç èçBMä :àáé÷ò éaø ïìàL ãBòå– ÀÀÈÈÇÄÂÄÈÇÅÂÄÈÀÈÄÇ
– שבמקדש לעזרה eäîחוץ ,ãçà íìòäa? הדין –úçà áiç ÀÆÀÅÆÈÇÇÈÇÇ

ílk ìò,הזבחים חמשת כל  על  אחת חטאת –ìk ìò úçà Bà ÇËÈÇÇÇÈ
ãçàå ãçà?חטאות חמש היינו וזבח, זבח כל  על  חטאת –eøîà ÆÈÀÆÈÈÀ

eðòîL àG :Bì נידות נשיו חמש  על שהבא ששמענו, פי  על ואף – ÈÇÀ
ואחת אחת כל  על חייב אחד, f),בהעלם dpyn lirl) אין מקום מכל

שיש חטאות, לריבוי גורמים חלוקים גופים בבהמות שגם מהן  ללמוד

מוזהרות, הנשים גם שבנידות ועוד , לבהמה. אדם בין להבדיל  אולי 
חייב  האיש גם הלכך עבירה, עברה היא אף עליה, שבא אשה וכל 

ואחת אחת כל i),על  dpyn oldlk).בבהמות כן שאין éaøמה øîàÈÇÇÄ
íééeçîz äMîça ãçà çáfî ìëBàa ézòîL :òLBäé– ÀËÇÈÇÀÄÀÅÄÆÇÆÈÇÂÄÈÇÀÄ

– אחר  תבשיל  מין מהן  אחת שבכל  קערות, ãçà,בחמש íìòäaÀÆÀÅÆÈ
äìéòî íeMî ãçàå ãçà ìk ìò áiç àeäL;מעילות אשם – ÆÇÈÇÈÆÈÀÆÈÄÀÄÈ

øîçå ì÷ íéøácäL éðà äàBøåפי על  שאף במעילה, מה – ÀÆÂÄÆÇÀÈÄÇÈÙÆ
תמחוי כל על לחייב בה מחלקים התמחויים אחד, מזבח שאוכל
מחלקות  שהבהמות שכן  כל בחוץ, זבחים חמישה בשוחט ותמחוי ,

וזבח. זבח כל  על  éaøלחייבו  ïìàL Ck àG :ïBòîL éaø øîàÈÇÇÄÄÀÈÀÈÈÇÄ
àáé÷ò ראיה מה כך, שאלן  שאילו  בחוץ; זבחים חמישה בשוחט – ÂÄÈ

שהוא  האוכל , הוא שונה והלא אחד ? מזבח מאוכל יהושע רבי  הביא
ואכילה? אכילה בכל  היתה,àlàנהנה שאלתו  –àaøúBð ìëB ÆÈÀÅÈ

eäî ,ãçà íìòäa íéçáæ äMîçî?דינו –ìò úçà áiç ÅÂÄÈÀÈÄÀÆÀÅÆÈÇÇÈÇÇÇ
ãçàå ãçà ìk ìò úçà Bà ,ïlk משום אחת, חטאת חייב – ËÈÇÇÇÈÆÈÀÆÈ

זבחים? חמישה ואכל הואיל  חטאות, חמש  שחייב או נותר , שהכל 
ìëBàa ézòîL :òLBäé éaø øîà .eðòîL àG :Bì eøîàÈÀÈÇÀÈÇÇÄÀËÇÈÇÀÄÀÅ
ìò áiç àeäL ,ãçà íìòäa íééeçîz äMîça ãçà çáfîÄÆÇÆÈÇÂÄÈÇÀÄÀÆÀÅÆÈÆÇÈÇ
ì÷ íéøácäL éðà äàBøå ;äìéòî íeMî ãçàå ãçà ìkÈÆÈÀÆÈÄÀÄÈÀÆÂÄÆÇÀÈÄÇ

øîçå משום לחייב מחלקים התמחויים אחד מזבח באוכל שאם – ÈÙÆ
זבחים, מחמישה נותר באוכל שכן  כל  ותמחוי , תמחוי  כל על  מעילה

וזבח; זבח כל על  נותר  משום חייב והוא מחלקות, øîàÈÇשהבהמות
äëìä íà :àáé÷ò éaø,מרבותיך קבלת כך שאמנם היא, –ìa÷ð ÇÄÂÄÈÄÂÈÈÀÇÅ

אותה; –ïéãì íàå, וחומר מקל כך  דן אתה אם אבל –äáeLz Lé ÀÄÈÄÅÀÈ
זה. וחומר קל על –Bì øîà:עקיבא לרבי  יהושע רבי  –áLä– ÈÇÈÅ

Bìתשובתך ! øîà:עקיבא רבי  –àG,ממעילה נותר לדון  אין  – ÈÇ
äìéònaשכן zøîà íà זה הרי תמחוי , כל  על  חייב שהוא – ÄÈÇÀÈÇÀÄÈ

daמשום äNòL,במעילה הכתוב, –ìëBàk ìéëànä úà– ÆÈÈÈÆÇÇÂÄÈÅ
אשם  חייב לחברו , הקדש  אכלו,שהמאכיל  הוא כאילו úàåÀÆמעילות,

äðäpk äðänä,מאכל שאינו בדבר ההקדש  מן אחרים שהמהנה – ÇÇÂÆÇÆÁÆ
יש אחרת חומרה ועוד בעצמו ; נהנה כאילו  מעילה, משום חייב

äìéònäבמעילה: óøö,המעילה את הכתוב צירף –äaøî ïîæì ÅÇÇÀÄÈÄÀÇÀËÆ
בחצי מרובה זמן ולאחר פרוטה, בחצי  היום הנהנה או  שהאוכל –

מעילה, קרבן  וחייב לפרוטה, מצטרפים הם הרי  øîàzÙÇפרוטה,
elà ìkî ãçà Ba ïéàL ,øúBpa שאין בנותר  שגם התאמר , – ÇÈÆÅÆÈÄÈÅ

ובהמה?! בהמה כל על  חייב שיהא שבמעילה, הללו  החומרות מן  בו

י ה נ ש מ ר ו א ב

úBëàìî äNBòä :øæòéìà éaø úà ézìàL :àáé÷ò éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈÈÇÀÄÆÇÄÁÄÆÆÈÆÀÈ
äî ,ãçà íìòäa úçà äëàìî ïéòî äaøä úBúaLa äaøäÇÀÅÀÇÈÇÀÅÅÅÀÈÈÇÇÀÆÀÅÆÈÇ

ïlk ìò úçà áiç ?àeä,המלאכות כל  על אחת חטאת –Bà ÇÈÇÇÇËÈ
úçàå úçà ìk ìò úçà:(ב (ז, שנינו  שבת במסכת –zea`" ÇÇÇÈÇÇÀÇÇ
,"zg` xqg mirax` zek`ln המנויות מלאכות ותשע שלושים כלומר

למדים  ומהן  בשבת, האסורות העיקריות המלאכות הן  במשנה שם

דהיינו  "תולדות", הנקראות להן , הדומות המלאכות שאר  על 
אב; אותו של  התולדות הן  מהאבות אב כל  אל  הדומות שהמלאכות

עקיבא: רבי  daxd,ושאל zek`ln dyerd אב של  תולדות שכולן
אחד, daxd,מלאכה zezaya שבת בכל המלאכות אותן שעשה כלומר

izdw - zex`ean zeipyn

i dpyn iyily wxt zezixk zkqn

ãçà,àeä äî?ìò úçà áiçïlk,úçàå úçà ìk ìò úçà Bà?øîàéì:úçàå úçà ìk ìò áiç;ìwî ¤¨©©¨©©©ª¨©©©¨©©§©©¨©¦©¨©¨©©§©©¦©
äcpä íà äîe !øîçå,äaøä úBàöBz da ïéàLäaøä úBàhçå,úçàå úçà ìk ìò áiç–da LiL úaL ¨Ÿ¤¨¦©¦¨¤¥¨¨©§¥§©¨©§¥©¨©¨©©§©©©¨¤¤¨

äaøä úBàhçå äaøä úBàöBz,úçàå úçà ìk ìò áiç àäiL ïéã Bðéà?Bì ézøîà:àG,äcpa zøîà íà,LiL ¨©§¥§©¨©§¥¥¦¤§¥©¨©¨©©§©©¨©§¦¦¨©§¨©¦¨¤¤
úBøäæà ézL da:äcpä ìò øäæî àeäL,åéìò úøäæî äcpäå;úaMa øîàz,úçà äøäæà àlà da ïéàL?øîà ¨§¥©§¨¤ª§¨©©¦¨§©¦¨ª§¤¤¨¨Ÿ©©©¨¤¥¨¤¨©§¨¨©©¨©

éì:úBpèwä ìò àaäçéëBé,úçà äøäæà àlà ïäa ïéàL,úçàå úçà ìk ìò áiçå.Bì ézøîà:àG,íà ¦©¨©©§©¦©¤¥¨¤¤¨©§¨¨©©§©¨©¨©©§©©¨©§¦¦
úBpèwä ìò àaa zøîà,åéLëò ïäa ïéàL ét ìò óàL,ïîæ øçàì ïäa Lé;úaMa øîàz,åéLëò àG da ïéàL, ¨©§¨©¨©©§©¤©©¦¤¥¨¤©§¨¥¨¤§©©§©Ÿ©©©¨¤¥¨©§¨

ïîæ øçàì àGå?éì øîà:çéëBé äîäaä ìò àaä,Bì ézøîà:úaMk äîäaä. §§©©§©¨©¦©¨©©§¥¨¦©¨©§¦©§¥¨©©¨

íìòäá äùò åìéàë éåäå ,ïééîã íé÷ìçåî íéôåâë åàì åà ,úçàå úçà ìë ìò áééçã úåëàìî úââùå úáù ïåãæá ãçà íìòäá øö÷å òøæ ïåâë ,äæì äæ ïéîåã
òãéì äòéãé ïééåä úáù úââù ïéðòì à÷åãã ,÷ìçì äòéãé ïééåä íééúðéáù íéîé àëä øîéîì àëéìã ,úçà ìë ìò áééç åðéàã íéîòô øùò úçà äëàìî ãçà
,úçàå úçà ìë ìò åà ,úçà áééç ãçà áàî äáøä úåãìåú äùò íà ,äéì àéòáî÷ ãåòå .ãåîìéù ãò äòéãé àëéì úåëàìî úââù ïéðòì ìáà ,äéä úáùù

:úåãìåú è÷ð éëäìå.zg`e zg` lk lr aiig il xn`áééç úåëàìî úââùå úáù ïåãæá äáøä úåúáùá úçà äëàìî äùåòã ,àøîåçì åäééåøúà äéì èùô
åìéàë ãçà áàî ïäù ô"òàå ,äãìåúå äãìåú ìë ìò áééçå ïééîã úåëàìîë úåëàìî ìù úåãìåúå ,ïééîã íé÷ìåçî íéôåâë úåúáù êðäã ,úáùå úáù ìë ìò

:äáøä úåáà äùò.dcp dne:åäðéð ïé÷ìçåî ïéôåâã ,úçàå úçà ìë ìò áééç úåãð íéùð ùîç ìò àáä ,úåãð éðú ïðéøîà àøîâá.daxd ze`vezïéðééðò
:äàéá àìà àáåéç äá ïéà äãð ìáà .ïäéúåãìåúå úåëàìî úåáà àëéàã úáù ïåâë ,äáøä.eilr zxdfen dcpdeáéúëã('ë àø÷éå)áø÷î íäéðù åúøëðå

:íîò.zephwd lr `ad:úøäæåî äðéà äðè÷äù ô"òàå ,úçàå úçà ìë ìò áééç úåãð úåðè÷ ùîç ìò àáä.gikei dndad lr `adäàéá ìë ìò áééçù
:äàéáå.zayk dndaäáá éì àéòáî éîð éëä úáùá éì àéòáîã éëéä éë øîåìëäëàìî äùåò øîàã ïéðòì àì øæòéìà 'øî àáé÷ò 'ø äéðéî äìá÷ àìå .äî

:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .ïééîã úåëàìîë úåëàìî úåãìåú ïéðòì àìå ,ïééîã ïé÷åìç ïéôåâë äáøä úåúáùá úçà

`xephxa yexit

תולדות  הללו  המלאכות שכל והרכיב, והבריך שנטע כגון ושבת,

שרבי מבואר, בגמרא דינו ? מה אחד , בהעלם עשה והכל הן , "הזורע"
העושה  א) שאלות: שתי שאל  הרבה עקיבא בשבתות אחת מלאכה

שמלאכה  ידע שלא אלא שבת שהוא אמנם שידע כלומר  אחד , בהעלם

השבתות  האם מלאכות", ושגגת שבת "זדון  היינו  בשבת, אסורה זו 
השבתות  בכל מלאכה אותה שעשה פי על ואף הם, מחולקים כגופים

מכל בשבת, אסורה זו שמלאכה בינתיים לו  נודע שלא אחד, בהעלם
וכיון  מחולקים, כגופים שאינן או ושבת; שבת כל  על  חייב מקום

עשה  כאילו  זה הרי  אחד, בהעלם השבתות בכל  המלאכה את שעשה
חייב  ואינו אחד, בהעלם אחת בשבת הרבה פעמים מלאכה אותה

העושה  כלומר  מלאכות", וזדון  שבת ב"שגגת ואמנם אחת. חטאת אלא
שהוא  ושבת שבת בכל  ששכח ידי  על  הרבה בשבתות הרבה מלאכות

ושבת, שבת כל על  חטאת חייב שהוא עקיבא, רבי  ידע השבת, יום
אחת  שכל השבתות, את מחלקים לשבת שבת שבין שהימים לפי

בימים  להיוודע הוא ועלול הואיל  עצמה, בפני כשגגה נחשבת
היה שבת היום שאותו  dricikשבינתיים, md ixd miizpiay mini")

:("wlgl שבת שבין  הימים אין מלאכות", ושגגת שבת ב"זדון  אבל
עד ידיעה אין מלאכות שגגת לענין שהרי  המחלקת, כידיעה לשבת

של הרבה תולדות העושה ב) לעיל. שבארנו כמו שאל  ולכן שילמד,
חייב  או כולן  על אחת חטאת חייב דינו ? מה אחד, בהעלם אחד אב

ותולדה? תולדה כל  éìעל  øîà:אליעזר רבי  –úçà ìk ìò áiç ÈÇÄÇÈÇÈÇÇ
úçàå העושה לחומרא: שאלותיו  שתי על לו  השיב הגמרא לפי  – ÀÇÇ

חטאת  חייב מלאכות, ושגגת שבת בזדון  הרבה בשבתות אחת מלאכה

בהעלם  אחד אב של הרבה תולדות עשה ואם ושבת; שבת כל על 
הרבה, אבות העושה כדין ותולדה, תולדה כל  על חטאת חייב אחד 

äcpä íà äîe !øîçå ìwî,נידה איסור  –úBàöBz da ïéàL ÄÇÈÙÆÈÄÇÄÈÆÅÈÈ
äaøä úBàhçå äaøäלידי המביאות הרבה עבירות מיני  כלומר – ÇÀÅÀÇÈÇÀÅ

בלבד , ביאה איסור אלא בה אין  שהרי הרבה, ìkחטאות ìò áiçÇÈÇÈ
úçàå úçà הרב נידות על  הבא אחת – כל  על חייב אחד , בהעלם ה ÇÇÀÇÇ

הם, מחולקים שגופים äaøäואחת, úBàöBz da LiL úaLÇÈÆÆÈÈÇÀÅ
äaøä úBàhçå,הרבה חטאות לידי המביאות הרבה מלאכות מיני – ÀÇÈÇÀÅ

úçàå úçà ìk ìò áiç àäiL ïéã Bðéà,וחומר קל  אינו כלום – ÅÄÆÀÅÇÈÇÈÇÇÀÇÇ
ללמד בא אינו זה וחומר  קל  ברם, ושבת? שבת כל על  חייב שיהא

אין  התולדות בענין אבל  הן . מחולקים שכגופים השבתות, בענין  אלא
רבי השיב ולא תולדות, אין  בנידה שהרי זה, וחומר מקל  ללמוד

מסברא. אלא כך  על  Bìאליעזר  ézøîà:אליעזר לרבי  –àG אין – ÈÇÀÄ
וחומר, קל äcpaזה zøîà íà בהעלם הרבה נידות על  שהבא – ÄÈÇÀÈÇÄÈ

לפי  ואחת, אחת כל על  חייב àeäLאחד :úBøäæà ézL da LiLÆÆÈÀÅÇÀÈÆ
åéìò úøäæî äcpäå ,äcpä ìò øäæî חייבת אשה שכל  וכיון – ËÀÈÇÇÄÈÀÇÄÈËÀÆÆÈÈ

ואשה; אשה כל על חייב הוא אף ביאתו, m`d,úaMaעל  øîàzÙÇÇÇÈ
úçà äøäæà àlà da ïéàL?ושבת שבת כל  על חייב שיהא – ÆÅÈÆÈÇÀÈÈÇÇ
úBpèwä ìò àaä :éì øîà,קטנות נידות על –çéëBéשיש – ÈÇÄÇÈÇÇÀÇÄÇ

וחומר, úçàקל äøäæà àlà ïäa ïéàL אינן הקטנות שהרי  – ÆÅÈÆÆÈÇÀÈÈÇÇ
הביאה, על úçàåחייבות úçà ìk ìò áiçå שגופים לפי  – ÀÇÈÇÈÇÇÀÇÇ

ושבת. שבת כל על שחייב לשבתות, וחומר וקל הן, ézøîàÈÇÀÄמחולקים
àG :Bì שהרי מוכיח, אינו  הקטנות על הבא אף –àaa zøîà íàÄÈÇÀÈÇÈ

úBpèwä ìò,ואחת אחת כל  על שחייב –ïéàL ét ìò óàL ÇÇÀÇÆÇÇÄÆÅ
åéLëò ïäa,הביאה על חיוב –ïîæ øçàì ïäa Lé;כשיגדלו – ÈÆÇÀÈÅÈÆÀÇÇÀÇ

m`dïîæ øçàì àGå ,åéLëò àG da ïéàL ,úaMa øîàz– ÙÇÇÇÈÆÅÈÇÀÈÀÀÇÇÀÇ
ושבת? שבת כל  על חייב שיהא אחת, אזהרה àaäאלא :éì øîàÈÇÄÇÈ

äîäaä ìò,בהמות כמה על כלומר  –çéëBé,וחומר קל שיש  – ÇÇÀÅÈÄÇ
ובהמה. בהמה כל  על  חייב והוא מוזהרות, אינן  הבהמות ézøîàÈÇÀÄשהרי

úaMk äîäaä :Bìשואל אני  כך  השבת בענין שואל שאני כשם – ÇÀÅÈÇÇÈ
על חייב אחד בהעלם הרבה בהמות על הבא אם הבהמה, בענין גם
אליעזר רבי של תשובתו  את עקיבא רבי קיבל ולא ובהמה. בהמה כל

של התולדות לענין  ולא הם, חלוקים שכגופים השבתות, לענין לא
מלאכות כאבות שדינם אחד, ברטנורא ).אב (גמרא;

יש  אבל  מברטנורא. הרב מפרש וכן  בגמרא; רבה דברי  לפי משנתנו בארנו 
עקיבא  רבי ידע מלאכות ושגגת שבת שבזדון חסדא, ר ' דברי לפי מפרשים
אם  מלאכות, וזדון שבת בשגגת היא ושאלתו ושבת, שבת כל על  שחייב
וחומר קל  אליעזר: רבי  לו  והשיב לאו. אם לחלק כידיעה הם שבינתיים הימים
בין נידה ופירסה וטהרה וטבלה הרבה, פעמים אחת נידה על  שהבא מנידה,
השבתות. שבין  כימים הם בנידה שבינתיים הטבילות והרי וביאה, ביאה כל
מלאכה  העושה בענין  אליעזר רבי  תשובת את עקיבא רבי  קיבל זו דעה ולפי 

לחלק, כידיעה הם שבינתיים שהימים הרבה, בשבתות חייב אחת הוא ולכן 
המשנה: שמסיימת וזוהי  ושבת, שבת כל  Ðעל  zayk dnda :el izxn`כלומר

ואחת  אחת כל  על  חייב בהמה מה כשבת: הבהמה שודאי מבהמה דנת יפה
של הרבה תולדות העושה בענין ברם, ושבת. שבת כל על  חייב בשבת אף

ותולדה תולדה כל על חייב שיהא ממנו קיבל  לא אחד  בהעלם אחד  (xnb`;אב
.(zvaewn dhiy oiire ;"dnly zk`ln" ;m"anxdl zeipynd yexit
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ËïìàL ãBòåàáé÷ò éaø:ãçà íìòäa õeça íéçáæ äMîç èçBMä,eäî?ílk ìò úçà áiç,ìò úçà Bà §§¨¨©¦£¦¨©¥£¦¨§¨¦©§¤§¥¤¨©©¨©©©ª¨©©©
ãçàå ãçà ìk?Bì eøîà:eðòîL àG.øîàòLBäé éaø:íìòäa íééeçîz äMîça ãçà çáfî ìëBàa ézòîL ¨¤¨§¤¨¨§¨©§¨©©¦§ª©¨©§¦§¥¦¤©¤¨©£¦¨©§¦§¤§¥

ãçà–äìéòî íeMî ãçàå ãçà ìk ìò áiç àeäL;øîçå ì÷ íéøácäL éðà äàBøå.øîàïBòîL éaø:Ck àG ¤¨¤©¨©¨¤¨§¤¨¦§¦¨§¤£¦¤©§¨¦©¨Ÿ¤¨©©¦¦§¨
ïìàLàáé÷ò éaø,àlà:ãçà íìòäa íéçáæ äMîçî øúBð ìëBàa,eäî?ïlk ìò úçà áiç,ìk ìò úçà Bà §¨¨©¦£¦¨¤¨§¥¨¥£¦¨§¨¦§¤§¥¤¨©©¨©©©ª¨©©©¨

ãçàå ãçà?Bì eøîà:eðòîL àG.øîàòLBäé éaø:ãçà íìòäa íééeçîz äMîça ãçà çáfî ìëBàa ézòîL ¤¨§¤¨¨§¨©§¨©©¦§ª©¨©§¦§¥¦¤©¤¨©£¦¨©§¦§¤§¥¤¨
–äìéòî íeMî ãçàå ãçà ìk ìò áiç àeäL;øîçå ì÷ íéøácäL éðà äàBøå.øîààáé÷ò éaø:äëìä íà– ¤©¨©¨¤¨§¤¨¦§¦¨§¤£¦¤©§¨¦©¨Ÿ¤¨©©¦£¦¨¦£¨¨

ìa÷ð,ïéãì íàå–äáeLz Lé.Bì øîà:Bì øîà !áLä:àG,äìéòna zøîà íà,ìëBàk ìéëànä úà da äNòL, §©¥§¦¨¦¥§¨¨©¨¥¨©¦¨©§¨©§¦¨¤¨¨¨¤©©£¦¨¥
äðänä úàåäðäpk,äaøî ïîæì äìéònä óøö;øîàzøúBpa,elà ìkî ãçà Ba ïéàL? §¤©©£¤©¤¡¤¥©©§¦¨¦§©§ª¤Ÿ©©¨¤¥¤¨¦¨¥

Èøîààáé÷ò éaø:úà ézìàLøæòéìà éaø:íìòäa úçà äëàìî ïéòî äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî äNBòä ¨©©¦£¦¨¨©§¦¤©¦¡¦¤¤¨¤§¨©§¥§©¨©§¥¥¥§¨¨©©§¤§¥

h.oiiegnz dynga cg` gafn lke`a:ïîã ú÷éøæ íãå÷ ïìëà íà äìéòî íåùî áééç .äæî äæ ïé÷åìç ïéìéùáú äùéîçá.xnege lw mixacdyäî
éôåâ ïéàù ãçà çáæî:ïëù ìë àì íé÷ìçåî íéôåâã íéçáæ äùîç ,íé÷ìçåî ïééåçîú íåùî ãçàå ãçà ìë ìò áééç ,íé÷ìçåî í.`aiwr 'x ol`y jk `l

äùîçî øúåð ìëåàá àìà àáé÷ò 'ø ìàù àì êçøë ìò àìà .äðäð ïëù ìëåàì äî êøôîì àëéà àä ,ìëåàî åì åàéáä äéàø äî ïìàù èçåùá íàã
:ìëåàî éîð äéàø åì åàéáäå íéçáæ.dkld m`:êîî äðìá÷ð .íéçáæäî ãçà ìë ìò áééç êáøî úìá÷ êëù.oicl m`eøîåçå ì÷î äúåà ãîåì äúàù

:äáåùú ùé .äìéòîî.lke`k lik`nd z`éî àìå ,ìòî ïéìåçì ùã÷ä àéöåîä ïì àîéé÷ã ,åîöò àåä äìëà åìéàë áééç ,åøáçì ùã÷ä ìëåà ïúð íàù
:åì ïúéðù.dpdpk dpdnde:äìéëà øá åàìã éãéîá.daexn onfl dlirnd z` sxiväèåøô éöçá íåéä äðäð íàù ,äìéòîá ùé úøçà àøîåç ãåòå øîåìë

:äáéø ,ìòî ìåòîúî ïðéáøîãë ,äèåøôì úôøèöî ,äèåøô éöçá äðù ãò ïàëîå.xzep zlik`a xn`zúåøîåçä ìëî úçà åá ïéàù åéìò íéðã åðàù
åðéà ãçà íìòäá íéçáæ äùîçî øúåð ìëåàäù ,äëìää ÷ñôå .äéðî äìá÷ àì åà äáåùú êéàäì òùåäé éáø äéðî äìá÷ éà àúìî àøéøáúà àìå .åììä

:øéîçäì ïéá ì÷äì ïéá ïé÷ìçî ïðéà ïééåçîúå ,úçà úàèç àìà áééç
i.zg` dk`ln oirn daxd zek`ln:ãçà áà ìù äáøä úåãìåú.daxd zezayaeìåëå úåøçà úåúáùá äùò åæ úáùá äùòù ïúåà.ãçà íìòäá ï

äùåòä àãç ,äéðéî àòá éúøú àáé÷ò 'øã ,éðùîå .úåáà àìå úåãìåú è÷ð éàîàå ,äáøä úåãìåúå äáøä úåúáù è÷ðã äéì àéòáî÷ éàî êéøô àøîâáå
ãáòã éàä ,äéì àéòáî à÷ éëäå ,úåëàìî úââùå úáù ïåãæ åðééäã ,àéä úøúåî åæ äëàìîù øåáñù àìà úáù àåäù òãåéå äáøä úåúáùá úçà äëàìî
ïéàù äëàìî ìù íé÷ìåçî ïéôåâë úåúáù êðä ïééåä äëàìî éáâì ,àåä ãçà íìòäã â"òà ,íä íéîé éðùáã ïåéë ïðéøîà éî úåúáù éúùá úçà äëàìî

`xephxa yexit
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õeça íéçáæ äMîç èçBMä :àáé÷ò éaø ïìàL ãBòå– ÀÀÈÈÇÄÂÄÈÇÅÂÄÈÀÈÄÇ
– שבמקדש לעזרה eäîחוץ ,ãçà íìòäa? הדין –úçà áiç ÀÆÀÅÆÈÇÇÈÇÇ

ílk ìò,הזבחים חמשת כל  על  אחת חטאת –ìk ìò úçà Bà ÇËÈÇÇÇÈ
ãçàå ãçà?חטאות חמש היינו וזבח, זבח כל  על  חטאת –eøîà ÆÈÀÆÈÈÀ

eðòîL àG :Bì נידות נשיו חמש  על שהבא ששמענו, פי  על ואף – ÈÇÀ
ואחת אחת כל  על חייב אחד, f),בהעלם dpyn lirl) אין מקום מכל

שיש חטאות, לריבוי גורמים חלוקים גופים בבהמות שגם מהן  ללמוד

מוזהרות, הנשים גם שבנידות ועוד , לבהמה. אדם בין להבדיל  אולי 
חייב  האיש גם הלכך עבירה, עברה היא אף עליה, שבא אשה וכל 

ואחת אחת כל i),על  dpyn oldlk).בבהמות כן שאין éaøמה øîàÈÇÇÄ
íééeçîz äMîça ãçà çáfî ìëBàa ézòîL :òLBäé– ÀËÇÈÇÀÄÀÅÄÆÇÆÈÇÂÄÈÇÀÄ

– אחר  תבשיל  מין מהן  אחת שבכל  קערות, ãçà,בחמש íìòäaÀÆÀÅÆÈ
äìéòî íeMî ãçàå ãçà ìk ìò áiç àeäL;מעילות אשם – ÆÇÈÇÈÆÈÀÆÈÄÀÄÈ

øîçå ì÷ íéøácäL éðà äàBøåפי על  שאף במעילה, מה – ÀÆÂÄÆÇÀÈÄÇÈÙÆ
תמחוי כל על לחייב בה מחלקים התמחויים אחד, מזבח שאוכל
מחלקות  שהבהמות שכן  כל בחוץ, זבחים חמישה בשוחט ותמחוי ,

וזבח. זבח כל  על  éaøלחייבו  ïìàL Ck àG :ïBòîL éaø øîàÈÇÇÄÄÀÈÀÈÈÇÄ
àáé÷ò ראיה מה כך, שאלן  שאילו  בחוץ; זבחים חמישה בשוחט – ÂÄÈ

שהוא  האוכל , הוא שונה והלא אחד ? מזבח מאוכל יהושע רבי  הביא
ואכילה? אכילה בכל  היתה,àlàנהנה שאלתו  –àaøúBð ìëB ÆÈÀÅÈ

eäî ,ãçà íìòäa íéçáæ äMîçî?דינו –ìò úçà áiç ÅÂÄÈÀÈÄÀÆÀÅÆÈÇÇÈÇÇÇ
ãçàå ãçà ìk ìò úçà Bà ,ïlk משום אחת, חטאת חייב – ËÈÇÇÇÈÆÈÀÆÈ

זבחים? חמישה ואכל הואיל  חטאות, חמש  שחייב או נותר , שהכל 
ìëBàa ézòîL :òLBäé éaø øîà .eðòîL àG :Bì eøîàÈÀÈÇÀÈÇÇÄÀËÇÈÇÀÄÀÅ
ìò áiç àeäL ,ãçà íìòäa íééeçîz äMîça ãçà çáfîÄÆÇÆÈÇÂÄÈÇÀÄÀÆÀÅÆÈÆÇÈÇ
ì÷ íéøácäL éðà äàBøå ;äìéòî íeMî ãçàå ãçà ìkÈÆÈÀÆÈÄÀÄÈÀÆÂÄÆÇÀÈÄÇ

øîçå משום לחייב מחלקים התמחויים אחד מזבח באוכל שאם – ÈÙÆ
זבחים, מחמישה נותר באוכל שכן  כל  ותמחוי , תמחוי  כל על  מעילה

וזבח; זבח כל על  נותר  משום חייב והוא מחלקות, øîàÈÇשהבהמות
äëìä íà :àáé÷ò éaø,מרבותיך קבלת כך שאמנם היא, –ìa÷ð ÇÄÂÄÈÄÂÈÈÀÇÅ

אותה; –ïéãì íàå, וחומר מקל כך  דן אתה אם אבל –äáeLz Lé ÀÄÈÄÅÀÈ
זה. וחומר קל על –Bì øîà:עקיבא לרבי  יהושע רבי  –áLä– ÈÇÈÅ

Bìתשובתך ! øîà:עקיבא רבי  –àG,ממעילה נותר לדון  אין  – ÈÇ
äìéònaשכן zøîà íà זה הרי תמחוי , כל  על  חייב שהוא – ÄÈÇÀÈÇÀÄÈ

daמשום äNòL,במעילה הכתוב, –ìëBàk ìéëànä úà– ÆÈÈÈÆÇÇÂÄÈÅ
אשם  חייב לחברו , הקדש  אכלו,שהמאכיל  הוא כאילו úàåÀÆמעילות,

äðäpk äðänä,מאכל שאינו בדבר ההקדש  מן אחרים שהמהנה – ÇÇÂÆÇÆÁÆ
יש אחרת חומרה ועוד בעצמו ; נהנה כאילו  מעילה, משום חייב

äìéònäבמעילה: óøö,המעילה את הכתוב צירף –äaøî ïîæì ÅÇÇÀÄÈÄÀÇÀËÆ
בחצי מרובה זמן ולאחר פרוטה, בחצי  היום הנהנה או  שהאוכל –

מעילה, קרבן  וחייב לפרוטה, מצטרפים הם הרי  øîàzÙÇפרוטה,
elà ìkî ãçà Ba ïéàL ,øúBpa שאין בנותר  שגם התאמר , – ÇÈÆÅÆÈÄÈÅ

ובהמה?! בהמה כל על  חייב שיהא שבמעילה, הללו  החומרות מן  בו

י ה נ ש מ ר ו א ב

úBëàìî äNBòä :øæòéìà éaø úà ézìàL :àáé÷ò éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈÈÇÀÄÆÇÄÁÄÆÆÈÆÀÈ
äî ,ãçà íìòäa úçà äëàìî ïéòî äaøä úBúaLa äaøäÇÀÅÀÇÈÇÀÅÅÅÀÈÈÇÇÀÆÀÅÆÈÇ

ïlk ìò úçà áiç ?àeä,המלאכות כל  על אחת חטאת –Bà ÇÈÇÇÇËÈ
úçàå úçà ìk ìò úçà:(ב (ז, שנינו  שבת במסכת –zea`" ÇÇÇÈÇÇÀÇÇ
,"zg` xqg mirax` zek`ln המנויות מלאכות ותשע שלושים כלומר

למדים  ומהן  בשבת, האסורות העיקריות המלאכות הן  במשנה שם

דהיינו  "תולדות", הנקראות להן , הדומות המלאכות שאר  על 
אב; אותו של  התולדות הן  מהאבות אב כל  אל  הדומות שהמלאכות

עקיבא: רבי  daxd,ושאל zek`ln dyerd אב של  תולדות שכולן
אחד, daxd,מלאכה zezaya שבת בכל המלאכות אותן שעשה כלומר
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ãçà,àeä äî?ìò úçà áiçïlk,úçàå úçà ìk ìò úçà Bà?øîàéì:úçàå úçà ìk ìò áiç;ìwî ¤¨©©¨©©©ª¨©©©¨©©§©©¨©¦©¨©¨©©§©©¦©
äcpä íà äîe !øîçå,äaøä úBàöBz da ïéàLäaøä úBàhçå,úçàå úçà ìk ìò áiç–da LiL úaL ¨Ÿ¤¨¦©¦¨¤¥¨¨©§¥§©¨©§¥©¨©¨©©§©©©¨¤¤¨

äaøä úBàhçå äaøä úBàöBz,úçàå úçà ìk ìò áiç àäiL ïéã Bðéà?Bì ézøîà:àG,äcpa zøîà íà,LiL ¨©§¥§©¨©§¥¥¦¤§¥©¨©¨©©§©©¨©§¦¦¨©§¨©¦¨¤¤
úBøäæà ézL da:äcpä ìò øäæî àeäL,åéìò úøäæî äcpäå;úaMa øîàz,úçà äøäæà àlà da ïéàL?øîà ¨§¥©§¨¤ª§¨©©¦¨§©¦¨ª§¤¤¨¨Ÿ©©©¨¤¥¨¤¨©§¨¨©©¨©

éì:úBpèwä ìò àaäçéëBé,úçà äøäæà àlà ïäa ïéàL,úçàå úçà ìk ìò áiçå.Bì ézøîà:àG,íà ¦©¨©©§©¦©¤¥¨¤¤¨©§¨¨©©§©¨©¨©©§©©¨©§¦¦
úBpèwä ìò àaa zøîà,åéLëò ïäa ïéàL ét ìò óàL,ïîæ øçàì ïäa Lé;úaMa øîàz,åéLëò àG da ïéàL, ¨©§¨©¨©©§©¤©©¦¤¥¨¤©§¨¥¨¤§©©§©Ÿ©©©¨¤¥¨©§¨

ïîæ øçàì àGå?éì øîà:çéëBé äîäaä ìò àaä,Bì ézøîà:úaMk äîäaä. §§©©§©¨©¦©¨©©§¥¨¦©¨©§¦©§¥¨©©¨

íìòäá äùò åìéàë éåäå ,ïééîã íé÷ìçåî íéôåâë åàì åà ,úçàå úçà ìë ìò áééçã úåëàìî úââùå úáù ïåãæá ãçà íìòäá øö÷å òøæ ïåâë ,äæì äæ ïéîåã
òãéì äòéãé ïééåä úáù úââù ïéðòì à÷åãã ,÷ìçì äòéãé ïééåä íééúðéáù íéîé àëä øîéîì àëéìã ,úçà ìë ìò áééç åðéàã íéîòô øùò úçà äëàìî ãçà
,úçàå úçà ìë ìò åà ,úçà áééç ãçà áàî äáøä úåãìåú äùò íà ,äéì àéòáî÷ ãåòå .ãåîìéù ãò äòéãé àëéì úåëàìî úââù ïéðòì ìáà ,äéä úáùù

:úåãìåú è÷ð éëäìå.zg`e zg` lk lr aiig il xn`áééç úåëàìî úââùå úáù ïåãæá äáøä úåúáùá úçà äëàìî äùåòã ,àøîåçì åäééåøúà äéì èùô
åìéàë ãçà áàî ïäù ô"òàå ,äãìåúå äãìåú ìë ìò áééçå ïééîã úåëàìîë úåëàìî ìù úåãìåúå ,ïééîã íé÷ìåçî íéôåâë úåúáù êðäã ,úáùå úáù ìë ìò

:äáøä úåáà äùò.dcp dne:åäðéð ïé÷ìçåî ïéôåâã ,úçàå úçà ìë ìò áééç úåãð íéùð ùîç ìò àáä ,úåãð éðú ïðéøîà àøîâá.daxd ze`vezïéðééðò
:äàéá àìà àáåéç äá ïéà äãð ìáà .ïäéúåãìåúå úåëàìî úåáà àëéàã úáù ïåâë ,äáøä.eilr zxdfen dcpdeáéúëã('ë àø÷éå)áø÷î íäéðù åúøëðå

:íîò.zephwd lr `ad:úøäæåî äðéà äðè÷äù ô"òàå ,úçàå úçà ìë ìò áééç úåãð úåðè÷ ùîç ìò àáä.gikei dndad lr `adäàéá ìë ìò áééçù
:äàéáå.zayk dndaäáá éì àéòáî éîð éëä úáùá éì àéòáîã éëéä éë øîåìëäëàìî äùåò øîàã ïéðòì àì øæòéìà 'øî àáé÷ò 'ø äéðéî äìá÷ àìå .äî

:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .ïééîã úåëàìîë úåëàìî úåãìåú ïéðòì àìå ,ïééîã ïé÷åìç ïéôåâë äáøä úåúáùá úçà

`xephxa yexit

תולדות  הללו  המלאכות שכל והרכיב, והבריך שנטע כגון ושבת,

שרבי מבואר, בגמרא דינו ? מה אחד , בהעלם עשה והכל הן , "הזורע"
העושה  א) שאלות: שתי שאל  הרבה עקיבא בשבתות אחת מלאכה

שמלאכה  ידע שלא אלא שבת שהוא אמנם שידע כלומר  אחד , בהעלם

השבתות  האם מלאכות", ושגגת שבת "זדון  היינו  בשבת, אסורה זו 
השבתות  בכל מלאכה אותה שעשה פי על ואף הם, מחולקים כגופים

מכל בשבת, אסורה זו שמלאכה בינתיים לו  נודע שלא אחד, בהעלם
וכיון  מחולקים, כגופים שאינן או ושבת; שבת כל  על  חייב מקום

עשה  כאילו  זה הרי  אחד, בהעלם השבתות בכל  המלאכה את שעשה
חייב  ואינו אחד, בהעלם אחת בשבת הרבה פעמים מלאכה אותה

העושה  כלומר  מלאכות", וזדון  שבת ב"שגגת ואמנם אחת. חטאת אלא
שהוא  ושבת שבת בכל  ששכח ידי  על  הרבה בשבתות הרבה מלאכות

ושבת, שבת כל על  חטאת חייב שהוא עקיבא, רבי  ידע השבת, יום
אחת  שכל השבתות, את מחלקים לשבת שבת שבין שהימים לפי

בימים  להיוודע הוא ועלול הואיל  עצמה, בפני כשגגה נחשבת
היה שבת היום שאותו  dricikשבינתיים, md ixd miizpiay mini")

:("wlgl שבת שבין  הימים אין מלאכות", ושגגת שבת ב"זדון  אבל
עד ידיעה אין מלאכות שגגת לענין שהרי  המחלקת, כידיעה לשבת

של הרבה תולדות העושה ב) לעיל. שבארנו כמו שאל  ולכן שילמד,
חייב  או כולן  על אחת חטאת חייב דינו ? מה אחד, בהעלם אחד אב

ותולדה? תולדה כל  éìעל  øîà:אליעזר רבי  –úçà ìk ìò áiç ÈÇÄÇÈÇÈÇÇ
úçàå העושה לחומרא: שאלותיו  שתי על לו  השיב הגמרא לפי  – ÀÇÇ

חטאת  חייב מלאכות, ושגגת שבת בזדון  הרבה בשבתות אחת מלאכה

בהעלם  אחד אב של הרבה תולדות עשה ואם ושבת; שבת כל על 
הרבה, אבות העושה כדין ותולדה, תולדה כל  על חטאת חייב אחד 

äcpä íà äîe !øîçå ìwî,נידה איסור  –úBàöBz da ïéàL ÄÇÈÙÆÈÄÇÄÈÆÅÈÈ
äaøä úBàhçå äaøäלידי המביאות הרבה עבירות מיני  כלומר – ÇÀÅÀÇÈÇÀÅ

בלבד , ביאה איסור אלא בה אין  שהרי הרבה, ìkחטאות ìò áiçÇÈÇÈ
úçàå úçà הרב נידות על  הבא אחת – כל  על חייב אחד , בהעלם ה ÇÇÀÇÇ

הם, מחולקים שגופים äaøäואחת, úBàöBz da LiL úaLÇÈÆÆÈÈÇÀÅ
äaøä úBàhçå,הרבה חטאות לידי המביאות הרבה מלאכות מיני – ÀÇÈÇÀÅ

úçàå úçà ìk ìò áiç àäiL ïéã Bðéà,וחומר קל  אינו כלום – ÅÄÆÀÅÇÈÇÈÇÇÀÇÇ
ללמד בא אינו זה וחומר  קל  ברם, ושבת? שבת כל על  חייב שיהא

אין  התולדות בענין אבל  הן . מחולקים שכגופים השבתות, בענין  אלא
רבי השיב ולא תולדות, אין  בנידה שהרי זה, וחומר מקל  ללמוד

מסברא. אלא כך  על  Bìאליעזר  ézøîà:אליעזר לרבי  –àG אין – ÈÇÀÄ
וחומר, קל äcpaזה zøîà íà בהעלם הרבה נידות על  שהבא – ÄÈÇÀÈÇÄÈ

לפי  ואחת, אחת כל על  חייב àeäLאחד :úBøäæà ézL da LiLÆÆÈÀÅÇÀÈÆ
åéìò úøäæî äcpäå ,äcpä ìò øäæî חייבת אשה שכל  וכיון – ËÀÈÇÇÄÈÀÇÄÈËÀÆÆÈÈ

ואשה; אשה כל על חייב הוא אף ביאתו, m`d,úaMaעל  øîàzÙÇÇÇÈ
úçà äøäæà àlà da ïéàL?ושבת שבת כל  על חייב שיהא – ÆÅÈÆÈÇÀÈÈÇÇ
úBpèwä ìò àaä :éì øîà,קטנות נידות על –çéëBéשיש – ÈÇÄÇÈÇÇÀÇÄÇ

וחומר, úçàקל äøäæà àlà ïäa ïéàL אינן הקטנות שהרי  – ÆÅÈÆÆÈÇÀÈÈÇÇ
הביאה, על úçàåחייבות úçà ìk ìò áiçå שגופים לפי  – ÀÇÈÇÈÇÇÀÇÇ

ושבת. שבת כל על שחייב לשבתות, וחומר וקל הן, ézøîàÈÇÀÄמחולקים
àG :Bì שהרי מוכיח, אינו  הקטנות על הבא אף –àaa zøîà íàÄÈÇÀÈÇÈ

úBpèwä ìò,ואחת אחת כל  על שחייב –ïéàL ét ìò óàL ÇÇÀÇÆÇÇÄÆÅ
åéLëò ïäa,הביאה על חיוב –ïîæ øçàì ïäa Lé;כשיגדלו – ÈÆÇÀÈÅÈÆÀÇÇÀÇ

m`dïîæ øçàì àGå ,åéLëò àG da ïéàL ,úaMa øîàz– ÙÇÇÇÈÆÅÈÇÀÈÀÀÇÇÀÇ
ושבת? שבת כל  על חייב שיהא אחת, אזהרה àaäאלא :éì øîàÈÇÄÇÈ

äîäaä ìò,בהמות כמה על כלומר  –çéëBé,וחומר קל שיש  – ÇÇÀÅÈÄÇ
ובהמה. בהמה כל  על  חייב והוא מוזהרות, אינן  הבהמות ézøîàÈÇÀÄשהרי

úaMk äîäaä :Bìשואל אני  כך  השבת בענין שואל שאני כשם – ÇÀÅÈÇÇÈ
על חייב אחד בהעלם הרבה בהמות על הבא אם הבהמה, בענין גם
אליעזר רבי של תשובתו  את עקיבא רבי קיבל ולא ובהמה. בהמה כל

של התולדות לענין  ולא הם, חלוקים שכגופים השבתות, לענין לא
מלאכות כאבות שדינם אחד, ברטנורא ).אב (גמרא;

יש  אבל  מברטנורא. הרב מפרש וכן  בגמרא; רבה דברי  לפי משנתנו בארנו 
עקיבא  רבי ידע מלאכות ושגגת שבת שבזדון חסדא, ר ' דברי לפי מפרשים
אם  מלאכות, וזדון שבת בשגגת היא ושאלתו ושבת, שבת כל על  שחייב
וחומר קל  אליעזר: רבי  לו  והשיב לאו. אם לחלק כידיעה הם שבינתיים הימים
בין נידה ופירסה וטהרה וטבלה הרבה, פעמים אחת נידה על  שהבא מנידה,
השבתות. שבין  כימים הם בנידה שבינתיים הטבילות והרי וביאה, ביאה כל
מלאכה  העושה בענין  אליעזר רבי  תשובת את עקיבא רבי  קיבל זו דעה ולפי 

לחלק, כידיעה הם שבינתיים שהימים הרבה, בשבתות חייב אחת הוא ולכן 
המשנה: שמסיימת וזוהי  ושבת, שבת כל  Ðעל  zayk dnda :el izxn`כלומר

ואחת  אחת כל  על  חייב בהמה מה כשבת: הבהמה שודאי מבהמה דנת יפה
של הרבה תולדות העושה בענין ברם, ושבת. שבת כל על  חייב בשבת אף

ותולדה תולדה כל על חייב שיהא ממנו קיבל  לא אחד  בהעלם אחד  (xnb`;אב
.(zvaewn dhiy oiire ;"dnly zk`ln" ;m"anxdl zeipynd yexit
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‡áìç ìëà ÷ôñ,ìëà àG ÷ôñ,ìëà elôàå,øeòMk Ba Lé ÷ôñ,Ba ïéàL ÷ôñ;åéðôì ïnLå áìç,úà ìëà ¨¥¨©¥¤¨¥¨©©£¦¨©¨¥¤©¦¨¥¤¥¥¤§ª¨§¨¨¨©¤

ïäî ãçà,ìëà ïäî äæéà òeãé ïéàå;úéaa Bnò BúBçàå BzLà,ïäî úçàa ââL,ââL ïäî Bæéàa òeãé ïéàå;úaL ¤¨¥¤§¥¨©¥¤¥¤¨©¦§©£¦©©¦¨©§©©¥¤§¥¨©§¥¥¤¨©©¨
ìç íBéå,äNòåïäî ãçàa äëàìî,íäî äæéàa òeãé ïéàåäNò–éeìz íLà àéáî. §Ÿ§¨¨§¨¨§¤¨¥¤§¥¨©§¥¤¥¤¨¨¥¦¨¨¨

·úçà úàhç àlà áiç Bðéà ãçà íìòäa áìçå áìç ìëà íàL íLk,àlà àéáî Bðéà ïälL òãBä àG ìò Ck §¥¤¦¨©¥¤§¥¤§¤§¥¤¨¥©¨¤¨©¨©©¨©©¤¨¤¥¥¦¤¨
ãçà íLà.íézða äòéãé äúéä íà–ãçàå ãçà ìk ìò úàhç àéáî àeäL íLk,àeä Ckéeìz íLà àéáî ¨¨¤¨¦¨§¨§¦¨¦§©¦§¥¤¥¦©¨©¨¤¨§¤¨¨¥¦¨¨¨

ãçàå ãçà ìk ìò.íLkíãå áìç ìëà íàL,ãçàå ãçà ìk ìò áiç ãçà íìòäa ìebôe øúBð,CkàG ìò ©¨¤¨§¤¨§¥¤¦¨©¥¤§¨¨¦§¤§¥¤¨©¨©¨¤¨§¤¨¨©
ìò éeìz íLà àéáî ïälL òãBäãçàå ãçà ìk.åéðôì øúBðå áìç,íäî ãçà ìëà,íäî äæéà òeãé ïéàå ©¤¨¤¥¦¨¨¨©¨¤¨§¤¨¥¤§¨§¨¨¨©¤¨¥¤§¥¨©¥¤¥¤

ìëà;úéaa Bnò BúBçàå äcð BzLà,ââLïäî úçàa,ââL ïäî Bæéàa òeãé ïéàå;íéøetkä íBéå úaL,äNòå ¨©¦§¦¨©£¦©©¦¨©§©©¥¤§¥¨©§¥¥¤¨©©¨§©¦¦§¨¨

c`.lk` `l wtq alg lk` wtqìëà àì ÷ôñ áìç ìëà ÷ôñ ,ùøôî÷ éùåøôå .àôéñá éðúãë ,ïäî ãçà úà ìëàå åéðôì ïîåùå áìç ïåâë ,éîã éëéäå
òá÷éà àìã ,øåèô ,äìëàå ïîåù àéäù ÷ôñ áìç àéäù ÷ôñ ,úçà äëéúç åéðôì äúéä íà ìáà .òåá÷ øåñéà ïàë ùéå åéðôì ïîåùå áìç äéäù ïåâë ,ãöéë

:àøåñéà.lk` elit`e:åá ïéà ÷ôñ úéæë åá ùé ÷ôñå ,áìç àåäù åì òãåð ë"çàå àåä ïîåù øåáñ åìëàù äòùáù ïåâëå .úéæë åá ùé ÷ôñ ,áìç éàãålk`
.odn cg` z`ãéæäå ÷ôñ åì äúéä äìéëà úòùá íà ìáà .éåìú íùà àéáî ,ìëà åæéà òãåé åðéà äæå ,áìç äéä ãçàäù òãåð ë"çàå ,àåä ïîåù øåáñëå

:øåèôå ãéæî éåä ,÷ôñî äìëàå.odn zg`a bby:éåìú íùà àéáî ,äúéä ïäî åæéà ÷ôñúð ë"çàå ,åúùà åæ øåáñë
a.odly rced `l lr jkàìå ìéàåä ,ãçà éåìú íùà àìà àéáî åðéà ,÷ôñ ïäî ãçà ìëù òãåð ë"çàå ïä ïîåù ïäéúùù øåáñë úåëéúç éúù ìëà ïåâë

:ìëà áìç ÷ôñù äìéëàì äìéëà ïéá åì òãåð.mizpia drici dzid m`e:÷ôñ úòéãé.zg`e zg` lk lr z`hg `ian `edy mykúòéãé äúéä íà
:ïééåìú úåîùà éðù àéáî ÷ôñ úòéãéá êë ,íééúðéá éàãå.eiptl xzepe alg:øúéä ìù ïîåù ïäéðùã øáñå.ziaa enr ezeg`e dcp ezy`úçà ìò àá

:àá ïäî åæéà ìò ÷ôñ ãåòå ,äãð äúéä åúùàù àöîðå ,äøåäè åúùà ìò àåáì øåáñë ïäî.zeynyd oia dk`ln dyre:àåä ìåç øåáñëxfril` 'x
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תלוי. אשם קרבן עליו שחייבים עבירה בספק דן זה פרק

ìëà àG ÷ôñ ,áìç ìëà ÷ôñ, במשנתנו לקמן כמבואר –elôàå ÈÅÈÇÅÆÈÅÈÇÇÂÄ
ìëà אבל חלב, אכל שבוודאי  לו שנודע –øeòMk Ba Lé ÷ôñ ÈÇÈÅÆÇÄ

כזית, אכל  אם –Ba ïéàL ÷ôñ ועכשיו זית; כשיעור אכל  שלא – ÈÅÆÅ
המשנה: `lk?מפרשת `l wtq alg lk` wtq cvik: כגוןïnLå áìçÅÆÀËÈ

åéðôì, שומן של  ואחת חלב של אחת חתיכות, שתי לפניו היו – ÀÈÈ
ïäî ãçà úà ìëà,שומן שהוא סבור והיה –äæéà òeãé ïéàå ÈÇÆÆÈÅÆÀÅÈÇÅÆ

ìëà ïäî; אכל החלב את שמא הוא, שספק כך אחר נתברר  כי – ÅÆÈÇ
ïäî úçàa ââL ,úéaa Bnò BúBçàå BzLàעל בא כלומר – ÄÀÇÂÄÇÇÄÈÇÀÇÇÅÆ

אשתו, שהיא סבור  והיה מהן  ââLאחת ïäî Bæéàa òeãé ïéàå– ÀÅÈÇÀÅÅÆÈÇ
בא; אחותו על  שמא לו, äëàìîשספק äNòå ,ìç íBéå úaLÇÈÀÙÀÈÈÀÈÈ

ïäî ãçàaהימים משני  באחד íäîהללו ,– äæéàa òeãé ïéàå ÀÆÈÅÆÀÅÈÇÀÅÆÅÆ
äNò, הללו המקרים בכל  בשבת; עשה לא ספק בשבת, עשה ספק – ÈÈ

éeìz íLà àéáîונקרא הספק; על  הבא קרבן  שהוא –"ielz"לפי ÅÄÈÈÈ
חטאת  ויביא בשגגה שחטא בודאי לו שיוודע עד  לו תלויה שכפרתו 

ישראל "). "תפארת  שמבואר(רמב "ם; בכגון  שדווקא מבארים, בגמרא
שומן , של  ואחת חלב של  אחת חתיכות, שתי  לפניו שהיו  במשנתנו ,

אבל תלוי ; אשם חייב הריהו אכל , איזו  יודע ואינו מהן אחת ואכל 
ואכלה, שומן, של ספק חלב של  ספק אחת, חתיכה לפניו היתה אם

כך : על  שם נאמרו  טעמים ושלושה תלוי`)פטור. אשם בפרשת שכן 
יז ):נאמר  ה, ה'(ויקרא מצות מכל  אחת ועשתה תחטא כי נפש "ואם

למקרא אם ויש  – עוונו" ונשא ואשם ידע ולא תעשינה, לא (yiאשר
,(dizecewpa z`xwp `idy itk dlnd `xwnl ceqiקוראים "lknוהרי

,"zeevnשתיים מתוך אחת חתיכות a)(רש"י);ומשמע: שבשתי  משום

אלא  תלוי אשם חיוב ואין  הנשארת, בחתיכה איסורן לברר אפשר
חטאת. קרבן כך אחר  ולהביא לברר  שאפשר  שבשתיb)בכגון משום

שאין  מה איסור, של  בודאי  מהן  שאחת קבוע, איסור כאן יש  חתיכות
בין  מינה נפקא ויש  היתר . של  שהיתה שאפשר אחת, בחתיכה כן 

כזית  של  אחת שלפניו , החתיכות שתי  היו אם כגון  הללו , הטעמים
של זו היתה אם ידוע ואין  כזית של את ואכל זית, כחצי  של ואחת

לברר שאפשר  בלבד, השני הטעם לפי הרי  אשם שומן , חייב איסורו ,

היא  החתיכות ואחת שהואיל פטור, הראשון הטעם לפי אבל  תלוי .
הטעם  לפי  וכן "מצוות". כאן ואין אינה, כאילו  היא הרי  מכזית פחות
שתי לפניו  היו  אם או קבוע; איסור  כאן  אין שהרי  פטור , האחרון

ובא  כשיעור , היתה אחת וכל  שומן, של  ואחת חלב של אחת חתיכות,
ואינו  האחרת, את ואכל  ישראל בא כך  ואחר מהן, אחת ואכל  נכרי

חייב  קבוע, הוא שהאיסור האחרון , הטעם לפי  רק הרי אכל, איזו יודע
אפשר אי שהרי פטור , הריהו  הטעמים שני שאר לפי  ואילו  תלוי , אשם

היו  לא האכילה בשעת שהרי  "מצוות", כאן אין  ואף איסורו , לברר 
המשנה מפרשי  ברם, שתיים. בלבדלפניו האחרון הטעם נקטו 

ישראל"). "תפארת הטעם(ברטנורא ; אותו  כפי  פסק הרמב"ם (עיין ואף

ב). ח, שגגות הל'

ב ה נ ש מ ר ו א ב

àlà áiç Bðéà ãçà íìòäa áìçå áìç ìëà íàL íLkÀÅÆÄÈÇÅÆÀÅÆÀÆÀÅÆÈÅÇÈÆÈ
úçà úàhç,(ב (ג, לעיל  ששנינו  כמו –ïälL òãBä àG ìò Ck ÇÈÇÇÈÇÇÆÈÆ

שומן , ושל  חלב של  חתיכות הרבה לפניו שהיו כגון, ספקם, על –
שספק  לו נודע כך  ואחר שומן, שהן סבור  והיה חתיכות, שתי  ואכל 

אכל , חלב חתיכות שמא ãçàהוא, íLà àlà àéáî Bðéà– ÅÅÄÆÈÈÈÆÈ
מביא  אינו אכל , חלב שספק לאכילה אכילה בין לו נודע ולא שהואיל

אחד . תלוי אשם íézðaאלא äòéãé äúéä íà אכילה שבין – ÄÈÀÈÀÄÈÄÀÇÄ
חלב, ספק שאכל לו נודע לשניה àéáîהראשונה àeäL íLkÀÅÆÅÄ

ãçàå ãçà ìk ìò úàhç,בינתיים ודאי ידיעת לו היתה אם – ÇÈÇÈÆÈÀÆÈ
חלב, שאכל לאכילה אכילה בין  לו  שנודע àéáîדהיינו àeä CkÈÅÄ

ãçàå ãçà ìk ìò éeìz íLà.שבינתיים ספק ידיעת מחמת – ÈÈÈÇÈÆÈÀÆÈ
áiç ãçà íìòäa ìebôe øúBð ,íãå áìç ìëà íàL íLkÀÅÆÄÈÇÅÆÀÈÈÄÀÆÀÅÆÈÇÈ

ãçàå ãçà ìk ìò,(ב (ג, לעיל ששנינו  כמו  חטאת, קרבן –Ck ÇÈÆÈÀÆÈÈ
ïälL òãBä àG ìò,ספקם על –ìk ìò éeìz íLà àéáî ÇÇÆÈÆÅÄÈÈÈÇÈ

ãçàå ãçàהשמות תלוי באשם שגם –(miee`ld epiid).מחלקים ÆÈÀÆÈ
íäî ãçà ìëà ,åéðôì øúBðå áìç שהם סבור  שהיה בשוגג, – ÅÆÀÈÀÈÈÈÇÆÈÅÆ

היתר , של  ìëàשומן íäî äæéà òeãé ïéàå או החלב אם – ÀÅÈÇÅÆÅÆÈÇ
ïäîהנותר; úçàa ââL ,úéaa Bnò BúBçàå äcð BzLà– ÄÀÄÈÇÂÄÇÇÄÈÇÀÇÇÅÆ

טהורה, והיא אשתו שהיא סבור והיה מהן, אחת על  òeãéבא ïéàåÀÅÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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äëàìîúBLîMä ïéa,äNò íäî äæéàa òeãé ïéàå–øæòéìà éaøúàhç áiçî;òLBäé éaøåøèBt.øîàéaø §¨¨¥©§¨§¥¨©§¥¤¥¤¨¨©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥¨©©¦
éñBé:úBLîMä ïéa äëàìî äNBòä ìò e÷ìçð àG,øeèt àeäL,øîBà éðàL:íBiäî äNò äëàìî úö÷î,dúö÷îe ¥¤§§©¨¤§¨¨¥©§¨¤¨¤£¦¥¦§¨§¨¨¨¨¥©¦§¨¨

øçîì;e÷ìçp äî ìòå?íBiä CBúa äNBòä ìò,äNò úaMa íà òeãé ïéàå,äNò íéøetkä íBéa íàå;ìò Bà §¨¨§©©¤§§©¨¤§©§¥¨©¦©©¨¨¨§¦§©¦¦¨¨©
äNBòä,äNò äëàìî Bæéà ïéòî òeãé ïéàå–øæòéìà éaøúàhç áiçî;òLBäé éaøåøèBt.øîàéaøäãeäé: ¨¤§¥¨©¥¥¥§¨¨¨¨©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥¨©©¦§¨

äéä BøèBtòLBäé éaøéeìz íLàî óà. §¨¨©¦§ª©©¥¨¨¨
‚ïBòîL éaøå éøeæL ïBòîL éaøíéøîBà:ãçà íL íeMî àeäL øác ìò e÷ìçð àG,áiç àeäL;e÷ìçp äî ìòå? ©¦¦§§¦§©¦¦§§¦¤§§©¨¨¤¦¥¤¨¤©¨§©©¤§§

úBîL éðL íeMî àeäL øác ìò,øæòéìà éaøLúàhç áiçî,òLBäé éaøåøèBt.øîàäãeäé éaø:ïekúð elôà ©¨¨¤¦§¥¥¤©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥¨©©¦§¨£¦¦§©©
íéðàz èwìì,íéáðò èwìå,íéðàz èwìå íéáðò;úBðáì èwìå úBøBçL,úBøBçL èwìå úBðáì–øæòéìà éaøáiçî §©¥§¥¦§¦¥£¨¦£¨¦§¦¥§¥¦§§¦¥§¨§¨§¦¥§©¦¡¦¤¤§©¥

úàhç;òLBäé éaøåøèBt.øîàäãeäé éaø:da øèôé íà éðà dîzòLBäé éaø?ïk íà,øîàð änì,ã àø÷éå) ©¨§©¦§ª©¥¨©©¦§¨¨¥©£¦¦¦§Ÿ¨©¦§ª©¦¥¨¨¤¡©
(âë:"da àèç øLà"?÷qòúnì èøt. £¤¨¨¨§¨©¦§©¥

.z`hg aiign:íìåë ïëå ,áééç ìëà øúåð íà ,áééç ìëà áìç íà ,êùôð äîî.xhet ryedi iaxeáéúë úàèç éáâã('ã àø÷éå)òãååéù ãò ,äá àèç øùà
,øåèô àåäù ,øáåçîä úà êúçå ùåìúä úà êåúçì ïéåëúð ïåâë ,úáù úëàìîá ÷ñòúîì èøô äéì éòáéî äá àèç øùà éàä ,øæòéìà 'øå .àèç äîá åì
ìëàù ïåâë ,úåéøòáå íéáìçá ÷ñòúî ìáà .äøåú äøñà úáùçî úëàìîã ,øåèôã àåä úáù úëàìîá ÷ñòúî à÷åãå .àøåñéàã äëéúçì ïéåëúð àìã ïåéë

:äðäð éøäù ,àîìò éìåëì áééç ,ïéåëúîá àìù äåøòä ìò àá åà áìç.ewlgp `l,òùåäé éáø ìò ÷ìçð àì àèç äîá òãéù ïðéòá àì øîàã øæòéìà 'ø
:øåèô àåäù ë"äåéå úáù ïéáù úåùîùä ïéá äëàìî äùåòá åì äãåîå.xne` ip`yïàë ïéàå ,ë"äåéá øåòéù éöçå úáùá úéùòð äëàìîä øåòéù éöç

:úàèç áåéç.dyr dk`ln efi` oirn:òøæ åà ùøç íà.ielz my`n s` ryedi iax did exhetáéúë éåìú íùà éáâã('ä àø÷éå),òãé àìå àèçú éë
÷ñôå .àèç äîá åì øøáåä àì íå÷î ìëî ,êùôð äîî àèçù òãéù ô"òàù ,áééçéî àì éîð úàèçå .íééåñî àèçä ïéàù àìà àèçù òãéù äæì èøô
øøáåéù øùôà éàù ë"äåéå úáù ïéáù úåùîùä ïéá äëàìî äùåòá ïéá ,øáãä øøáåéù øùôàù åéðôì øúåðå áìçá ïéá éåìú íùàá áééç àåäù ,äëìää

:éåìú íùà àéáî åìà ìëá ,ïäî úçàá ââùå úéáá åîò åúåçàå äãð åúùàá ïëå ,øáãä
b.cg` my meyn:ïäî úçàá ââùå úéáá åîò úåãð íéùð éúù ïåâë.aiig `edy:àèç äîá òãé éøäù.zeny ipy meyn `edy xac lr÷ôñ ïåâë

:ïçè ÷ôñ øö÷.miapr hwile mip`z hwll oiekzp elit`ìò åãé äëìäå ,íéáðò ë"çàå äìéçú íéðàú è÷ìì ïéåëúîá äãåäé 'øã äéúìî ùøôî àøîâá
:úåøåçù ë"çàå äìéçú úåðáì è÷éìå øáãä êôäðå úåðáì ë"çàå úåøåçù èå÷ìì ïéåëúî äéä íà ïëå .íéðàú ë"çàå äìéçú íéáðò è÷éìå íéðåøçàä'x

.z`hg aiign xfril`:øçåàîå íã÷åîá ïì úôëà àì ïéåëúð íäéðùìå ìéàåäã.xhet ryedi 'xe,ïéåëúð äæì àì ãçàå ãçà ìë úèé÷ì úòùáå ìéàåä
,ïðéñøâ éëä :øåèôå ÷ñòúîë äéì éåä.da `hg xy` xn`p dnl ok m` .ryedi 'x dfa xht m` ipdinz oerny 'x xn`ìò äîúî à÷ ïéúéðúî íúñ

åà ,ììë èå÷ìì ïéåëúî äéä àìù éî é÷åôàì ,÷ñòúîì èøô ,éðùîå .äá àèç øùà øîàð äîì ,òùåäé 'ø äæá øèô àìã ïë íà ,ïåòîù 'ø ìù åúäéîú

`xephxa yexit

ââL ïäî Bæéàa;אחותו על  בא שמא לו, שספק –íBéå úaL ÀÅÅÆÈÇÇÈÀ
íéøetkä:זה אחר בזה שחלו –úBLîMä ïéa äëàìî äNòå ÇÄÄÀÈÈÀÈÈÅÇÀÈ

חול שיום סבור, היה והוא הכיפורים, יום ספק שבת ספק שהוא –

äNòהוא, íäî äæéàa òeãé ïéàå;הכיפורים ביום או בשבת אם – ÀÅÈÇÀÅÆÅÆÈÈ
el` lkaúàhç áiçî øæòéìà éaøאכל בין חטא, ודאי  שהרי – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅÇÈ

בין  אחותו; על בא ובין  נידה אשתו על בא בין  נותר ; אכל ובין חלב
הכיפורים; ביום עשה ובין בשבת מלאכה øèBtעשה òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÅ

נאמר  שבחטאת כג):– ד, אשר (ויקרא  חטאתו  אליו  הודע hg`"או
da או נידה באשתו בנותר, או  בחלב חטא, במה לו שיוודע עד  – "

הכתוב את דורש אליעזר רבי ברם, וכו '. da"באחותו `hg xy`"–
וחתך התלוש  את לחתוך שנתכוון כגון  שבת, במלאכת למתעסק פרט

איסור  למלאכת נתכוון שלא כיון פטור, שהוא המחובר, (גמרא ;את

ישראל "). "תפארת  טוב"; יום "תוספות  ברטנורא ; éñBé:עיין éaø øîàÈÇÇÄÅ
e÷ìçð àG,יהושע ורבי  אליעזר רבי –ïéa äëàìî äNBòä ìò ÆÀÀÇÈÆÀÈÈÅ
úBLîMä,הכיפורים ליום שבת שבין  –øeèt àeäL,מחטאת – ÇÀÈÆÈ

øçîì dúö÷îe ,íBiäî äNò äëàìî úö÷î :øîBà éðàLÆÂÄÅÄÀÈÀÈÈÈÈÅÇÄÀÈÈÀÈÈ
ביום  עשה השיעור חצי ושאר  בשבת עשה המלאכה שיעור שחצי  –

שיעור; חצי  על חטאת חייבים ואין  e÷ìçp?הכיפורים, äî ìòåÀÇÇÆÀÀ
íàå ,äNò úaMa íà òeãé ïéàå ,íBiä CBúa äNBòä ìòÇÈÆÀÇÀÅÈÇÄÇÇÈÈÈÀÄ
Bæéà ïéòî òeãé ïéàå ,äNBòä ìò Bà ;äNò íéøetkä íBéaÀÇÄÄÈÈÇÈÆÀÅÈÇÅÅÅ

äNò äëàìî,זרע או  חרש אם כגון  –úàhç áiçî øæòéìà éaø ÀÈÈÈÈÇÄÁÄÆÆÀÇÅÇÈ
חטא; ודאי שהרי –øèBt òLBäé éaøå:שכתוב משום מחטאת, – ÀÇÄÀËÇÅ

,"da `hg xy`".לעיל שבארנו כמו חטא, במה לו שיוודע øîàÈÇעד 
Làî óà òLBäé éaø äéä BøèBt :äãeäé éaøéeìz í שכן – ÇÄÀÈÀÈÈÇÄÀËÇÇÅÈÈÈ

נאמר  תלוי יז ):באשם ה, נפש (ויקרא hgz`..."ואם ik– ידע" ולא
מסויים החטא שאין  אלא שחטא, שידע לזה oiirפרט dkldd oiprl)

`xephxa oiire ;d ,d zebby 'ld "dxez dpyn" ;m"anxdl zeipynd yexit
.("l`xyi zx`tz"e

i y i l y m e i
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יהושע. ורבי  אליעזר  רבי של מחלוקתם בענין הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו

e÷ìçð àG :íéøîBà ïBòîL éaøå éøeæL ïBòîL éaøרבי – ÇÄÄÀÀÄÀÇÄÄÀÀÄÆÀÀ
יהושע, ורבי ãçàאליעזר íL íeMî àeäL øác ìò כגון – ÇÈÈÆÄÅÆÈ

ואינו  בשוגג בשבת מהם מאחד  וליקט תאנים עצי שני לפניו  שהיו

ליקט מהם מאיזה áiç(רש"י),יודע àeäL ידע שהרי חטאת, – ÆÇÈ
חטא; úBîLבמה éðL íeMî àeäL øác ìò ?e÷ìçp äî ìòåÀÇÇÆÀÀÇÈÈÆÄÀÅÅ

שעורים, קצר  ספק חיטים קצר  ספק או  טחן, ספק קצר ספק כגון  –
זו ועשה זו  מלאכה לעשות שנתכוון áiçî(רש "י),או øæòéìà éaøLÆÇÄÁÄÆÆÀÇÅ

øèBt òLBäé éaøå ,úàhç שכתוב ממה דורש  יהושע רבי  – ÇÈÀÇÄÀËÇÅ
da"בחטאת: `hg xy`" הידיעה ולעת בה, לחטוא שיתכוון  עד –

חטא, בו  שיש לדבר  שנתכוון כיון סובר: אליעזר ורבי  חטא; במה ידע

חטאת להתחייב דיו שחטא, לו נודע הידיעה éaø(רש"י).ולעת øîàÈÇÇÄ
íéáðò ,íéáðò èwìå ,íéðàz èwìì ïekúð elôà :äãeäéÀÈÂÄÄÀÇÇÀÇÅÀÅÄÀÄÅÂÈÄÂÈÄ
øBçL èwìå úBðáì ,úBðáì èwìå úBøBçL ;íéðàz èwìåúB ÀÄÅÀÅÄÀÀÄÅÀÈÀÈÀÄÅÀ

תחילה  ללקט שנתכוון היא, יהודה רבי שכוונת מבואר, בגמרא –

ואחר ענבים תחילה וליקט הדבר לו ונהפך  ענבים, כך ואחר  תאנים
כך ואחר  שחורות תאנים תחילה ללקט נתכוון  אם וכן תאנים, כך

שחורות, כך  ואחר לבנות תחילה וליקט הדבר לו ונהפך éaøÇÄלבנות,
úàhç áiçî øæòéìà לשניהם שהרי כוונתו , ונעשתה הואיל – ÁÄÆÆÀÇÅÇÈ

øèBtנתכוון; òLBäé éaøå כוונתו נעשתה שלא לפי מחטאת, – ÀÇÄÀËÇÅ
נתכוון. לזה לא ואחד אחד  כל לקיטת בשעת שהרי  øîàÈÇומחשבתו,

izdw - zex`ean zeipyn
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È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡áìç ìëà ÷ôñ,ìëà àG ÷ôñ,ìëà elôàå,øeòMk Ba Lé ÷ôñ,Ba ïéàL ÷ôñ;åéðôì ïnLå áìç,úà ìëà ¨¥¨©¥¤¨¥¨©©£¦¨©¨¥¤©¦¨¥¤¥¥¤§ª¨§¨¨¨©¤

ïäî ãçà,ìëà ïäî äæéà òeãé ïéàå;úéaa Bnò BúBçàå BzLà,ïäî úçàa ââL,ââL ïäî Bæéàa òeãé ïéàå;úaL ¤¨¥¤§¥¨©¥¤¥¤¨©¦§©£¦©©¦¨©§©©¥¤§¥¨©§¥¥¤¨©©¨
ìç íBéå,äNòåïäî ãçàa äëàìî,íäî äæéàa òeãé ïéàåäNò–éeìz íLà àéáî. §Ÿ§¨¨§¨¨§¤¨¥¤§¥¨©§¥¤¥¤¨¨¥¦¨¨¨

·úçà úàhç àlà áiç Bðéà ãçà íìòäa áìçå áìç ìëà íàL íLk,àlà àéáî Bðéà ïälL òãBä àG ìò Ck §¥¤¦¨©¥¤§¥¤§¤§¥¤¨¥©¨¤¨©¨©©¨©©¤¨¤¥¥¦¤¨
ãçà íLà.íézða äòéãé äúéä íà–ãçàå ãçà ìk ìò úàhç àéáî àeäL íLk,àeä Ckéeìz íLà àéáî ¨¨¤¨¦¨§¨§¦¨¦§©¦§¥¤¥¦©¨©¨¤¨§¤¨¨¥¦¨¨¨

ãçàå ãçà ìk ìò.íLkíãå áìç ìëà íàL,ãçàå ãçà ìk ìò áiç ãçà íìòäa ìebôe øúBð,CkàG ìò ©¨¤¨§¤¨§¥¤¦¨©¥¤§¨¨¦§¤§¥¤¨©¨©¨¤¨§¤¨¨©
ìò éeìz íLà àéáî ïälL òãBäãçàå ãçà ìk.åéðôì øúBðå áìç,íäî ãçà ìëà,íäî äæéà òeãé ïéàå ©¤¨¤¥¦¨¨¨©¨¤¨§¤¨¥¤§¨§¨¨¨©¤¨¥¤§¥¨©¥¤¥¤

ìëà;úéaa Bnò BúBçàå äcð BzLà,ââLïäî úçàa,ââL ïäî Bæéàa òeãé ïéàå;íéøetkä íBéå úaL,äNòå ¨©¦§¦¨©£¦©©¦¨©§©©¥¤§¥¨©§¥¥¤¨©©¨§©¦¦§¨¨

c`.lk` `l wtq alg lk` wtqìëà àì ÷ôñ áìç ìëà ÷ôñ ,ùøôî÷ éùåøôå .àôéñá éðúãë ,ïäî ãçà úà ìëàå åéðôì ïîåùå áìç ïåâë ,éîã éëéäå
òá÷éà àìã ,øåèô ,äìëàå ïîåù àéäù ÷ôñ áìç àéäù ÷ôñ ,úçà äëéúç åéðôì äúéä íà ìáà .òåá÷ øåñéà ïàë ùéå åéðôì ïîåùå áìç äéäù ïåâë ,ãöéë

:àøåñéà.lk` elit`e:åá ïéà ÷ôñ úéæë åá ùé ÷ôñå ,áìç àåäù åì òãåð ë"çàå àåä ïîåù øåáñ åìëàù äòùáù ïåâëå .úéæë åá ùé ÷ôñ ,áìç éàãålk`
.odn cg` z`ãéæäå ÷ôñ åì äúéä äìéëà úòùá íà ìáà .éåìú íùà àéáî ,ìëà åæéà òãåé åðéà äæå ,áìç äéä ãçàäù òãåð ë"çàå ,àåä ïîåù øåáñëå

:øåèôå ãéæî éåä ,÷ôñî äìëàå.odn zg`a bby:éåìú íùà àéáî ,äúéä ïäî åæéà ÷ôñúð ë"çàå ,åúùà åæ øåáñë
a.odly rced `l lr jkàìå ìéàåä ,ãçà éåìú íùà àìà àéáî åðéà ,÷ôñ ïäî ãçà ìëù òãåð ë"çàå ïä ïîåù ïäéúùù øåáñë úåëéúç éúù ìëà ïåâë

:ìëà áìç ÷ôñù äìéëàì äìéëà ïéá åì òãåð.mizpia drici dzid m`e:÷ôñ úòéãé.zg`e zg` lk lr z`hg `ian `edy mykúòéãé äúéä íà
:ïééåìú úåîùà éðù àéáî ÷ôñ úòéãéá êë ,íééúðéá éàãå.eiptl xzepe alg:øúéä ìù ïîåù ïäéðùã øáñå.ziaa enr ezeg`e dcp ezy`úçà ìò àá

:àá ïäî åæéà ìò ÷ôñ ãåòå ,äãð äúéä åúùàù àöîðå ,äøåäè åúùà ìò àåáì øåáñë ïäî.zeynyd oia dk`ln dyre:àåä ìåç øåáñëxfril` 'x
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תלוי. אשם קרבן עליו שחייבים עבירה בספק דן זה פרק

ìëà àG ÷ôñ ,áìç ìëà ÷ôñ, במשנתנו לקמן כמבואר –elôàå ÈÅÈÇÅÆÈÅÈÇÇÂÄ
ìëà אבל חלב, אכל שבוודאי  לו שנודע –øeòMk Ba Lé ÷ôñ ÈÇÈÅÆÇÄ

כזית, אכל  אם –Ba ïéàL ÷ôñ ועכשיו זית; כשיעור אכל  שלא – ÈÅÆÅ
המשנה: `lk?מפרשת `l wtq alg lk` wtq cvik: כגוןïnLå áìçÅÆÀËÈ

åéðôì, שומן של  ואחת חלב של אחת חתיכות, שתי לפניו היו – ÀÈÈ
ïäî ãçà úà ìëà,שומן שהוא סבור והיה –äæéà òeãé ïéàå ÈÇÆÆÈÅÆÀÅÈÇÅÆ

ìëà ïäî; אכל החלב את שמא הוא, שספק כך אחר נתברר  כי – ÅÆÈÇ
ïäî úçàa ââL ,úéaa Bnò BúBçàå BzLàעל בא כלומר – ÄÀÇÂÄÇÇÄÈÇÀÇÇÅÆ

אשתו, שהיא סבור  והיה מהן  ââLאחת ïäî Bæéàa òeãé ïéàå– ÀÅÈÇÀÅÅÆÈÇ
בא; אחותו על  שמא לו, äëàìîשספק äNòå ,ìç íBéå úaLÇÈÀÙÀÈÈÀÈÈ

ïäî ãçàaהימים משני  באחד íäîהללו ,– äæéàa òeãé ïéàå ÀÆÈÅÆÀÅÈÇÀÅÆÅÆ
äNò, הללו המקרים בכל  בשבת; עשה לא ספק בשבת, עשה ספק – ÈÈ

éeìz íLà àéáîונקרא הספק; על  הבא קרבן  שהוא –"ielz"לפי ÅÄÈÈÈ
חטאת  ויביא בשגגה שחטא בודאי לו שיוודע עד  לו תלויה שכפרתו 

ישראל "). "תפארת  שמבואר(רמב "ם; בכגון  שדווקא מבארים, בגמרא
שומן , של  ואחת חלב של  אחת חתיכות, שתי  לפניו שהיו  במשנתנו ,

אבל תלוי ; אשם חייב הריהו אכל , איזו  יודע ואינו מהן אחת ואכל 
ואכלה, שומן, של ספק חלב של  ספק אחת, חתיכה לפניו היתה אם

כך : על  שם נאמרו  טעמים ושלושה תלוי`)פטור. אשם בפרשת שכן 
יז ):נאמר  ה, ה'(ויקרא מצות מכל  אחת ועשתה תחטא כי נפש "ואם

למקרא אם ויש  – עוונו" ונשא ואשם ידע ולא תעשינה, לא (yiאשר
,(dizecewpa z`xwp `idy itk dlnd `xwnl ceqiקוראים "lknוהרי

,"zeevnשתיים מתוך אחת חתיכות a)(רש"י);ומשמע: שבשתי  משום

אלא  תלוי אשם חיוב ואין  הנשארת, בחתיכה איסורן לברר אפשר
חטאת. קרבן כך אחר  ולהביא לברר  שאפשר  שבשתיb)בכגון משום

שאין  מה איסור, של  בודאי  מהן  שאחת קבוע, איסור כאן יש  חתיכות
בין  מינה נפקא ויש  היתר . של  שהיתה שאפשר אחת, בחתיכה כן 

כזית  של  אחת שלפניו , החתיכות שתי  היו אם כגון  הללו , הטעמים
של זו היתה אם ידוע ואין  כזית של את ואכל זית, כחצי  של ואחת

לברר שאפשר  בלבד, השני הטעם לפי הרי  אשם שומן , חייב איסורו ,

היא  החתיכות ואחת שהואיל פטור, הראשון הטעם לפי אבל  תלוי .
הטעם  לפי  וכן "מצוות". כאן ואין אינה, כאילו  היא הרי  מכזית פחות
שתי לפניו  היו  אם או קבוע; איסור  כאן  אין שהרי  פטור , האחרון

ובא  כשיעור , היתה אחת וכל  שומן, של  ואחת חלב של אחת חתיכות,
ואינו  האחרת, את ואכל  ישראל בא כך  ואחר מהן, אחת ואכל  נכרי

חייב  קבוע, הוא שהאיסור האחרון , הטעם לפי  רק הרי אכל, איזו יודע
אפשר אי שהרי פטור , הריהו  הטעמים שני שאר לפי  ואילו  תלוי , אשם

היו  לא האכילה בשעת שהרי  "מצוות", כאן אין  ואף איסורו , לברר 
המשנה מפרשי  ברם, שתיים. בלבדלפניו האחרון הטעם נקטו 

ישראל"). "תפארת הטעם(ברטנורא ; אותו  כפי  פסק הרמב"ם (עיין ואף

ב). ח, שגגות הל'
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àlà áiç Bðéà ãçà íìòäa áìçå áìç ìëà íàL íLkÀÅÆÄÈÇÅÆÀÅÆÀÆÀÅÆÈÅÇÈÆÈ
úçà úàhç,(ב (ג, לעיל  ששנינו  כמו –ïälL òãBä àG ìò Ck ÇÈÇÇÈÇÇÆÈÆ

שומן , ושל  חלב של  חתיכות הרבה לפניו שהיו כגון, ספקם, על –
שספק  לו נודע כך  ואחר שומן, שהן סבור  והיה חתיכות, שתי  ואכל 

אכל , חלב חתיכות שמא ãçàהוא, íLà àlà àéáî Bðéà– ÅÅÄÆÈÈÈÆÈ
מביא  אינו אכל , חלב שספק לאכילה אכילה בין לו נודע ולא שהואיל

אחד . תלוי אשם íézðaאלא äòéãé äúéä íà אכילה שבין – ÄÈÀÈÀÄÈÄÀÇÄ
חלב, ספק שאכל לו נודע לשניה àéáîהראשונה àeäL íLkÀÅÆÅÄ

ãçàå ãçà ìk ìò úàhç,בינתיים ודאי ידיעת לו היתה אם – ÇÈÇÈÆÈÀÆÈ
חלב, שאכל לאכילה אכילה בין  לו  שנודע àéáîדהיינו àeä CkÈÅÄ

ãçàå ãçà ìk ìò éeìz íLà.שבינתיים ספק ידיעת מחמת – ÈÈÈÇÈÆÈÀÆÈ
áiç ãçà íìòäa ìebôe øúBð ,íãå áìç ìëà íàL íLkÀÅÆÄÈÇÅÆÀÈÈÄÀÆÀÅÆÈÇÈ

ãçàå ãçà ìk ìò,(ב (ג, לעיל ששנינו  כמו  חטאת, קרבן –Ck ÇÈÆÈÀÆÈÈ
ïälL òãBä àG ìò,ספקם על –ìk ìò éeìz íLà àéáî ÇÇÆÈÆÅÄÈÈÈÇÈ

ãçàå ãçàהשמות תלוי באשם שגם –(miee`ld epiid).מחלקים ÆÈÀÆÈ
íäî ãçà ìëà ,åéðôì øúBðå áìç שהם סבור  שהיה בשוגג, – ÅÆÀÈÀÈÈÈÇÆÈÅÆ

היתר , של  ìëàשומן íäî äæéà òeãé ïéàå או החלב אם – ÀÅÈÇÅÆÅÆÈÇ
ïäîהנותר; úçàa ââL ,úéaa Bnò BúBçàå äcð BzLà– ÄÀÄÈÇÂÄÇÇÄÈÇÀÇÇÅÆ

טהורה, והיא אשתו שהיא סבור והיה מהן, אחת על  òeãéבא ïéàåÀÅÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iriax wxt zezixk zkqn

äëàìîúBLîMä ïéa,äNò íäî äæéàa òeãé ïéàå–øæòéìà éaøúàhç áiçî;òLBäé éaøåøèBt.øîàéaø §¨¨¥©§¨§¥¨©§¥¤¥¤¨¨©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥¨©©¦
éñBé:úBLîMä ïéa äëàìî äNBòä ìò e÷ìçð àG,øeèt àeäL,øîBà éðàL:íBiäî äNò äëàìî úö÷î,dúö÷îe ¥¤§§©¨¤§¨¨¥©§¨¤¨¤£¦¥¦§¨§¨¨¨¨¥©¦§¨¨

øçîì;e÷ìçp äî ìòå?íBiä CBúa äNBòä ìò,äNò úaMa íà òeãé ïéàå,äNò íéøetkä íBéa íàå;ìò Bà §¨¨§©©¤§§©¨¤§©§¥¨©¦©©¨¨¨§¦§©¦¦¨¨©
äNBòä,äNò äëàìî Bæéà ïéòî òeãé ïéàå–øæòéìà éaøúàhç áiçî;òLBäé éaøåøèBt.øîàéaøäãeäé: ¨¤§¥¨©¥¥¥§¨¨¨¨©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥¨©©¦§¨

äéä BøèBtòLBäé éaøéeìz íLàî óà. §¨¨©¦§ª©©¥¨¨¨
‚ïBòîL éaøå éøeæL ïBòîL éaøíéøîBà:ãçà íL íeMî àeäL øác ìò e÷ìçð àG,áiç àeäL;e÷ìçp äî ìòå? ©¦¦§§¦§©¦¦§§¦¤§§©¨¨¤¦¥¤¨¤©¨§©©¤§§

úBîL éðL íeMî àeäL øác ìò,øæòéìà éaøLúàhç áiçî,òLBäé éaøåøèBt.øîàäãeäé éaø:ïekúð elôà ©¨¨¤¦§¥¥¤©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥¨©©¦§¨£¦¦§©©
íéðàz èwìì,íéáðò èwìå,íéðàz èwìå íéáðò;úBðáì èwìå úBøBçL,úBøBçL èwìå úBðáì–øæòéìà éaøáiçî §©¥§¥¦§¦¥£¨¦£¨¦§¦¥§¥¦§§¦¥§¨§¨§¦¥§©¦¡¦¤¤§©¥

úàhç;òLBäé éaøåøèBt.øîàäãeäé éaø:da øèôé íà éðà dîzòLBäé éaø?ïk íà,øîàð änì,ã àø÷éå) ©¨§©¦§ª©¥¨©©¦§¨¨¥©£¦¦¦§Ÿ¨©¦§ª©¦¥¨¨¤¡©
(âë:"da àèç øLà"?÷qòúnì èøt. £¤¨¨¨§¨©¦§©¥

.z`hg aiign:íìåë ïëå ,áééç ìëà øúåð íà ,áééç ìëà áìç íà ,êùôð äîî.xhet ryedi iaxeáéúë úàèç éáâã('ã àø÷éå)òãååéù ãò ,äá àèç øùà
,øåèô àåäù ,øáåçîä úà êúçå ùåìúä úà êåúçì ïéåëúð ïåâë ,úáù úëàìîá ÷ñòúîì èøô äéì éòáéî äá àèç øùà éàä ,øæòéìà 'øå .àèç äîá åì
ìëàù ïåâë ,úåéøòáå íéáìçá ÷ñòúî ìáà .äøåú äøñà úáùçî úëàìîã ,øåèôã àåä úáù úëàìîá ÷ñòúî à÷åãå .àøåñéàã äëéúçì ïéåëúð àìã ïåéë

:äðäð éøäù ,àîìò éìåëì áééç ,ïéåëúîá àìù äåøòä ìò àá åà áìç.ewlgp `l,òùåäé éáø ìò ÷ìçð àì àèç äîá òãéù ïðéòá àì øîàã øæòéìà 'ø
:øåèô àåäù ë"äåéå úáù ïéáù úåùîùä ïéá äëàìî äùåòá åì äãåîå.xne` ip`yïàë ïéàå ,ë"äåéá øåòéù éöçå úáùá úéùòð äëàìîä øåòéù éöç

:úàèç áåéç.dyr dk`ln efi` oirn:òøæ åà ùøç íà.ielz my`n s` ryedi iax did exhetáéúë éåìú íùà éáâã('ä àø÷éå),òãé àìå àèçú éë
÷ñôå .àèç äîá åì øøáåä àì íå÷î ìëî ,êùôð äîî àèçù òãéù ô"òàù ,áééçéî àì éîð úàèçå .íééåñî àèçä ïéàù àìà àèçù òãéù äæì èøô
øøáåéù øùôà éàù ë"äåéå úáù ïéáù úåùîùä ïéá äëàìî äùåòá ïéá ,øáãä øøáåéù øùôàù åéðôì øúåðå áìçá ïéá éåìú íùàá áééç àåäù ,äëìää

:éåìú íùà àéáî åìà ìëá ,ïäî úçàá ââùå úéáá åîò åúåçàå äãð åúùàá ïëå ,øáãä
b.cg` my meyn:ïäî úçàá ââùå úéáá åîò úåãð íéùð éúù ïåâë.aiig `edy:àèç äîá òãé éøäù.zeny ipy meyn `edy xac lr÷ôñ ïåâë

:ïçè ÷ôñ øö÷.miapr hwile mip`z hwll oiekzp elit`ìò åãé äëìäå ,íéáðò ë"çàå äìéçú íéðàú è÷ìì ïéåëúîá äãåäé 'øã äéúìî ùøôî àøîâá
:úåøåçù ë"çàå äìéçú úåðáì è÷éìå øáãä êôäðå úåðáì ë"çàå úåøåçù èå÷ìì ïéåëúî äéä íà ïëå .íéðàú ë"çàå äìéçú íéáðò è÷éìå íéðåøçàä'x

.z`hg aiign xfril`:øçåàîå íã÷åîá ïì úôëà àì ïéåëúð íäéðùìå ìéàåäã.xhet ryedi 'xe,ïéåëúð äæì àì ãçàå ãçà ìë úèé÷ì úòùáå ìéàåä
,ïðéñøâ éëä :øåèôå ÷ñòúîë äéì éåä.da `hg xy` xn`p dnl ok m` .ryedi 'x dfa xht m` ipdinz oerny 'x xn`ìò äîúî à÷ ïéúéðúî íúñ

åà ,ììë èå÷ìì ïéåëúî äéä àìù éî é÷åôàì ,÷ñòúîì èøô ,éðùîå .äá àèç øùà øîàð äîì ,òùåäé 'ø äæá øèô àìã ïë íà ,ïåòîù 'ø ìù åúäéîú

`xephxa yexit

ââL ïäî Bæéàa;אחותו על  בא שמא לו, שספק –íBéå úaL ÀÅÅÆÈÇÇÈÀ
íéøetkä:זה אחר בזה שחלו –úBLîMä ïéa äëàìî äNòå ÇÄÄÀÈÈÀÈÈÅÇÀÈ

חול שיום סבור, היה והוא הכיפורים, יום ספק שבת ספק שהוא –

äNòהוא, íäî äæéàa òeãé ïéàå;הכיפורים ביום או בשבת אם – ÀÅÈÇÀÅÆÅÆÈÈ
el` lkaúàhç áiçî øæòéìà éaøאכל בין חטא, ודאי  שהרי – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅÇÈ

בין  אחותו; על בא ובין  נידה אשתו על בא בין  נותר ; אכל ובין חלב
הכיפורים; ביום עשה ובין בשבת מלאכה øèBtעשה òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÅ

נאמר  שבחטאת כג):– ד, אשר (ויקרא  חטאתו  אליו  הודע hg`"או
da או נידה באשתו בנותר, או  בחלב חטא, במה לו שיוודע עד  – "

הכתוב את דורש אליעזר רבי ברם, וכו '. da"באחותו `hg xy`"–
וחתך התלוש  את לחתוך שנתכוון כגון  שבת, במלאכת למתעסק פרט

איסור  למלאכת נתכוון שלא כיון פטור, שהוא המחובר, (גמרא ;את

ישראל "). "תפארת  טוב"; יום "תוספות  ברטנורא ; éñBé:עיין éaø øîàÈÇÇÄÅ
e÷ìçð àG,יהושע ורבי  אליעזר רבי –ïéa äëàìî äNBòä ìò ÆÀÀÇÈÆÀÈÈÅ
úBLîMä,הכיפורים ליום שבת שבין  –øeèt àeäL,מחטאת – ÇÀÈÆÈ

øçîì dúö÷îe ,íBiäî äNò äëàìî úö÷î :øîBà éðàLÆÂÄÅÄÀÈÀÈÈÈÈÅÇÄÀÈÈÀÈÈ
ביום  עשה השיעור חצי ושאר  בשבת עשה המלאכה שיעור שחצי  –

שיעור; חצי  על חטאת חייבים ואין  e÷ìçp?הכיפורים, äî ìòåÀÇÇÆÀÀ
íàå ,äNò úaMa íà òeãé ïéàå ,íBiä CBúa äNBòä ìòÇÈÆÀÇÀÅÈÇÄÇÇÈÈÈÀÄ
Bæéà ïéòî òeãé ïéàå ,äNBòä ìò Bà ;äNò íéøetkä íBéaÀÇÄÄÈÈÇÈÆÀÅÈÇÅÅÅ

äNò äëàìî,זרע או  חרש אם כגון  –úàhç áiçî øæòéìà éaø ÀÈÈÈÈÇÄÁÄÆÆÀÇÅÇÈ
חטא; ודאי שהרי –øèBt òLBäé éaøå:שכתוב משום מחטאת, – ÀÇÄÀËÇÅ

,"da `hg xy`".לעיל שבארנו כמו חטא, במה לו שיוודע øîàÈÇעד 
Làî óà òLBäé éaø äéä BøèBt :äãeäé éaøéeìz í שכן – ÇÄÀÈÀÈÈÇÄÀËÇÇÅÈÈÈ

נאמר  תלוי יז ):באשם ה, נפש (ויקרא hgz`..."ואם ik– ידע" ולא
מסויים החטא שאין  אלא שחטא, שידע לזה oiirפרט dkldd oiprl)

`xephxa oiire ;d ,d zebby 'ld "dxez dpyn" ;m"anxdl zeipynd yexit
.("l`xyi zx`tz"e

i y i l y m e i
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יהושע. ורבי  אליעזר  רבי של מחלוקתם בענין הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו

e÷ìçð àG :íéøîBà ïBòîL éaøå éøeæL ïBòîL éaøרבי – ÇÄÄÀÀÄÀÇÄÄÀÀÄÆÀÀ
יהושע, ורבי ãçàאליעזר íL íeMî àeäL øác ìò כגון – ÇÈÈÆÄÅÆÈ

ואינו  בשוגג בשבת מהם מאחד  וליקט תאנים עצי שני לפניו  שהיו

ליקט מהם מאיזה áiç(רש"י),יודע àeäL ידע שהרי חטאת, – ÆÇÈ
חטא; úBîLבמה éðL íeMî àeäL øác ìò ?e÷ìçp äî ìòåÀÇÇÆÀÀÇÈÈÆÄÀÅÅ

שעורים, קצר  ספק חיטים קצר  ספק או  טחן, ספק קצר ספק כגון  –
זו ועשה זו  מלאכה לעשות שנתכוון áiçî(רש "י),או øæòéìà éaøLÆÇÄÁÄÆÆÀÇÅ

øèBt òLBäé éaøå ,úàhç שכתוב ממה דורש  יהושע רבי  – ÇÈÀÇÄÀËÇÅ
da"בחטאת: `hg xy`" הידיעה ולעת בה, לחטוא שיתכוון  עד –

חטא, בו  שיש לדבר  שנתכוון כיון סובר: אליעזר ורבי  חטא; במה ידע

חטאת להתחייב דיו שחטא, לו נודע הידיעה éaø(רש"י).ולעת øîàÈÇÇÄ
íéáðò ,íéáðò èwìå ,íéðàz èwìì ïekúð elôà :äãeäéÀÈÂÄÄÀÇÇÀÇÅÀÅÄÀÄÅÂÈÄÂÈÄ
øBçL èwìå úBðáì ,úBðáì èwìå úBøBçL ;íéðàz èwìåúB ÀÄÅÀÅÄÀÀÄÅÀÈÀÈÀÄÅÀ

תחילה  ללקט שנתכוון היא, יהודה רבי שכוונת מבואר, בגמרא –

ואחר ענבים תחילה וליקט הדבר לו ונהפך  ענבים, כך ואחר  תאנים
כך ואחר  שחורות תאנים תחילה ללקט נתכוון  אם וכן תאנים, כך

שחורות, כך  ואחר לבנות תחילה וליקט הדבר לו ונהפך éaøÇÄלבנות,
úàhç áiçî øæòéìà לשניהם שהרי כוונתו , ונעשתה הואיל – ÁÄÆÆÀÇÅÇÈ

øèBtנתכוון; òLBäé éaøå כוונתו נעשתה שלא לפי מחטאת, – ÀÇÄÀËÇÅ
נתכוון. לזה לא ואחד אחד  כל לקיטת בשעת שהרי  øîàÈÇומחשבתו,

izdw - zex`ean zeipyn
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È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡äîäaa äèéçL íc,äiça,úBôBòáe,íéøBäè ïéáe íéàîè ïéa,äøéçð íc,øewò íãå,äæwä íãå,LôpäL ©§¦¨©§¥¨©©¨¨¥§¥¦¥§¦©§¦¨§©¦§©©¨¨¤©¤¤

Ba äàöBé–åéìò íéáiç.ìBçhä íc,álä íc,íéöéa íc,íéâc íc,íéáâç íc,úéöîzä íc–ïäéìò ïéáiç ïéà. §¨©¨¦¨¨©©§©©¥©¥¦©¨¦©£¨¦©©©§¦¥©¨¦£¥¤
äãeäé éaøúéöîzä íãa áiçî. ©¦§¨§©¥§©©©§¦

:äãåäé éáø äéúìîì äùøéôù åîëå ,òùåäé éáøë äëìäå .ø÷éò ìë åúáùçî úéùòð àìù ,ãáì íéáðò è÷éìå ãáì íéðàú èå÷ìì ïéåëúî äéäù
d`.dhigy mcùôðäù íã åäæéàå ,åá äàöåé ùôðäù äæ÷ä íã ïëå ,íéðîéñä åø÷òðù øå÷éò íã ïéá äøéçð íã ïéá ,úåôåòá ïéá äéçá ïéá äîäáá ïéá

àåäù ,èòîúðå íãä äìëù øçàì ïåøçàå ,äæ÷ää úìéçúáù ïåùàø àöé ,éòöîàä åðééäã çì÷î àåäù ïîæ ìë ,åá äàöåé÷åçøî çì÷î åðéàå êåîñá úúåù
:ùôðä íã äæ ïéàù.eilr miaiig:úøë áééç úéæë åðîî ìëà íà.ald mcåéìò ïéáééç ïéàå ,åàìá àåäù íéøáàä íã øàùë éåäå ,áìä øùáá òìáðä íã

íà úøë åéìò íéáééçå ,áìä ììçá äèéçùä úéáî íã úñðëîå äèéçù úòá úôàåù äîäáäù ,àá àåä äèéçùä úéáî ,áìä ììçá àöîðä íã ìáà .úøë
:úéæë åá ùé.mivia mc:úìåâðøú úöéáá àöîðä íã ,äàøð éìå .ùéúå ìéà øåùá øëæä éöéááù íã éùøôîã úéà.zivnzd mceúúåùå èçñðå äöîúîù

åîã äöîðå ïåùì .àöåéùë('à àø÷éå):.zxk eilr miaiig oi`áéúëã .ùôðä íãá àìà úøë ïéàù(æ"é íù)÷ñôå .úøëé åéìëåà ìë àåä åîã øùá ìë ùôð éë
øåñà ,íéöéáá àöîðä íãå .úøë íåùî íäá ïéàå íäéìò ïé÷åìå ,åìëàú àì íã ìëå äøäæàá åìà éøä úéöîúä íãå úåéìëäå áìäå ìåçèä íãã ,äëìää
äéäéù êéøö ìáà ,äìéçúëì øúåî ,íéøåäè íéáâçå íéâã íãå .íã ìëåà íåùî àì ,õøù ìëåà íåùî ä÷åì úéæë åðîî åìëà íà ,íéöøù íãå .íéøôåñ éøáãî

:åéìò ïé÷åì ïéàå ,íãàä ïî ùøéôùë íéøôåñ éøáãî øåñà ,íãàä íãå .ïéòä úéàøî éðôî ,íéâã íã àåäù åéìò çéëåéù ,íéù÷ù÷ ,íéâã íãá

`xephxa yexit

äãeäé éaøגורסים המפרשים ורוב –:oerny iax xn`éðà dîz ÇÄÀÈÈÅÇÂÄ
òLBäé éaø da øèôé íà וליקט תאנים ללקט שנתכוון  בכגון – ÄÄÀÙÈÇÄÀËÇ

לעיל? שבארנו  כמו ïkענבים, íà תמיהתו על תמהה משנתנו סתם – ÄÅ
שמעון : רבי ok,של  m`,יהושע רבי  בזה פטר  øîàð:שלא änìÈÈÆÁÇ

"da àèç øLà"?שעשאו חטא לאותו במתכוון  דווקא שמשמעו – ÂÆÈÈÈ
÷qòúnì èøt שנתכוון כגון  איסור , דבר לעשות כלל נתכוון  שלא – ÀÈÇÄÀÇÅ

אם  אבל  פטור. זה שבכגון  המחובר, את וחתך התלוש את לחתוך 

לעשות  נתכוון שלא פי על אף אסורה, מלאכה לעשות ונתכוון שגג
חייב הריהו  זו, מפרשים:(רש"י).מלאכה wqrznlויש  hxt כגון –

לבד תאנים ללקט מתכוון שהיה או כלל, ללקט מתכוון היה שלא
הריהו  זה בכגון עיקר , כל מחשבתו  נעשתה שלא לבד, ענבים וליקט

ופטור חידושימחטאתמתעסק ועיין ישראל "; "תפארת  (ברטנורא;

ryedi,הרש "ש). iaxk dklde. דבריו את יהודה רבי שפירש וכפי

א ה נ ש מ ר ו א ב

כו -כז ): ז, (ויקרא בתורה dndale.כתוב serl ,mkizeayen lka elk`z `l mc lke"
."dinrn `idd ytpd dzxkpe ,mc lk lk`z xy` ytp lk:( יד יז, (ויקרא כתוב "mcכן 

."zxki eilke` lk ,`id enc xya lk ytp ik ,elk`z `l xya lk,למדים נמצאנו
דבר  שכל  חטאת, מביא – בשוגג כרת, חייב – במזיד  הדם מן  כזית שהאוכל

חטאת שגגתו  על חייבים כרת, זדונו  על  Ðשחייבים .(` ,` lirl oiir)משנתנו
פטורים. דם איזה ועל חייבים דם איזה על  ללמד באה

äèéçL íc,שחיטה בשעת היוצא דם –úBôBòáe ,äiça ,äîäaa ÇÀÄÈÇÀÅÈÇÇÈÈ
בעופות, ובין בחיה בין בבהמה בין –íéàîè ïéa,סוס כגון – ÅÀÅÄ

עורב, íéøBäèזאב, ïéáe, תרנגול צבי, שור, כגון  –äøéçð íc ÅÀÄÇÀÄÈ
הללו  החיים מבעלי  אחד שדקר דהיינו  נחירה, בשעת היוצא דם –

דם, ממנו  ויצא בנחיריו  או øewòבצוארו  íãå, סימניו את שעקר  – ÀÇÄ
דמו , ויצא והקנה, הוושט äæwäהיינו íãåדלעיל החיים בעלי של  – ÀÇÇÈÈ

רפואה,(רמב"ם), לשם העורקים מן  שמוציאים דם LôpäLÆÇÆÆהיינו 
Ba äàöBé:מבארים בגמרא –lk ?ea d`vei ytpdy dfwd mc edfi` ÀÈ
glwny onf בתחילת שכן  בכוח, מקלח שהוא האמצעי הדם (היינו 

מתמעט  כשהדם ההקזה, בסוף וכן  מקלח, ואינו  שותת הדם ההקזה

קילוח); בלי ויורד שותת הוא åéìòוהולך , íéáiçאכל אם כרת, – ÇÈÄÈÈ
בתוספות  למשנתנו . בהקדמה לעיל שבארנו  כמו  במזיד , כזית ממנו 

אלא  חייבים שאין ועיקור, ונחירה שחיטה בדם הדין שהוא מבואר,
להשמיענו  צריכה היתה לא שהמשנה אלא בו, יוצאה שהנפש  הדם על 

לבהמתו  דם להקיז  רגיל  אדם שאין לפי  הקזה, בדם אם כי זה דבר
שחיטה  דם בין הבדל  יש הרמב"ם לפי  אבל הנפש. דם לה שיצא עד 

כפי אמנם כותב הוא הקזה שבדם הקזה, דם לבין ועיקור ונחירה
veie`,הגמרא: glwn `edy onf lk:כותב הוא וכו ', שחיטה בדם ואילו 

zeninc` ea yiy onf lk יום "תוספות עיין ג; ו , אסורות  מאכלות (הל'

ישראל"). ו "תפארת  ícטוב" ,íéöéa íc ,álä íc ,ìBçhä ícÇÇÀÇÇÅÇÅÄÇ
úéöîzä íc ,íéáâç íc ,íéâc שיצא לאחר  ושותת המתמצה – ÈÄÇÂÈÄÇÇÇÀÄ

הנפש, ïäéìòדם ïéáiç ïéà שנאמר כרת, יד):– יז , "כי(ויקרא ÅÇÈÄÂÅÆ
על אלא כרת חייב אינו  יכרת", אוכליו  כל היא דמו  בשר  כל נפש

בענין  בו. יוצאה שהנפש  aldהדם, mcבמפרשים פימבואר (על

כשארהגמרא): שדינו  להשמיענו , המשנה ובאה הלב, בבשר הבלוע דם

חלל לתוך  המתכנס דם אבל  כרת; עליו חייבים שאין האיברים, דם
כזית בו  יש  אם כרת עליו חייבים השחיטה, בשעת (רש "י;הלב

להיפך ברטנורא ). מפרשים יש xnba`),אבל  dketd dqxib itl)
פטורים  ועליו שחיטה, בשעת ללב המתכנס בדם מדובר שבמשנתנו

כרת עליו  חייבים הלב, בבשר הבלוע דם אבל הל'מכרת; (רמב "ם

"תפארת  ועיין והרא "ש; הרי"ף דעת  גם  וגן ג -ד ; ו, אסורות  מאכלות 

בענין ישראל"). –mivia mc,הזכר שבביצי לדם שהכוונה מפרשים, יש
בביצת  הנמצא לדם שהכוונה מפרשים, ויש באיל , או  בשור כגון

ישראל ").תרנגולת ו"תפארת ברטנורא  íãa(עיין áiçî äãeäé éaøÇÄÀÈÀÇÅÀÇ
úéöîzä.כרת –.`nw `pzk dklde ÇÇÀÄ

ברייתא: מובאת elk`z"בגמרא `l mc lkemiizy ikldn mc s` ip` rney Ð "
אדם), דם "(כלומר :xnel cenlz ,llka lkd ,miabg mc ,mivia mcdndale s erl"

dxeng d`nehe dlw d`neh mda yiy micgein dndae ser dn Ð היא קלה (טומאה
שמטמאה  נבילה טומאת היא חמורה וטומאה כביצה; ששיעורה אוכלים טומאת

בכזית), ושיעורה xzideבמשא, xeqi` oda yieוהיתר שחיטה, קודם (איסור 
שחיטה), ikldnלאחר  mc `ive` ;'eke dlw d`neh mda yiy lk s` ,xya oin ode

dlw d`neh mda oi`y ,miizy;(במשא מטמא oi`y(שלעולם ,mivxy mc `ive`e
dxeng d`neh mda,(במשא מטמא xya,(שאינו  oin mpi`y ,mivia mc `ive`e

.xzid eleky miabg mce mibc mc `ive`e
באזהרה: אלו הרי  התמצית, ודם והכליות והלב הטחול שדם ההלכה, ופסק
הנמצא  ודם כרת; חיוב בהם ואין עליהם, ולוקים תאכלו", לא דם "וכל
עליו לוקה כזית ממנו  אכל אם שרצים, ודם סופרים; מדברי  אסור  בביצים
לכתחילה, מותר  וחגבים דגים ודם דם; אוכל  משום לא שרץ, אוכל משום
קשקשים, בו  שיהיו כגון  דגים, דם שהוא סימן  שיהיה צריך  דגים שבדם אלא
יאמר הרואה שמא גזירה לאכלו , אסור סימן, אין  אם אבל  העין; מראית מפני

הוא בהמה l`xyi")שדם zx`tz" oiir Ð miabg mca oicd `edy mixaeq yie) ודם
פירש אם סופרים מדברי  אסור (xephxa`).האדם

i r i a x m e i
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וכן מעילות", "אשם הנקרא אשם, קרבן להביא חייב ההקדש , מן בשגגה הנהנה
מן נהנה אם לו , שספק במי  דנה משנתנו  חומש. בתוספת שנהנה מה בעד  לשלם

תנאים. בזה ונחלקו  תלוי. אשם להביא הוא חייב אם נהנה, לא או ההקדש

izdw - zex`ean zeipyn
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·àáé÷ò éaøéeìz íLà úBìéòî ÷ôñ ìò áiçî;íéîëçåíéøèBt.äãBîeàáé÷ò éaø,Búìéòî úà àéáî BðéàL ©¦£¦¨§©¥©§¥§¦¨¨¨©£¨¦§¦¤©¦£¦¨¤¥¥¦¤§¦¨
Bì òcåúzL ãò,éàcå íLà dnò àéáéå.øîàïBôøè éaø:úBîLà éðL àéáî äæl äî?làà,dLîçå äìéòî àéáé, ©¤¦§©©§¨¦¦¨¨¨©©¨©©¦©§©¨¤¥¦§¥£¨¤¨¨¦§¦¨§ª§¨

íéòìñ ézLa íLà àéáéå,øîàéå:ézìòî éàcå íà–éúìéòî Bæ,éîLà äæå;÷ôñ íàå–äáãð úBònä,íLàäå §¨¦¨¨¦§¥§¨¦§Ÿ©¦©©¨©§¦§¦¨¦§¤£¨¦§¦¨¥©¨§¨¨§¨¨¨
éeìz;òãBä ìò àéáî àeäL ïénnL,òãBä àG ìò àéáî. ¨¤¦¦¤¥¦©©¥¦©©
‚Bì øîààáé÷ò éaø:éøác íéàøðäèeòî äìéòîa E.äðî äàîa äìéòî ÷ôñ Bãé ìò àaL éøä,Bì äôé àG ¨©©¦£¦¨¦§¦§¨¤¦§¦¨§¨£¥¤¨©¨§¥§¦¨§¥¨¨¤¨¤

íéòìñ ézLa íLà àéáiL,äðî äàîa äìéòî ÷ôñ àéáé ìàå?äãBî àäïBôøè éaøì àáé÷ò éaøúèòeî äìéòîa. ¤¨¦¨¨¦§¥§¨¦§©¨¦§¥§¦¨§¥¨¨¤¨¤©¦£¦¨§©¦©§¦§¦¨¤¤
÷ôñ óBòä úàhç äàéáäL äMàä,éàcå äãìiL dì òãBð ä÷ìîð àHL ãò íà–éàcå äpNòz,àéäL ïénnL ¨¦¨¤¥¦¨©©¨¨¥¦©¤¦§§¨©¨¤¨§¨©©©£¤¨©©¤¦¦¤¦

òãBä àG ìò äàéáî,òãBä ìò äàéáî. §¦¨©©§¦¨©©
„Lã÷ ìL äëéúçå ïélç ìL äëéúç,ïäî úçà ìëà,ìëà ïäî Bæéà òeãé ïéàå–øeèt.àáé÷ò éaøíLàa áiçî £¦¨¤ª¦©£¦¨¤Ÿ¤¨©©©¥¤§¥¨©¥¥¤¨©¨©¦£¦¨§©¥§¨¨

a.zelirn wtq:äðäð àì ÷ôñ ùã÷ää ïî äðäð ÷ôñ.mixhet minkge,úàèç åúââù ìò íéáééçù ìë ,úåöî áéúë éåìú íùàáå ,úåöî áéúë úàèçáã
:éåìú íùà åìù òãåä àì ìò ïéáééç ïéà ,éàãå íùà àìà úàèç åúââù ìò íéáééç ïéàù ùã÷ää ïî äðäðäå .éåìú íùà åìù òãåä àì ìò íéáééçepi`y

.ezlirn z` `ian:ïåîîä àéáäì êéøö ïéà.zeny` izyéàãå íùà àéáäì êéøö ,éåìú íùà àéáäù øçà àèçù åì òãåä íàù:.dynege dlirn `iai
:åùîåçå åðîî äðäð íà åì ÷ôúñðù ïåîîä ïø÷.mirlq izyaáéúëã ,íéòìñ éúùá ç÷ðä ìéà('ç íù):íéì÷ù óñë êëøòá.wtq m`eíàå ,øîà÷ éëä

:éåìú íùàá äéäé íìåòì ãîåò å÷éôñá.rced `l lr `ian rced lr `iany oinny:íéîëçë äëìäå .úåðúäìå àéáäì ìåëé êëìä
b.wtq serd z`hgìáà .äáãðì àäé øåèô ïéî íàå ,äáåçì àäé áåéç ïéî íà ,äðúîå äìåòì ùáë äàéáî ,áåéç ïéî ÷ôñ øåèô ïéî ÷ôñ äãìéù äùàä

:äìéáð ïéìåç ú÷éìîå àéä ïéìåç àîù ,úìëàð äðéàå ÷ôñá äàéáî úàèç.i`ce dpyrz:úåàèç øàùë íéðäëì ìëàúå.d`ian `idy oinnyéøäù
:úãìåé ÷ôñ ìò ïéá úãìåé éàãå ïéá ,úàèçì äàéáî àéä äðåéä éðá ïî åà íéøåúä ïî úçà äãéøô

`xephxa yexit

úBìéòî ÷ôñ ìò áiçî àáé÷ò éaøההקדש מן נהנה ספק – ÇÄÂÄÈÀÇÅÇÀÅÀÄ
נהנה, לא éeìzספק íLà אשם פרשת שכן  טעמו , מבואר  בגמרא – ÈÈÈ

מתחילה: תלוי אשם שפרשת וכיון מעילות, אשם לפרשת סמוכה תלוי 
..."`hgz ik ytp m`e" עליון ולמדים ראשון, ענין  על  מוסיף וא"ו –

תלוי; באשם מעילה ספק לחייב íéøèBtמתחתון, íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄ
ספק  על  אלא תלוי אשם מביאים אין הם: שסוברים תלוי , מאשם
וודאה  שעל במעילה אבל חטאת, בשוגג חייבים וודאו שעל חטא,

אשם  ספקה על  מביאים אין  מעילות, אשם אלא חטאת חייבים אין 
נאמר  תלוי  באשם שכן טעמם, מבואר בגמרא יז ):תלוי. ה , (ויקרא

אחת ועשתה תחטא כי  נפש d'"ואם z eevn lkn,"תעשינה לא אשר
נאמר  כז ):ובחטאת ד, מעם (ויקרא  בשגגה תחטא אחת נפש "ואם

אחת בעשותה d'הארץ zeevnn בגזירה ולמדים תעשינה", לא אשר 
ועל כרת זדונו  על  שחייבים דבר שם מה מצוות": "מצוות, שווה,

כאן אף חטאת, ielz)שגגתו my`a)ועל כרת זדונו על  שחייבים דבר
שגגתה  ועל  כרת זדונה על  חייבים שאין מעילה יצאה חטאת, שגגתו 

חטאת, שגגתו  על שחייבים כל  אחרת: בדרך דורשים ויש חטאת.
חייב  שאינו  ההקדש, מן  והנהנה תלוי , אשם שלו  הודע  לא על חייבים

אשם  שלו הודע לא על  חייב אינו  ודאי, אשם אלא חטאת שגגתו על 
ברטנורא ).תלוי להרמב"ם ; המשנה  BðéàL(פירוש  ,àáé÷ò éaø äãBîeÆÇÄÂÄÈÆÅ

Búìéòî úà àéáî הממון קרן  להקדש  לשלם צריך  שאינו כלומר  – ÅÄÆÀÄÈ
חומש , בתוספת בו  Bìשמעל  òcåúzL ãò, מעל שודאי  –àéáéå ÇÆÄÀÇÇÀÈÄ

éàcå íLà dnò.מעילות אשם –äæl äî :ïBôøè éaø øîà ÄÈÈÈÇÇÈÇÇÄÇÀÇÈÆ
úBîLà éðL àéáî בתחילה אשמות, שני  להביא זה לאדם למה – ÅÄÀÅÂÈ

ודאי ?! אשם לו  וכשנודע תלוי, dLîçåאשם äìéòî àéáé ,àlàÆÈÈÄÀÄÈÀËÀÈ
הקרן , של החומש  ותוספת ממנו, נהנה אם בו  לו  שספק הממון  קרן  –

íéòìñ ézLa íLà àéáéå שכתוב כמו  סלעים, שתי  בשווי איל  – ÀÈÄÈÈÄÀÅÀÈÄ
טו): ה , ((ויקרא שקלים" כסף ly"בערכך  "rlq" `ed dxez ly "lwy"e

dpyn,(ה י, זבחים עיין  –éúìéòî Bæ ,ézìòî éàcå íà :øîàéåÀÙÇÄÇÇÈÇÀÄÀÄÈÄ
החומש , עם הקרן –éîLà äæå וכיון מעילות; אשם הוא האיל  – ÀÆÂÈÄ

צריך לפיכך ודאי; אשם יהא ודאי מעל שאם האשם, על  מתנה שהוא

שכן  מעל , אם יודע שאינו פי  על  אף מיד , והחומש  הקרן  להביא הוא
מע  אשם שהמביא להתנות, אפשר אי הכסף בלי  בלבד  האשם ילות על

יצא; לא הקרן, את הביא ôñ÷ולא íàå,בספקי אעמוד ואם כלומר  – ÀÄÈÅ
שמעלתי , לעולם לי  יוודע äáãðשלא úBònä, להקדש –íLàäå ÇÈÀÈÈÀÈÈÈ

éeìz,תלוי אשם יהא מביא שאני  והאשם –àéáî àeäL ïénnL ÈÆÄÄÆÅÄ
òãBä ìò, ודאי מעילה על –òãBä àG ìò àéáî מעילת על – ÇÇÅÄÇÇ

יכול לפיכך סלעים, שתי  של  בשווי  שנתיים בן  איל  ששניהם ספק,
ולהתנות. מספק minkgk.להביאו dklde
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הקודמת. המשנה המשך היא משנתנו 

àáé÷ò éaø Bì øîà:טרפון לרבי  –äìéòîa Eéøác íéàøð ÈÇÇÄÂÄÈÄÀÄÀÈÆÄÀÄÈ
äèeòî להביא לו כדאי זה ובכגון מועט, בדבר מעילתו ספק שהיה – ÀÈ

שני להביא יצטרך  שלא כדי האשם, על  ולהתנות וחומשה מעילה

äôéאשמות; àG ,äðî äàîa äìéòî ÷ôñ Bãé ìò àaL éøäÂÅÆÈÇÈÀÅÀÄÈÀÅÈÈÆÈÆ
Bì,בשבילו עדיף לא האם –íéòìñ ézLa íLà àéáiL– ÆÈÄÈÈÄÀÅÀÈÄ

ודאי , שמעל לו àéáéכשיוודע ìàå,עכשיו –äàîa äìéòî ÷ôñ ÀÇÈÄÀÅÀÄÈÀÅÈ
äðîבלי בלבד האשם על שהרי וחומשה? מנה מאה של  קרן  – ÈÆ

הקודמת; במשנה שבארנו כמו להתנות, אפשר  אי  mzqהכסף dxirne
:epzpynïBôøè éaøì àáé÷ò éaø äãBî àäרבי שמודה הרי  – ÈÆÇÄÂÄÈÀÇÄÇÀ

טרפון, רבי לדברי úèòeîעקיבא äìéòîa בה להתנות שאפשר  – ÄÀÄÈÆÆ
שלא  עקיבא, רבי סובר  מרובה שבמעילה אלא טרפון; רבי  כדעת
מביא  לו וכשנודע תלוי, אשם בתחילה מביא ולכן  הדבר, לו כדאי 

מעילתו . ואשם וחומשה óBòäמעילתו úàhç äàéáäL äMàäÈÄÈÆÅÄÈÇÇÈ
÷ôñ שחייבת דבר  הוא אם הפילה, מה ידוע ואין שהפילה, כגון  – ÈÅ

שאם  מתנה, והיא לעולה, כבש מביאה זה שבכגון לאו , אם קרבן  עליו
עולת  זו תהא פטור , מין ואם חובה, עולת זו תהא חיוב, מין הפילה

נאכלת  החטאת ואין  מספק, העוף חטאת היא מביאה וכן נדבה;
;(c ,` lirl x`eank)ä÷ìîð àHL ãò íà שנמלקה קודם אם – ÄÇÆÄÀÀÈ

éàcåהחטאת, äãìiL dì òãBð,ודאי קרבן  להביא וחייבת – ÇÈÆÈÀÈÇÇ
éàcå äpNòz,לכהנים החטאת ותיאכל  –äàéáî àéäL ïénnL ÇÂÆÈÇÇÆÄÄÆÄÀÄÈ

òãBä ìò äàéáî ,òãBä àG ìò מביאה יונה בן  או שתור – ÇÇÀÄÈÇÇ
יולדת. ספק שהיא בין יולדת ודאי  שהיא בין  לחטאת

i y i n g m e i
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Lã÷ ìL äëéúçå ïélç ìL äëéúç חתיכות שתי  לפניו היו – ÂÄÈÆËÄÇÂÄÈÆÙÆ
קודש: של ואחת חולין  של  אחת ïäîבשר , úçà ìëàמשתי – ÈÇÇÇÅÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡äîäaa äèéçL íc,äiça,úBôBòáe,íéøBäè ïéáe íéàîè ïéa,äøéçð íc,øewò íãå,äæwä íãå,LôpäL ©§¦¨©§¥¨©©¨¨¥§¥¦¥§¦©§¦¨§©¦§©©¨¨¤©¤¤

Ba äàöBé–åéìò íéáiç.ìBçhä íc,álä íc,íéöéa íc,íéâc íc,íéáâç íc,úéöîzä íc–ïäéìò ïéáiç ïéà. §¨©¨¦¨¨©©§©©¥©¥¦©¨¦©£¨¦©©©§¦¥©¨¦£¥¤
äãeäé éaøúéöîzä íãa áiçî. ©¦§¨§©¥§©©©§¦

:äãåäé éáø äéúìîì äùøéôù åîëå ,òùåäé éáøë äëìäå .ø÷éò ìë åúáùçî úéùòð àìù ,ãáì íéáðò è÷éìå ãáì íéðàú èå÷ìì ïéåëúî äéäù
d`.dhigy mcùôðäù íã åäæéàå ,åá äàöåé ùôðäù äæ÷ä íã ïëå ,íéðîéñä åø÷òðù øå÷éò íã ïéá äøéçð íã ïéá ,úåôåòá ïéá äéçá ïéá äîäáá ïéá

àåäù ,èòîúðå íãä äìëù øçàì ïåøçàå ,äæ÷ää úìéçúáù ïåùàø àöé ,éòöîàä åðééäã çì÷î àåäù ïîæ ìë ,åá äàöåé÷åçøî çì÷î åðéàå êåîñá úúåù
:ùôðä íã äæ ïéàù.eilr miaiig:úøë áééç úéæë åðîî ìëà íà.ald mcåéìò ïéáééç ïéàå ,åàìá àåäù íéøáàä íã øàùë éåäå ,áìä øùáá òìáðä íã

íà úøë åéìò íéáééçå ,áìä ììçá äèéçùä úéáî íã úñðëîå äèéçù úòá úôàåù äîäáäù ,àá àåä äèéçùä úéáî ,áìä ììçá àöîðä íã ìáà .úøë
:úéæë åá ùé.mivia mc:úìåâðøú úöéáá àöîðä íã ,äàøð éìå .ùéúå ìéà øåùá øëæä éöéááù íã éùøôîã úéà.zivnzd mceúúåùå èçñðå äöîúîù

åîã äöîðå ïåùì .àöåéùë('à àø÷éå):.zxk eilr miaiig oi`áéúëã .ùôðä íãá àìà úøë ïéàù(æ"é íù)÷ñôå .úøëé åéìëåà ìë àåä åîã øùá ìë ùôð éë
øåñà ,íéöéáá àöîðä íãå .úøë íåùî íäá ïéàå íäéìò ïé÷åìå ,åìëàú àì íã ìëå äøäæàá åìà éøä úéöîúä íãå úåéìëäå áìäå ìåçèä íãã ,äëìää
äéäéù êéøö ìáà ,äìéçúëì øúåî ,íéøåäè íéáâçå íéâã íãå .íã ìëåà íåùî àì ,õøù ìëåà íåùî ä÷åì úéæë åðîî åìëà íà ,íéöøù íãå .íéøôåñ éøáãî

:åéìò ïé÷åì ïéàå ,íãàä ïî ùøéôùë íéøôåñ éøáãî øåñà ,íãàä íãå .ïéòä úéàøî éðôî ,íéâã íã àåäù åéìò çéëåéù ,íéù÷ù÷ ,íéâã íãá

`xephxa yexit

äãeäé éaøגורסים המפרשים ורוב –:oerny iax xn`éðà dîz ÇÄÀÈÈÅÇÂÄ
òLBäé éaø da øèôé íà וליקט תאנים ללקט שנתכוון  בכגון – ÄÄÀÙÈÇÄÀËÇ

לעיל? שבארנו  כמו ïkענבים, íà תמיהתו על תמהה משנתנו סתם – ÄÅ
שמעון : רבי ok,של  m`,יהושע רבי  בזה פטר  øîàð:שלא änìÈÈÆÁÇ

"da àèç øLà"?שעשאו חטא לאותו במתכוון  דווקא שמשמעו – ÂÆÈÈÈ
÷qòúnì èøt שנתכוון כגון  איסור , דבר לעשות כלל נתכוון  שלא – ÀÈÇÄÀÇÅ

אם  אבל  פטור. זה שבכגון  המחובר, את וחתך התלוש את לחתוך 

לעשות  נתכוון שלא פי על אף אסורה, מלאכה לעשות ונתכוון שגג
חייב הריהו  זו, מפרשים:(רש"י).מלאכה wqrznlויש  hxt כגון –

לבד תאנים ללקט מתכוון שהיה או כלל, ללקט מתכוון היה שלא
הריהו  זה בכגון עיקר , כל מחשבתו  נעשתה שלא לבד, ענבים וליקט

ופטור חידושימחטאתמתעסק ועיין ישראל "; "תפארת  (ברטנורא;

ryedi,הרש "ש). iaxk dklde. דבריו את יהודה רבי שפירש וכפי

א ה נ ש מ ר ו א ב

כו -כז ): ז, (ויקרא בתורה dndale.כתוב serl ,mkizeayen lka elk`z `l mc lke"
."dinrn `idd ytpd dzxkpe ,mc lk lk`z xy` ytp lk:( יד יז, (ויקרא כתוב "mcכן 

."zxki eilke` lk ,`id enc xya lk ytp ik ,elk`z `l xya lk,למדים נמצאנו
דבר  שכל  חטאת, מביא – בשוגג כרת, חייב – במזיד  הדם מן  כזית שהאוכל

חטאת שגגתו  על חייבים כרת, זדונו  על  Ðשחייבים .(` ,` lirl oiir)משנתנו
פטורים. דם איזה ועל חייבים דם איזה על  ללמד באה

äèéçL íc,שחיטה בשעת היוצא דם –úBôBòáe ,äiça ,äîäaa ÇÀÄÈÇÀÅÈÇÇÈÈ
בעופות, ובין בחיה בין בבהמה בין –íéàîè ïéa,סוס כגון – ÅÀÅÄ

עורב, íéøBäèזאב, ïéáe, תרנגול צבי, שור, כגון  –äøéçð íc ÅÀÄÇÀÄÈ
הללו  החיים מבעלי  אחד שדקר דהיינו  נחירה, בשעת היוצא דם –

דם, ממנו  ויצא בנחיריו  או øewòבצוארו  íãå, סימניו את שעקר  – ÀÇÄ
דמו , ויצא והקנה, הוושט äæwäהיינו íãåדלעיל החיים בעלי של  – ÀÇÇÈÈ

רפואה,(רמב"ם), לשם העורקים מן  שמוציאים דם LôpäLÆÇÆÆהיינו 
Ba äàöBé:מבארים בגמרא –lk ?ea d`vei ytpdy dfwd mc edfi` ÀÈ
glwny onf בתחילת שכן  בכוח, מקלח שהוא האמצעי הדם (היינו 

מתמעט  כשהדם ההקזה, בסוף וכן  מקלח, ואינו  שותת הדם ההקזה

קילוח); בלי ויורד שותת הוא åéìòוהולך , íéáiçאכל אם כרת, – ÇÈÄÈÈ
בתוספות  למשנתנו . בהקדמה לעיל שבארנו  כמו  במזיד , כזית ממנו 

אלא  חייבים שאין ועיקור, ונחירה שחיטה בדם הדין שהוא מבואר,
להשמיענו  צריכה היתה לא שהמשנה אלא בו, יוצאה שהנפש  הדם על 

לבהמתו  דם להקיז  רגיל  אדם שאין לפי  הקזה, בדם אם כי זה דבר
שחיטה  דם בין הבדל  יש הרמב"ם לפי  אבל הנפש. דם לה שיצא עד 

כפי אמנם כותב הוא הקזה שבדם הקזה, דם לבין ועיקור ונחירה
veie`,הגמרא: glwn `edy onf lk:כותב הוא וכו ', שחיטה בדם ואילו 

zeninc` ea yiy onf lk יום "תוספות עיין ג; ו , אסורות  מאכלות (הל'

ישראל"). ו "תפארת  ícטוב" ,íéöéa íc ,álä íc ,ìBçhä ícÇÇÀÇÇÅÇÅÄÇ
úéöîzä íc ,íéáâç íc ,íéâc שיצא לאחר  ושותת המתמצה – ÈÄÇÂÈÄÇÇÇÀÄ

הנפש, ïäéìòדם ïéáiç ïéà שנאמר כרת, יד):– יז , "כי(ויקרא ÅÇÈÄÂÅÆ
על אלא כרת חייב אינו  יכרת", אוכליו  כל היא דמו  בשר  כל נפש

בענין  בו. יוצאה שהנפש  aldהדם, mcבמפרשים פימבואר (על

כשארהגמרא): שדינו  להשמיענו , המשנה ובאה הלב, בבשר הבלוע דם

חלל לתוך  המתכנס דם אבל  כרת; עליו חייבים שאין האיברים, דם
כזית בו  יש  אם כרת עליו חייבים השחיטה, בשעת (רש "י;הלב

להיפך ברטנורא ). מפרשים יש xnba`),אבל  dketd dqxib itl)
פטורים  ועליו שחיטה, בשעת ללב המתכנס בדם מדובר שבמשנתנו

כרת עליו  חייבים הלב, בבשר הבלוע דם אבל הל'מכרת; (רמב "ם

"תפארת  ועיין והרא "ש; הרי"ף דעת  גם  וגן ג -ד ; ו, אסורות  מאכלות 

בענין ישראל"). –mivia mc,הזכר שבביצי לדם שהכוונה מפרשים, יש
בביצת  הנמצא לדם שהכוונה מפרשים, ויש באיל , או  בשור כגון

ישראל ").תרנגולת ו"תפארת ברטנורא  íãa(עיין áiçî äãeäé éaøÇÄÀÈÀÇÅÀÇ
úéöîzä.כרת –.`nw `pzk dklde ÇÇÀÄ

ברייתא: מובאת elk`z"בגמרא `l mc lkemiizy ikldn mc s` ip` rney Ð "
אדם), דם "(כלומר :xnel cenlz ,llka lkd ,miabg mc ,mivia mcdndale s erl"

dxeng d`nehe dlw d`neh mda yiy micgein dndae ser dn Ð היא קלה (טומאה
שמטמאה  נבילה טומאת היא חמורה וטומאה כביצה; ששיעורה אוכלים טומאת

בכזית), ושיעורה xzideבמשא, xeqi` oda yieוהיתר שחיטה, קודם (איסור 
שחיטה), ikldnלאחר  mc `ive` ;'eke dlw d`neh mda yiy lk s` ,xya oin ode

dlw d`neh mda oi`y ,miizy;(במשא מטמא oi`y(שלעולם ,mivxy mc `ive`e
dxeng d`neh mda,(במשא מטמא xya,(שאינו  oin mpi`y ,mivia mc `ive`e

.xzid eleky miabg mce mibc mc `ive`e
באזהרה: אלו הרי  התמצית, ודם והכליות והלב הטחול שדם ההלכה, ופסק
הנמצא  ודם כרת; חיוב בהם ואין עליהם, ולוקים תאכלו", לא דם "וכל
עליו לוקה כזית ממנו  אכל אם שרצים, ודם סופרים; מדברי  אסור  בביצים
לכתחילה, מותר  וחגבים דגים ודם דם; אוכל  משום לא שרץ, אוכל משום
קשקשים, בו  שיהיו כגון  דגים, דם שהוא סימן  שיהיה צריך  דגים שבדם אלא
יאמר הרואה שמא גזירה לאכלו , אסור סימן, אין  אם אבל  העין; מראית מפני

הוא בהמה l`xyi")שדם zx`tz" oiir Ð miabg mca oicd `edy mixaeq yie) ודם
פירש אם סופרים מדברי  אסור (xephxa`).האדם

i r i a x m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

וכן מעילות", "אשם הנקרא אשם, קרבן להביא חייב ההקדש , מן בשגגה הנהנה
מן נהנה אם לו , שספק במי  דנה משנתנו  חומש. בתוספת שנהנה מה בעד  לשלם

תנאים. בזה ונחלקו  תלוי. אשם להביא הוא חייב אם נהנה, לא או ההקדש

izdw - zex`ean zeipyn
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·àáé÷ò éaøéeìz íLà úBìéòî ÷ôñ ìò áiçî;íéîëçåíéøèBt.äãBîeàáé÷ò éaø,Búìéòî úà àéáî BðéàL ©¦£¦¨§©¥©§¥§¦¨¨¨©£¨¦§¦¤©¦£¦¨¤¥¥¦¤§¦¨
Bì òcåúzL ãò,éàcå íLà dnò àéáéå.øîàïBôøè éaø:úBîLà éðL àéáî äæl äî?làà,dLîçå äìéòî àéáé, ©¤¦§©©§¨¦¦¨¨¨©©¨©©¦©§©¨¤¥¦§¥£¨¤¨¨¦§¦¨§ª§¨

íéòìñ ézLa íLà àéáéå,øîàéå:ézìòî éàcå íà–éúìéòî Bæ,éîLà äæå;÷ôñ íàå–äáãð úBònä,íLàäå §¨¦¨¨¦§¥§¨¦§Ÿ©¦©©¨©§¦§¦¨¦§¤£¨¦§¦¨¥©¨§¨¨§¨¨¨
éeìz;òãBä ìò àéáî àeäL ïénnL,òãBä àG ìò àéáî. ¨¤¦¦¤¥¦©©¥¦©©
‚Bì øîààáé÷ò éaø:éøác íéàøðäèeòî äìéòîa E.äðî äàîa äìéòî ÷ôñ Bãé ìò àaL éøä,Bì äôé àG ¨©©¦£¦¨¦§¦§¨¤¦§¦¨§¨£¥¤¨©¨§¥§¦¨§¥¨¨¤¨¤

íéòìñ ézLa íLà àéáiL,äðî äàîa äìéòî ÷ôñ àéáé ìàå?äãBî àäïBôøè éaøì àáé÷ò éaøúèòeî äìéòîa. ¤¨¦¨¨¦§¥§¨¦§©¨¦§¥§¦¨§¥¨¨¤¨¤©¦£¦¨§©¦©§¦§¦¨¤¤
÷ôñ óBòä úàhç äàéáäL äMàä,éàcå äãìiL dì òãBð ä÷ìîð àHL ãò íà–éàcå äpNòz,àéäL ïénnL ¨¦¨¤¥¦¨©©¨¨¥¦©¤¦§§¨©¨¤¨§¨©©©£¤¨©©¤¦¦¤¦

òãBä àG ìò äàéáî,òãBä ìò äàéáî. §¦¨©©§¦¨©©
„Lã÷ ìL äëéúçå ïélç ìL äëéúç,ïäî úçà ìëà,ìëà ïäî Bæéà òeãé ïéàå–øeèt.àáé÷ò éaøíLàa áiçî £¦¨¤ª¦©£¦¨¤Ÿ¤¨©©©¥¤§¥¨©¥¥¤¨©¨©¦£¦¨§©¥§¨¨

a.zelirn wtq:äðäð àì ÷ôñ ùã÷ää ïî äðäð ÷ôñ.mixhet minkge,úàèç åúââù ìò íéáééçù ìë ,úåöî áéúë éåìú íùàáå ,úåöî áéúë úàèçáã
:éåìú íùà åìù òãåä àì ìò ïéáééç ïéà ,éàãå íùà àìà úàèç åúââù ìò íéáééç ïéàù ùã÷ää ïî äðäðäå .éåìú íùà åìù òãåä àì ìò íéáééçepi`y

.ezlirn z` `ian:ïåîîä àéáäì êéøö ïéà.zeny` izyéàãå íùà àéáäì êéøö ,éåìú íùà àéáäù øçà àèçù åì òãåä íàù:.dynege dlirn `iai
:åùîåçå åðîî äðäð íà åì ÷ôúñðù ïåîîä ïø÷.mirlq izyaáéúëã ,íéòìñ éúùá ç÷ðä ìéà('ç íù):íéì÷ù óñë êëøòá.wtq m`eíàå ,øîà÷ éëä

:éåìú íùàá äéäé íìåòì ãîåò å÷éôñá.rced `l lr `ian rced lr `iany oinny:íéîëçë äëìäå .úåðúäìå àéáäì ìåëé êëìä
b.wtq serd z`hgìáà .äáãðì àäé øåèô ïéî íàå ,äáåçì àäé áåéç ïéî íà ,äðúîå äìåòì ùáë äàéáî ,áåéç ïéî ÷ôñ øåèô ïéî ÷ôñ äãìéù äùàä

:äìéáð ïéìåç ú÷éìîå àéä ïéìåç àîù ,úìëàð äðéàå ÷ôñá äàéáî úàèç.i`ce dpyrz:úåàèç øàùë íéðäëì ìëàúå.d`ian `idy oinnyéøäù
:úãìåé ÷ôñ ìò ïéá úãìåé éàãå ïéá ,úàèçì äàéáî àéä äðåéä éðá ïî åà íéøåúä ïî úçà äãéøô

`xephxa yexit

úBìéòî ÷ôñ ìò áiçî àáé÷ò éaøההקדש מן נהנה ספק – ÇÄÂÄÈÀÇÅÇÀÅÀÄ
נהנה, לא éeìzספק íLà אשם פרשת שכן  טעמו , מבואר  בגמרא – ÈÈÈ

מתחילה: תלוי אשם שפרשת וכיון מעילות, אשם לפרשת סמוכה תלוי 
..."`hgz ik ytp m`e" עליון ולמדים ראשון, ענין  על  מוסיף וא"ו –

תלוי; באשם מעילה ספק לחייב íéøèBtמתחתון, íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄ
ספק  על  אלא תלוי אשם מביאים אין הם: שסוברים תלוי , מאשם
וודאה  שעל במעילה אבל חטאת, בשוגג חייבים וודאו שעל חטא,

אשם  ספקה על  מביאים אין  מעילות, אשם אלא חטאת חייבים אין 
נאמר  תלוי  באשם שכן טעמם, מבואר בגמרא יז ):תלוי. ה , (ויקרא

אחת ועשתה תחטא כי  נפש d'"ואם z eevn lkn,"תעשינה לא אשר
נאמר  כז ):ובחטאת ד, מעם (ויקרא  בשגגה תחטא אחת נפש "ואם

אחת בעשותה d'הארץ zeevnn בגזירה ולמדים תעשינה", לא אשר 
ועל כרת זדונו  על  שחייבים דבר שם מה מצוות": "מצוות, שווה,

כאן אף חטאת, ielz)שגגתו my`a)ועל כרת זדונו על  שחייבים דבר
שגגתה  ועל  כרת זדונה על  חייבים שאין מעילה יצאה חטאת, שגגתו 

חטאת, שגגתו  על שחייבים כל  אחרת: בדרך דורשים ויש חטאת.
חייב  שאינו  ההקדש, מן  והנהנה תלוי , אשם שלו  הודע  לא על חייבים

אשם  שלו הודע לא על  חייב אינו  ודאי, אשם אלא חטאת שגגתו על 
ברטנורא ).תלוי להרמב"ם ; המשנה  BðéàL(פירוש  ,àáé÷ò éaø äãBîeÆÇÄÂÄÈÆÅ

Búìéòî úà àéáî הממון קרן  להקדש  לשלם צריך  שאינו כלומר  – ÅÄÆÀÄÈ
חומש , בתוספת בו  Bìשמעל  òcåúzL ãò, מעל שודאי  –àéáéå ÇÆÄÀÇÇÀÈÄ

éàcå íLà dnò.מעילות אשם –äæl äî :ïBôøè éaø øîà ÄÈÈÈÇÇÈÇÇÄÇÀÇÈÆ
úBîLà éðL àéáî בתחילה אשמות, שני  להביא זה לאדם למה – ÅÄÀÅÂÈ

ודאי ?! אשם לו  וכשנודע תלוי, dLîçåאשם äìéòî àéáé ,àlàÆÈÈÄÀÄÈÀËÀÈ
הקרן , של החומש  ותוספת ממנו, נהנה אם בו  לו  שספק הממון  קרן  –

íéòìñ ézLa íLà àéáéå שכתוב כמו  סלעים, שתי  בשווי איל  – ÀÈÄÈÈÄÀÅÀÈÄ
טו): ה , ((ויקרא שקלים" כסף ly"בערכך  "rlq" `ed dxez ly "lwy"e

dpyn,(ה י, זבחים עיין  –éúìéòî Bæ ,ézìòî éàcå íà :øîàéåÀÙÇÄÇÇÈÇÀÄÀÄÈÄ
החומש , עם הקרן –éîLà äæå וכיון מעילות; אשם הוא האיל  – ÀÆÂÈÄ

צריך לפיכך ודאי; אשם יהא ודאי מעל שאם האשם, על  מתנה שהוא

שכן  מעל , אם יודע שאינו פי  על  אף מיד , והחומש  הקרן  להביא הוא
מע  אשם שהמביא להתנות, אפשר אי הכסף בלי  בלבד  האשם ילות על

יצא; לא הקרן, את הביא ôñ÷ולא íàå,בספקי אעמוד ואם כלומר  – ÀÄÈÅ
שמעלתי , לעולם לי  יוודע äáãðשלא úBònä, להקדש –íLàäå ÇÈÀÈÈÀÈÈÈ

éeìz,תלוי אשם יהא מביא שאני  והאשם –àéáî àeäL ïénnL ÈÆÄÄÆÅÄ
òãBä ìò, ודאי מעילה על –òãBä àG ìò àéáî מעילת על – ÇÇÅÄÇÇ

יכול לפיכך סלעים, שתי  של  בשווי  שנתיים בן  איל  ששניהם ספק,
ולהתנות. מספק minkgk.להביאו dklde

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת. המשנה המשך היא משנתנו 

àáé÷ò éaø Bì øîà:טרפון לרבי  –äìéòîa Eéøác íéàøð ÈÇÇÄÂÄÈÄÀÄÀÈÆÄÀÄÈ
äèeòî להביא לו כדאי זה ובכגון מועט, בדבר מעילתו ספק שהיה – ÀÈ

שני להביא יצטרך  שלא כדי האשם, על  ולהתנות וחומשה מעילה

äôéאשמות; àG ,äðî äàîa äìéòî ÷ôñ Bãé ìò àaL éøäÂÅÆÈÇÈÀÅÀÄÈÀÅÈÈÆÈÆ
Bì,בשבילו עדיף לא האם –íéòìñ ézLa íLà àéáiL– ÆÈÄÈÈÄÀÅÀÈÄ

ודאי , שמעל לו àéáéכשיוודע ìàå,עכשיו –äàîa äìéòî ÷ôñ ÀÇÈÄÀÅÀÄÈÀÅÈ
äðîבלי בלבד האשם על שהרי וחומשה? מנה מאה של  קרן  – ÈÆ

הקודמת; במשנה שבארנו כמו להתנות, אפשר  אי  mzqהכסף dxirne
:epzpynïBôøè éaøì àáé÷ò éaø äãBî àäרבי שמודה הרי  – ÈÆÇÄÂÄÈÀÇÄÇÀ

טרפון, רבי לדברי úèòeîעקיבא äìéòîa בה להתנות שאפשר  – ÄÀÄÈÆÆ
שלא  עקיבא, רבי סובר  מרובה שבמעילה אלא טרפון; רבי  כדעת
מביא  לו וכשנודע תלוי, אשם בתחילה מביא ולכן  הדבר, לו כדאי 

מעילתו . ואשם וחומשה óBòäמעילתו úàhç äàéáäL äMàäÈÄÈÆÅÄÈÇÇÈ
÷ôñ שחייבת דבר  הוא אם הפילה, מה ידוע ואין שהפילה, כגון  – ÈÅ

שאם  מתנה, והיא לעולה, כבש מביאה זה שבכגון לאו , אם קרבן  עליו
עולת  זו תהא פטור , מין ואם חובה, עולת זו תהא חיוב, מין הפילה

נאכלת  החטאת ואין  מספק, העוף חטאת היא מביאה וכן נדבה;
;(c ,` lirl x`eank)ä÷ìîð àHL ãò íà שנמלקה קודם אם – ÄÇÆÄÀÀÈ

éàcåהחטאת, äãìiL dì òãBð,ודאי קרבן  להביא וחייבת – ÇÈÆÈÀÈÇÇ
éàcå äpNòz,לכהנים החטאת ותיאכל  –äàéáî àéäL ïénnL ÇÂÆÈÇÇÆÄÄÆÄÀÄÈ

òãBä ìò äàéáî ,òãBä àG ìò מביאה יונה בן  או שתור – ÇÇÀÄÈÇÇ
יולדת. ספק שהיא בין יולדת ודאי  שהיא בין  לחטאת

i y i n g m e i
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Lã÷ ìL äëéúçå ïélç ìL äëéúç חתיכות שתי  לפניו היו – ÂÄÈÆËÄÇÂÄÈÆÙÆ
קודש: של ואחת חולין  של  אחת ïäîבשר , úçà ìëàמשתי – ÈÇÇÇÅÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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éeìz.äiðMä úà ìëà–éàcå íLà àéáî.äðBLàøä úà ãçà ìëà,äiðMä úà ìëàå øçà àáe–àéáî äæ ¨¨©¤©§¦¨¥¦¨¨©©¨©¤¨¤¨¦¨¨©¥§¨©¤©§¦¨¤¥¦
éeìz íLà,éeìz íLà àéáî äæå;éøácàáé÷ò éaø.ïBòîL éaøøîBà:ãçà íLà íéàéáî íäéðL.éñBé éaø ¨¨¨§¤¥¦¨¨¨¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¥§¥¤§¦¦¨¨¤¨©¦¥

øîBà:ãçà íLà íéàéáî íéðL ïéà. ¥¥§©¦§¦¦¨¨¤¨
‰áìç ìL äëéúçå ïélç ìL äëéúç,ïäî úçà ìëà,ìëà ïäî Bæéà òeãé ïéàå–éeìz íLà àéáî.úà ìëà £¦¨¤ª¦©£¦¨¤¥¤¨©©©¥¤§¥¨©¥¥¤¨©¥¦¨¨¨¨©¤

äiðMä–úàhç àéáî.äðBLàøä úà ãçà ìëà,äiðMä úà ìëàå øçà àáe–éeìz íLà àéáî äæ,àéáî äæå ©§¦¨¥¦©¨¨©¤¨¤¨¦¨¨©¥§¨©¤©§¦¨¤¥¦¨¨¨§¤¥¦
éeìz íLà.éøác)(àáé÷ò éaø.ïBòîL éaøøîBà:íäéðLúçà úàhç íéàéáî.éñBé éaøøîBà:ïéàíéðL ¨¨¨¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¥§¥¤§¦¦©¨©©©¦¥¥¥§©¦

úçà úàhç íéàéáî. §¦¦©¨©©
ÂLã÷ ìL äëéúçå áìç ìL äëéúç,ìëàïäî úçà úà,ìëà ïäî Bæéà òeãé ïéàå–éeìz íLà àéáî. £¦¨¤¥¤©£¦¨¤Ÿ¤¨©¤©©¥¤§¥¨©¥¥¤¨©¥¦¨¨¨

äiðMä úà ìëà–éàcå íLàå úàhç àéáî.äðBLàøä úà ãçà ìëà,äiðMä úà ìëàå øçà àáe–àéáî äæ ¨©¤©§¦¨¥¦©¨§¨¨©©¨©¤¨¤¨¦¨¨©¥§¨©¤©§¦¨¤¥¦
éeìz íLà,éeìz íLà àéáî äæå.ïBòîL éaøøîBà:íLàå úàhç íéàéáî íäéðL.éñBé éaøøîBà:íéðL ïéà ¨¨¨§¤¥¦¨¨¨©¦¦§¥§¥¤§¦¦©¨§¨¨©¦¥¥¥§©¦
ç íéàéáîíLàå úàh. §¦¦©¨§¨¨

c.aiign `aiwr 'xe:úåìéòî ÷ôñ ìò éåìú íùà áééçîã ,äéîòèì àáé÷ò 'ø.cg` my` oi`ian mdipyúìëà äúà íà äæì äæ øîàéå ,úåôúåùá
:êéìò åìåë íùà àäéå êì ìåçî é÷ìç àäé ùãå÷ ìù äëéúçä.cg` my` mi`ian mipy oi`íäéðù íéîëç éøáãë íà àìà ,úåðáø÷á éàðú äéì úéìã

ùà íéàéáî ïéàù íéîëçë äëìäå .éåìú íùà àéáî ãçà ìë àáé÷ò 'øë éà ,íéøåèô:úåìéòî ÷ôñ ìò éåìú í
d.zg` z`hg:ìéòì àðùéøôãë äæ íò äæ äðúîå.zg` z`hg oi`ian mipy oi`àðú åðééäå .áìçä úëéúç íåùî ,ãçå ãç ìë éúééî éåìú íùà ìáà

:åúåîë äëìäå àåä éñåé 'ø àî÷ àðúã ,ïì òîùî÷ àäå .àî÷
e.ielz my` `ian 'ek ycew ly dkizge alg ly dkizgäëéúç íåùî ,áééçã åãåî àëä ,úåìéòî ÷ôñ ìò éåìú íùà íéàéáî ïéà éøîàã ïðáøì åìéôà

:áìç ìù.i`ce my`e z`hg `ian:éàãå íùà ùãå÷ ìù øùá ìòå ,úàèç àéáî áìç ìù äëéúçä ìò.my`e z`hgéúìëà éðà íà ,äðúîå .úåôúåùá
ìåçî íùàá ê÷ìçå êì ìåçî úàèçá é÷ìç àäé áìç äúàå ùãå÷ éúìëà éðà íàå .éì ìåçî úàèçá ê÷ìçå êì ìåçî íùàá é÷ìç àäé ùãå÷ äúàå áìç

:éì.my`e z`hg mi`ian mipy oi`éñåé 'ø àåä àî÷ àðúã ïì òîùî÷ àäå .àî÷ àðú åðééäå .éåìú íùà àéáî äæå éåìú íùà àéáî äæ àìà ,úåôúåùá
:åúåîë äëìäå

`xephxa yexit

הללו, ìëàהחתיכות ïäî Bæéà òeãé ïéàå שמא הוא וחושש  – ÀÅÈÇÅÅÆÈÇ
בקודש , מועל  ונמצא אכל  קודש של אשם øeètחתיכה מקרבן – È

מעילות. בספק שפוטרים הקודמת במשנה חכמים כדעת éaøÇÄתלוי ,
éeìz íLàa áiçî àáé÷ò שמחייב הקודמת, במשנה כשיטתו  – ÂÄÈÀÇÅÀÈÈÈ

מעילה ספק על תלוי  dnly",אשם zk`ln"e "l`xyi zx`tz" oiir)
.(oetxh iaxl `aiwr iax dceny ,lirl epipyy zhren dlirn oipraìëàÈÇ

äiðMä úà,כך אחר –éàcå íLà àéáîשהרי מעילות, אשם – ÆÇÀÄÈÅÄÈÈÇÇ
קודש. של  החתיכה את אכל äðBLàøäודאי úà ãçà ìëà– ÈÇÆÈÆÈÄÈ

החתיכות, משתי äiðMäאחת úà ìëàå øçà àáeפי על  אף – ÈÇÅÀÈÇÆÇÀÄÈ
קודש , של  החתיכה את אכל ודאי  מהם íLàשאחד  àéáî äæÆÅÄÈÈ

éeìz íLà àéáî äæå ,éeìz,תלוי אשם מביא מהם אחד כל  – ÈÀÆÅÄÈÈÈ
àáé÷ò éaø éøác הוא אם ספק, יש  מהם אחד  כל לגבי שהרי – ÄÀÅÇÄÂÄÈ

בהקדש . ãçàמעל  íLà íéàéáî íäéðL :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÅÆÀÄÄÈÈÆÈ
החתיכה  את שאכל  מי  שכל  ביניהם, ומתנים בשותפות, מעילות אשם –

עליו . כולו  מעילות אשם ויהא לו, מחול חברו  חלק יהא קודש , של
ãçà íLà íéàéáî íéðL ïéà :øîBà éñBé éaøתנאי שאין – ÇÄÅÅÅÀÇÄÀÄÄÈÈÆÈ

פטורים, שניהם חכמים כדעת אם אלא חטא, על הבא בקרבן מועיל 
תלוי. אשם מביא אחד כל עקיבא רבי כדעת minkgkאם dklde שאין

מעילה. ספק על  תלוי אשם מביאים

ה ה נ ש מ ר ו א ב

áìç ìL äëéúçå ïélç ìL äëéúç,חתיכות שתי לפניו היו  – ÂÄÈÆËÄÇÂÄÈÆÅÆ
חלב: של  ואחת חולין, של  שהיא שומן , של ïäî,אחת úçà ìëàÈÇÇÇÅÆ
éeìz íLà àéáî ,ìëà ïäî Bæéà òeãé ïéàå.חלב אכל שמא – ÀÅÈÇÅÅÆÈÇÅÄÈÈÈ

äiðMä úà ìëà,השניה החתיכה את כך אחר אכל  אם –àéáî ÈÇÆÇÀÄÈÅÄ
úàhç.חלב אכל  ודאי  שהרי  –àáe ,äðBLàøä úà ãçà ìëà ÇÈÈÇÆÈÆÈÄÈÈ

àéáî äæå ,éeìz íLà àéáî äæ ,äiðMä úà ìëàå øçàÇÅÀÈÇÆÇÀÄÈÆÅÄÈÈÈÀÆÅÄ
éeìz íLà את אכל הוא שמא ספק, יש  אחד  כל לגבי שהרי – ÈÈÈ

àáé÷ò)החלב. éaø éøác).זה גורסים אין  הגמרא לפי –éaø ÄÀÅÇÄÂÄÈÇÄ

úçà úàhç íéàéáî íäéðL :øîBà ïBòîL,ביניהם ומתנים – ÄÀÅÀÅÆÀÄÄÇÈÇÇ
החטאת  ותהא לו  מחול בחטאת חברו חלק יהא החלב את שאכל  שמי

עליו. úçàכולה úàhç íéàéáî íéðL ïéà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÅÀÇÄÀÄÄÇÈÇÇ
באשם. לעיל הטעם כמבואר  –:iqei iax ixaca miwiicn `xnbaאבל

רבי קמא שתנא ומכאן קמא. תנא כדעת אחד, כל  מביא תלוי אשם

הוא. ezenk.יוסי dklde
i y y m e i
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Lã÷ ìL äëéúçå áìç ìL äëéúç,חתיכות שתי לפניו היו  – ÂÄÈÆÅÆÇÂÄÈÆÙÆ
קודש: של שהיא שומן  של ואחת חלב, של  úçàאחת úà ìëàÈÇÆÇÇ

éeìz íLà àéáî ,ìëà ïäî Bæéà òeãé ïéàå ,ïäî אף – ÅÆÀÅÈÇÅÅÆÈÇÅÄÈÈÈ
חייב הריהו מעילה ספק על הפוטרים חכמים תלוילדעת אשם כאן

הריהו  מעילה, ספק על המחייב עקיבא, רבי  ולדעת חלב; ספק על 
ספק  ועל חלב ספק על הספקות, שני  על  אחד תלוי  באשם כאן  יוצא

éàcå(רמב"ם ).מעילה íLàå úàhç àéáî ,äiðMä úà ìëàÈÇÆÇÀÄÈÅÄÇÈÀÈÈÇÇ
קודש. מבשר  שנהנה על  מעילות ואשם שאכל, החלב על  חטאת –

äæ ,äiðMä úà ìëàå øçà àáe ,äðBLàøä úà ãçà ìëàÈÇÆÈÆÈÄÈÈÇÅÀÈÇÆÇÀÄÈÆ
éeìz íLà àéáî äæå ,éeìz íLà àéáîאחד כל  שלגבי – ÅÄÈÈÈÀÆÅÄÈÈÈ

עקיבא, רבי לדעת ואף חלב. של  החתיכה את אכל  שמא ספק יש ואחד
תלויים, אשמות שני  להביא צריך  אחד  כל אין מעילה, ספק על  המחייב

אחד תלוי  אשם להביא דיו  אלא מעילה, ספק ועל חלב ספק (עיין על

שלמה "). úàhç"מלאכת  íéàéáî íäéðL :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÅÆÀÄÄÇÈ
íLàå חלק יהא החלב את שאכל שמי ביניהם, ומתנים בשותפות, – ÀÈÈ

את  שאכל ומי  עליו , כולה החטאת ותהא בחטאת לו  מחול חברו 
עליו. כולו האשם ויהא באשם, לו  מחול חברו חלק יהא éaøÇÄהקודש ,

íLàå úàhç íéàéáî íéðL ïéà :øîBà éñBé,בשותפות – ÅÅÅÀÇÄÀÄÄÇÈÀÈÈ
במשנה  בארנו וכבר  חטא; על  הבאים בקרבנות מועיל תנאי שאין

הסובר: קמא, תנא היינו  יוסי שרבי  dfeהקודמת ielz my` `ian df
.ielz my` `ian

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iyy wxt zezixk zkqn

ÊLã÷ áìç ìL äëéúçå áìç ìL äëéúç,ïäî úçà úà ìëà,ìëà ïäî Bæéà òeãé ïéàå–úàhç àéáî.éaø £¦¨¤¥¤©£¦¨¤¥¤Ÿ¤¨©¤©©¥¤§¥¨©¥¥¤¨©¥¦©¨©¦
àáé÷òøîBà:éeìz íLà àéáî.äiðMä úà ìëà–éàcå íLàå úBàhç ézL àéáî.äðBLàøä úà ãçà ìëà, £¦¨¥¥¦¨¨¨¨©¤©§¦¨¥¦§¥©¨§¨¨©©¨©¤¨¤¨¦¨

äiðMä úà ìëàå øçà àáe–úàhç àéáî äæ,úàhç àéáî äæå.àáé÷ò éaøøîBà:éeìz íLà àéáî äæ,äæå ¨©¥§¨©¤©§¦¨¤¥¦©¨§¤¥¦©¨©¦£¦¨¥¤¥¦¨¨¨§¤
éeìz íLà àéáî.ïBòîL éaøøîBà:úàhç äæ,úàhç äæå,ãçà íLà íéàéáî íäéðLe.éñBé éaøøîBà:ïéà ¥¦¨¨¨©¦¦§¥¤©¨§¤©¨§¥¤§¦¦¨¨¤¨©¦¥¥¥

ãçà íLà ïéàéáî íéðL. §©¦§¦¦¨¨¤¨
ÁøúBð áìç ìL äëéúçå áìç ìL äëéúç,ïäî úçà úà ìëà,ìëà ïäî Bæéà úà òeãé ïéàå–úàhç àéáî £¦¨¤¥¤©£¦¨¤¥¤¨¨©¤©©¥¤§¥¨©¤¥¥¤¨©¥¦©¨

éeìz íLàå.äiðMä úà ìëà–GL àéáîúBàhç L.äðBLàøä úà ãçà ìëà,ìëàå øçà àáeäiðMä úà §¨¨¨¨©¤©§¦¨¥¦¨©¨¨©¤¨¤¨¦¨¨©¥§¨©¤©§¦¨
–éeìz íLàå úàhç àéáî äæ,éeìz íLàå úàhç àéáî äæå.ïBòîL éaøøîBà:úàhç äæ,úàhç äæå,íäéðLe ¤¥¦©¨§¨¨¨§¤¥¦©¨§¨¨¨©¦¦§¥¤©¨§¤©¨§¥¤
áîúçà úàhç íéàé.éñBé éaøøîBà:àèç ìò äàa àéäL úàhç ìk–dúBà íéàéáî íéðL ïéà. §¦¦©¨©©©¦¥¥¨©¨¤¦¨¨©¥§¥§©¦§¦¦¨

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡éeìz íLà àéánä,àèç àHL Bì òãBðå,èçLð àHL ãò íà–øãòa äòøéå àöé;éøácøéàî éaø.íéîëçå ©¥¦¨¨¨§©¤¨¨¦©¤¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦

f.z`hg `ian 'ek ycew alg ly dkizge alg ly dkizg:ìëà áìç êùôð äîîã.xne` `aiwr 'xïéàå .úåìéòî ÷ôñ íåùî ,úàèçë éåìú íùà óà
:àáé÷ò éáøë äëìä.ze`hg izy `ian:úçà àìà áééç åðéà ,íéúðéá äòéãé íù äúéä àì íàù .úåîìòä éúùá ïìëàù àåäå.'eke ielz my` `ian df

:úåìéòî ÷ôñ íåùî éåìú íùà àéáî áìç ìëåà íåùî àéáäì êéøö àåäù úàèçä ìò óñåî.cg` my` oi`ian mdipye:ïéðúîå úåôúåùáiqei iax
.'ek xne`:åúåîë äëìäå àåä éñåé 'ø àî÷ àðúå

g.'ek xzep alg ly dkizge alg ly dkizgìò ìç øúåð øåñéàå .áìçë úøëá øúåðäù ,øúåð ìù ÷ôñ úîçî éåìú íùàå áìç íåùî úàèç àéáî
éñåî øåñéà àåäù éôì áìç øåñéà:ó.ze`hg yly `ianàéáî åðéà éëä åàì éàã .íéúðéá äòéãé åì äúéäù àåäå .øúåð íåùî úçàå áìç íåùî íéúù

,äèåøô äåù åá ïéà øúåð áåøã íåùî ,ìéòì éðúãë éàãå íùàå úåàèç ùìù àëä éðú àìã éàäå .øúåð íåùî úçàå áìç íåùî úçà ,úåàèç éúù àìà
:äèåøô íåùî úåçô ìò àá åðéà úåìéòî íùàå ,éãéîì éæç àìã.`hg lr d`a `idy z`hg lkéáø øáñã .àèç ìò äàá äðéàù úãìåé úàèç é÷åôàì

:äøôë éøñåçî ìù úàèç åìéôàå úåôúåùá äàá úàèç ïéàù ,äëìä ÷ñôå .àî÷ ÷øôá ïðéøîàãë ,éàðúáå úåôúåùá äúåà úåàéáî íéúùù éñåé
e`.xcra d`xie `vi .ielz my` `iand:äéì ùéã÷î àì äéì êéøö àìã ïåéë ,øéàî 'ø øáñã .íéøåîâ ïéìåçë åðàö øàù íò.a`zqiy cr drxi

`xephxa yexit
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Lã÷ áìç ìL äëéúçå áìç ìL äëéúçשתי לפניו היו  – ÂÄÈÆÅÆÇÂÄÈÆÅÆÙÆ
קודש : של  ואחת חולין של אחת חלב, של úçàחתיכות úà ìëàÈÇÆÇÇ

úàhç àéáî ,ìëà ïäî Bæéà òeãé ïéàå ,ïäîשתי שהרי – ÅÆÀÅÈÇÅÅÆÈÇÅÄÇÈ
בשגגה. חלב אכילת על  חטאת וחייב חלב, הן àáé÷òהחתיכות éaøÇÄÂÄÈ

àéáî :øîBàéeìz íLàתלוי אשם גם מביא החטאת על נוסף – ÅÅÄÈÈÈ
מעילה. ספק äiðMäמשום úà ìëàלו שנודע לאחר  את – שאכל ÈÇÆÇÀÄÈ

úBàhçהראשונה, ézL àéáî,חלב של  האכילות שתי על  – ÅÄÀÅÇÈ
אכל אם ברם, עבירות; לשתי אותן  מחלקת שבינתיים שהידיעה

אלא  חייב אינו בינתיים, ידיעה היתה שלא אחד, בהעלם שתיהן
אחת, éàcåחטאת íLàå חלב חתיכת אכל שהרי  מעילות, אשם – ÀÈÈÇÇ

בהקדש ; מעילה איסור על  גם עבר החלב איסור  ומלבד הקדש, של
והקדש הואיל  מקום מכל  איסור, על  חל איסור  שאין  פי  על ואף

לפיכך בהנאה, גם החלב נאסר הקדש ידי  שעל  מוסיף, איסור הוא
הוא  הדין מוסיף שבאיסור חלב, איסור  על הקדש  איסור כאן חל 

איסור  על  חל  àáe(רמב"ם).שאיסור  ,äðBLàøä úà ãçà ìëàÈÇÆÈÆÈÄÈÈ
úàhç àéáî äæå ,úàhç àéáî äæ ,äiðMä úà ìëàå øçàÇÅÀÈÇÆÇÀÄÈÆÅÄÇÈÀÆÅÄÇÈ

ודאי . חלב אכל  מהם אחד  כל  שהרי  –äæ :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÆ
éeìz íLà àéáî äæå ,éeìz íLà àéáî החטאת על נוסף – ÅÄÈÈÈÀÆÅÄÈÈÈ

מעילה. ספק משום תלוי  אשם אף אחד כל ïBòîLמביא éaøÇÄÄÀ
úàhç äæå ,úàhç äæ :øîBàשהרי חטאת, מביא אחד כל  – ÅÆÇÈÀÆÇÈ

חלב, אכל  ודאי  אחד ãçàכל íLà íéàéáî íäéðLe,בשותפות – ÀÅÆÀÄÄÈÈÆÈ
חברו  חלק יהא קודש , של  החלב את שאכל  שמי  ביניהם, ומתנים

עליו . האשם כל ויהא לו  מחול  ïéàבאשם :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÅ
ãçà íLà ïéàéáî íéðL במשניות הטעם שבארנו כמו – ÀÇÄÀÄÄÈÈÆÈ

הקודמות.
y c e w z a y
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äëéúçøúBð áìç ìL äëéúçå áìç ìLשתי לפניו  היו  – ÂÄÈÆÅÆÇÂÄÈÆÅÆÈ

לאחר הקרבן מן  שנשאר  נותר , של היתה מהן  ואחת חלב , של חתיכות

לאכילה: הראוי ïäîהזמן  úçà úà ìëà החתיכות משתי  אחת – ÈÇÆÇÇÅÆ
ìëàהללו , ïäî Bæéà úà òeãé ïéàåשל החתיכה את אכל  אם – ÀÅÈÇÆÅÅÆÈÇ

האחרת, החתיכה את או úàhçנותר, àéáîשהרי החלב, על  – ÅÄÇÈ
אכל, ודאי éeìzחלב íLàå,נותר של  החתיכה את אכל שמא – ÀÈÈÈ

ונותר הואיל חלב, איסור על  חל  נותר איסור שכן הנותר, על  גם וחייב
שנעשה  וכיון למזבח, מותר החלב היה שתחילה מוסיף, איסור הוא

למזבח. אף נאסר  äiðMäנותר  úà ìëà,השנייה החתיכה את גם – ÈÇÆÇÀÄÈ
GL àéáîúBàhç L בכגון כאן ומדובר  חלב, משום חטאות שתי – ÅÄÈÇÈ

ידיעה  לו שהיתה דהיינו  העלמות, בשני  החתיכות שתי את שאכל 
alg),בינתיים meyn zg` z`hg `l` `ian epi` ,ok `l m`y) וחטאת

מעילות, אשם להביא שצריך כאן, נישנה לא ולמה נותר . משום אחת

אין  נותר שרוב משום בגמרא, מבואר הטעם ההקדש? מן  נהנה שהרי 
פרוטה  משווה פחות על  מעילות אשם מביאים ואין פרוטה, שווה בו

ישראל"). ו "תפארת  טוב " יום "תוספות  äðBLàøä(עיין úà ãçà ìëàÈÇÆÈÆÈÄÈ
הללו, החתיכות מן אחת –äiðMä úà ìëàå øçà àáe ואין – ÈÇÅÀÈÇÆÇÀÄÈ

אכל , מהם אחד  כל  חתיכה איזו íLàåידוע úàhç àéáî äæÆÅÄÇÈÀÈÈ
áî äæå ,éeìzéeìz íLàå úàhç àé מביא מהם אחד כל – ÈÀÆÅÄÇÈÀÈÈÈ

נותר . ספק משום תלוי  ואשם חלב, משום øîBà:חטאת ïBòîL éaøÇÄÄÀÅ
úàhç äæå ,úàhç äæ,חלב משום חטאת מביא אחד כל – ÆÇÈÀÆÇÈ

úçà úàhç íéàéáî íäéðLe החטאת שתהא ביניהם, ומתנים – ÀÅÆÀÄÄÇÈÇÇ
נותר . של החתיכה את שאכל  úàhçלמי ìk :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÈÇÈ

dúBà íéàéáî íéðL ïéà ,àèç ìò äàa àéäLתנאי שאין  – ÆÄÈÈÇÅÀÅÀÇÄÀÄÄÈ
על באה שאינה יולדת, בחטאת ברם, חטא. על הבא בקרבן  מועיל 

ובתנאי בשותפות אותה מביאות ששתיים יוסי , רבי  סובר (enkחטא,
,`id dkldde .(c ,` lirl epipyy ואפילו בשותפות, באה חטאת כל  שאין 

יולדת dxtk).חטאת ixqegn ly z`hg)
א ה נ ש מ ר ו א ב

éeìz íLà àéánä,עבירה ספק על –àèç àHL Bì òãBðå– ÇÅÄÈÈÈÀÇÆÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn



קצז e dpyn iying wxt zezixk zkqn

éeìz.äiðMä úà ìëà–éàcå íLà àéáî.äðBLàøä úà ãçà ìëà,äiðMä úà ìëàå øçà àáe–àéáî äæ ¨¨©¤©§¦¨¥¦¨¨©©¨©¤¨¤¨¦¨¨©¥§¨©¤©§¦¨¤¥¦
éeìz íLà,éeìz íLà àéáî äæå;éøácàáé÷ò éaø.ïBòîL éaøøîBà:ãçà íLà íéàéáî íäéðL.éñBé éaø ¨¨¨§¤¥¦¨¨¨¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¥§¥¤§¦¦¨¨¤¨©¦¥

øîBà:ãçà íLà íéàéáî íéðL ïéà. ¥¥§©¦§¦¦¨¨¤¨
‰áìç ìL äëéúçå ïélç ìL äëéúç,ïäî úçà ìëà,ìëà ïäî Bæéà òeãé ïéàå–éeìz íLà àéáî.úà ìëà £¦¨¤ª¦©£¦¨¤¥¤¨©©©¥¤§¥¨©¥¥¤¨©¥¦¨¨¨¨©¤

äiðMä–úàhç àéáî.äðBLàøä úà ãçà ìëà,äiðMä úà ìëàå øçà àáe–éeìz íLà àéáî äæ,àéáî äæå ©§¦¨¥¦©¨¨©¤¨¤¨¦¨¨©¥§¨©¤©§¦¨¤¥¦¨¨¨§¤¥¦
éeìz íLà.éøác)(àáé÷ò éaø.ïBòîL éaøøîBà:íäéðLúçà úàhç íéàéáî.éñBé éaøøîBà:ïéàíéðL ¨¨¨¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¥§¥¤§¦¦©¨©©©¦¥¥¥§©¦

úçà úàhç íéàéáî. §¦¦©¨©©
ÂLã÷ ìL äëéúçå áìç ìL äëéúç,ìëàïäî úçà úà,ìëà ïäî Bæéà òeãé ïéàå–éeìz íLà àéáî. £¦¨¤¥¤©£¦¨¤Ÿ¤¨©¤©©¥¤§¥¨©¥¥¤¨©¥¦¨¨¨

äiðMä úà ìëà–éàcå íLàå úàhç àéáî.äðBLàøä úà ãçà ìëà,äiðMä úà ìëàå øçà àáe–àéáî äæ ¨©¤©§¦¨¥¦©¨§¨¨©©¨©¤¨¤¨¦¨¨©¥§¨©¤©§¦¨¤¥¦
éeìz íLà,éeìz íLà àéáî äæå.ïBòîL éaøøîBà:íLàå úàhç íéàéáî íäéðL.éñBé éaøøîBà:íéðL ïéà ¨¨¨§¤¥¦¨¨¨©¦¦§¥§¥¤§¦¦©¨§¨¨©¦¥¥¥§©¦
ç íéàéáîíLàå úàh. §¦¦©¨§¨¨

c.aiign `aiwr 'xe:úåìéòî ÷ôñ ìò éåìú íùà áééçîã ,äéîòèì àáé÷ò 'ø.cg` my` oi`ian mdipyúìëà äúà íà äæì äæ øîàéå ,úåôúåùá
:êéìò åìåë íùà àäéå êì ìåçî é÷ìç àäé ùãå÷ ìù äëéúçä.cg` my` mi`ian mipy oi`íäéðù íéîëç éøáãë íà àìà ,úåðáø÷á éàðú äéì úéìã

ùà íéàéáî ïéàù íéîëçë äëìäå .éåìú íùà àéáî ãçà ìë àáé÷ò 'øë éà ,íéøåèô:úåìéòî ÷ôñ ìò éåìú í
d.zg` z`hg:ìéòì àðùéøôãë äæ íò äæ äðúîå.zg` z`hg oi`ian mipy oi`àðú åðééäå .áìçä úëéúç íåùî ,ãçå ãç ìë éúééî éåìú íùà ìáà

:åúåîë äëìäå àåä éñåé 'ø àî÷ àðúã ,ïì òîùî÷ àäå .àî÷
e.ielz my` `ian 'ek ycew ly dkizge alg ly dkizgäëéúç íåùî ,áééçã åãåî àëä ,úåìéòî ÷ôñ ìò éåìú íùà íéàéáî ïéà éøîàã ïðáøì åìéôà

:áìç ìù.i`ce my`e z`hg `ian:éàãå íùà ùãå÷ ìù øùá ìòå ,úàèç àéáî áìç ìù äëéúçä ìò.my`e z`hgéúìëà éðà íà ,äðúîå .úåôúåùá
ìåçî íùàá ê÷ìçå êì ìåçî úàèçá é÷ìç àäé áìç äúàå ùãå÷ éúìëà éðà íàå .éì ìåçî úàèçá ê÷ìçå êì ìåçî íùàá é÷ìç àäé ùãå÷ äúàå áìç

:éì.my`e z`hg mi`ian mipy oi`éñåé 'ø àåä àî÷ àðúã ïì òîùî÷ àäå .àî÷ àðú åðééäå .éåìú íùà àéáî äæå éåìú íùà àéáî äæ àìà ,úåôúåùá
:åúåîë äëìäå

`xephxa yexit

הללו, ìëàהחתיכות ïäî Bæéà òeãé ïéàå שמא הוא וחושש  – ÀÅÈÇÅÅÆÈÇ
בקודש , מועל  ונמצא אכל  קודש של אשם øeètחתיכה מקרבן – È

מעילות. בספק שפוטרים הקודמת במשנה חכמים כדעת éaøÇÄתלוי ,
éeìz íLàa áiçî àáé÷ò שמחייב הקודמת, במשנה כשיטתו  – ÂÄÈÀÇÅÀÈÈÈ

מעילה ספק על תלוי  dnly",אשם zk`ln"e "l`xyi zx`tz" oiir)
.(oetxh iaxl `aiwr iax dceny ,lirl epipyy zhren dlirn oipraìëàÈÇ

äiðMä úà,כך אחר –éàcå íLà àéáîשהרי מעילות, אשם – ÆÇÀÄÈÅÄÈÈÇÇ
קודש. של  החתיכה את אכל äðBLàøäודאי úà ãçà ìëà– ÈÇÆÈÆÈÄÈ

החתיכות, משתי äiðMäאחת úà ìëàå øçà àáeפי על  אף – ÈÇÅÀÈÇÆÇÀÄÈ
קודש , של  החתיכה את אכל ודאי  מהם íLàשאחד  àéáî äæÆÅÄÈÈ

éeìz íLà àéáî äæå ,éeìz,תלוי אשם מביא מהם אחד כל  – ÈÀÆÅÄÈÈÈ
àáé÷ò éaø éøác הוא אם ספק, יש  מהם אחד  כל לגבי שהרי – ÄÀÅÇÄÂÄÈ

בהקדש . ãçàמעל  íLà íéàéáî íäéðL :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÅÆÀÄÄÈÈÆÈ
החתיכה  את שאכל  מי  שכל  ביניהם, ומתנים בשותפות, מעילות אשם –

עליו . כולו  מעילות אשם ויהא לו, מחול חברו  חלק יהא קודש , של
ãçà íLà íéàéáî íéðL ïéà :øîBà éñBé éaøתנאי שאין – ÇÄÅÅÅÀÇÄÀÄÄÈÈÆÈ

פטורים, שניהם חכמים כדעת אם אלא חטא, על הבא בקרבן מועיל 
תלוי. אשם מביא אחד כל עקיבא רבי כדעת minkgkאם dklde שאין

מעילה. ספק על  תלוי אשם מביאים

ה ה נ ש מ ר ו א ב

áìç ìL äëéúçå ïélç ìL äëéúç,חתיכות שתי לפניו היו  – ÂÄÈÆËÄÇÂÄÈÆÅÆ
חלב: של  ואחת חולין, של  שהיא שומן , של ïäî,אחת úçà ìëàÈÇÇÇÅÆ
éeìz íLà àéáî ,ìëà ïäî Bæéà òeãé ïéàå.חלב אכל שמא – ÀÅÈÇÅÅÆÈÇÅÄÈÈÈ

äiðMä úà ìëà,השניה החתיכה את כך אחר אכל  אם –àéáî ÈÇÆÇÀÄÈÅÄ
úàhç.חלב אכל  ודאי  שהרי  –àáe ,äðBLàøä úà ãçà ìëà ÇÈÈÇÆÈÆÈÄÈÈ

àéáî äæå ,éeìz íLà àéáî äæ ,äiðMä úà ìëàå øçàÇÅÀÈÇÆÇÀÄÈÆÅÄÈÈÈÀÆÅÄ
éeìz íLà את אכל הוא שמא ספק, יש  אחד  כל לגבי שהרי – ÈÈÈ

àáé÷ò)החלב. éaø éøác).זה גורסים אין  הגמרא לפי –éaø ÄÀÅÇÄÂÄÈÇÄ

úçà úàhç íéàéáî íäéðL :øîBà ïBòîL,ביניהם ומתנים – ÄÀÅÀÅÆÀÄÄÇÈÇÇ
החטאת  ותהא לו  מחול בחטאת חברו חלק יהא החלב את שאכל  שמי

עליו. úçàכולה úàhç íéàéáî íéðL ïéà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÅÀÇÄÀÄÄÇÈÇÇ
באשם. לעיל הטעם כמבואר  –:iqei iax ixaca miwiicn `xnbaאבל

רבי קמא שתנא ומכאן קמא. תנא כדעת אחד, כל  מביא תלוי אשם

הוא. ezenk.יוסי dklde
i y y m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

Lã÷ ìL äëéúçå áìç ìL äëéúç,חתיכות שתי לפניו היו  – ÂÄÈÆÅÆÇÂÄÈÆÙÆ
קודש: של שהיא שומן  של ואחת חלב, של  úçàאחת úà ìëàÈÇÆÇÇ

éeìz íLà àéáî ,ìëà ïäî Bæéà òeãé ïéàå ,ïäî אף – ÅÆÀÅÈÇÅÅÆÈÇÅÄÈÈÈ
חייב הריהו מעילה ספק על הפוטרים חכמים תלוילדעת אשם כאן

הריהו  מעילה, ספק על המחייב עקיבא, רבי  ולדעת חלב; ספק על 
ספק  ועל חלב ספק על הספקות, שני  על  אחד תלוי  באשם כאן  יוצא

éàcå(רמב"ם ).מעילה íLàå úàhç àéáî ,äiðMä úà ìëàÈÇÆÇÀÄÈÅÄÇÈÀÈÈÇÇ
קודש. מבשר  שנהנה על  מעילות ואשם שאכל, החלב על  חטאת –

äæ ,äiðMä úà ìëàå øçà àáe ,äðBLàøä úà ãçà ìëàÈÇÆÈÆÈÄÈÈÇÅÀÈÇÆÇÀÄÈÆ
éeìz íLà àéáî äæå ,éeìz íLà àéáîאחד כל  שלגבי – ÅÄÈÈÈÀÆÅÄÈÈÈ

עקיבא, רבי לדעת ואף חלב. של  החתיכה את אכל  שמא ספק יש ואחד
תלויים, אשמות שני  להביא צריך  אחד  כל אין מעילה, ספק על  המחייב

אחד תלוי  אשם להביא דיו  אלא מעילה, ספק ועל חלב ספק (עיין על

שלמה "). úàhç"מלאכת  íéàéáî íäéðL :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÅÆÀÄÄÇÈ
íLàå חלק יהא החלב את שאכל שמי ביניהם, ומתנים בשותפות, – ÀÈÈ

את  שאכל ומי  עליו , כולה החטאת ותהא בחטאת לו  מחול חברו 
עליו. כולו האשם ויהא באשם, לו  מחול חברו חלק יהא éaøÇÄהקודש ,

íLàå úàhç íéàéáî íéðL ïéà :øîBà éñBé,בשותפות – ÅÅÅÀÇÄÀÄÄÇÈÀÈÈ
במשנה  בארנו וכבר  חטא; על  הבאים בקרבנות מועיל תנאי שאין

הסובר: קמא, תנא היינו  יוסי שרבי  dfeהקודמת ielz my` `ian df
.ielz my` `ian

izdw - zex`ean zeipyn
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ÊLã÷ áìç ìL äëéúçå áìç ìL äëéúç,ïäî úçà úà ìëà,ìëà ïäî Bæéà òeãé ïéàå–úàhç àéáî.éaø £¦¨¤¥¤©£¦¨¤¥¤Ÿ¤¨©¤©©¥¤§¥¨©¥¥¤¨©¥¦©¨©¦
àáé÷òøîBà:éeìz íLà àéáî.äiðMä úà ìëà–éàcå íLàå úBàhç ézL àéáî.äðBLàøä úà ãçà ìëà, £¦¨¥¥¦¨¨¨¨©¤©§¦¨¥¦§¥©¨§¨¨©©¨©¤¨¤¨¦¨

äiðMä úà ìëàå øçà àáe–úàhç àéáî äæ,úàhç àéáî äæå.àáé÷ò éaøøîBà:éeìz íLà àéáî äæ,äæå ¨©¥§¨©¤©§¦¨¤¥¦©¨§¤¥¦©¨©¦£¦¨¥¤¥¦¨¨¨§¤
éeìz íLà àéáî.ïBòîL éaøøîBà:úàhç äæ,úàhç äæå,ãçà íLà íéàéáî íäéðLe.éñBé éaøøîBà:ïéà ¥¦¨¨¨©¦¦§¥¤©¨§¤©¨§¥¤§¦¦¨¨¤¨©¦¥¥¥

ãçà íLà ïéàéáî íéðL. §©¦§¦¦¨¨¤¨
ÁøúBð áìç ìL äëéúçå áìç ìL äëéúç,ïäî úçà úà ìëà,ìëà ïäî Bæéà úà òeãé ïéàå–úàhç àéáî £¦¨¤¥¤©£¦¨¤¥¤¨¨©¤©©¥¤§¥¨©¤¥¥¤¨©¥¦©¨

éeìz íLàå.äiðMä úà ìëà–GL àéáîúBàhç L.äðBLàøä úà ãçà ìëà,ìëàå øçà àáeäiðMä úà §¨¨¨¨©¤©§¦¨¥¦¨©¨¨©¤¨¤¨¦¨¨©¥§¨©¤©§¦¨
–éeìz íLàå úàhç àéáî äæ,éeìz íLàå úàhç àéáî äæå.ïBòîL éaøøîBà:úàhç äæ,úàhç äæå,íäéðLe ¤¥¦©¨§¨¨¨§¤¥¦©¨§¨¨¨©¦¦§¥¤©¨§¤©¨§¥¤
áîúçà úàhç íéàé.éñBé éaøøîBà:àèç ìò äàa àéäL úàhç ìk–dúBà íéàéáî íéðL ïéà. §¦¦©¨©©©¦¥¥¨©¨¤¦¨¨©¥§¥§©¦§¦¦¨

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡éeìz íLà àéánä,àèç àHL Bì òãBðå,èçLð àHL ãò íà–øãòa äòøéå àöé;éøácøéàî éaø.íéîëçå ©¥¦¨¨¨§©¤¨¨¦©¤¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦

f.z`hg `ian 'ek ycew alg ly dkizge alg ly dkizg:ìëà áìç êùôð äîîã.xne` `aiwr 'xïéàå .úåìéòî ÷ôñ íåùî ,úàèçë éåìú íùà óà
:àáé÷ò éáøë äëìä.ze`hg izy `ian:úçà àìà áééç åðéà ,íéúðéá äòéãé íù äúéä àì íàù .úåîìòä éúùá ïìëàù àåäå.'eke ielz my` `ian df

:úåìéòî ÷ôñ íåùî éåìú íùà àéáî áìç ìëåà íåùî àéáäì êéøö àåäù úàèçä ìò óñåî.cg` my` oi`ian mdipye:ïéðúîå úåôúåùáiqei iax
.'ek xne`:åúåîë äëìäå àåä éñåé 'ø àî÷ àðúå

g.'ek xzep alg ly dkizge alg ly dkizgìò ìç øúåð øåñéàå .áìçë úøëá øúåðäù ,øúåð ìù ÷ôñ úîçî éåìú íùàå áìç íåùî úàèç àéáî
éñåî øåñéà àåäù éôì áìç øåñéà:ó.ze`hg yly `ianàéáî åðéà éëä åàì éàã .íéúðéá äòéãé åì äúéäù àåäå .øúåð íåùî úçàå áìç íåùî íéúù

,äèåøô äåù åá ïéà øúåð áåøã íåùî ,ìéòì éðúãë éàãå íùàå úåàèç ùìù àëä éðú àìã éàäå .øúåð íåùî úçàå áìç íåùî úçà ,úåàèç éúù àìà
:äèåøô íåùî úåçô ìò àá åðéà úåìéòî íùàå ,éãéîì éæç àìã.`hg lr d`a `idy z`hg lkéáø øáñã .àèç ìò äàá äðéàù úãìåé úàèç é÷åôàì

:äøôë éøñåçî ìù úàèç åìéôàå úåôúåùá äàá úàèç ïéàù ,äëìä ÷ñôå .àî÷ ÷øôá ïðéøîàãë ,éàðúáå úåôúåùá äúåà úåàéáî íéúùù éñåé
e`.xcra d`xie `vi .ielz my` `iand:äéì ùéã÷î àì äéì êéøö àìã ïåéë ,øéàî 'ø øáñã .íéøåîâ ïéìåçë åðàö øàù íò.a`zqiy cr drxi

`xephxa yexit

ז ה נ ש מ ר ו א ב

Lã÷ áìç ìL äëéúçå áìç ìL äëéúçשתי לפניו היו  – ÂÄÈÆÅÆÇÂÄÈÆÅÆÙÆ
קודש : של  ואחת חולין של אחת חלב, של úçàחתיכות úà ìëàÈÇÆÇÇ

úàhç àéáî ,ìëà ïäî Bæéà òeãé ïéàå ,ïäîשתי שהרי – ÅÆÀÅÈÇÅÅÆÈÇÅÄÇÈ
בשגגה. חלב אכילת על  חטאת וחייב חלב, הן àáé÷òהחתיכות éaøÇÄÂÄÈ

àéáî :øîBàéeìz íLàתלוי אשם גם מביא החטאת על נוסף – ÅÅÄÈÈÈ
מעילה. ספק äiðMäמשום úà ìëàלו שנודע לאחר  את – שאכל ÈÇÆÇÀÄÈ

úBàhçהראשונה, ézL àéáî,חלב של  האכילות שתי על  – ÅÄÀÅÇÈ
אכל אם ברם, עבירות; לשתי אותן  מחלקת שבינתיים שהידיעה

אלא  חייב אינו בינתיים, ידיעה היתה שלא אחד, בהעלם שתיהן
אחת, éàcåחטאת íLàå חלב חתיכת אכל שהרי  מעילות, אשם – ÀÈÈÇÇ

בהקדש ; מעילה איסור על  גם עבר החלב איסור  ומלבד הקדש, של
והקדש הואיל  מקום מכל  איסור, על  חל איסור  שאין  פי  על ואף

לפיכך בהנאה, גם החלב נאסר הקדש ידי  שעל  מוסיף, איסור הוא
הוא  הדין מוסיף שבאיסור חלב, איסור  על הקדש  איסור כאן חל 

איסור  על  חל  àáe(רמב"ם).שאיסור  ,äðBLàøä úà ãçà ìëàÈÇÆÈÆÈÄÈÈ
úàhç àéáî äæå ,úàhç àéáî äæ ,äiðMä úà ìëàå øçàÇÅÀÈÇÆÇÀÄÈÆÅÄÇÈÀÆÅÄÇÈ

ודאי . חלב אכל  מהם אחד  כל  שהרי  –äæ :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÆ
éeìz íLà àéáî äæå ,éeìz íLà àéáî החטאת על נוסף – ÅÄÈÈÈÀÆÅÄÈÈÈ

מעילה. ספק משום תלוי  אשם אף אחד כל ïBòîLמביא éaøÇÄÄÀ
úàhç äæå ,úàhç äæ :øîBàשהרי חטאת, מביא אחד כל  – ÅÆÇÈÀÆÇÈ

חלב, אכל  ודאי  אחד ãçàכל íLà íéàéáî íäéðLe,בשותפות – ÀÅÆÀÄÄÈÈÆÈ
חברו  חלק יהא קודש , של  החלב את שאכל  שמי  ביניהם, ומתנים

עליו . האשם כל ויהא לו  מחול  ïéàבאשם :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÅ
ãçà íLà ïéàéáî íéðL במשניות הטעם שבארנו כמו – ÀÇÄÀÄÄÈÈÆÈ

הקודמות.
y c e w z a y

ח ה נ ש מ ר ו א ב

äëéúçøúBð áìç ìL äëéúçå áìç ìLשתי לפניו  היו  – ÂÄÈÆÅÆÇÂÄÈÆÅÆÈ

לאחר הקרבן מן  שנשאר  נותר , של היתה מהן  ואחת חלב , של חתיכות

לאכילה: הראוי ïäîהזמן  úçà úà ìëà החתיכות משתי  אחת – ÈÇÆÇÇÅÆ
ìëàהללו , ïäî Bæéà úà òeãé ïéàåשל החתיכה את אכל  אם – ÀÅÈÇÆÅÅÆÈÇ

האחרת, החתיכה את או úàhçנותר, àéáîשהרי החלב, על  – ÅÄÇÈ
אכל, ודאי éeìzחלב íLàå,נותר של  החתיכה את אכל שמא – ÀÈÈÈ

ונותר הואיל חלב, איסור על  חל  נותר איסור שכן הנותר, על  גם וחייב
שנעשה  וכיון למזבח, מותר החלב היה שתחילה מוסיף, איסור הוא

למזבח. אף נאסר  äiðMäנותר  úà ìëà,השנייה החתיכה את גם – ÈÇÆÇÀÄÈ
GL àéáîúBàhç L בכגון כאן ומדובר  חלב, משום חטאות שתי – ÅÄÈÇÈ

ידיעה  לו שהיתה דהיינו  העלמות, בשני  החתיכות שתי את שאכל 
alg),בינתיים meyn zg` z`hg `l` `ian epi` ,ok `l m`y) וחטאת

מעילות, אשם להביא שצריך כאן, נישנה לא ולמה נותר . משום אחת

אין  נותר שרוב משום בגמרא, מבואר הטעם ההקדש? מן  נהנה שהרי 
פרוטה  משווה פחות על  מעילות אשם מביאים ואין פרוטה, שווה בו

ישראל"). ו "תפארת  טוב " יום "תוספות  äðBLàøä(עיין úà ãçà ìëàÈÇÆÈÆÈÄÈ
הללו, החתיכות מן אחת –äiðMä úà ìëàå øçà àáe ואין – ÈÇÅÀÈÇÆÇÀÄÈ

אכל , מהם אחד  כל  חתיכה איזו íLàåידוע úàhç àéáî äæÆÅÄÇÈÀÈÈ
áî äæå ,éeìzéeìz íLàå úàhç àé מביא מהם אחד כל – ÈÀÆÅÄÇÈÀÈÈÈ

נותר . ספק משום תלוי  ואשם חלב, משום øîBà:חטאת ïBòîL éaøÇÄÄÀÅ
úàhç äæå ,úàhç äæ,חלב משום חטאת מביא אחד כל – ÆÇÈÀÆÇÈ

úçà úàhç íéàéáî íäéðLe החטאת שתהא ביניהם, ומתנים – ÀÅÆÀÄÄÇÈÇÇ
נותר . של החתיכה את שאכל  úàhçלמי ìk :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÈÇÈ

dúBà íéàéáî íéðL ïéà ,àèç ìò äàa àéäLתנאי שאין  – ÆÄÈÈÇÅÀÅÀÇÄÀÄÄÈ
על באה שאינה יולדת, בחטאת ברם, חטא. על הבא בקרבן  מועיל 

ובתנאי בשותפות אותה מביאות ששתיים יוסי , רבי  סובר (enkחטא,
,`id dkldde .(c ,` lirl epipyy ואפילו בשותפות, באה חטאת כל  שאין 

יולדת dxtk).חטאת ixqegn ly z`hg)
א ה נ ש מ ר ו א ב

éeìz íLà àéánä,עבירה ספק על –àèç àHL Bì òãBðå– ÇÅÄÈÈÈÀÇÆÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn



`קצח dpyn iyy wxt zezixk zkqn

íéøîBà:áàzñiL ãò äòøé,øënéå,äáãðì åéîc eìtéå.øæòéìà éaøøîBà:áø÷é,äæ àèç ìò àa Bðéà íàL, §¦¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨©¦¡¦¤¤¥¦§©¤¦¥¨©¥§¤
øçà àèç ìò àa àeä éøä.Bì òãBð èçLpMî íà–CôMé ícä,äôøOä úéáì àöé øNaäå.ícä ÷øæð– £¥¨©¥§©¥¦¦¤¦§©©©¨¦¨¥§©¨¨¥¥§¥©§¥¨¦§©©¨

ìëàé øNaä.éñBé éaøøîBà:ñBka ícä elôà–÷øfé,ìëàé øNaäå. ©¨¨¥¨¥©¦¥¥£¦©¨©¦¨¥§©¨¨¥¨¥

àéáäì äáãðì åéîã åìôéå íåî åá ìåôéù ãò äòøé êëìä ,êøèöé àìù ô"òàå äéì ùéã÷îå øîâ ,àèçä ÷ôñî àøéúîå äùøôää úòùá åô÷åð åáìù êåúîã
:íéîëçë äëìäå .äáãð úìåò ïäî.jtyi mcdùã÷îáù äîàì[äøæòáù ì"ö]:.dtixyd zialä ,äøåá÷ íéðåòè äøæòá åèçùðù ïéìåçã â"òàåçáæë éåä éà

:äôéøù ïåòèù ìåñô.mcd wxfp:åì òãåðù íãå÷.lk`iøîà àðîçøã .øùáä('ä àø÷éå)éîð àëäå .äòéãé àäú àì äçéìñ úòùá ,åì çñðå òãé àì àåäå
:øùë éåìú íùà äéì äåäå ,å÷éôñ úøôë ìë øîâ éøäå ,äòéãé äúéä àì äçéìñ úòù åðééäã íãä ú÷éøæ úòùá.wxfi qeka mcd elit`éñåé éáø øáñã

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .äòéãé åì äúéäù íãå÷ øáë íãä ÷øæð åìéàë éåäå ,éîã ÷åøæë ÷øæéì ãîåòä ìëå ,áø÷éì ìåñôä úà ïéùã÷î úøù éìë

`xephxa yexit

שומן , של  ואחת חלב של אחת חתיכות, שתי  לפניו  שהיו  ואכלכגון 

כך ואחר תלוי , אשם והפריש אכל , איזו  ידוע היה ולא מהן, אחת
שומן , של  החתיכה את שאכל èçLðנתברר, àHL ãò íà אם – ÄÇÆÄÀÇ

חטא, שלא לו נודע הקרבן שנשחט øãòaקודם äòøéå àöé עם – ÅÅÀÄÀÆÈÅÆ
גמורים, כחולין צאנו , øéàîשאר  éaø éøác, טעמו מבואר בגמרא – ÄÀÅÇÄÅÄ

כלומר הקדישו, לא תלוי , לאשם צריך  שאינו  כיון  סובר: שהוא
לו  שנודע וכיון  לו , צריך שיהא דעת על  אלא הפרישו לא כשהפרישו 

הפרשתו , בשעת לו צריך  היה שלא למפרע הדבר  נתגלה חטא, שלא
בעדר. וירעה ויצא חולין, הוא הרי  äòøéהלכך :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÀÆ

áàzñiL ãò,מום בו  שיפול עד  –øënéå,כך אחר  –åéîc eìtéå ÇÆÄÀÈÅÀÄÈÅÀÄÀÈÈ
äáãðìלשופר –(daizl epiid) עולות ממעותיו שהקריבו שבמקדש  ÄÀÈÈ

נוקפו  שלבו  מתוך  הקרבן , את שכשהפריש חכמים, של  טעמם נדבה.
אף  הלכך  לו ; יצטרך כשלא אף מספק והקדישו  בלבו גמר  חטא, שמא

שיסתאב  עד ירעה מספק, אף מוקדש והיה הואיל  חטא, שלא לו כשנודע
לנדבה. דמיו  ויפלו  áø÷éויימכר  :øîBà øæòéìà éaø האשם – ÇÄÁÄÆÆÅÄÀÇ

àèçהתלוי , ìò àa àeä éøä ,äæ àèç ìò àa Bðéà íàLÆÄÅÈÇÅÀÆÂÅÈÇÅÀ
øçà לשיטתו הולך אליעזר  רבי  –,(b dpyn oldl) אשם אדם שמתנדב ÇÅ

הלכך חטא, לספק לחשוש לאדם יש יום שבכל  לפי  יום, בכל תלוי 

אחר. חטא ספק על התלוי  האשם את הוא èçLpMîמקריב íà– ÄÄÆÄÀÇ
הקרבן , נשחט שכבר  Bìלאחר  òãBð,חטא שלא –CôMé ícä– ÇÇÈÄÈÅ

שבעזרה, המים äôøOäלאמת úéáì àöé øNaäå כדין להישרף, – ÀÇÈÈÅÅÀÅÇÀÅÈ
שריפה. שטעון שנפסל, ícäקרבן ÷øæð שלא לו נודע כך  ואחר  – ÄÀÇÇÈ

ìëàéחטא, øNaäבו שנאמר כשר , תלוי אשם כדין ה ,– (ויקרא ÇÈÈÅÈÅ
ידיעה,יח ): לו  תהא לא סליחה בשעת – לו " ונסלח ידע לא "והוא

בספק  היה עדיין הסליחה, שעת שהיא הדם, זריקת בשעת כאן ואף
כשר . תלוי אשם זה הרי  הלכך  ספיקו, כפרת כל  גמר  והרי éaøÇÄחטא,

ñBka ícä elôà :øîBà éñBé שלא לו  ונודע נזרק, לא ועדיין  – ÅÅÂÄÇÈÇ
הדם,øfé÷חטא, –ìëàé øNaäåשסובר כשר, תלוי  אשם כדין – ÄÈÅÀÇÈÈÅÈÅ

כבר שהדם כאן  ואף ליקרב, הפסול  את מקדשים שרת כלי יוסי: רבי
אף  ליקרב, הקרבן את מקדש  הריהו שרת, מכלי  שהוא בכוס נתקבל

חטא שלא לו שנודע פי גרשום );על רבנו בטעמו (גמרא ; מוסיפים ויש 
ליזרק  העומד וכל ליקרב, הפסול את מקדשים שרת שכלי  יוסי, רבי של

לו שנודע קודם הדם נזרק כאילו  זה והרי  הוא, ברטנורא ;כזרוק (רמב "ם;

ישראל"). iqei."תפארת iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc zay(oey`x meil)

àáé÷ò éaø àlà`id ixd zeper yng jeza zhletdy xn`y ¤¨©¦£¦¨
,d`nhïàîk,iqei iaxk `le minkgk `l ,xaeq `ed in enk - §©

meia wx eyxty xg`ny ,xeaql leki epi`y i`cea minkgk
,iqei iaxk xeaql leki epi` mb mle` ,zeper yng o`k oi` iying
meid zvwny ,epicia `ed llke ,'mini' wx exkfp weqta ixdy
elah zay lilae ,iriax mei seqa yextl eligziy jka ice ,elekk

.zeper rax` wx o`k yie ,ozxdhl
:`xnbd zvxzníìBòìaiwr iaxxaeq `éñBé éaøkxne`y §¨§©¦¥

mb `ed xaeq mle` ,iriaxa eyxty,äáäà øa àãà áø øîàãk¦§¨©©£¨©©£¨
yäLîz` renyl ,dxez ozn mcewy minia ipiq xdl dlryk Ÿ¤

,'d ixacå ,äìò äîkLäaixac z` mrl xnel xddn cxiyk mb §©§¨¨¨¨§
,'dáéúëc ,äìò äîkLäa ,ãøé äîkLäadlryk elv` xn`py - §©§¨¨¨©§©§¨¨¨¨¦§¦

(c cl zeny) zeipyd zegeld z` lawl xdlø÷aá äLî íkLiå'©©§¥Ÿ¤©Ÿ¤
,'éðéñ øä ìà ìòiå.dnkyda dler didy ixdáéúëc ,ãøé äîkLäa ©©©¤©¦©§©§¨¨¨©¦§¦

zeny) xdl elri `ly mrd z` fxfl edevy dxezd zlaw oipra

,(ck hiäî ,äéiìòì äãéøé Léwî ,'Cnò ïøäàå äzà úéìòå ãø Cì'¤¥§¨¦¨©¨§©£Ÿ¦¨©¦§¦¨©£¦¨¨
,äîkLäa äãéøé óà äîkLäa äéiìòdcixid lr o`kn cenll yie £¦¨§©§¨¨©§¦¨§©§¨¨

xdd on dWn cxie' (ci hi my) xn`py ,dyixtd lr mze` devyk©¥¤Ÿ¤¦¨¨
myixtdy jkne ,xweaa dzidy ,'mrd z` WCwie mrd l ¤̀¨¨©§©¥¤¨¨

.zenily zeper yng lr dxezd dcitwdy gken ,xweaa
:`aiwr iax lr dywn `xnbdeäì àøîéîì déì änìdn myl - ¨¨¥§¥§¨§

,xweaa dyixtd zevn z` mdl xnel jxved,àðeä áø øîà àäå§¨¨©©¨
,íBia ïäéúBhî ïéLnLî ïéàå ïä íéLBã÷ ìàøNéjxc df oi`y itl ¦§¨¥§¦¥§¥§©§¦¦¥¤©

:`xnbd zvxzn .meia miyxet eid eieeiv `la mb ok m`e ,zeripv
àä[ixd-]øzeî ìôà úéa äéä íà ,àáø øîà.meia ynylåcer ¨¨©¨¨¦¨¨©¦¨¥¨§

àîézéàå ,àáø øîà[mixne` yie-],íëç ãéîìz ,àtt áø`edy ¨©¨¨§¦¥¨©¨¨©§¦¨¨
,lkzqi `l i`ceae repvøzeîe Búélèa ìéôàîziaa mb ynyl ©£¦§©¦¨

jxved ,meia ynyl xyt`y mipte` mpyiy xg`ne .lt` epi`y
ozn mcew ozhiltn xdhidl elkeiy ick ,myixtdl epiax dyn

.`aiwr iax ixacke ,dxez
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íéøîBà:áàzñiL ãò äòøé,øënéå,äáãðì åéîc eìtéå.øæòéìà éaøøîBà:áø÷é,äæ àèç ìò àa Bðéà íàL, §¦¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨©¦¡¦¤¤¥¦§©¤¦¥¨©¥§¤
øçà àèç ìò àa àeä éøä.Bì òãBð èçLpMî íà–CôMé ícä,äôøOä úéáì àöé øNaäå.ícä ÷øæð– £¥¨©¥§©¥¦¦¤¦§©©©¨¦¨¥§©¨¨¥¥§¥©§¥¨¦§©©¨

ìëàé øNaä.éñBé éaøøîBà:ñBka ícä elôà–÷øfé,ìëàé øNaäå. ©¨¨¥¨¥©¦¥¥£¦©¨©¦¨¥§©¨¨¥¨¥

àéáäì äáãðì åéîã åìôéå íåî åá ìåôéù ãò äòøé êëìä ,êøèöé àìù ô"òàå äéì ùéã÷îå øîâ ,àèçä ÷ôñî àøéúîå äùøôää úòùá åô÷åð åáìù êåúîã
:íéîëçë äëìäå .äáãð úìåò ïäî.jtyi mcdùã÷îáù äîàì[äøæòáù ì"ö]:.dtixyd zialä ,äøåá÷ íéðåòè äøæòá åèçùðù ïéìåçã â"òàåçáæë éåä éà

:äôéøù ïåòèù ìåñô.mcd wxfp:åì òãåðù íãå÷.lk`iøîà àðîçøã .øùáä('ä àø÷éå)éîð àëäå .äòéãé àäú àì äçéìñ úòùá ,åì çñðå òãé àì àåäå
:øùë éåìú íùà äéì äåäå ,å÷éôñ úøôë ìë øîâ éøäå ,äòéãé äúéä àì äçéìñ úòù åðééäã íãä ú÷éøæ úòùá.wxfi qeka mcd elit`éñåé éáø øáñã

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .äòéãé åì äúéäù íãå÷ øáë íãä ÷øæð åìéàë éåäå ,éîã ÷åøæë ÷øæéì ãîåòä ìëå ,áø÷éì ìåñôä úà ïéùã÷î úøù éìë

`xephxa yexit

שומן , של  ואחת חלב של אחת חתיכות, שתי  לפניו  שהיו  ואכלכגון 

כך ואחר תלוי , אשם והפריש אכל , איזו  ידוע היה ולא מהן, אחת
שומן , של  החתיכה את שאכל èçLðנתברר, àHL ãò íà אם – ÄÇÆÄÀÇ

חטא, שלא לו נודע הקרבן שנשחט øãòaקודם äòøéå àöé עם – ÅÅÀÄÀÆÈÅÆ
גמורים, כחולין צאנו , øéàîשאר  éaø éøác, טעמו מבואר בגמרא – ÄÀÅÇÄÅÄ

כלומר הקדישו, לא תלוי , לאשם צריך  שאינו  כיון  סובר: שהוא
לו  שנודע וכיון  לו , צריך שיהא דעת על  אלא הפרישו לא כשהפרישו 

הפרשתו , בשעת לו צריך  היה שלא למפרע הדבר  נתגלה חטא, שלא
בעדר. וירעה ויצא חולין, הוא הרי  äòøéהלכך :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÀÆ

áàzñiL ãò,מום בו  שיפול עד  –øënéå,כך אחר  –åéîc eìtéå ÇÆÄÀÈÅÀÄÈÅÀÄÀÈÈ
äáãðìלשופר –(daizl epiid) עולות ממעותיו שהקריבו שבמקדש  ÄÀÈÈ

נוקפו  שלבו  מתוך  הקרבן , את שכשהפריש חכמים, של  טעמם נדבה.
אף  הלכך  לו ; יצטרך כשלא אף מספק והקדישו  בלבו גמר  חטא, שמא

שיסתאב  עד ירעה מספק, אף מוקדש והיה הואיל  חטא, שלא לו כשנודע
לנדבה. דמיו  ויפלו  áø÷éויימכר  :øîBà øæòéìà éaø האשם – ÇÄÁÄÆÆÅÄÀÇ

àèçהתלוי , ìò àa àeä éøä ,äæ àèç ìò àa Bðéà íàLÆÄÅÈÇÅÀÆÂÅÈÇÅÀ
øçà לשיטתו הולך אליעזר  רבי  –,(b dpyn oldl) אשם אדם שמתנדב ÇÅ

הלכך חטא, לספק לחשוש לאדם יש יום שבכל  לפי  יום, בכל תלוי 

אחר. חטא ספק על התלוי  האשם את הוא èçLpMîמקריב íà– ÄÄÆÄÀÇ
הקרבן , נשחט שכבר  Bìלאחר  òãBð,חטא שלא –CôMé ícä– ÇÇÈÄÈÅ

שבעזרה, המים äôøOäלאמת úéáì àöé øNaäå כדין להישרף, – ÀÇÈÈÅÅÀÅÇÀÅÈ
שריפה. שטעון שנפסל, ícäקרבן ÷øæð שלא לו נודע כך  ואחר  – ÄÀÇÇÈ

ìëàéחטא, øNaäבו שנאמר כשר , תלוי אשם כדין ה ,– (ויקרא ÇÈÈÅÈÅ
ידיעה,יח ): לו  תהא לא סליחה בשעת – לו " ונסלח ידע לא "והוא

בספק  היה עדיין הסליחה, שעת שהיא הדם, זריקת בשעת כאן ואף
כשר . תלוי אשם זה הרי  הלכך  ספיקו, כפרת כל  גמר  והרי éaøÇÄחטא,

ñBka ícä elôà :øîBà éñBé שלא לו  ונודע נזרק, לא ועדיין  – ÅÅÂÄÇÈÇ
הדם,øfé÷חטא, –ìëàé øNaäåשסובר כשר, תלוי  אשם כדין – ÄÈÅÀÇÈÈÅÈÅ

כבר שהדם כאן  ואף ליקרב, הפסול  את מקדשים שרת כלי יוסי: רבי
אף  ליקרב, הקרבן את מקדש  הריהו שרת, מכלי  שהוא בכוס נתקבל

חטא שלא לו שנודע פי גרשום );על רבנו בטעמו (גמרא ; מוסיפים ויש 
ליזרק  העומד וכל ליקרב, הפסול את מקדשים שרת שכלי  יוסי, רבי של

לו שנודע קודם הדם נזרק כאילו  זה והרי  הוא, ברטנורא ;כזרוק (רמב "ם;

ישראל"). iqei."תפארת iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כז ימים:דף שהאריך נוסף òBîL,תנא ïa øæòìà éaø úà åéãéîìz eìàL̈£©§¦¨¤©¦¤§¨¨¤¨©

àéøcðt÷ éúéNò àì éîiî ,íäì øîà .íéîé zëøàä änaדרך קיצור -úéáì ©¤¤¡©§¨¨¦¨©¨¤¦¨©Ÿ¨¦¦©¤§©§¨§¥
úñðkä דרכו ו àìå,לעבור הקרקע על התלמידים שישבו לאחר ìòנכנסתי ézòñô ©§¤¤§Ÿ¨©§¦©

,LBã÷ íò éLàø עליהם כפוסע ונראה פסיעותיו להרחיב צריך ביניהם àìå,שהעובר ¨¥©¨§Ÿ
étk éúàNðכהנים בברכת הדוכן äëøaעל àìa לפניה. ¨¨¦©©§Ÿ§¨¨

íéîé zëøàä äna ,àãéøt éaø úà åéãéîìz eìàLàì éîiî ,íäì øîà . ¨£©§¦¨¤©¦§¦¨©¤¤¡©§¨¨¦¨©¨¤¦¨©Ÿ
Løãnä úéáì íãà éðîc÷.ראשון ובאתי השכמתי אלא ¦§©¦¨¨§¥©¦§¨

ïäk éðôì ézëøa àìå בסעודה,äéúBðzî eîøeä àlL äîäaî ézìëà àìå §Ÿ¥©§¦¦§¥Ÿ¥§Ÿ¨©§¦¦§¥¨¤Ÿ§©§¤¨
לכהן  וניתנו והקיבה הלחיים øeñà,הזרוע ,ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàc§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¨

äîäaî ìëBàä ìk ÷çöé éaø øîàå ,äéúBðzî eîøeä àlL äîäaî ìBëàì¤¡¦§¥¨¤Ÿ§©§¤¨§¨©©¦¦§¨¨¨¥¦§¥¨
íéìáè ìëBà elàk ,äéúBðzî eîøeä àlLdéúååk àúëìä úéìå מותר,, אלא ¤Ÿ§©§¤¨§¦¥§¨¦§¥¦§§¨§¨¥

ממנה  לאכול שלא פרידא רבי החמיר כן פי על .ואף

פרידא: רבי בדברי דנה שאמרהגמרא ïäk,מה éðôì ézëøa àìå כך שעשה משמע §Ÿ¥©§¦¦§¥Ÿ¥
עם־הארץ.בכ  ואף כהן הגמרא:ל àéäמקשה àúeélòîc àøîéîì טוב דבר וכי - §¥§¨¦§©§¨¦

CøánLעשה, íëç ãéîìz ìk ,ïðçBé éaø øîà àäåאחרeléôà ,åéðôì אם §¨¨©©¦¨¨¨©§¦¨¨¤§¨¥§¨¨£¦
ìBãbהוא ïäkהוא äúéîאך áéiç íëç ãéîìz BúBà ,õøàä íò שהקדים על Ÿ¥¨©¨¨¤©§¦¨¨©¨¦¨

לפניו, לו)øîàpLהעם־הארץ ח éø÷z(משלי ìà ,'úåî eáäà éàðNî ìk' ¤¤¡©¨§©§©¨£¨¤©¦§¥
,'éàéðNî' àlà 'éàðNî' שמקדים זה חכם ותלמיד לשנאו, לאנשים שגורמים §©§©¤¨©§¦©

שאין  אומר עם־הארץ לפני שפל חכם תלמיד שהרואה משניאו, נחשב לברכה עם־הארץ

התורה. מן הנאה

הגמרא: eäéàמתרצת øîà÷ ékהיינו כהן לפני ברך והכהן aשלא שהוא ïéåLאופן ¦¨¨©¦§¨¦
בתורה  ממנו גדול היה פרידא שרבי אף שהקדימו וחידש חכמים, תלמידי .ששניהם

ימיו: אריכות על שנשאל נוסף äðwä,חכם ïa àéðeçð éaø úà åéãéîìz eìàL̈£©§¦¨¤©¦§§¨¤©¨¨
ïBì÷a ézãakúð àì éîiî ,íäì øîà .íéîé zëøàä äna[בזיון-],éøáç ©¤¤¡©§¨¨¦¨©¨¤¦¨©Ÿ¦§©©§¦¦§£¥¦

יתבזה, שחברי ידי על להתכבד רציתי שלא ÷úììכלומר éúhî ìò äúìò àìå§Ÿ¨§¨©¦¨¦¦§©
,éøáç לי מיטתי על עליתי לא צער כלומר, או קללתו על לחברי שמחלתי לפני שון £¥¦

éúééä.שציערני, éðBîîa ïøúåe©§¨§¨¦¨¦¦
נחוניא: רבי דברי מבארת שאמרהגמרא éøáç,מה ïBì÷a ézãakúð àìכוונתוék Ÿ¦§©©§¦¦§£¥¦¦

àä,שהיה מעשה כפי -déôúkà àøî éøc àðeä áøc,כתפו על חפירה כלי נשא - ¨§©¨¨¥¨¨©¦§¥
dépéîו  éøc à÷å éàìéðç øa àðç áø àúà על הוא ונשאו לכבדו, ממנו ונטלו - ¨¨©¨¨©£¦©§¨¨¥¦¥

déìכתפו. øîà,הונא éúàîaרב úéøãc úìéâø éàC אתה נושא בעירך שגם - ¨©¥¦§¦©§¨¥§¨¦
כאלו, זה,éøcמשאות משא שא -Cãéc àúeléæa àðà éøewééúà ,àì éàåבביזיונך להתכבד -éì àçéð àì. שאמר ומה ¨¥§¦Ÿ¦§©¥£¨§¦¨¦¨Ÿ¦¨¦

,'éøáç úìì÷ éúhî ìò äúìò àìå'כוונתוdééøeôì ÷éìñ äåä ék àøèeæ øîc ,àä ék,לישון למיטתו כשעלה -,øîà §Ÿ¨§¨©¦¨¦¦§©£¥¦¦¨§©§¨¦£¨¨¦§§¥¨©
ì éøLïøòöc ïàî ìëì déשאמר ומה לו. מחּול שציערני מי כל -,éúééä éðBîîa ïøúåe,כאיוב áBiàכוונתו ,øî øîàc ¨¥¥§¨©§©£¨ָ©§¨§¨¦¨¦¦§¨©©¦

,äåä déðBîîa ïøúååבכךdéðBînî éðåðçì äèeøt çépî äéäL מפרוטה פחות ששוה דבר שקנה .אף ©§¨§¨¥£¨¤¨¨©¦©§¨©¤§¨¦¦¨¥
ימיו: אריכות על שנשאל נוסף eúàחכם .íéîé zëøàä äna (åì øîà) ,ìBãbä àéðeçð éaø úà àáé÷ò éaø ìàL̈©©¦£¦¨¤©¦§§¨©¨©¤¤¡©§¨¨¦¨

éæååb,נחוניא רבי בחיי קץ עקיבא שרבי שחשבו נחוניא, רבי משרתי -déì eçî à÷å עקיבא רבי ברח שאלתו. על והכוהו - ©§¥§¨¨¥
ו  àì÷éãcו éìñ÷מפניהם, àLéøà áéúé דקל בראש ו - ,déì øîà,נחוניא בפסוקéaø,לרבי ד)נאמר כח הּכבׂש(במדבר 'את ¨¦¨¦©¥¨§¦§¨¨©¥©¦ֶֶֶַ

וקשה, בּבקר', ּתעׂשה 'ãçà',אחד øîàð änì 'Nák' øîàð íà כששמע זאת. לפרש צריך ומדוע אחד, משמע סתם 'כבש' הרי ֲֶֶֶַַָֹ¦¤¡©¤¤¨¨¤¡©¤¨
נחוניא רבי eäìזאת øîà,עקיבא רבי על למשרתיו -,eäe÷áL ,àeä ïðaøcî àáøBö דרכי ללמוד ביקש אלא בחיי קץ שלא ¨©§§¨¦§©¨¨©§

déìחיים. øîà ב הכוונה לשאלתו, תשובה נחוניא כבש'ãçà'רבי לתמיד להקריב BøãòaL.שצריך ãçeéîועודdéì øîà רבי ¨©¥¤¨§¨¤§¤§¨©¥
ימים, האריך במה לשאלתו תשובה éúBcîנחוניא ìò ézãîò àìå ,úBðzî ézìa÷ àì éîiî,שציערני למי רע ïøúåeלגמול ¦¨©Ÿ¦©§¦©¨§Ÿ¨©§¦©¦©©§¨

.éúééä éðBîîa§¨¦¨¦¦

i"yx

àéøãðô÷Ðjxc ekelid xvwn
.zqpkd ziaéùàø ìò éúòñô àìå
ùãå÷ íòÐoicinlzd eidyk

,rwxw iab lr yxcnd ziaa
ayil ozaiqn iab lr jledd
iy`x lr rqetk d`xp onewnl

.mrdéôë éúàùð àìåÐokecl
mipdkdy itl .mipdk zkxal
'd dz` jexa" jxal oikixv
epycw xy` mlerd jln epidl`
ly ezyecwa (epeve eizevna)
.(` ,hl) dheq zkqna "oxd`

äéúåðúîÐmiiglde rexfd
.daiwdeéúëøá àìåÐdcerqa

:(a ,hp oihib) xn xn`c ,odk iptl
(`k `xwie) "ezycwe"Ðxac lkl

dyecwayjxale oey`x geztl
.oey`xéàéðùîÐipal oinxeby

cinlz d`exdy ,eze`pyl mc`
:xne` ux`dÎmr iptl lty mkg

.dxeza gex zgp oi`éúãáëúð àì
'åëÐ.lif`e dl yxtnàøî=

.frla y"ixetäéðéî ìé÷ù à÷åÐ
.`ed dp`yie ,ecaklúéøã

êéúàîáÐyep dz`ydfk ilk `
.jxiraéæååâ=micar eid .oiqixq

iaxl dil egn `we ,eze` mizxyn
uw didy eid oixeaq ,`aiwr

.eiigaùáë øîàð íàÐz`"
."xwaa dyrz cg` yakdàìå

éúåãî ìò éúãîòÐlenb mlyl
.ipxrivy inl rx



xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc zay(oey`x meil)

úòaeøî àìáèkel yiy ,raexne wlg mewna mirexf mdy enk - §©§¨§©©
,`xnbd zwiicn .miaxernk mi`xp mpi`e ,zeaiygàeä àìáèk§©§¨

éøLcrnyn 'zraexn `lah' oeyld `ziixad dhwpy dnn - §¨¦
,miaxernk miaeyg mpi` raexna mirexfyk wxyéëä åàì àä- ¨¨¨¦

,lebira mirexf eidy `l` ,jk `la la`,øeñàmirexfyky iptn ¨
mirexfyk mby xn`y opgei iax lr dywe ,xkid mdl oi` lebira

,`xnbd zvxzn .xkid mdl yi lebiraíúämy ekixvdy dn - ¨¨
ick `ed ,zraexn `dzyàðéøçà àle÷ da éìewàìda lwdl - §©¥¨¨©£¦¨

,ztqep `lewäpîéä àöBiä øBz Làø øézäìjezl ef dbexrn - §©¦Ÿ©¥¥¤¨
z`vei ef dbexrn dxey `dzy xizdl xnelk ,zxg` dcy
epiidc ,xez y`x ly dxev ici lr dl dkenqd dbexra zrbete
ote` jkl jixv ik ,zraexn dbexra wx xzed df ,jlede xviny
oke ,sqep oin dbexra rexfl xzen didiy oiprl la` ,xzeia xkipd
xkid mb ,mixg` mipin dl dkenqd dbexra rexfl xzen didiy

.dfl liren dlebr dbexr ly

äðùî
,df wxta zencewd zeipynl jynd `id epiptly dpynd
ly `yixa oecipd .`zknq` jxca ecnlpy zekld oda evawzpy
onfd xeriy edn ,dy`n zhltpy rxf zaky ,`ed dpynd
(.ep) dcp zkqna oky ,`nhz oiicre dy`d ly dteba ddyzy
,cenll yi 'rxf zaky' aezkd dze` dpiky jkny ,x`ean
m` jkitle ,dpnn xvep cle zeidl die`xyk `l` z`nhn dpi`y
die`x dpi`e oegxq icil d`ay onf xeriy dy`d seba dzdy

.dzhilta z`nhn dpi` ,dpnn xvep cle didiy cer
éLéìMä íBia òøæ úáëL úèìBôì ïépîdyeniyl,äàîè (àäzL) ¦©¦§¤¤¦§©¤©©©§¦¦¤§¥§¥¨

øîàpL,(eh hi zeny) dxez ozn mcewì íéðëð eéä'ìLíéîé úLl` ¤¤¡©¡§Ÿ¦¦§Ÿ¤¨¦©
,mini dyly mdizeypn eyxtiy mxidfd xnelk ,'dX` l` EWBY¦§¤¦¨
yygn dzid ef dyixte ,iriaxd meia ozpidl dxezd lkezy ick
dxezd dcitwdy ,ehltiy rxf zaky ici lr miyp e`nhii `ny
dyly yextl dxezd dzeivy jkne ,dxez ozna ixw z`neh lr
cer oi` iriax lila elahy xg`ly rnyn ,xzei `le mini
meia la` ,da e`nhii `ly itl ,rxf zaky zhiltn yeygl

.ze`nh od ixd ,zehlet m` iyilyd
äìénä úà ïéöéçønL ïépîzaya dvgexle min mngl xzeny -, ¦©¦¤©§¦¦¤©¦¨

éLéìMä íBiadlinl,úaMa úBéäì ìçL`ed iyilyd meia s`y ©©§¦¦¤¨¦§©©¨
,eze` mi`ixane eteb z` miwfgn mingd minde ,okeqnøîàpL¤¤¡©

ziy`xa) elenipy xg`l mky xirl e`ay awri ipa iele oernya
(dk cl,'íéáàk íúBéäa éLéìMä íBiá éäéå'iyilyd meia mby ixd ©§¦©©§¦¦¦§¨Ÿ£¦

.mipkeqn zwfga oiicr eid
ì ïéøLBwL ïépîúéøBäæ ìL ïBLdkex` wexq xnv ly drevx-] ¦©¦¤§¦¨¤§¦

[mec` dreav ,oeyl zxevk dxveçlzLnä øéòN Làøalf`frl §Ÿ¨¦©¦§©¥©
jexa yecwd lgny oniq `ede ,eil`n oialn dide ,mixetikd meia

,l`xyil `edøîàpLxn`e l`xyi z` gikedy (gi `) diryia ¤¤¡©
xn`e ,mzaeyz lawzz egxq m` mbe ,mdizepeer lr eceiy mdl

,'d mya mdl'eðéaìé âìMk íéðMk íëéàèç eéäé íà'eidi m` mb - ¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦
dyw mbe wegxnl d`xpy ,mec` rava mzkedy cbak mki`hg
xeywl minkg eknq df weqtne ,blyk d"awd eze` oiali ,exiqdl
lr xtkl `ay glzynd xiry y`xa zixedf ly oeyl

.l`xyi ly mdizepeer
úLk àéäL äëéñì ïépîíéøetkä íBéa äéisebd z` jeql xeq`y - ¦©¦§¦¨¤¦¦§¦¨§©¦¦

,ea zezyl xeq`y myk ,mixetikd meiaäéàø ïéàL ét ìò óà©©¦¤¥§¨¨
dxenb,øácìyi la`øëæ[fnxe `zknq` oirn-]øîàpL ,øácì ©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©

lr e` cec lr dxq exacy el`a xacnd xenfna (gi hw) mildza
FCnM dllw WAlIe' ,cec mllwe ,l`xyiïîMëå Baø÷a íénë àázå ©¦§©§¨¨§©©¨Ÿ©©¦§¦§§©¤¤

,'åéúBîöòa.min ziizyl ony zkiq dywedy ixd §©§¨

àøîâ
zhletdy ,epzpyn ly `yixa epipyy dn lr dywn `xnbd

d :`xnbd dywn .d`nh `id ixd iyilyd meiaàLéødpynd ly ¥¨
`id ,d`nh iyilya zhletdy epipyy,äéøæò ïa øæòìà éaøk àìc§Ÿ§©¦¤§¨¨¤£©§¨

`ziixaa `aenk ,dxedh iyilyd meia zhletdy ezrc oky
d eli`e ,jenqaàôéñz` oivigxny da epipyy ,dpynd ly ¥¨

`id ,zaya lgy iyilyd meia dlind,äéøæò ïa øæòìà éaøkjky §©¦¤§¨¨¤£©§¨
,(:clw) dpyna oldl ezrc `idéàc`yixdy [xn`z m`y-] §¦

,äéøæò ïa øæòìà éaøkixddéì àðòîL äøBäèeixacn eprny - §©¦¤§¨¨¤£©§¨§¨§©§¨¥
.dxedh `id ixd iyilyd meia zhletdy

:`xnbd zvxznéàpúk é÷Bî àìc ïàîcinrdl el gep `ly df - ©§Ÿ¥§©¨¥
e ,yaeyn dpynd oeyly xaeq ,mi`pz ipyk dpyndàLéø àðz̈¨¥¨

äøBäèda dpeye ,dpynd ly `yixd zqxib z` dpyn - §¨
,'dxedh'dleëì dì é÷Bîedpynd lk z` cinrne -øæòìà éaøk ¥¨§¨§©¦¤§¨¨

éàpúk íé÷Bîc ïàîe .äéøæò ïaipyk dpynd z` cinrny dfe - ¤£©§¨©§¦§©¨¥
e` ,yaeyn dpynd oeyly xnel xy`n ,el sicr jky ,mi`pz

d z` cinrn ,mipey mipte` ipya mixacn `tiqde `yixdyàLéø¥¨
kå ,ïðaød z`.äéøæò ïa øæòìà éaøk àôéñ ©¨¨§¥¨§©¦¤§¨¨¤£©§¨

:zhlet oipra mi`pzd zwelgn z` d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaéLéìMä íBia òøæ úáëL úèìBtoebk ,dyeniyl ¤¤¦§©¤©©©§¦¦

dyniy m` oia ,zaya rxf zaky dhlte iying meia dyniyy
lil ,zenily zeper rax` dzdyy `vnpe ,iying lil zligza
m` oiae ,[dlil e` mei `id dper] iyye iyy lil iyinge iying
mei zvwn wx dzdy `ly ,dkiygl jenq iying meia dyniy
lka ,zenily zeper izy `l` o`k oi`e ,iyye iyy lile iying

`id ote`,äéøæò ïa øæòìà éaø éøác ,äøBäèxg` mikled ezrcly §¨¦§¥©¦¤§¨¨¤£©§¨
.dxedh `id iyilyd meia dhltyke ,minid

ìàòîLé éaømeia zhletdy xaeqe ,dixfr oa xfrl` iax lr wleg ©¦¦§¨¥
dcen mle` ,dxedh iriaxd meia zhletd wxe ,d`nh iyilyd

meid zvwny `edokle ,elekk,øîBàyïäL íéîòtwxòaøà ¥§¨¦¤¥©§©
úBðBòdyniyy oebk ,d`nh `id ixd mda dhlt m`y zenily

.zay lil zligz cr z`nhn dzhilt ,iriax mei seqaíéîòt§¨¦
,úBðBò Lîç ïäL.zaya iriax ly meid zligza dyniy m` oebk ¤¥¨¥

,úBðBò LL ïäL íéîòt,iriax lil zligza dyniy m` oebk §¨¦¤¥¥
.zeper yy ody ,zay lil zligz cr z`nhn dzhiltàáé÷ò éaø©¦£¦¨

Lîç íìBòì øîBà`id ixd mda dhlty lk ,zenily zeper ¥§¨¨¥
.d`nhåokl,äðBLàø äðBò úö÷î äúàöé íàdyniy `ly oebk §¦¨§¨¦§¨¨¦¨

,dzligzadì ïéðúBðcer dz`neh onflúö÷în,úéML äðBòdn §¦¨¦§¨¨¦¦
.zenily zeper yng enlyeiy ick ,dpey`x dpern xqgpy

l`xyi eyxt izn ,`ziixaa iqei iaxe minkg ewlgp (a"r) oldl
iying meia df did minkg zrcl ,dxezd zlaw iptl mdizeypn
ixacly ,my x`azp cer .iriax meia iqei iaxle ,reayd zenil
ozxdhl miypd elahe ,zaya zexacd zxyr epzip lkd
eidi `ly ick ,xweaa zaya `le] zay lila ,rxfd zehiltn

.[leahl mikled ellde dxezd z` lawl mikled elld
:`aiwr iax ixac lr dywn `xnbdïðaø äeøîàinkg exn` - ©§¨©¨¨

oldlc `iyewd z` daiyiddén÷[iptl-]dì éøîàå ,àtt áøc- ©¥§©¨¨§¨§¦¨
y ,mixne` yieàtt áødywdàîìLa ,àáøìixac mipaen -éaø ©¨¨§¨¨¦§¨¨©¦

äéøæò ïa øæòìà`id ixd iyilyd meia dhlt m`y xne`y ¤§¨¨¤£©§¨
xaeqy meyn ,dxedhéøîàc ,ïðaøk,[mixne`y-]äMîçazaya §©¨¨§¨§¦©£¦¨

äLéøt ãéáòeyxt `ly yie ,dxez ozn iptl mdizeypn eyxt - ¨¦§¦¨
,dhiltn cer eyyg `le ,elah zay lilae ,dkiygl jenq wx
yinyz mei zvwny] dxedh iyilya zhletdy jkn gken ixd

.[elekk `ed ixdåmbìàòîLé éaømeia zhletdy xne`y §©¦¦§¨¥
xaeqy ,eixac mipaen ,dxedh iriaxd meiae d`nh iyilydéaøk§©¦

äòaøàa ,øîàc ,éñBézayaãéáò[eyr-],äLéøtmeiny `vnp ¥§¨©§©§¨¨¨¦§¦¨
.zexedh od jli`e o`kne ,mini dyly exar zay lil cr iriax

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

המשך בעמוד קצפ

`aiwr iax xn`` cenr et sc ± iriyz wxtzay
kàìáèúòaeøî.`id dbExr e`l dNEbr `nl`:íúä.zrAExn iraCDaEWg`l §©§¨§©©©§¨£¨¨£¨¦¨¨§¨¥§©©§©£¨

W`x oi`" lirl xn`C `d opgFi 'xl Dil zile .'ek xFY W`x xiYdl ,xn`w dcÜ¤¨¨©§©¦Ÿ§¥¥§¨¨¨§¨©§¥¥Ÿ
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ïéðîmini zylyl mipekp eid '`py 'ek zhletl.`l oiicr dry dze`ay t"r`

ozn xg` d`neh zeidl cizry xac lr dxez dcitwd `nzqn n"n ± dxez dpzip

wxta `ipzc `nrh meyn epiid ± zecp ilreae oirxevne oiaf lr dcitwd`lc b"r`e .dxez

"ezny in").ak zekxa:(iptl zcnr xy` mei" aizke "jipa ipale jipal mzrcede" aizk

d`xiae dni`a oldl dn ,"axega jidl` 'd

mirxevne oiaf :exn` o`kn .'ek rifae zzxae

,mi`iapa dxeza zexwl oixzen ± zecp ilreae

ilrae ,zecb`ae zeklda q"yae dpyna zepyle

dni`a epi` ixw lrac :yexit .oixeq` oiixw

`a `ed y`x zelw zngnc ,d`xiae:

ô"òàxacl xkf xacl dii`x oi`y

'ebe mink `aze xn`py.di`x :edine

dizya irzyin `l `xwc meyn ± ied `l dxenb

,onyc `inec min rnync meyn .dvigxa `l`

:i"xl dywe .i`xa`n min s` ± i`xa`n ony dn

`neic `xza wxtac).er sc(dvigxc xn`w

`aze" `kdn :`xhef x"` ± olpn ,iepir ixwi`

ony dn ,onyc `inec min "'ebe eaxwa mink

aiqp `kti` `pz i`d `de :jixte .'ek i`xa`n

`pz `d ?jixt i`ne .'ek dkiql oipn :opzc ,dl

,xacl xkf `l` xacl di`x oi`y xn`w 'ipznc

:i"x xne`e !'iyixtck onyc `inec minc meyn

dvigxc dxenb di`x `aiyg i`c :ikd jixtc

`pz i`dl dil ded `l ± zxn`wck dkiqk

:`"ayxl dyw .`nlra xkf 'it` dpin carnl

?`nlra xkf `l` epi`y `xw i`d iziin i`n`c

`l zeceng mgl"c `xw iiezi`l dil ded

"izkq `l jeqe it l` `a `l oiie xyae izlk`

)i l`ipc(ol `wtp dipine ,dxenb dyxc iedc

`neic `xza wxta)my(iepir ixwi` dkiqc

éðú'ek dl iwene dxedh `yix.:i"x xne`

'dxedh' ipzinl dibn epi` ikd meync

,xfrl` iaxk dlek inwe`l ickikd e`la `l`

:jkld .d`nh ipzc `ki`e ,dxedh ipzc `ki`

oze`k zepyl el gep ± i`pzk iwen `lc o`n

citw `l ± i`pzk iwenc o`ne ,dxedh oipeyy

k 'ipzn `ied izk` :z"`e .d`nh zepyl,i`pz

`tiqe ,dl ipzw `aiwr iax ± 'ipznc `yixc

biltc ,r"xk `lc epiid ± dxedh zhlet ipzwc

citw `lc :l"ie !dixfr oa xfrl` 'x` jenqa

xg` ef zekenqc iaa ixza `l` i`pzk inwe`l

`iddn zewgexnd ,oiwxit yixc `idd` la` ,ef

,dxedh ipzc o`nl :z"`e .citw `l ± zhletc

mzycwe"c `xw 'ipzna hwpnl dil ded ith

"xgne meid)hi zeny(oa xfrl` iaxk rnync

mipekp eid" iiez`l dil `gipc :i"x xne`e !dixfr

rxf zhilt meync gkenc ± "mini zylyl

"dy` l` eybz l`" dia aizkc ,citwd:

íéîòô'ek 'c ody.oa xfrl` iaxc `zlna

'x hwp ikdl `l` .'ek 'b ody minrt ,mizy ody minrt :df oipra zepyl inp n"d dixfr

enk ilznl ira `l zeperae ,`aiwr iaxk dyixt cear iriaxa xaqc meyn ± l`rnyi

`aiwr iax dlezy:äîëùäádlr.ixii` `aiwr iaxc `ail`:ìàøùémiyecw

'ek od.:cere .meia ezhn ynynd df ± "zeni eikxc dfea" :xn`c ,oiyxet eid ikd e`lae

"yecw iebe mipdk zklnn il eidz mz`e" miyecw o`xwc:
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écéî àìå eäì øîàYìeç íeMîéøúa .àçøBàc àL £©§§¨¦¥¦§¨§§¨¦§¥

,"íéðäk úëìîî éì eéäz ízàå" eäì øîà àaLa§©¨£©§§©¤¦§¦©§¤¤Ÿ£¦
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שבת. פרק תשיעי - אמר רבי עקיבא דף פו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc zay(oey`x meil)

elah miypdy `ziixad i`pz zrcl mkqend lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .zay lilaeäðéð íBé éìeáè àäåzrcly xg`n - §¨§¥¦§

zlaw zryay `vnp ,zay lila miypd elah ,mi`pzd lk
xweaa zaya dzid dxezd zlaw ixdy ,mei ileah eid dxezd
eidy xnel xazqn oi` ixde ,dliahd xg` oyny aixrd `le
,iyy meia elahy xnel jixve ,dxezd zlaw zrya mei ileah
`vnp ,jk xn`p m`y `l` ,dxedh mzhilt ,f` ehlt m`e
iax zrcl mini dyly jl oi`e ,ozyixtn zg` dper dxqgpy
yng `le ,dixfr oa xfrl` iax zrcl mini ipy `le ,l`rnyi
dzid mzrcly ,mdixac lr dywe ,`aiwr iax zrcl zeper

:`xnbd zvxzn .d`nh zeidl dkixvøa àðéðç áøå ïéáø øa ééaà©©¥©¨¦§©£¦¨©
eäééååøz éøîàc ïéáà,exn` mdipy -íBé ìeáèì äøBz äðzéð- ¨¦§¨§¦©§©§¦§¨¨¦§

eide ,mei ileahl dxez dpzipy mixaeq el` mi`pzy xnel gxkda
.zay lila mb leahl zeleki

áéúé[ayi-]øîà÷å øîéøî[xn`e-]àzòîL àäì dìz` - ¨¦§¥©§¨¨©¨§¨§©§¨
.mei ileahl dxez dpzipy ,`pipg axe iia` ly mzrenydéì øîà̈©¥

úøîà÷ äðzéð ,øîéøîì àðéáødpzip ok`y xnel jzpeek m`d - ©¦¨¦§¥©¦§¨¨¨§©
,zaya dkiygyn wx elahy meyn ,mei ileahl dxezäéeàø Bà§¨

úøîà÷la` ,mei ileahl mb ozpidl dxezd dzid die`xy e` - ¨¨§©
`le mei ceran elahy meyn ,mei ileahl dpzip `l dyrnl

.dkiygyn aey zelaeh eid zehlet eid m` mle` ,ehltdéì øîà̈©¥
,`piaxl xnixnàðéîà÷ äéeàødxezd dzid die`x ,[izxn`-] §¨¨£¦¨

ik ,mei ileah eidyk mdl dpzip `l mle` ,mei ileahl ozpidl
.jygzyn leahl ewwfed `le ,ehlt `le ,mei ceran elah mlek
yng cr z`nhn dhilty xn`y `aiwr iax lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .zeperéðéa äøBz eìa÷éìå éLîéL éðéa eìaèéìå§¦§§¥¥¦§¥§¦©§¨¥¥
éLîéLjkne ,f` dxezd z` elawi mbe zay lila elahiy - ¦§¥

dcitwdy cenll yi ,xwead cr `ed jexa yecwd oizndy
y `aiwr iax xn` ji`e ,zeper yy lr dxezdz`nhn dhilt oi`

:`xnbd zvxzn .zeper yng dilr exary xg`,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨
dxez ozn lr (fh gn diryi) xn`p'ézøac øúqa Làøî àì'- Ÿ¥Ÿ©¥¤¦©§¦

izxaic `l ,dxezd z` zzl l`xyi mrl izelbzd zligzn
mrhdy ,`iapd ixaca xacd yxtzpy ixd ,jyegae xzqa mdnr
jexa yecwd dvx `ly meyn `ed dlila dxezd z` elaiw `ly

.exdhp `ly mrhdn `le ,dlilae xzqa dpzil `ed
:`aiwr iax lr zeywdl dtiqen `xnbdàúaLc àøôöa eìaèéìå§¦§§§©§¨§©§¨

àúaLc àøôöa äøBz eìa÷éìåxne`y `aiwr iax zrcl - §¦©§¨§©§¨§©§¨
epiax dyn jxved recn ,dxedh dzhilt zeper yng xg`ly
zrl miyxet eidy elit` ixde ,(`"r) xweaa 'c meia myixtdl
.zeper yng o`k yie ,xweaa zay meia leahl mileki eid ,axr

:`xnbd zvxznäøBz ìa÷ì ïéëìBä eìlä àäé àlL ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¤Ÿ§¥©¨§¦§©¥¨
äìéáèì ïéëìBä eìläåzxg`zn dzid ,xweaa milaeh eid m` - §©¨§¦¦§¦¨

jkitle ,mz`nehl leahl ekxvedy el` zngn dxezd zlaw
.zay lila elah

:'zhlet' oipra ztqep dhiy d`ian `xnbdéaøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨§©¦
Bæ ,ïðçBé éaø øîà àaàoipra (`"r) lirl epipyy `ziixad - ©¨¨©©¦¨¨
`id ,rxf zaky zhletìáà ,àáé÷ò éaøå ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥§©¦£¦¨£¨

ïðéòa úBîìL úBðBò LL ,íéøîBà íéîëçyy exariy mikixv - £¨¦§¦¥§¥¨¦©
eyxty mixaeqy meyn ,mnrhe ,`nhiz `l zhletdy ick zeper
mbe ,`aiwr iax zrck ,dnkydae ,iqei iax zrck iriax meia
ekxved ,okn xg`l ehlte ,zay lila elahy el`y mixaeq
cr dxezd zpizp dakrzp jkitle ,xweaa zaya leahle xefgl

.zeper yy enlyeiy ick ,xweaa zay
sqep oic d`ian ,rxf zaky zhlet oipra `xnbd dwqry ab`

:df oipraú÷Bìçî ,àcñç áø øîàzhlet oipra mi`pzd ewlgpy ¨©©¦§¨©£¤
k `id ,rxf zaky,äMàä ïî äLøétLdirna zgpen `idy jezny ¤¥§¨¦¨¦¨

,dyly e` mini ipy xg`l zgxqne znngzn `idïî äLøét ìáà£¨¥§¨¦

Léàä`id ixd ,cba lr zgpene rxf zaky epnn d`viy epiid - ¨¦
äàîè,mlerl,äçì àéäL ïîæ ìk,z`nhn dpi` dyaiyk mle` §¥¨¨§©¤¦©¨

.rixfdl cer die`x dpi`y meyn
x lr dywn `xnbd:`cqg aáéúîdywd -úLL áø,`cqg axl ¥¦©¥¤

(fi eh `xwie) xn`p ,`ziixaa epipyäéäé øLà øBò ìëå ãâa ìëå'§¨¤¤§¨£¤¦§¤
òøæ úáëL åéìò,'axrd cr `nhe minA qAkeì èøtòøæ úáëL ¨¨¦§©¤©§ª©©©¦§¨¥©¨¤¤§¨§¦§©¤©

éàî ,äçeøñ àéäL,`ziixad zpeek dn -åàìdf oi` m`d - ¤¦§¨©¨
a,Léàä ïî äLøétL`idy it lr s` `ziixad dze` zxdhne ¤¥§¨¦¨¦

ax lr dywe ,'dyaiykl hxt' epipy `l ixdy ,zgxqne dgl
.dgl `idy onf lk z`nhn yi` ly rxf zakyy xn`y `cqg

:`xnbd zvxznàìk ,`ziixad zpeek `l` ,zxaqy enkäLøétL Ÿ¤¥§¨
.äMàä ïî¦¨¦¨

:rxf zaky zhilt oipra zewitq ipy zwtzqn `xnbdéòa- ¨¥
wtzqpúéúek éòîa ìàøNé ìL òøæ úáëL ,àtt áø[dieb-]eäî- ©¨¨¦§©¤©¤¦§¨¥¦§¥¦©

dhlt m`e ,zil`xyi lyk mini dylya zgxqn ef mb m`d
z` `xnbd zx`an ,`l e` ,da rbepd xedh mini dyly xg`l

:wtqdúBöîa éâéàãc ìàøNé,zeevn miiwl micxge mib`ecy - ¦§¨¥¦§¦¦§¦§
eäééôeb ìéáçzb`cy epivn jke ,db`cd zngn mteb mngzn - £¦©§

,'iAxwA iAl mg' (c hl mildz) xn`py ,sebd menigl znxeb ald©¦¦§¦§¦
úBöîa éâéàc àìc í"ekò,zeevn miiwl micxg mpi`y -àìoi` - ©§Ÿ§¦¦§¦§Ÿ

,mini dylya dgixqn mdirnay rxf zaky oi`e ,mngzn mteb
àîìéc Bà`ny e` -ïéìëàc ïåékmilke` mdy -íéNîøe íéö÷L ¦§¨¥¨§¨§¦§¨¦§¨¦

eäééôeb ìéáç.jkn mteb mngzn - £¦©§
øîBì éöîz íàåxnel dvxz m`e -íéNîøe íéö÷L éìëàc ïåék §¦¦§¥©¥¨§¨§¦§¨¦§¨¦

,eäééôeb ìéáçrxf zakyeäî äîäá éòîa,dpic dn -(àéä) äMà £¦©§¦§¥§¥¨©¦¨¦
dì úéàc[dl yiy-]øBãæBøton hlead mgxd zia ilzek xya - §¦¨§§

yiy itle ,[miptle miipiyd on `ed mgxd ziae] uegle miipiyd
rxf zaky okle ,dly mgxd ziaa hley xie` oi` xecfext dl

dayúéìc äîäa ìáà ,úçøñî[oi`y-]àì ,øBãæBøt dìoi` - ©§©©£¨§¥¨§¥¨§§Ÿ
,mngzn dirnay rxfdàðL àì àîìéc Bà,welig oi` `ny e` - ¦§¨Ÿ§¨

e÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
dxkfedy zwelgnd zx`ean day `ziixad z` d`ian `xnbd

lirlzerxe`nd xcq z` zx`ane ,dxez ozn onf oipra (`"r)
:el encwyïðaø eðz,`ziixaaLãça éMLa[oeiq-]úøNò eðzéð ¨©¨¨§¦¦©Ÿ¤¦§£¤¤

.Ba äòáLa ,øîBà éñBé éaø .ìàøNéì úBøacä©¦§§¦§¨¥©¦¥¥§¦§¨
:mzwelgn z` x`an `axàîìò éleëc ,àáø øîàmicen lkd - ¨©¨¨§¥¨§¨

yLãBç Làøaoeiqeúàl`xyi e`a -,éðéñ øaãîìe li`edáéúë §Ÿ¤£§¦§©¦©§¦
àëä'ebe iWilXd WcgA' ,(` hi zeny) eppipra xn`p -äfä íBia ¨¨©Ÿ¤©§¦¦©©¤

íúä áéúëe ,'éðéñ øaãî eàa,(a ai my) ycegd yeciwa xn`pe ± ¨¦§©¦¨§¦¨¨
,'íéLãç Làø íëì äfä Lãçä'ipya dxen`d 'dGd' zaizne ©Ÿ¤©¤¨¤Ÿ¢¨¦©¤

,dey dxifba micnl miaezkdïläì äîmr 'd xaic myy enk - ©§©¨
a dynïàk óà ,LãBç Làøl `id dpeekdàîìò éleëãe .LãBç Làø Ÿ¤©¨Ÿ¤§¥¨§¨

y ,cer micen lkde -zéð úaMa,ìàøNéì äøBz äðe li`edáéúë ©©¨¦§¨¨§¦§¨¥§¦
àëä(g k my) dxez ozna xn`p -,'BLc÷ì úaMä íBé úà øBëæ' ¨¨¨¤©©¨§©§

íúä áéúëe(b bi my) mixvn z`ivia xn`pe ±íòä ìà äLî øîàiå' §¦¨¨©Ÿ¤Ÿ¤¤¨¨
äfä íBiä úà øBëæmicnl 'xFkf' zaizne ,'mixvOn mz`vi xW` ¨¤©©¤£¤§¨¤¦¦§©¦¨

,dey dxifbaïläl äîdxikfd ieeiv xn`p myy enk -ìL Bîevòa ©§©¨§¦¤
díBé,mixvnn mz`ivi mei ,xekfl eehvp eze`y,ïàk óàozna ©¨

zayd zxikf ieeiv xn`p ,dxezíBé ìL Bîevòa.zayd §¦¤
éâéìt ék`ed ewlgpy dne -àçøéc àòéá÷arawp mei dfi`a - ¦§¦¦¦§¦¨§©§¨

,oeiq yceg y`xàçøé òáwéà àaLa ãça øáñ éñBé éaøoey`xa - ©¦¥¨©§©§©¨¦§©©§¨
,yceg y`x rawp [oey`x mei-] zayaàaLa ãçáemei eze`ae - §©§©¨

éãéî àìå eäì øîà àì,melk 'd mya dyn mdl xn` `l -íeMî Ÿ¨©§§Ÿ¦¦¦
ìeçàçøBàc àL,jxcd zgxhe zyleg ±àaLa éøúaipya - §¨§§¨¦§¥§©¨

xnel mixac 'd el xn`e ,'d l` dlre dyn mikyd zaya
e cxi mei eze`ae ,l`xyileäì øîàaezka xen`d lk z` 'd mya ¨©§

crðäk úëìîî éì eéäz ízàå''íé,(e hi my) §©¤¦§¦©§¤¤Ÿ£¦
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc zay(oey`x meil)

elah miypdy `ziixad i`pz zrcl mkqend lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .zay lilaeäðéð íBé éìeáè àäåzrcly xg`n - §¨§¥¦§

zlaw zryay `vnp ,zay lila miypd elah ,mi`pzd lk
xweaa zaya dzid dxezd zlaw ixdy ,mei ileah eid dxezd
eidy xnel xazqn oi` ixde ,dliahd xg` oyny aixrd `le
,iyy meia elahy xnel jixve ,dxezd zlaw zrya mei ileah
`vnp ,jk xn`p m`y `l` ,dxedh mzhilt ,f` ehlt m`e
iax zrcl mini dyly jl oi`e ,ozyixtn zg` dper dxqgpy
yng `le ,dixfr oa xfrl` iax zrcl mini ipy `le ,l`rnyi
dzid mzrcly ,mdixac lr dywe ,`aiwr iax zrcl zeper

:`xnbd zvxzn .d`nh zeidl dkixvøa àðéðç áøå ïéáø øa ééaà©©¥©¨¦§©£¦¨©
eäééååøz éøîàc ïéáà,exn` mdipy -íBé ìeáèì äøBz äðzéð- ¨¦§¨§¦©§©§¦§¨¨¦§

eide ,mei ileahl dxez dpzipy mixaeq el` mi`pzy xnel gxkda
.zay lila mb leahl zeleki

áéúé[ayi-]øîà÷å øîéøî[xn`e-]àzòîL àäì dìz` - ¨¦§¥©§¨¨©¨§¨§©§¨
.mei ileahl dxez dpzipy ,`pipg axe iia` ly mzrenydéì øîà̈©¥

úøîà÷ äðzéð ,øîéøîì àðéáødpzip ok`y xnel jzpeek m`d - ©¦¨¦§¥©¦§¨¨¨§©
,zaya dkiygyn wx elahy meyn ,mei ileahl dxezäéeàø Bà§¨

úøîà÷la` ,mei ileahl mb ozpidl dxezd dzid die`xy e` - ¨¨§©
`le mei ceran elahy meyn ,mei ileahl dpzip `l dyrnl

.dkiygyn aey zelaeh eid zehlet eid m` mle` ,ehltdéì øîà̈©¥
,`piaxl xnixnàðéîà÷ äéeàødxezd dzid die`x ,[izxn`-] §¨¨£¦¨

ik ,mei ileah eidyk mdl dpzip `l mle` ,mei ileahl ozpidl
.jygzyn leahl ewwfed `le ,ehlt `le ,mei ceran elah mlek
yng cr z`nhn dhilty xn`y `aiwr iax lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .zeperéðéa äøBz eìa÷éìå éLîéL éðéa eìaèéìå§¦§§¥¥¦§¥§¦©§¨¥¥
éLîéLjkne ,f` dxezd z` elawi mbe zay lila elahiy - ¦§¥

dcitwdy cenll yi ,xwead cr `ed jexa yecwd oizndy
y `aiwr iax xn` ji`e ,zeper yy lr dxezdz`nhn dhilt oi`

:`xnbd zvxzn .zeper yng dilr exary xg`,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨
dxez ozn lr (fh gn diryi) xn`p'ézøac øúqa Làøî àì'- Ÿ¥Ÿ©¥¤¦©§¦

izxaic `l ,dxezd z` zzl l`xyi mrl izelbzd zligzn
mrhdy ,`iapd ixaca xacd yxtzpy ixd ,jyegae xzqa mdnr
jexa yecwd dvx `ly meyn `ed dlila dxezd z` elaiw `ly

.exdhp `ly mrhdn `le ,dlilae xzqa dpzil `ed
:`aiwr iax lr zeywdl dtiqen `xnbdàúaLc àøôöa eìaèéìå§¦§§§©§¨§©§¨

àúaLc àøôöa äøBz eìa÷éìåxne`y `aiwr iax zrcl - §¦©§¨§©§¨§©§¨
epiax dyn jxved recn ,dxedh dzhilt zeper yng xg`ly
zrl miyxet eidy elit` ixde ,(`"r) xweaa 'c meia myixtdl
.zeper yng o`k yie ,xweaa zay meia leahl mileki eid ,axr

:`xnbd zvxznäøBz ìa÷ì ïéëìBä eìlä àäé àlL ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¤Ÿ§¥©¨§¦§©¥¨
äìéáèì ïéëìBä eìläåzxg`zn dzid ,xweaa milaeh eid m` - §©¨§¦¦§¦¨

jkitle ,mz`nehl leahl ekxvedy el` zngn dxezd zlaw
.zay lila elah

:'zhlet' oipra ztqep dhiy d`ian `xnbdéaøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨§©¦
Bæ ,ïðçBé éaø øîà àaàoipra (`"r) lirl epipyy `ziixad - ©¨¨©©¦¨¨
`id ,rxf zaky zhletìáà ,àáé÷ò éaøå ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥§©¦£¦¨£¨

ïðéòa úBîìL úBðBò LL ,íéøîBà íéîëçyy exariy mikixv - £¨¦§¦¥§¥¨¦©
eyxty mixaeqy meyn ,mnrhe ,`nhiz `l zhletdy ick zeper
mbe ,`aiwr iax zrck ,dnkydae ,iqei iax zrck iriax meia
ekxved ,okn xg`l ehlte ,zay lila elahy el`y mixaeq
cr dxezd zpizp dakrzp jkitle ,xweaa zaya leahle xefgl

.zeper yy enlyeiy ick ,xweaa zay
sqep oic d`ian ,rxf zaky zhlet oipra `xnbd dwqry ab`

:df oipraú÷Bìçî ,àcñç áø øîàzhlet oipra mi`pzd ewlgpy ¨©©¦§¨©£¤
k `id ,rxf zaky,äMàä ïî äLøétLdirna zgpen `idy jezny ¤¥§¨¦¨¦¨

,dyly e` mini ipy xg`l zgxqne znngzn `idïî äLøét ìáà£¨¥§¨¦

Léàä`id ixd ,cba lr zgpene rxf zaky epnn d`viy epiid - ¨¦
äàîè,mlerl,äçì àéäL ïîæ ìk,z`nhn dpi` dyaiyk mle` §¥¨¨§©¤¦©¨

.rixfdl cer die`x dpi`y meyn
x lr dywn `xnbd:`cqg aáéúîdywd -úLL áø,`cqg axl ¥¦©¥¤

(fi eh `xwie) xn`p ,`ziixaa epipyäéäé øLà øBò ìëå ãâa ìëå'§¨¤¤§¨£¤¦§¤
òøæ úáëL åéìò,'axrd cr `nhe minA qAkeì èøtòøæ úáëL ¨¨¦§©¤©§ª©©©¦§¨¥©¨¤¤§¨§¦§©¤©

éàî ,äçeøñ àéäL,`ziixad zpeek dn -åàìdf oi` m`d - ¤¦§¨©¨
a,Léàä ïî äLøétL`idy it lr s` `ziixad dze` zxdhne ¤¥§¨¦¨¦

ax lr dywe ,'dyaiykl hxt' epipy `l ixdy ,zgxqne dgl
.dgl `idy onf lk z`nhn yi` ly rxf zakyy xn`y `cqg

:`xnbd zvxznàìk ,`ziixad zpeek `l` ,zxaqy enkäLøétL Ÿ¤¥§¨
.äMàä ïî¦¨¦¨

:rxf zaky zhilt oipra zewitq ipy zwtzqn `xnbdéòa- ¨¥
wtzqpúéúek éòîa ìàøNé ìL òøæ úáëL ,àtt áø[dieb-]eäî- ©¨¨¦§©¤©¤¦§¨¥¦§¥¦©

dhlt m`e ,zil`xyi lyk mini dylya zgxqn ef mb m`d
z` `xnbd zx`an ,`l e` ,da rbepd xedh mini dyly xg`l

:wtqdúBöîa éâéàãc ìàøNé,zeevn miiwl micxge mib`ecy - ¦§¨¥¦§¦¦§¦§
eäééôeb ìéáçzb`cy epivn jke ,db`cd zngn mteb mngzn - £¦©§

,'iAxwA iAl mg' (c hl mildz) xn`py ,sebd menigl znxeb ald©¦¦§¦§¦
úBöîa éâéàc àìc í"ekò,zeevn miiwl micxg mpi`y -àìoi` - ©§Ÿ§¦¦§¦§Ÿ

,mini dylya dgixqn mdirnay rxf zaky oi`e ,mngzn mteb
àîìéc Bà`ny e` -ïéìëàc ïåékmilke` mdy -íéNîøe íéö÷L ¦§¨¥¨§¨§¦§¨¦§¨¦

eäééôeb ìéáç.jkn mteb mngzn - £¦©§
øîBì éöîz íàåxnel dvxz m`e -íéNîøe íéö÷L éìëàc ïåék §¦¦§¥©¥¨§¨§¦§¨¦§¨¦

,eäééôeb ìéáçrxf zakyeäî äîäá éòîa,dpic dn -(àéä) äMà £¦©§¦§¥§¥¨©¦¨¦
dì úéàc[dl yiy-]øBãæBøton hlead mgxd zia ilzek xya - §¦¨§§

yiy itle ,[miptle miipiyd on `ed mgxd ziae] uegle miipiyd
rxf zaky okle ,dly mgxd ziaa hley xie` oi` xecfext dl

dayúéìc äîäa ìáà ,úçøñî[oi`y-]àì ,øBãæBøt dìoi` - ©§©©£¨§¥¨§¥¨§§Ÿ
,mngzn dirnay rxfdàðL àì àîìéc Bà,welig oi` `ny e` - ¦§¨Ÿ§¨

e÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
dxkfedy zwelgnd zx`ean day `ziixad z` d`ian `xnbd

lirlzerxe`nd xcq z` zx`ane ,dxez ozn onf oipra (`"r)
:el encwyïðaø eðz,`ziixaaLãça éMLa[oeiq-]úøNò eðzéð ¨©¨¨§¦¦©Ÿ¤¦§£¤¤

.Ba äòáLa ,øîBà éñBé éaø .ìàøNéì úBøacä©¦§§¦§¨¥©¦¥¥§¦§¨
:mzwelgn z` x`an `axàîìò éleëc ,àáø øîàmicen lkd - ¨©¨¨§¥¨§¨

yLãBç Làøaoeiqeúàl`xyi e`a -,éðéñ øaãîìe li`edáéúë §Ÿ¤£§¦§©¦©§¦
àëä'ebe iWilXd WcgA' ,(` hi zeny) eppipra xn`p -äfä íBia ¨¨©Ÿ¤©§¦¦©©¤

íúä áéúëe ,'éðéñ øaãî eàa,(a ai my) ycegd yeciwa xn`pe ± ¨¦§©¦¨§¦¨¨
,'íéLãç Làø íëì äfä Lãçä'ipya dxen`d 'dGd' zaizne ©Ÿ¤©¤¨¤Ÿ¢¨¦©¤

,dey dxifba micnl miaezkdïläì äîmr 'd xaic myy enk - ©§©¨
a dynïàk óà ,LãBç Làøl `id dpeekdàîìò éleëãe .LãBç Làø Ÿ¤©¨Ÿ¤§¥¨§¨

y ,cer micen lkde -zéð úaMa,ìàøNéì äøBz äðe li`edáéúë ©©¨¦§¨¨§¦§¨¥§¦
àëä(g k my) dxez ozna xn`p -,'BLc÷ì úaMä íBé úà øBëæ' ¨¨¨¤©©¨§©§

íúä áéúëe(b bi my) mixvn z`ivia xn`pe ±íòä ìà äLî øîàiå' §¦¨¨©Ÿ¤Ÿ¤¤¨¨
äfä íBiä úà øBëæmicnl 'xFkf' zaizne ,'mixvOn mz`vi xW` ¨¤©©¤£¤§¨¤¦¦§©¦¨

,dey dxifbaïläl äîdxikfd ieeiv xn`p myy enk -ìL Bîevòa ©§©¨§¦¤
díBé,mixvnn mz`ivi mei ,xekfl eehvp eze`y,ïàk óàozna ©¨

zayd zxikf ieeiv xn`p ,dxezíBé ìL Bîevòa.zayd §¦¤
éâéìt ék`ed ewlgpy dne -àçøéc àòéá÷arawp mei dfi`a - ¦§¦¦¦§¦¨§©§¨

,oeiq yceg y`xàçøé òáwéà àaLa ãça øáñ éñBé éaøoey`xa - ©¦¥¨©§©§©¨¦§©©§¨
,yceg y`x rawp [oey`x mei-] zayaàaLa ãçáemei eze`ae - §©§©¨

éãéî àìå eäì øîà àì,melk 'd mya dyn mdl xn` `l -íeMî Ÿ¨©§§Ÿ¦¦¦
ìeçàçøBàc àL,jxcd zgxhe zyleg ±àaLa éøúaipya - §¨§§¨¦§¥§©¨

xnel mixac 'd el xn`e ,'d l` dlre dyn mikyd zaya
e cxi mei eze`ae ,l`xyileäì øîàaezka xen`d lk z` 'd mya ¨©§

crðäk úëìîî éì eéäz ízàå''íé,(e hi my) §©¤¦§¦©§¤¤Ÿ£¦
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xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc zay(ipy meil)

àúìúa,mrd ixac z` 'd l` aiyde ,dlre xfg iyilya - ¦§¨¨
cxiykeäìaâä úåöî eäì øîà,mei eze`a el dxn`pyäòaøàa ¨©§¦§©©§¨¨§©§¨¨

cxie ,yinyzn dyixtd zevn lr dehvpe dlre mikyd zaya
meia eae ,l`xyi z` da deiveãeáòeyr -.äLéøt ¨§¦¨

àçøé òáwéà àaLa éøúa ,éøáñ ïðaøåipya rawp yceg y`x - §©¨¨¨§¦¦§¥§©¨¦§©©§¨
e ,zayaàaLa éøúámei eze`a -íeMî ,éãéî àìå eäì øîà àì ¦§¥§©¨Ÿ¨©§§Ÿ¦¦¦

ìeçàúìúa .àçøBàc àLe xfge 'd l` dlr zaya iyilya -øîà §¨§§¨¦§¨¨¨©
äòaøàa ,'éì eéäz ízàå' eäìcxiyke ,dlre xfg zayaeäì øîà §§©¤¦§¦§©§¨¨¨©§

,äìaâä úåöîeäMîçáeze`ae ,dyixtd lr dehvpe dlr zaya ¦§©©§¨¨©£¦¨
mei.äLéøt ãeáò̈§¦¨

:iqei iax lr dywn `xnbdéáéúéîxn`p ,daiyid ipa eywd ± ¥¦¥
dyixtd zevna'øçîe íBiä ízLc÷å'opaxk rnyne ,(i hi zeny) §¦©§¨©¨¨

,dxezd dpzip zayae ,iyyae ea yextl eehvp zaya iyingay
e,éñBé éaøì àéL÷.iyye iying iriaxa eyxt eixacly ©§¨§©¦¥

:`xnbd zvxznCì øîàuxzi -,éñBé éaødehvp dyn zn`a ¨©¨©¦¥
e ,iyingae ea yextl iriaxaéñBä ãçà íBé,Bzòcî äLî ómikqde ¤¨¦Ÿ¤¦©§

.iyya mb dkynp dyixtd okle ,enr 'd
:dfa iqei iax zrc dxn`p day `ziixad z` d`ian `xnbd

àéðúc,`ziixaaìLLBãwä íékñäå Bzòcî äLî äNò íéøác äL §©§¨§Ÿ¨§¨¦¨¨Ÿ¤¦©§§¦§¦©¨
éñBä ,Bnò àeä CeøaBzòcî ãçà íBé óozn mcewy dyixtd inil ¨¦¦¤¨¦©§

,dxezäMàä ïî Løéôeozn xg`l yinyzl xfg `ly ,ixnbl ¥©¦¨¦¨
,dxez.úBçelä úà øaLå§¦¥¤©

.enr mikqd 'dy oipne ,dl` mixac dyr recn zx`an `xnbd
:`xnbd zxxanéñBäLéøc éàî ,Bzòcî ãçà íBé ó.yxc dn - ¦¤¨¦©§©¨¦

mYWCwe' xn`p ieeivay xg`n :`xnbd daiyn,'øçîe íBiäyxc §¦©§¨©¨¨
y dyníBiäzeidl jixvøçîl äî ,øçîkxgn meiy enk -Bìéì ©§¨¨©§¨¨¥

,Bnò,eiptly dlila mb eyxtiyíBiä óàzeidl jixv,Bnò Bìéì ¦©©¥¦
åixdàðcéàäc äìéìxak meid ly dlild -déì à÷ôð`le ,xar ± §©§¨§¨¦§¨©§¨¥

,ea eyxtdpéî òîL`l` ,meidl dpeekd oi`y o`kn cenll yi - §©¦¨
àðcéàäî øáì éîBé éøzzl`ey .meid caln mini ipy cer ± §¥¥§©¥¨¦§¨

:`xnbdïìðîeepcnl okidne ±,Bãé ìò àeä Ceøa LBãwä íékñäc §¨¨§¦§¦©¨¨©¨
:`xnbd daiynàéøL àìcd dzxy `ly ±äðéëLipiq xd lrãò §Ÿ©§¨§¦¨©
àúaLc àøôödkixv dzid 'd ieeiv itl eli`e ,xweaa zay - ©§¨§©§¨

.xweaa iyya zexyl
:`xnbd zxxan,Léøc éàî ,äMàä ïî Løéôe:`xnbd daiynàNð ¥©¦¨¦¨©¨¦¨¨

àlà ïänò äðéëL äøac àlL ìàøNé äîe ,øîà ,Bîöòa øîBçå ì÷©¨¤§©§¨©©¦§¨¥¤Ÿ¦§¨§¦¨¦¨¤¤¨
,úçà äòL,ipiq xdaïîæ ïäì òá÷å,mdnr xaci iznäøBz äøîà ¨¨©©§¨©¨¤§©¨§¨¨

eLbz ìà 'åâå íéðBëð eéäå',(eh ,`i hi my) 'dX` l`äòL ìkL éðà §¨§¦©¦§¤¦¨£¦¤¨¨¨
ïîæ éì òáB÷ Bðéàå ,énò úøaãî äðéëL äòLålke`y ,inr xaci izn §¨¨§¦¨§©¤¤¦¦§¥¥©¦§©

,okl mcew xdhdle yextlänëå änk úçà ìòyextl ilry ©©©©¨§©¨
:`xnbd zl`ey .cinz,Bãé ìò àeä Ceøa LBãwä íékñäc ïìðîe§¨¨§¦§¦©¨¨©¨

:`xnbd daiynáéúëc'dy ipiq xd cnrn ixg` (fk d mixac) ¦§¦
el deiv,'íëéìäàì íëì eáeL íäì øîà Cì',mkizeypl epiidc ¥¡Ÿ¨¤¨¤§¨¢¥¤

déøúa áéúëedf ixg` cin aezke ±,'éãnò ãîò ät äzàå'l`e §¦©§¥§©¨Ÿ£Ÿ¦¨¦
.jld`l aeyzéøîàc úéàåmikqd 'dy epcnly mixne` yie ± §¦§¨§¦

(g ai xacna) exn`a ezyixt z` wicvdy dnn enrät ìà ät'¤¤¤
.'Ba øaãà£©¤

:`xnbd zxxan,Léøc éàî ,úBçelä úà øaLly m`hg iptn ik ¦¥¤©©¨¦
:`xnbd daiyn ,mxayl el did `l l`xyiøîà,xnege lw dyn ¨©

äîeoaxwâ"éøzî ãçà àeäL ,çñtdxyr ylye ze`n yyn ± ©¤©¤¤¨¦©§©
däøBz äøîà ,úBöî(bn ai zeny),'Ba ìëàé àì øëð ïa ìëå' ¦§¨§¨¨§¨¤¥¨ŸŸ©

dxf dcearl xnenl dpeekde,,[ïàk] dlek äøBzäzegela dielz ©¨¨¨

,dl`d,íéøîeî ìàøNéå,lbrl ecar ixdyänëå änk úçà ìò §¦§¨¥¨¦©©©©¨§©¨
:`xnbd zl`ey .mdl dzzl oi`e dl miie`x mpi`yíékñäc ïìðîe§¨¨§¦§¦

,Bãé ìò àeä Ceøa LBãwä:`xnbd daiynøîàpL(` cl my) ©¨¨©¨¤¤¡©
'ebe zgNd',Lé÷ì Léø øîàå ,'zøaL øLà,'d el xn` ,'xW`' edn ©ªŸ£¤¦©§¨§¨©¥¨¦£¤

.zøaéML Eçk øLéé¦©Ÿ£¤¦©§¨
gikedl di`x d`iane opaxe iqei iax zwelgnl zxfeg `xnbd

:zercd zg`k'éLéìMä íBiì íéðëð eéäå' ,òîL àz,(`i hi my) ¨§©§¨§Ÿ¦©©§¦¦
e ,dxez ozn meil encw dyixt ini ipy wxy rnynéaøì àéL÷©§¨§©¦

.éñBé:`xnbd zvxznïðéøîà àäy epxn` ixd ±éñBä ãçà íBéó ¥¨¨§¦©¤¨¦
.Bzòcî äLîŸ¤¦©§

:zercd zg`l ztqep di`x,òîL àzmeid :`ziixaa epipy ¨§©
déLéìLd didå Lãça éLéìLmb.úaMa éLéìLy`xy `vnp ok m` §¦¦§¦¦©Ÿ¤§§¦¦©©¨

,iyye iying iriaxa eid dyixtd inie ,zaya oey`xa did yceg
e ,dxezd dpzip ycega drayae.ïðaøì àéL÷:`xnbd zvxzn ©§¨§©¨¨

Cì éøîàevxzi ±épî àä ,ïðaø,ef `ziixa dpeyd edin ±éñBé éaø ¨§¦¨©¨¨¨©¦©¦¥
.àéä¦

.zxg` `ziixa d`ian `id jk myle ,ef `ziixa zx`an `xnbd
,`ziixad zwqer eay iyilyd meid :`xnbd zl`eyéàîì éLéìL§¦¦§©

meia zwqer `idy rnyn `ziixad oeyln ik ,`ed dnl iyily ±§
.zayle ycegl mb iyily df caln didy dxn` eilre ,iyily

iyily :`xnbd daiynàéðúãëìxn`p ,`ziixaa epipyy oiprl ± §¦§©§¨
(g hi my)áéúëe ''ä ìà íòä éøác úà äLî áLiå'eixg`y weqta ©¨¤Ÿ¤¤¦§¥¨¨¤§¦

.''ä ìà íòä éøác úà äLî ãbiå':`ziixad zl`eyBì øîà äî ©©¥Ÿ¤¤¦§¥¨¨¤¨¨©
äLîì àeä Ceøa LBãwäixac z` aiydy xg`l ,l`xyil xnel ©¨¨§Ÿ¤

,mrdìàøNéì äLî íäì øîà äîe,dehvpy itk 'd myaeøîà äîe ¨¨©¨¤Ÿ¤§¦§¨¥¨¨§
äLîì ìàøNé,jk lräøeábä éðôì äLî áéLä äîe.l`xyi exn`y ¦§¨¥§Ÿ¤©¥¦Ÿ¤¦§¥©§¨

:`ziixad daiyn,äìaâä úåöî Bæzeevl dynl 'd xn` dze`y ¦§©©§¨¨
,mdilr delawy aiydl dyn jxvede ,l`xyiløa éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥©

,øîBà éaø .äãeäéy fnxp dl` miaezkaäléçzaipiql e`ayn ± §¨©¦¥©§¦¨
Løétz` dyn mdldLðBòepi`e da deevny inl ,dxezd ly ¥¥§¨

,dxney,'äLî áLiå' áéúëcl fnxïéáaLnL íéøácmicixnn ± ¦§¦©¨¤Ÿ¤§¨¦¤§©§¦
mirpeneíãà ìL Bzòc,dxezd z` lawlnóBqáìe,okn xg`l ± ©§¤¨¨§©

døëN ïzî Løét,diniiwnl,'äLî ãbiå' áéúëcl fnxíéøác ¥¥©©§¨¨¦§¦©©¥Ÿ¤§¨¦
k íãà ìL Baì ïéëLBnLixac.äãbàzxg` dhiy d`ian `xnbd ¤§¦¦¤¨¨§©¨¨

:iax ixacaéøîàc àkéàå,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi - §¦¨§¨§¦
,'äLî áLiå' áéúëc ,døëN ïzî Løét äléçzal fnxíéøác ©§¦¨¥¥©©§¨¨¦§¦©¨¤Ÿ¤§¨¦

,'äLî ãbiå' áéúëc ,dLðBò Løét óBqáìe ,íãà ìL Bzòc ïéáéLnL¤§¦¦©§¤¨¨§©¥¥§¨¦§¦©©¥Ÿ¤
l fnxïéãéâk íãàì ïéLwL íéøácxnel `xnbd zpeeke .[xn wxi±] §¨¦¤¨¦¨¨¨§¦¦

,mixacl iyily did zncewd `ziixaa xkfend iyilyd meidy
l`xyi ly mal jiyndl dyn ligzd yceg y`xn xaky
dxn`e ,mxky ozne myper yxtle ,dxezd zlawl mixaca
iyilye ycega iyily mb did mixacl iyilyd meidy `ziixad

.zaya
:zercd zg`l ztqep di`x,òîL àzd meid :`ziixaa epipyéML ¨§©¦¦

d didLãBça éMLd mbe.úaMa éMLdid yceg y`xy `vnpe ¦¦©¤¦¦©©¨
e ,zaya oey`xa.ïðaøì àéL÷:`xnbd zvxznénð àämb ± ©§¨§©¨¨¨©¦
ixac ef `ziixa.àéä éñBé éaø©¦¥¦

eay iyyd meid :`xnbd zl`ey .`ziixad z` zx`an `xnbd
,`ziixad zwqeréàîì éML:`xnbd daiyn .`ed dnl iyy ± ¦¦§©§
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aiWdl iWilXA dlrW diIlr `iddA aizkC¦§¦§©¦£¦¨¤¨¨©§¦¦§¨¦
dUrpC mrd ixaC d"awdl)rnWpe(dPd" §¦§¥¨¨§©£¤§¦§©¦¥

z` dyn cBIe" `xwC `tiqe ,"Lil` `A ikp`̈Ÿ¦¨¥¤§¥¨¦§¨©©¥Ÿ¤¤
?o`M Wi mrd ixaC dn ike .'ebe "mrd ixaC¦§¥¨¨§¦©¦§¥¨¨¥¨

zevn `N`dlAbdoOwlE .mFIA FA Fl xn`p ¤¨¦§©©§¨¨¤¡©©§©¨
,l`xUil Dxn` axrle ,ikd Dl `ipY©§¨¨¨¦§¨¤¤£¨¨§¦§¨¥

zxgOledlre miMWd 'cAciBdeElATW §©¨¢¨§¦§¦§¨¨§¦¦¤¦§
zevn Fl dxn`pe ,dlAbd zevn mdilr£¥¤¦§©©§¨¨§¤¤§¨¦§©

t"r`e ."xgnE mFId mYWCwe" dWixRWIW §¦¨§¦©§¨©¨¨§¤¥
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cIn .dxFYWxiRXnxfg `l aEW ,eixiag mr ¨¦¨¦¤¥¥¦£¥¨Ÿ¨©
WinWzl:íBiä óà.,FOr Flil zFidl Kixv §©§¦©©¨¦¦§¥¦

xWt` `l `de:ïîæ íäì òá÷å.xAci izni` §¨Ÿ¤§¨§¨©¨¤§©¥¨©§©¥
mdOr:eéäå äøBz äøîàíéðBëð'åâå.)`( ¦¨¤¨§¨¨§¨§¦

odizFWPn EWxiR:ïîæ éì òá÷ àìå.,FxEAcl ¥§¦§¥¤§Ÿ¨©¦§©§¦
okl mcFw WFxtl lkE`W:íëéìäàì.xiYdl ¤©¦§¤¨¥§¨¢¥¤§©¦

mkl iYxq`W ,WinWzl mkizFWp:øëð ïa. §¥¤§©§¦¤¨©§¦¨¤¤¥¨
ExMpzPW ,cOEWnminXAW eia`l eiUrn: §¨¤¦§©§©£¨§¨¦¤©¨©¦
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edehwlz mini.xn`ie" aizkc ,dpyn mgl ehwly dynl dcrd i`iyp ecibdyk ,reay on xak cxiy xg` azkp weqtd df `lde ?did zayac `xw i`dn di`x iziin ikid :dniz

il did :xne` dide ,mdl xnel gky dync xity gken n"n ,k"g` cr xn`p `lc b"r`c :i"xe`e !xary oey`x mein cxi xak onde "edehwlz mini zyy 'ebe meid edelk` dyn

did zaya cg` k"`e ,mini zyy edehwlzy ,ond z` ozpyk d"awd xn`y dn mkl xnel:øùòmeid eze` lhp zexhr.opixn`c meyn ± okynd znwdl oey`x aiyg `lc `d

yxcna)ipiny 't dax `xwie(xyr lhp okynd znwd ly meid eze` :w"dc ,i`w okynd znwdc dilrc meyn :inp i` .ewxtne okynd cinrn dyn did mi`elnd ini 'f lky

zexg` zexhr:ïåùàømiycw zlik`l."oetva ozhigy" ipzw "miycw zlik`" mewna k"zae:a(ïðáøìcear oixiqg 'g.`l` ,cear oixiqg 'g l"v ied `lc :wgvi 'x xne`

dpny opaxl inp hwp ,did zaya 'd mei eze`c lirl `ipz `dc ,cear oixiqg drayc xninl jixhvi` i"xlc meyn `l` .lirl xn`ck dexar ixear `zy `iddc xii`e ± oixiqg 'f:
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ïéîeçzà :øáñ øîe .ãe÷ôéà àì ïéîeçzà ,ãe÷ôéà¦§©§¦¨¦§¨¨©©§¦
íéøönî ìàøNé eàöé BaL ïñéð :ù"ú .ãe÷ôéà éîð©¦¦§¦¨¤¨§¦§¨¥¦¦§©¦
,eàöé øNò äMîçáe ,íäéçñt eèçL øNò äòaøàa§©§¨¨¨¨¨£¦§¥¤©£¦¨¨¨¨§
e÷ì 'áøòaî' :àlà !?ã"ñ 'áøòì' .úBøBëa e÷ì áøòìå§¨¤¤¨§¨¤¤¤¨¦¨¤¤¨
øñéîçcî .äéä úaLa éLéîç íBiä BúBàå .úBøBëa§§©£¦¦§©¨¨¨¦©£¥©

úaLa äMîç ïñéðaY,àúaL øéiàc àçøé Léø §¦¨£¦¨§©¨¥©§¨§¦¨©§¨
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íéìLä ,äéä úaLa éLéîç íBiä BúBàå .úBøBëa e÷ì̈§§©£¦¦§©¨¨¨¦§¦
ïåéñ òøéàå ,øéià øñç .úaLa úBéäì øéià òøéàå ,ïñéð¦¨§¥©¦¨¦§§©¨¨¥¦¨§¥©¦¨
éñBé 'ø épî àä !ïðaøì àéL÷ ,úaLa ãçàa úBéäì¦§§¤¨§©¨©§¨§©¨©¨©¦©¥
ìk eàáiå íéìàî eòñiå" ù"ú :àtt áø øîà .àéä¦¨©©©¨©¦§¥¥¦©¨Ÿ¨
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úaLa ãç àzL éàäcY;úaLa ['ãa] ã÷zLàc §©©¨©§©¨§¤§¨©§§©¨
ïéàå ,úøöòì úøöò ïéa ïéà :íéøîBà íéøçà ,àéðúc§©§¨£¥¦§¦¥¥£¤¤©£¤¤§¥

ä"øì ä"ø ïéaäðL äúéä íàå ,ãáìa íéîé 'ã àlà ¥§¤¨¨¦¦§©§¦¨§¨¨¨
úøaeòîYøéiàc àçøé Léø déì äåä .'äYéìòî §¤¤£¨¥¥©§¨§¦¨©£¥

ïåéñc àçøé Léøå ,àúaLYéaøì ïéa àéL÷ ,àúaL ©§¨§¥©§¨§¦¨©§¨©§¨¥§©¦
éñBé 'øì !ïðaøì ïéa éñBéY,ãeáò ïéøñç äòáL ¥¥§©¨©§©¥¦§¨£¥¦©

ïðáøì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
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תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc zay(ipy meil)

iyyïúééðçìe ,ipiq xacna l`xyi ly,øîà á÷òé øa àçà áø ©£¨¨¨©£¨©©£Ÿ¨©
iyy mbe oziipgl iyyïòqîìmei eze`ay ,micitxn mzriqpl ± §©¨¨

.ipiq xacnl e`a myn erqpy
:`g` axe `ax zwelgn z` zx`an `xnbdéâìôéî÷åewlgpe ± §¨¦§§¦

azevnäøîc úaLn oky ,dxna da eehvpy ±áéúëczxyra §©¨§¨¨¦§¦
'ebe zAXd mFi z` xFnW' (ai d mixac) zexacd'ä Eeö øLàk ¨¤©©¨©£¤¦§

éäìà'E,zexacd mcew cer ef devna eehvp xaky rnynáø øîàå ¡Ÿ¤§¨©©
,áø øîà äãeäé`id dpeekdy,'Eeö øLàk'xakøî .äøîa`ax ± §¨¨©©©£¤¦§§¨¨©

ãewtéà àì ïéîeçzà ãewtéà úaMà ,øáñdk`ln xeqi` lr ± ¨©©©¨¦©©§¦Ÿ¦©
dpzipy cr eehvd `l oiicr oinegzd lr j` ,dxna eehvp zaya
,dn` miitl`n xzei zaya zkll mdl xzen did okle ,dxez
df meie ,oey`x meia ipiql e`ae ,zaya erqp micitxn mzriqpae

.oziipgl wx oey`x didøîe`g` ax ±ãewtéà énð ïéîeçzà ,øáñ ©¨©©§¦©¦¦©
okle ,zaya driqp mdl dxq`pe dxna eehvp oinegzd lr mb ±

meie ,ipiql e`a mei eze`ae oey`x meia wx micitxn e`vidid df
.mrqnl mb oey`x

:zercd zg`l ztqep di`x,òîL àz,`ziixaa epipyBaL ïñéð ¨§©¦¨¤
øNò äòaøàa ,íéøönî ìàøNé eàöéeaeèçLz`,íäéçñt ¨§¦§¨¥¦¦§©¦§©§¨¨¨¨¨£¦§¥¤

eàöé øNò äMîçáe,myne÷ì áøòìåd.úBøBëa ©£¦¨¨¨¨§§¨¤¤¨§
zx`an ,`ziixad ixac z` `iadl `xnbd dkiynny mcewe

:`xnbd dywn .da dywy dn z` `xnbdCzòc à÷ìñ 'áøòì'± ¨¤¤¨§¨©§¨
mz`ivi ixg`y axra wx dzid zexeka zkny jzrca dlri ike

.mixvnn
:dixac jynd z` `iadl zxfege ,`ziixad z` zx`an `xnbd

àlày xnel jixve÷ì áøòaîd,úBøBëamcwy dlila xnelk ¤¨¦¨¤¤¨§
:`ziixad dkiynne .d`ivilíBiä BúBàå[xyr dyng-]éLéîç §©£¦¦

.äéä úaMa:`xnbd zwiicnøñéîçcîxyr dyngy xg`n ± ©©¨¨¨¦§£¥©
ïñéðadid,úaMa äMîç`vnpàçøé Léøyceg y`x -,øéiàc §¦¨£¦¨©©¨¥©§¨§¦¨
àúaL,zay -ejkitlàçøé Léøyceg y`x ±ãç ,ïåéñcoey`x ± ©§¨¥©§¨§¦¨©
,úaLae,ïðaøì àéL÷.zaya ipya did oeiq yceg y`xy exn`y §©¨©§¨§©¨¨

:`xnbd zvxznCì éøîàevxzi ±éøeaò àzL àéääc øéià ,ïðaø ¨§¦¨©¨¨¦¨§©¦©¨©¥
deøaòoa ,`ln-] xaern yceg did dpy dze` ly xii` ± ©§©

.zaya ipya lg oeiq yceg y`xy `vnpe ,[mei miyely
:df uexiz dgec `xnbdòîL àzdze` ly `tiqdn di`x ¨§©

x`ean my ,`ziixadeøaò àìc,epipyy ,xaern did `l xii`y ± §Ÿ©§©
,íäéçñt eèçL øNò äòaøàa ,íéøönî ìàøNé eàöé BaL ïñéð¦¨¤¨§¦§¨¥¦¦§©¦§©§¨¨¨¨¨£¦§¥¤

.úBøBëa e÷ì áøòìå ,eàöé øNò äMîça:`xnbd dywn'áøòì' ©£¦¨¨¨¨§§¨¤¤¨§¨¤¤
Czòc à÷ìñ:`xnbd zx`an .ok jzrca dlrz ike -àîéà àlà± ¨§¨©§¨¤¨¥¨
,xnel jixv.úBøBëa e÷ì áøòaî:`ziixad dkiynneíBiä BúBàå ¦¨¤¤¨§§©

ïñéð íéìLä ,äéä úaMa éLéîçdidy xnelk ,zenlya oqip dlk ± £¦¦©©¨¨¨¦§¦¦¨
,`lnòøéàåyceg y`xøéià øñç ,úaMa úBéäì øéiàxii` did ± §¥©¦¨¦§©©¨¨¥¦¨
,xqgòøéàåyceg y`x.ïðaøì àéL÷ .úaMa ãçàa úBéäì ïåéñ §¥©¦¨¦§§¤¨©©¨©§¨§©¨¨

:`xnbd zvxznépî àäixac ef `ziixa ±,àéä éñBé éaøitl la` ¨©¦©¦¥¦
oi`e ,iyinga lg `l oqipa xyr dyngy xnel s` xyt` opax

.xaern did dpy dze`a xii`y uxzl jxev

zernyn z` zwiicny `ziixan opax lr dywn `tt ax
:miweqtd,òîL àz ,àtt áø øîàxn`p(` fh zeny)íìéàî eòñiå' ¨©©¨¨¨§©©¦§¥¥¦

ìàøNé éða úãò ìk eàáiåoiq xAcn l`Lãçì íBé øNò äMîça 'åâå ©¨Ÿ¨£©§¥¦§¨¥¤¦§©¦©£¦¨¨¨©Ÿ¤
,'éðMä,xii` `edyey gxkda,äéä úaL íBiä BúBàea ixdy ©¥¦©©¨¨¨

,zxgnl on mdl cixei 'dy gihade arxd lr dyn lr enrxzd
áéúëc(f fh my)áéúëe ,''ä ãBák úà íúéàøe ø÷áe'(ek fh my) ¦§¦Ÿ¤§¦¤¤§§¦

dyn mdl xn`y,eäè÷ìz íéîé úLL'`l ,zAW iriaXd mFIaE ¥¤¨¦¦§§ª©©§¦¦©¨Ÿ
,ond mda cxiy mini dyy xg`l wx dzid zay ok m` ,'FA didi¦§¤

d dpey`xl ond zcixiy o`kneeay meide ,zaya oey`xa dzi
:`tt ax dywn .zay did dilr mgihadàúaL øéiàa øñéîçcîe¦©£¥©§¦¨©§¨

,xqg yceg `ed xii`e ,zay did xii`a xyr dyngy xg`ne -
`vnpe ,minly zereay ipy xii` seq cr exzep ixdàçøé Léø¥©§¨

ãç ïåéñcoey`x ±,úaMae.ïðaøì àéL÷ §¦¨©©©¨©§¨§©¨¨
:`xnbd zvxznïðaø Cì éøîàopaxy xnel ep` migxken df lr ± ¨§¦¨©¨¨

,evxziàzL àéääc øéiàdpy dze` ly -deøaò éøeaòdid ± ¦¨§©¦©¨©¥©§©
.zaya ipya lg oeiq yceg y`x jkitle ,xaern

:zehiyd on zg`k zayiizn dpi`y `ziixan dywn `xnbdøîà̈©
äàðæBçî éáéáç áø déì[`fegn xird oa-],òîL àz ,éMà áøì ¥©£¦¦¥§¨¨§©©¦¨§©

(fi n my) xn`pLãçì ãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå'©§¦©Ÿ¤¨¦©¨¨©¥¦§¤¨©Ÿ¤
,'ïkLnä í÷eäeàðú,`ziixaaíBé BúBàokynd mwedyøNò ìèð ©©¦§¨¨¨¨©¤¤

,úBøèò:md el`e ,mixac dxyrl oey`x didy xnelkïBLàø £¨¦
,úéLàøá äNòîì,zaya oey`xa lg df meiyì ïBLàøzaxwd §©£¥§¥¦¦§

d,äpeäëì ïBLàø ,íéàéNðzepaxwd zcear dxqnp mei eze`ny §¦¦¦¦§¨
,mcal mipdklì ïBLàød xcqäãBáòzepaxwa ycwna dreawd ¦§£¨

,xeaivLàä úãéøéì ïBLàø,gafnd lr minyd onúìéëàì ïBLàø ¦¦¦©¨¥¦©£¦©
díéLã÷,dxeza mireawd zeleabaì ïBLàøïBkLdäðéëL ¨¨¦¦¦§§¦¨

,l`xyiaìàøNé úà Cøáì ïBLàø,mipdk zkxaaøeqéàì ïBLàø ¦§¨¥¤¦§¨¥¦§¦
,úBîaäd `ed oqipy ,cere ,zenaa daxwdd dxq`p f`nyïBLàø ©¨¦
.íéLãçì:iaiag ax wiicnàçøé Léøcîeyceg y`xy xg`ne ± ¨¢¨¦¦§¥©§¨

àzL éàäc ïñéðca did efd dpyd ly -ãçoey`x ±,úaMaixd §¦¨§©©¨©©©¨
oqip yceg y`xã÷zLàce`vi day ,zncewd dpyd ly ± §¤§¨©

did ,mixvnnàéðúc ,úaMa [äòaøàa]:`ziixaa,íéøîBà íéøçà §©§¨¨©©¨§©§¨£¥¦§¦
úøöò ïéa ïéà[zereayd bg-]Làøì äðMä Làø ïéa ïéàå úøöòì ¥¥£¤¤©£¤¤§¥¥Ÿ©¨¨§Ÿ

,ãáìa íéîé äòaøà àlà äðMäy`x legi d`ad dpya ,xnelk ©¨¨¤¨©§¨¨¨¦¦§¨
dpya dpyd y`x ea lgy meid ixg` reaya mini drax` dpyd

,micrend x`y oke ,ef,úøaeòî äðL äúéä íàåixg` legiäMîç §¦¨§¨¨¨§¤¤£¦¨
,iriaxa did oqip yceg y`xy oeike .miniàçøé Léø déì äåä£¨¥¥©§¨

àúaL éìòî øéiàcmei-] zay axra xii` yceg y`x `vnp ± §¦¨©£¥©§¨
[iyyïåéñc àçøé Léøåa.ïðaøì ïéa éñBé éaøì ïéa àéL÷ ,àúaL §¥©§¨§¦¨©§¨©§¨¥§©¦¥¥§©¨¨

:`xnbd zvxznìzrcãeáò ïéøñç äòáL éñBé éaødpya ± §©¦¥¦§¨£¥¦¨
gqt oia yxtdd okle ,mixqg miycg dray eyr dpey`xd
s`e ,mini dyly wx did dipyd dpyay gqtl dpey`xd dpyay
dpya ,zaya oey`xa lg oqip yceg y`x dipyd dpyay
lg oeiq yceg y`x okle ,zaya iyinga lg `ed dpey`xd

.zaya oey`xa
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.äéä úaMa:`xnbd zwiicnøñéîçcîxyr dyngy xg`n ± ©©¨¨¨¦§£¥©
ïñéðadid,úaMa äMîç`vnpàçøé Léøyceg y`x -,øéiàc §¦¨£¦¨©©¨¥©§¨§¦¨
àúaL,zay -ejkitlàçøé Léøyceg y`x ±ãç ,ïåéñcoey`x ± ©§¨¥©§¨§¦¨©
,úaLae,ïðaøì àéL÷.zaya ipya did oeiq yceg y`xy exn`y §©¨©§¨§©¨¨

:`xnbd zvxznCì éøîàevxzi ±éøeaò àzL àéääc øéià ,ïðaø ¨§¦¨©¨¨¦¨§©¦©¨©¥
deøaòoa ,`ln-] xaern yceg did dpy dze` ly xii` ± ©§©

.zaya ipya lg oeiq yceg y`xy `vnpe ,[mei miyely
:df uexiz dgec `xnbdòîL àzdze` ly `tiqdn di`x ¨§©

x`ean my ,`ziixadeøaò àìc,epipyy ,xaern did `l xii`y ± §Ÿ©§©
,íäéçñt eèçL øNò äòaøàa ,íéøönî ìàøNé eàöé BaL ïñéð¦¨¤¨§¦§¨¥¦¦§©¦§©§¨¨¨¨¨£¦§¥¤

.úBøBëa e÷ì áøòìå ,eàöé øNò äMîça:`xnbd dywn'áøòì' ©£¦¨¨¨¨§§¨¤¤¨§¨¤¤
Czòc à÷ìñ:`xnbd zx`an .ok jzrca dlrz ike -àîéà àlà± ¨§¨©§¨¤¨¥¨
,xnel jixv.úBøBëa e÷ì áøòaî:`ziixad dkiynneíBiä BúBàå ¦¨¤¤¨§§©

ïñéð íéìLä ,äéä úaMa éLéîçdidy xnelk ,zenlya oqip dlk ± £¦¦©©¨¨¨¦§¦¦¨
,`lnòøéàåyceg y`xøéià øñç ,úaMa úBéäì øéiàxii` did ± §¥©¦¨¦§©©¨¨¥¦¨
,xqgòøéàåyceg y`x.ïðaøì àéL÷ .úaMa ãçàa úBéäì ïåéñ §¥©¦¨¦§§¤¨©©¨©§¨§©¨¨

:`xnbd zvxznépî àäixac ef `ziixa ±,àéä éñBé éaøitl la` ¨©¦©¦¥¦
oi`e ,iyinga lg `l oqipa xyr dyngy xnel s` xyt` opax

.xaern did dpy dze`a xii`y uxzl jxev

zernyn z` zwiicny `ziixan opax lr dywn `tt ax
:miweqtd,òîL àz ,àtt áø øîàxn`p(` fh zeny)íìéàî eòñiå' ¨©©¨¨¨§©©¦§¥¥¦

ìàøNé éða úãò ìk eàáiåoiq xAcn l`Lãçì íBé øNò äMîça 'åâå ©¨Ÿ¨£©§¥¦§¨¥¤¦§©¦©£¦¨¨¨©Ÿ¤
,'éðMä,xii` `edyey gxkda,äéä úaL íBiä BúBàea ixdy ©¥¦©©¨¨¨

,zxgnl on mdl cixei 'dy gihade arxd lr dyn lr enrxzd
áéúëc(f fh my)áéúëe ,''ä ãBák úà íúéàøe ø÷áe'(ek fh my) ¦§¦Ÿ¤§¦¤¤§§¦

dyn mdl xn`y,eäè÷ìz íéîé úLL'`l ,zAW iriaXd mFIaE ¥¤¨¦¦§§ª©©§¦¦©¨Ÿ
,ond mda cxiy mini dyy xg`l wx dzid zay ok m` ,'FA didi¦§¤

d dpey`xl ond zcixiy o`kneeay meide ,zaya oey`xa dzi
:`tt ax dywn .zay did dilr mgihadàúaL øéiàa øñéîçcîe¦©£¥©§¦¨©§¨

,xqg yceg `ed xii`e ,zay did xii`a xyr dyngy xg`ne -
`vnpe ,minly zereay ipy xii` seq cr exzep ixdàçøé Léø¥©§¨

ãç ïåéñcoey`x ±,úaMae.ïðaøì àéL÷ §¦¨©©©¨©§¨§©¨¨
:`xnbd zvxznïðaø Cì éøîàopaxy xnel ep` migxken df lr ± ¨§¦¨©¨¨

,evxziàzL àéääc øéiàdpy dze` ly -deøaò éøeaòdid ± ¦¨§©¦©¨©¥©§©
.zaya ipya lg oeiq yceg y`x jkitle ,xaern

:zehiyd on zg`k zayiizn dpi`y `ziixan dywn `xnbdøîà̈©
äàðæBçî éáéáç áø déì[`fegn xird oa-],òîL àz ,éMà áøì ¥©£¦¦¥§¨¨§©©¦¨§©

(fi n my) xn`pLãçì ãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå'©§¦©Ÿ¤¨¦©¨¨©¥¦§¤¨©Ÿ¤
,'ïkLnä í÷eäeàðú,`ziixaaíBé BúBàokynd mwedyøNò ìèð ©©¦§¨¨¨¨©¤¤

,úBøèò:md el`e ,mixac dxyrl oey`x didy xnelkïBLàø £¨¦
,úéLàøá äNòîì,zaya oey`xa lg df meiyì ïBLàøzaxwd §©£¥§¥¦¦§

d,äpeäëì ïBLàø ,íéàéNðzepaxwd zcear dxqnp mei eze`ny §¦¦¦¦§¨
,mcal mipdklì ïBLàød xcqäãBáòzepaxwa ycwna dreawd ¦§£¨

,xeaivLàä úãéøéì ïBLàø,gafnd lr minyd onúìéëàì ïBLàø ¦¦¦©¨¥¦©£¦©
díéLã÷,dxeza mireawd zeleabaì ïBLàøïBkLdäðéëL ¨¨¦¦¦§§¦¨

,l`xyiaìàøNé úà Cøáì ïBLàø,mipdk zkxaaøeqéàì ïBLàø ¦§¨¥¤¦§¨¥¦§¦
,úBîaäd `ed oqipy ,cere ,zenaa daxwdd dxq`p f`nyïBLàø ©¨¦
.íéLãçì:iaiag ax wiicnàçøé Léøcîeyceg y`xy xg`ne ± ¨¢¨¦¦§¥©§¨

àzL éàäc ïñéðca did efd dpyd ly -ãçoey`x ±,úaMaixd §¦¨§©©¨©©©¨
oqip yceg y`xã÷zLàce`vi day ,zncewd dpyd ly ± §¤§¨©

did ,mixvnnàéðúc ,úaMa [äòaøàa]:`ziixaa,íéøîBà íéøçà §©§¨¨©©¨§©§¨£¥¦§¦
úøöò ïéa ïéà[zereayd bg-]Làøì äðMä Làø ïéa ïéàå úøöòì ¥¥£¤¤©£¤¤§¥¥Ÿ©¨¨§Ÿ

,ãáìa íéîé äòaøà àlà äðMäy`x legi d`ad dpya ,xnelk ©¨¨¤¨©§¨¨¨¦¦§¨
dpya dpyd y`x ea lgy meid ixg` reaya mini drax` dpyd

,micrend x`y oke ,ef,úøaeòî äðL äúéä íàåixg` legiäMîç §¦¨§¨¨¨§¤¤£¦¨
,iriaxa did oqip yceg y`xy oeike .miniàçøé Léø déì äåä£¨¥¥©§¨

àúaL éìòî øéiàcmei-] zay axra xii` yceg y`x `vnp ± §¦¨©£¥©§¨
[iyyïåéñc àçøé Léøåa.ïðaøì ïéa éñBé éaøì ïéa àéL÷ ,àúaL §¥©§¨§¦¨©§¨©§¨¥§©¦¥¥§©¨¨

:`xnbd zvxznìzrcãeáò ïéøñç äòáL éñBé éaødpya ± §©¦¥¦§¨£¥¦¨
gqt oia yxtdd okle ,mixqg miycg dray eyr dpey`xd
s`e ,mini dyly wx did dipyd dpyay gqtl dpey`xd dpyay
dpya ,zaya oey`xa lg oqip yceg y`x dipyd dpyay
lg oeiq yceg y`x okle ,zaya iyinga lg `ed dpey`xd

.zaya oey`xa
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כל ענייני התורה שייכים ונוגעים לא רק לזמן מסויים, אלא לכל זמן ולכל מקום.
משיחת שבת פרשת בהעלותך, ה'תשכ"ז



xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc zay(iyily meil)

eìzrcäðBîL ïðaømiycgãeáò íéøñç`vnpe ,dpy dze`a eyr ± §©¨¨§¨£¥¦¨
oqip yceg y`xe ,mini ipy wx did gqtl gqt oia yxtddy
.zaya ipya oeiq yceg y`xe ,zaya iyya lg dpey`xd dpya

:zercd zg`l ztqep di`xa àéðúc ,òîL àzzziixa,íìBò øãñ ¨§©§©§¨¦¥¤¨
eèçL øNò äòaøàa ,íéøönî ìàøNé eàöé BaL ïñéðz`,ïäéçñt ¦¨¤¨§¦§¨¥¦¦§©¦§©§¨¨¨¨¨£¦§¥¤

eàöé øNò äMîça,myníBiä BúBàåe`viy.äéä úaL áøòzwiicn ©£¦¨¨¨¨§§©¤¤©¨¨¨
y`x mby `vnp ,zay axra did oqipa xyr dying m` :`xnbd

,zay axra did oqip ycegàçøé Léøcîeyceg y`xy xg`ne - ¦§¥©§¨
ïñéðcdid,úaL áøò`vnpàaLa ãç øéiàc àçøé Léøoey`x ± §¦¨¤¤©¨¥©§¨§¦¨©§©¨

,zayaåyceg y`xàaLa éøúa ïåéñe ,zaya ipya ±éaøì àéL÷ §¦¨¦§¥§©¨©§¨§©¦
.éñBé¥

épî àä ,éñBé éaø Cì øîàixac ef `ziixa ±àéä ïðaø. ¨©¨©¦¥¨©¦©¨¨¦
:zercd zg`l ztqep di`x,òîL àz,`ziixaa epipyéñBé éaø ¨§©©¦¥

a ,øîBàd meiéðMipiq xacna oziipgläLî äìòrnye ,'d l` ¥©¥¦¨¨Ÿ¤
,l`xyil xnel mixac epnnãøéå.mdl cibdeéLéìMae xfg,äìò §¨©©§¦¦¨¨

,dlabdd ieeiv z` rnyeãøéå,cibdeäìò àì áeLå ,ãøé éòéáøacr §¨©¨§¦¦¨©§Ÿ¨¨
.zexacd zlaw

.da dywy dn z` x`al ick `ziixad z` dwiqtn `xnbd
:`xnbd dywnäìò àlL øçàîe,dlry xn`p `l ixdy ,iriaxa ¥©©¤Ÿ¨¨

.ãøé ïëéäî¥¥¨¨©
:`xnbd zvxznàlà,xnel jixväìò éòéáøazevn z` rnye ¤¨¨§¦¦¨¨

,yinyzn dyixtdãøéåcr dlr `l aeye ,l`xyi z` yixtde §¨©
.zexacd zlaw

:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdáéø÷äå çaæî äða éLéîça©£¦¦¨¨¦§¥©§¦§¦
ïaø÷ åéìò,eéMMáy meyn dlr `l.éàðt Bì äéä àìzl`ey ¨¨¨§¨©¦¦Ÿ¨¨§©

,iyya zelrl i`pt el did `l dn iptn :`xnbdåàì éàîm`d ± ©¨
df oi`íeMîd zlaw,äøBzdid mziipgl iyy didy df meiy ¦¨

mikydl i`pt el did `le ,zexacd z` cgi mlek elaiw eae ,zay
mixzeq ef `ziixaa iqei iax ixacy ,dywe ,ok iptl zelrle

.oziipgl iriayd meia dzid dxezd zlawy ezhiyl
:`xnbd zvxzn,àì`le ,zaya iyy did mziipgl iyyd `l` Ÿ

i`pt el didçøBè íeMîl zepkdd.úaL ¦©©¨
:opax zhiyk dxn`py `xen` zyxc d`ian `xnbdàeää Løc̈©©

äàìéìb[ililb-]àcñç áøc déìò,xn`e ,`cqg ax iptl ±éøaC §¦¨¨£¥§©¦§¨§¦
àðîçø'd jexa ±éàúéìz ïàéøBà áäéc,zyleyn dxez ozpy ± ©£¨¨¦©§¨§¦©

,miaezke mi`iap dxez epiideéàúéìz íòì,yleyn mrl ± §©§¦©
,mil`xyie miiel mipdkl wlegnyéàúéìz éãé ìòdyn ici lr ± ©§¥§¦©

ohal iyily didy ,epiax,éàúéìz íBéa,iyilyd meia ±àçøéa §§¦©§©§¨
éàúéìz.iyilyd ycegd `edy oeiq ycega ± §¦©

:`xnbd zl`eyïàîkdaiyn .ef dyxc dxn`p in zhiyk ± §©
:`xnbd,ïðaøkiyilyd meia dpzip dxezdy `id dyxcd zpeeke §©¨¨

.dyixtl iriaxd meia dpzip dxezd iqei iax itl la` ,dyixtl
ozna xn`p :dxezd zlaw oipra mixn`n dnk d`ian `xnbd

dxez(fi hi zeny)àîç øa éîécáà éaø øîà ,'øää úézçúa eávéúiå'©¦§©§§©§¦¨¨¨©©¦©§¦¦©¨¨
,àqç øa,'xdd zizgza' ednàeä Ceøa LBãwä äôkL ãnìî ©©¨§©¥¤¨¨©¨¨

úéâéâk øää úà íäéìòxdd zgz ecnre ,[xkW ea milihny ilk-] £¥¤¤¨¨§¦¦¥
,ynníéìa÷î ízà íà ,íäì øîàåz`íL ,åàì íàå ,áèeî äøBzä §¨©¨¤¦©¤§©§¦©¨¨§¦¨¨

.íëúøeá÷ àäz§¥§©§¤
ïàkî ,á÷òé øa àçà áø øîàyiäaø àòãBîdlecb ±àúééøBàì± ¨©©£¨©©£Ÿ¦¨¨¨©¨§©§¨

dnl oicl 'd mpinfi m`y ,dxezd lr oica l`xyi zcnrd oiprl
miqep` eidy ,daeyz mdl yi ,mdilr elaiwy dn eniiw `l

.dlawl
ïë ét ìò óà ,àáø øîàmdilr delaiw zrd dze`ay s` ± ¨©¨¨©©¦¥

,diitkaäeìa÷ øeãädxezd z` mdilr elaiwe exfg ±éîéa ¨©§¨¦¥
LBøåLçà,mdl dyrpy qpd zad`n mpevxnáéúëã(fk h xzq`) £©§¥¦§¦

,'íéãeäiä eìa÷å eîi÷'y yexcl yieeîéi÷z` ewfigeeìaéwM äî ¦§§¦§©§¦¦§©¤¦§
øák.dxez ozna mdilr §¨

:sqep xn`n d`ian `xnbdáéúëc éàî ,äi÷æç øîàyexit dn ± ¨©¦§¦¨©¦§¦
aezkd(h er mildz),'äè÷Lå äàøé õøà ïéc zòîLä íéîMî'yi ixd ¦¨©¦¦§©§¨¦¤¤¨§¨§¨¨¨

,wcwclàlà ,äàøé änì äè÷L íàå ,äè÷L änì äàøé íàyi ¦¨§¨¨¨¨§¨§¦¨§¨¨¨¨§¨¤¨
y ,dxez ozn oipra aezkd z` yxtl,äléçzaexn`y mcew ©§¦¨

'rnWpe dUrp' l`xyi(f ck zeny),,óBqáìe ,äàøédelaiwyk ©£¤§¦§¨¨§¨§©
,mdilr.äè÷L:`xnbd zl`eyäàøé änìåzx`an .dligza ¨¨¨§¨¨¨§¨
:`xnbdLé÷ì Léøãk,yiwl yix yxcy itk ±,Lé÷ì Léø øîàc ¦§¥¨¦§¨©¥¨¦

áéúëc éàîziy`xa dyrn seqa aezkd yexit dn ±(`l ` ziy`xa) ©¦§¦
,'éMMä íBé ø÷á éäéå áøò éäéå'ze`d ,le`yl yiyà"ädäøéúé ©§¦¤¤©§¦Ÿ¤©¦¦¥§¥¨

,'iyyd' dlinay,éì änì`l`àeä Ceøa LBãwä äðúäL ãnìî ¨¨¦§©¥¤¦§¨©¨¨
íéìa÷î ìàøNé íà ,íäì øîàå úéLàøá äNòî íòz`äøBzä ¦©£¥§¥¦§¨©¨¤¦¦§¨¥§©§¦©¨

,dzpizp onf ribi xy`kíëúà øéæçî éðà ,åàì íàå ,ïéîéi÷úî ízà©¤¦§©§¦§¦¨£¦©£¦¤§¤
,eäBáå eäBúìiyyd `ed ,cgeind iyyd meil fnex 'iyyd mei' ik §¨

dfae .ziy`xa dyrn lk ielz eay ,dxez ea dpzipy oeiqa
ux`d dxezd z` 'd rinyd xy`ky ,mildza weqtd yxtzn
seqale ,edae edzl mlerd xefgie delawi `l `ny d`xi

.dhwy delaiwyk
d`ian `xnbd .'rnyp'l 'dyrp' l`xyi enicwd dxezd zlawa

:df oipra mixn`n dnkìàøNé eîéc÷äL äòLa ,éànéñ éaø Løc̈©©¦¦©§¨¨¤¦§¦¦§¨¥
àBaéø íéML eàa ,'òîLð'ì 'äNòð'[zeaax-],úøMä éëàìî ìL ©£¤§¦§¨¨¦¦¦¤©§£¥©¨¥

eíéøúk éðL Bì eøL÷ ìàøNiî ãçàå ãçà ìëì,dpiky eifnãçà §¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥¨§§¥§¨¦¤¨
ìàøNé eàèçL ïåéëå .'òîLð' ãâðk ãçàå 'äNòð' ãâðk,lbraeãøé §¤¤©£¤§¤¨§¤¤¦§¨§¥¨¤¨§¦§¨¥¨§
øîàpL ,íe÷øéôe ,äìaç éëàìî àBaéø íéøNòå äàî(e bl zeny) ¥¨§¤§¦¦©§£¥©¨¨¥§¤¤¡©

,'áøBç øäî íéãò úà ìàøNé éðá eìvðúiå'mdilrn exiqdy xnelk ©¦§©§§¥¦§¨¥¤¤§¨¥©¥
.mixzkd epiide ,axeg xdn mcia didy [hiykz-] icrd z`

:df weqta sqep yexit d`ian `xnbd,àðéðç éaøa àîç éaø øîà̈©©¦¨¨§©¦£¦¨
eðòè áøBçae ,mixzka l`xyi z` epirhd ±áøBçámbe÷øt §¥¨£§¥¨§

.mixzkd z` mdilrn
:ok epcnl okidn x`an `ng iaxïøîàãk ,eðòè áøBçaitk ± §¥¨£§©£¨¨

exiqdy yxtzn 'axeg xdn micr z` 'ebe elvpzie'y ,epxn`y
e .axegn elaiwy icrd eze` z`,e÷øt áøBçáoeikeìvðúiå' áéúëc §¥¨§¦§¦©¦§©§

'åâå 'ìàøNé éðájxca aezkd ixac z` yxtl yie ,'axeg xdn §¥¦§¨¥
.axega micr z` exiqdy ,ztqep

ïleëå ,ïðçBé éaø øîàelld mixzkd lk ±éîñc ,ïìèðe äLî äëæC ¨©©¦¨¨§¨¨¨Ÿ¤§¨¨§¨¦
déìweqtd jnqp 'micr z` 'ebe 'elvpzie' weqtl oky ±çwé äLîe' ¥Ÿ¤¦©

,'ìäàä úàlehil dyn dkfy ,dgixfe dx`d oeyl 'ld`d' yxcpe ¤¨Ÿ¤
.eipt xer oexiw did dfe ,dpiky eif ly mixzk mze` z`

øîàpL ,eðì ïøéæçäì àeä Ceøa LBãwä ãéúò ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¨¦©¨¨§©£¦¨¨¤¤¡©
diryi z`eapa(i dl)íìBò úçîNå äpøa ïBiö eàáe ïeáLé 'ä ééeãôe'§¥§ª¨¦§¦¨§¦§©¨

,'íLàø ìò,'mler zgny' ednL äçîNdzid xakìò ,íìBòî ©Ÿ¨¦§¨¤¥¨©
,íLàø.ipiqa my`x lr eidy dpiky eif ixzk mde Ÿ¨

:sqep xn`n'äNòð' ìàøNé eîéc÷äL äòLa ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§¨¨¤¦§¦¦§¨¥©£¤
éëàìnL äæ æø éðáì äléb éî ,ïäì äøîàå ìB÷ úa äúöé 'òîLð'ì§¦§¨¨§¨©§¨§¨¨¤¦¦¨§¨©¨¤¤©§£¥

.Ba ïéLnzLî úøMä,df fxa miynzyn mik`lndy jkl di`xe ©¨¥¦§©§¦
áéúëc(k bw mildz)ì Bøác éNò çë éøab åéëàìî 'ä eëøa'ìB÷a òîL ¦§¦¨§©§¨¨¦Ÿ¥Ÿ©Ÿ¥§¨¦§Ÿ©§

àLéøa ,'Bøácxn`p dligza ±éNBò','FxaCøãäåok ixg` wxe ± §¨§¥¨¥§¨©£©
xn`pì','òBîLernyy iptl cer 'exac iyer' mi`xwp mik`lndy ¦§©

`ly ,ernyiy mcew cer zeyrl md mipkeny iptn ,xacd edn
m` zrcl ick ,xacd z` dligz mirneyy ,micar x`y jxck

.`l e` mdilr elawl mileki
:sqep xn`náéúëc éàî ,àðéðç éaøa àîç éaø øîàyexit dn ± ¨©©¦¨¨§©¦£¦¨©¦§¦

aezkd(b a mixiyd xiy),,'åâå 'øòiä éöòa çetúk',l`xyi ea elynpy §©©©£¥©©©
äî ,Eì øîBì ,çetúì ìàøNé eìLîð änìd uríãB÷ Béøt ,äæ çetz ¨¨¦§§¦§¨¥§©©©§©©©¤¦§¥

åéìòì,milrl ,xwird `edy ,ixtd z` micwn `ede ,ezginva §¨¨
,zepli`d x`yk `ly,'òîLð'ì 'äNòð' eîéc÷ä ìàøNé óàenicwd ©¦§¨¥¦§¦©£¤§¦§¨

.drinyl ,xwird `edy ,dyrnd z`
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dC iEAixn .dxFY`d inp DiA WixC ':éðL ¨¥¦§¨¥¥©¦¨§¥
íéøúë.dpikW eiGn:íéøNòå äàî.` lM]' §¨¦¦¦§¦¨¥¨§¤§¦¨

`e[xzM lhp ':eðòè.,mixzMdrnWn ikde §¨©¤¤¨£©§¨¦§¨¦©§©
"axFg xdn [mdl Eid xW`] micr z`": ¤¤§¨£¤¨¨¤¥©¥

e÷øt áøBça.z` ElSpzIe" inp rnWnC §¥¨§§©§©©¦©¦§©§¤
"axFg xdn micr:çwé äLîe..icr FzF` ¤§¨¥©¥¤¦©£¦

FNdA" oFWl ,ld`d z` :xg` oFWl"Fxp ¨©¥¤¨Ÿ¤§§¦¥
)hk aei`,(did `EdeoExiweipR xFr:éNBò §¨¨¦¨¨¥

ì BøáãòBîL.oipkEn,ErnWIW mcFw zFUrl §¨¦§©¨¦©£¤¤¦§§
dNigY mirnFXW micar x`W KxcM `le§Ÿ§¤¤§¨£¨¦¤§¦§¦¨
mdilr olAwl oilFki m` rcil ,xaCd z ¤̀©¨¨¥©¦§¦§©§¨£¥¤

e`l m`:íãB÷ Béøtåéìòì.,FMxC KMwElge ¦¨¦§¥§¨¨¨©§§¨
,zFpli` x`XnzhpgmcFw eizFxiReilrl: ¦§¨¦¨£¨©¥¨¥§¨¨

àúòaöàdéãéc.eici zFrAv`:õééî à÷å ¤§§¨¨¦¥¤§§¨¨§¨¨¥
eäa.didokrnnKFYn ,oian Fpi`e eilbxA §¨¨§©£¨§©§¨§¥¥¦¦

`Cxih:àæéæt ànò.xdnp:ceúéîã÷ ¦§¨©¨§¦¨¦§¨§©§¦
eëééneteëééðãeàì.mYrnXW mcFwDzF` ©§§§©§¤¤§©§¤¨

ElkEY m`e ,dWw `id K`id- DA cFnrl ¥¨¦¨¨§¦§©£¨
mYlAwDniIwl mkilr: ¦©§¤£¥¤§©§¨

ïðéâñã

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

äôëzibibk xd odilr.`ny ,rnypl dyrp enicwd xaky t"r`emixfeg eidi

f"r 'qnc w"ta xn`c `de .oznyp dz`viy dlecbd y`d e`xiyk):a sc:(melk

`kde .daeyz odl did `l ± odilr dtek did m`c rnync ?zibibk xd epilr zitk

`ki` ± deniiw `ly dn la` ,delaw `ly dn lr epiid ± `ziixe`l dax `rcenc xn`

daeyz:àòãåî`ziixe`l dax.xn`c `de

mixcpa).dk sc:(l`xyi mr zixa dyn zxky

'tae .jk lr mriayde ,zevnde dxezd lr

"oixn`p el`"):fl dheq(:)(alk z` elawy

t"rc :z"xe` .lair xdae mifxb xda dxezd

inia la` .mgxk lrak ixde ,did xeaicd

dne .qpd zad`n ,mzrcn elaw ± yexeyg`

mzd ± 'd z` cearl ryedi zixa odnr zxky

aizkck ,f"r cearl `ly `l` elaw `l

)ck ryedi(oke ,"'d z` aefrn epl dlilg"

`piipr dilek rnyn:

øîàyexeyg` inia delaw xcd `ax.

dlibnac :i"xl dniz).f sc,(xzq` iab

xn` dcedi ax xn` ,dxn`p ycewd gexa

`ticr icic :edl `"d mzd i`ed i` :l`eny

dlrnl eniiw ± "micedid elawe eniiw" ,edcicn

edl zi` edlek :`ax xn`e .dhnl elawy dn

.`kxit dil zilc l`enyn xal ,`kxit

`axc ,`kxit dil zi` inp l`enyc `zyde

w"tae .izixg` dyxcl `xw i`d iwen diteb

dbibzc).i sc(,xie`a oigxet mixcp xzid iab

`kxit aiyge ,`kxit edl zi` edlek :xn`w

opiqxb i`e .izixg` dyxcl `xw jixvc `d

:dlibna w"d ,inp i` .xity `z` ± dax mzd

miywen mi`pz x`yy ,`kxit edl zi` edlek

epi` l`eny la` .mzd xn`ck ,mzxaqa

dyxcl `xw jixhvi`c `l` ,jk lk dywen

izixg`:

éðùmixzk.lhpyk jkitl ,eid ced ly

eipt xer oxw dyn:

åãøé`eaix k"w.yixc "elvpzie" aizkcn

oda aezky mixtq yie .ipnif ixz

b"r`e .elvpzie `l` ,xn`p `l elvpie :`icda

inp `kd ,zeprxet zcnn daeh dcn dlecbc

,mixzk ipy xyew did aeh j`lny ,`id dlecb

xiqdl m` ik gk ea did `l dlag j`lne

cg`:

åéøôeilrl mcew.ep` ixdy :z"x dywd

:yxtne !zepli` x`yk lcby mi`ex

"migetzk jt` gixe" bexz` epiid getzc

eixt bexz`e ."`bexz`c `gixk" opinbxzn

xg`e ,dpyl dpyn oli`a xcy ,eilrl mcew

oilr oi`ae ,cwzy` ly eilr oixyep dpy

,dniz j` .milr mze`l mcew eixt ied mixg`

`l `xw i`dac xrid ivra getzk `xw `iany

ok" aizkck d"awd `l` ,getzl l`xyi elynp

"migetzk jt` gix"c `xwe ,"mipad oia icec

)f xiy(ith iiez`l dil ded:
`le

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

ïðaøìY:íìBò øãña àéðúc ,ù"ú .ãeáò íéøñç 'ç §©¨©£¥¦©§©§¨§¥¤¨
eèçL øNò äòaøàa íéøönî ìàøNé eàöé BaL ïñéð¦¨¤¨§¦§¨¥¦¦§©¦§©§¨¨¨¨¨£
.äéä ù"ò íBiä BúBàå ,eàöé øNò äMîça ,ïäéçñt¦§¥¤©£¦¨¨¨¨§§©¨¨
øéiàc àçøé Léø úaL áøò ïñéðc àçøé Léøcîe¦§¥©§¨§¦¨¤¤©¨¥©§¨§¦¨
øîà !éñBé 'øì àéL÷ ,àaLa éøúa ïåéñå ,àaLa ãç©§©¨§¦¨¦§¥§©¨©§¨§©¥¨©

épî àä :éñBé 'ø EìYéñBé éaø ,ù"ú .àéä ïðaø §©¥¨©¦©¨©¦©¦¥
,ãøéå äìò éLéìMa ,ãøéå äLî äìò éðMa :øîBà¥©¥¦¨¨¤§¨©©§¦¦¨¨§¨©
ïëéäî äìò àlL øçàîe .äìò àì áeLå ãøé 'ãa©¨©§Ÿ¨¨¥©©¤Ÿ¨¨¥¥¨
çaæî äða éLéîça ,ãøéå äìò éòéáøa :àlà !?ãøé̈©¤¨¨§¦¦¨¨§¨©©£¦¦¨¨¦§¥©
éàî .éàðt Bì äéä àì éMMa ,ïaø÷ åéìò áéø÷äå§¦§¦¨¨¨§¨©¦¦Ÿ¨¨§©©

åàìYLøc .úaL çøBè íeMî ,àì ?äøBz íeMî ¨¦¨Ÿ¦©©¨§©
éøa :àcñç áøc déìò äàìéìb àeääáäéc àðîçø C ©¨¦¨¨£¥§©¦§¨§¦©£¨¨¦©

íBéa ,éàúéìz éãé ìò ,éàúéìz íòì éàúéìz ïàéøBà§¨§¦©§©§¦©©§¥§¦©§
ïàîk ,éàúéìz àçøéa ,éàúéìzYeávéúiå" .ïðaøk §¦©§©§¨§¦©§©§©¨©©¦§©§

:àñç øa àîç øa éîécáà ø"à "øää úézçúa§©§¦¨¨©§¦¦©¨¨©¨¨
øîàå ,úébéâk øää úà íäéìò ä"á÷ä äôkL ãnìî§©¥¤¨¨£¥¤¤¨¨§¦¦§¨©

äøBzä íéìa÷î ízà íà :íäìYåàì íàå ,áèeî ¨¤¦©¤§©§¦©¨¨§¦¨
Yïàkî :á÷òé øa àçà ø"à .íëúøeá÷ àäz íL̈§¥§©§¤©¨©©£Ÿ¦¨

øeãä ,ë"ôòà :àáø øîà .àúééøBàì äaø àòãBî¨¨©¨§©§¨¨©¨¨©
,"íéãeäiä eìa÷å eîi÷" áéúëc .LBøåLçà éîéa äeìa÷©§¨¦¥£©§¥¦§¦¦§§¦§©§¦
áéúëc éàî :äi÷æç øîà .øák eìaéwL äî eîéi÷¦§©¤¦§§¨¨©¦§¦¨©¦§¦
äàøé íà "äè÷Lå äàøé õøà ïéc zòîLä íéîMî"¦¨©¦¦§©§¨¦¤¤¨§¨§¨¨¨¦¨§¨
äléçza :àlà ?äàøé änì äè÷L íàå ,äè÷L änì̈¨¨§¨§¦¨§¨¨¨¨§¨¤¨©§¦¨

YóBqáìe ,äàøéYäàøé änìå .äè÷LYLéøãk ¨§¨§©¨§¨§¨¨¨§¨¦§¥
éäéå áøò éäéå" áéúëc éàî :Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì̈¦§¨©¥¨¦©¦§¦©§¦¤¤©§¦
äðúäL ãnìî ?éì änì äøéúé 'ä ,"éMMä íBé ø÷aŸ¤©¦¦§¥¨¨¨¦§©¥¤¦§¨
ìàøNé íà :íäì øîàå ,úéLàøá äNòî íò ä"á÷ä¦©£¥§¥¦§¨©¨¤¦¦§¨¥

äøBzä íéìa÷îYåàì íàå ,ïéîéi÷úî ízàYéðà §©§¦©¨©¤¦§©§¦§¦¨£¦
Búì íëúà øéæçîäòLa :éàîéñ 'ø Løc .eäBáå eä ©£¦¤§¤§¨¨©©¦©§¨¨

àBaéø íéML eàa ,'òîLð'ì 'äNòð' ìàøNé eîéc÷äL¤¦§¦¦§¨¥©£¤§¦§©¨¦¦¦
Bì eøL÷ ìàøNiî ãçàå ãçà ìëì ,úøMä éëàìî ìL¤©§£¥©¨¥§¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥¨§
.'òîLð' ãâðk ãçàå 'äNòð' ãâðk ãçà ,íéøúk éðL§¥§¨¦¤¨§¤¤©£¤§¤¨§¤¤¦§©
éëàìî àBaéø íéøNòå äàî eãøé ,ìàøNé eàèçL ïåéëå§¥¨¤¨§¦§¨¥¨§¥¨§¤§¦¦©§£¥
úà ìàøNé éðá eìvðúiå" øîàpL .íe÷øéôe ,äìaç©¨¨¥§¤¤¡©©¦§©§§¥¦§¨¥¤
,eðòè áøBça :àðéðç 'øa àîç ø"à ."áøBç øäî íéãò¤§¨¥©¥¨¨§©£¦¨§¥¨£

eðòè áøBça .e÷øt áøBçaYe÷øt áøBça ,ïøîàãk §¥¨§§¥¨£§©£©©§¥¨§
Yéîñc ,ïìèðe äLî äëæ ïleëå :ïðçBé ø"à ."'åâå ìàøNé éðá eìvðúiå" áéúëcäLîe" déì C ¦§¦©¦§©§§¥¦§¨¥¨¨§¨¨¨¤§¨¨¦§¦¥¤

ïBiö eàáe ïeáLé 'ä ééeãôe" øîàpL ,eðì ïøéæçäì ä"á÷ä ãéúò :ì"ø øîà ."ìäàä úà çwé¦©¤¨Ÿ¤¨©¨¦§©£¦¨¨¤¤¡©§¥§ª¨¦
"íLàø ìò íìBò úçîNå äpøaY'òîLð'ì 'äNòð' ìàøNé eîéc÷äL äòLa :øæòìà éaø øîà .íLàø ìò íìBònL äçîN §¦¨§¦§©¨©Ÿ¨¦§¨¤¥¨©Ÿ¨¨©©¦¤§¨¨§¨¨¤¦§¦¦§¨¥©£¤§¦§©

úa äúöéBøác éNò çk éøab åéëàìî 'ä eëøa" áéúëc ?Ba ïéLnzLî úøMä éëàìnL äæ æø éðáì älb éî :ïäì äøîàå ìB÷ ¨§¨©§¨§¨¨¤¦¦¨§¨©¨¤¤©§£¥©¨¥¦§©§¦¦§¦¨§©§¨¨¦Ÿ¥Ÿ©Ÿ¥§¨
ìøãäå ,'éNò' àLéøa ,"Bøác ìB÷a òîLì'ìàøNé eìLîð änì "'åâå øòiä éöòa çetúk" ã"î :àðéðç éaøa àîç ø"à .'òîL ¦§Ÿ©§§¨§¥¨Ÿ¥©£©¦§Ÿ©¨¨§©¦£¦¨§©©©£¥©©©¨¨¦§§¦§¨¥

çetúìYäæ çetz äî :Eì øîBìãB÷ BéøtìàøNé óà ,åéìòì íYà÷c àáøì dééæçc àðéî àeää .òîLðì äNòð eîéc÷ä §©©©§©©©¤¦§¥§¨¨©¦§¨¥¦§¦©£¤§¦§©©¦¨§©§¥§¨¨§¨
eúéîã÷c àæéæt ànò :ì"à ,àîc déúòaöà ïòaî à÷å ,eäa õééî à÷å ,àòøk éúBz déãéc àúòaöà äáúéå ,àúòîLa ïéiòî§©¥¦§©£¨§¨§¨¤§§¨¨¦¥¥©§¨§¨¨¥§§¨©§¨¤§§¨¥§¨©¨§¦¨§©§¦

eúéöî éà ,òîLîì eëì 'éòaéà àLéøa !eúéîéé÷ eëééúeæçôa ézkà ,eëééðãeàì eëéénetYàì éàå ,eúéìa÷Yïðà :ì"à .eúéìa÷ àì ©§§§©§©©¦§©£©§©§¦§¥¨¦©£¨§§¦§©¦¨¦©§¦§¦¨¨©§¦£©
ïðéâñã

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

שבת. פרק תשיעי - אמר רבי עקיבא דף פח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רי
`aiwr iax xn`a cenr gt sc ± iriyz wxtzay

ïðéâñcàúeîéìLa.EpkNdzdmFzA FOr,dad`n miUFrd KxcM ,alEpknqeeilr §¨¥©¦§¥¨¦§©©§¦§¥§¤¤¨¦¥©£¨§¨©§¨¨
FA cFnrl lkEp `NW xacA EPprhi `NW:älçza.`Ed zg` - mYlATW dlATA ¤Ÿ¦§£¤§¨¨¤Ÿ©©£©§¦¨©©¨¨¤¦©§¤©©

mYniITWM sFQalE ,mklv`Wi miYW -:éðzáaì.ipYaxw:äáeìò..dtEvg ¤§§¤§©§¤¦©§¤§©¦¥¦©§¦¦¥©§¦¦£¨£¨
`pAlErCoiHiB 'QnA xn` ikde ,`id `RvEgC `pXil:dúteç CBúa äpæî.,l`xUiM §§§¨¦¨¨§§¨¦§¨¦¨©§©¤¦¦§©¨§¨¨§¦§¨¥

lbrd EUre ipiqA EcnrWM:aBaéñî.FzREgA: §¤¨§§¦©§¨¨¥¤¦§¦§¨
ïúð.mixg`laFHd Fgix afr:àúeáéáç ïééãòå ¨©¨©¥©©£¥¦©£©¦£¦¨

ïab àéä.`xwOdW t"r`,EpzEpbA xRqn ¦©¨¤©¦§¨§©¥¦§¥
oFWl Epl d`xd,dAg"gixqd" aizM `lCn: ¤§¨¨§¦¨¦§¨§¦¦§¦©

íéáìòpäíéáìBò íðéàå.mdilr oi`A mixg` ©¤¡¨¦§¥¨§¦£¥¦¨¦£¥¤
,dRvEgAmixg` lr od `le:úáäàî ïéNBò §§¨§Ÿ¥©£¥¦¦¥©£©

íéçîNe íB÷näíéøeqéa.lrdailrd`Ad ©¨§¥¦§¦¦©£¦¨©¨¨
mdilr:áø àáö.zFOE`d lM:Léht äî. £¥¤¨¨¨¨¨©©¦

zFvFvip dOkl Fci lr rlQd wNgzn: ¦§©¥©¤©©¨§©¨¦
íéðéîééîì.micExhE ,mgM lkA miwEqrzrcl §©§¦¦£¦§¨Ÿ¨§¦¨©©

,DcFq`idW Fpini ciA WOYWOd mc`M ¨§¨¨©¦§©¥§©§¦¤¦
xTir:íéøúë éðL Bì íéøLB÷.didW ,xEACl ¦¨§¦§¥§¨¦©¦¤¨¨

z`mi`Fx"aizkcM ,d`xpe ,WOn FA"zFlFTd ©¨§¦§¤§¦§¦¦¤©
)zenyk(:éãBc éì øîéîe øöénL ô"òà. ¤¥¥¥¥¦¦

cxFd" xn`W ,lbrA"Licr:ïéìé éãL ïéa.xn` ¨¥¤¤¨©¥¤§§¥¨©¨¦¨©
zFidl ,oMWn Fl zFUrl cInznvnEvn ¦¨©£¦§¨¦§§§¤¤

i`xPW ,miCAd ipW oiA FzpikWWCwnA ' §¦¨¥§¥©©¦¤¦§¦§¦§¨
zkFxRA oihlFaE oiwgFC ,micW ipWM oFW`x¦¦§¥¨©¦£¦§¦©¨¤

gzRd cbpMW:éãb ïéò.oin `EdW ,lbr oFr ¤§¤¤©¤©¥¤¦£¥¤¤¦
" ,f"r oFWl :xg` oFWl .dndAmikxFrdcBl §¥¨¨©¥§¨§¦©©

"oglW)ediryidq(:kLézîø.,iYtq`W ª§¨¤¨©§¦¤¨©§¦
zFE`zdlzEdl`dN`" aizkcM ,dAxd §¦§©¡Ÿ©§¥§¦§¦¥¤

"l`xUi Lidl`)zenyal(:BkLíéîøåéìò. ¡Ÿ¤¦§¨¥¤§¦¨¨
oitQ`OWdMEx` sC `Ede .micbAd z` eilr ¤§©§¦¨¨¤©§¨¦§©£¨

giPnE ,dAxd miawp zaTEpnExnbEOd §¤¤§¨¦©§¥©¦©©§¨
milMde ,diYgYoixOBznKxCn.miawPd ©§¤¨§©¥¦¦§©§¦¦¤¤©§¨¦
WpkinC `pXilopiqxB:ïBLàø øéáòî.)b(obl ¦¨¨§¦§©¨§¦©©£¦¦§©

ocr:øáBò øBî.oxiardW lr:úBáãð íLb. ¥¤¥©¤¤¡¦¨¤¤§¨
miNdY xtqA ,aizM dxFY oYn iAB:ìéî á"é. ©¥©©¨§¦§¥¤§¦¦¦

zCn `id Ff,mdipgnxEAiCl miaFxTd Eide ¦¦©©£¥¤§¨©§¦©¦
dpgOd dvw cr lFTd cgRn oixfFg:ïécãî §¦¦©©©©§¥©©£¤§©¦

ïúBà.EidW ,hrnhrnaxwzdl ozF` oiriIqn ¨§©§¦¨§¦§¨¥§©§©¤¨
,miWNgdX`MdCcndzNgzA DpA z` ©¨¦§¦¨©§©¨¤§¨¦§¦©
FkENid:ïeãBcé.mnvr md rnWnoEcFCi: ¦¦©§©¥©§¨¦
ïecãé.oiCcnmixg`:ã"ò÷úúúBøBc.)c( §©§©¦£¥¦

miRl`AEid mlFrl dxFY dncTW dpW §©§©¦¨¨¤¨§¨¨¨¨¨
ElNd zFxFC oicizr,zF`xAdlxn`PW £¦¦©¨§¦¨¤¤¡©

)dw mildz(dEv xaC"sl`l."xFCd`xe ¨¨¦¨§¤¤§¨¨
lM dxFY `lA miIwzn mlFrd oi`W d"awd¤¥¨¨¦§©¥§Ÿ¨¨

KM-,oxiardeDpzpE ,o`xA `lee"kl.zFxFC ¨§¤¡¦¨§Ÿ§¨¨§¨¨§
sl`n c"rwzz ExqgW ixd:EîL øécà äî. £¥¤¨§¥¤¤¨©¦¦§

oYil Ll iE`x oi`e ,ux`A dAxd `Ed xiC ©̀¦©§¥¨¨¤§¥¨§¦¥
minXd lr m` iM ,mW LcFd:åéfî écL Nøét. §¨¦¦©©¨©¦¥¥©©¦¦

fWxR lW oFwixhFp: §¦¤©§¥
äàð÷

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

àìågixqd aizk.,egix axr azk `le :xnelk `l` ,aezkl el did `l dpebn oeyl

zeaiag oeyl "ozp" azk `l` ,gixqd rnyn dedc:äîwlgzn df yiht

zevevip dnkl.,rlqd z` uvetn yihtdc rnyn `xw `de :l`eny epiax dywd

`kile !mirlq uvetn yihtdy ,oi`ex ep` oke "rlq epvveti yihtde" aizk `lcn

`dc "zevevip dnkl wlgzn rlq dn" qxbinl

.rlql `le ,yihtl dlynp dxez epiidc xeaic

.eci lr rlqd wlgzn yiht dn :'it qxhpewae

± wlgzn envr `ed xeaicdy ,ayein epi`e

oa`a ixiin `xwc :z"x xne`e .xenb oeinc epi`e
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ðäàúeìéìòa ïâñc éLðéà CYóìñå" eäa áéúk ¨¨¡¨¥§¨¨©£¦¨§¦§§¤¤
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Yã"î :éåì ïa òLBäé ø"à .íéøúk éðL Bì íéøLB÷ ä"á÷ä étî àöiL øeaéãå øeaéc ìk̈¦§¦¤¨¨¦¦§¦§¥§¨¦§ª©¤¥¦
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שבת. פרק תשיעי - אמר רבי עקיבא דף פח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc zay(iyily meil)

àúeîéìLa ïðéâñcy ,ep` ±,zeninza enr epkldzdïa áéúk- §¨¦©¦§¥¨§¦¨
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:dxezdáéúëc éàî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà- ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦
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ìà "ïeãcé ïeãcé úBàáö éëàìî" :øîàpL ,ïúBà ïécãî úøMä éëàìî eéäå ,ìéî á"é¦§¨©§£¥©¨¥§©¦¨¤¤¡©©§£¥§¨¦Ÿ¦Ÿ©
úøMä éëàìî eøîà íBønì äLî äìòL äòLa :ì"áéøàå .'ïecãé' àlà 'ïeãcé' éø÷éz¦§¦¦Ÿ¤¨§©§¨§¨¨¤¨¨¤©¨¨§©§£¥©¨¥

òLz Eì äæeðbL äæeðb äãeîç :åéðôì eøîà .àa äøBz ìa÷ì :ïäì øîà ?eðéðéa äMà ãeìéì äî ,ò"ùáø :ä"á÷ä éðôì¦§¥©¦¦¨¥¥¨©¨¤§©¥¨¨¨§§¨¨£¨§¨¤§¨§§©
ék íãà ïáe epøkæz ék LBðà äî" ?íãå øNáì dðzéì Lwáî äzà ,íìBòä àøápL íãB÷ úBøBc äòaøàå íéòáLå úBàî¥§¦§¦§©§¨¨¤¤¦§¨¨¨©¨§©¥¦§¨§¨¨¨¨¨¡¦¦§§¤¤¨¨¦

!"íéîMä ìò EãBä äðz øLà õøàä ìëa EîL øécà äî eðéðãà 'ä epã÷ôúY!äáeLz ïäì øéæçä :äLîì ä"á÷ä Bì øîà ¦§§¤£Ÿ¥¨©¦¦§§¨¨¨¤£¤§¨§©©¨©¦¨©§¤©£¥¨¤§¨
k àqëa æBçà :Bì øîà .íäéôaL ìáäa éðeôøNé ànL éðà àøééúî ,ò"ùáø :åéðôì øîàøîàpL ,äáeLz ïäì øBæçå ,éãBá ¨©§¨¨¦§¨¥£¦¤¨¦§§¦©¤¤¤§¦¤¨©¡§¦¥§¦©£¨¤§¨¤¤¡©

øîàå ."Bððò åéìò æLøt àqë éðt æçàî",íìBò ìL BðBaø :åéðôì øîà .åéìò Bððòå BúðéëL åéfî écL LøétL ãnìî :íeçð 'ø §©¥§¥¦¥©§¥¨¨£¨§¨©©©§©¥¤¥¥©©¦¦§¦¨©£¨¨¨¨©§¨¨¦¤¨
,da áéúk äî éì ïúBð äzàL äøBzYéäìà 'ä éëðà"éúàöBä øLà Eäòøôì ,ízãøé íéøöîì :ïäì øîà ."íéøöî õøàî E ¨¤©¨¥¦©§¦¨¨Ÿ¦¡Ÿ¤£¤¥¦¥¤¤¦§©¦¨©¨¤§¦§©¦§©§¤§©§Ÿ

da áéúk äî áeL ?íëì àäz änì äøBz ,ízãaòzLä" YïéãáBòL ïééeøL ízà íéBbä ïéa ,"íéøçà íéäìà Eì äéäé àì ¦§©§©§¤¨¨¨§¥¨¤©§¦¨Ÿ¦§¤§¡Ÿ¦£¥¦¥©¦©¤§¦¤§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc zay(iyily meil)

àúeîéìLa ïðéâñcy ,ep` ±,zeninza enr epkldzdïa áéúk- §¨¦©¦§¥¨§¦¨
epa xn`p'íçðz íéøLé únz'(b `i ilyn)dzgpd epznezy epikfe ª©§¨¦©§¥

eli`e ,epl aehd l` epze` d`iadeðäàúeìéìòa ïâñc éLðéà C± ¨¨¦§¥§¨¨©£¦¨
,dlilra enr mikledy ,[mz`-] miyp` mze`eäa áéúkxn`p - §¦§

mda'ícLé íéãâBa óìñå'(my)mdn dccy mzeninwry xnelk , §¤¤§¦§¨¥
.mzeytp z`

zlaw oipra mixiyd xiyn weqt yxtnd xn`n d`ian `xnbd
:dxezdáéúëc éàî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà- ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦

l`xyi mrl 'd ixaca aezkd yexit dn(h c mixiyd xiy)éðzáaì'¦©§¦¦
éðéòî úçàa éðzáaì ,älë éúçà,'Cmiinrt `ed dn ,epiidc £Ÿ¦©¨¦©§¦¦§©©¥¥©¦

:weqtd yexit `ed jk `l` .'ipzaal',äléçzajiilr zlaiwyk ©§¦¨
jil` ial z` zkyne zaxw ,dxezd z`éðéòî úçàa','Cdzidy §©©¥¥©¦

j` ,cg` xac `idy ,dlawd wx jléNòzLëìzniiwyk ,seqal ± ¦§¤©£¦
ipzaal ,dxezd z`éðéò ézLa,Cdlawd ,mixac ipy jcia yiy ¦§¥¥©¦

.meiwde
:ipiqa l`xyi iyrn oipra xn`n cer d`ian `xnbd,àleò øîà̈©¨

äáeìò`id dtevg ±älky,dúteç CBúa äpæî,l`xyi dyrnk £¨©¨§©¨§¨¨
exqe lbrd z` eyr ,'d mr zixaa m`ea mewn ,ipiqa mceray

.eizeevnn
úác døa éøî áø øîà[ly eza oa-]àø÷ éàî ,ìàeîLedn - ¨©©¨¦§¨§©§¥©§¨

xn`py ,dztega dlwlwy dlkl ienicd fnxp ea weqtd(ai ` my)

'åâå écøð ,Bañîa CìnäL ãò'['d-] jlndy cera xnelk ,'Fgix ozp ©¤©¤¤¦§¦¦§¦¨©¥
.aehd egix z` lcg ily Cxpd myea ,ezteg zaiqna aqin¥§§

ïééãòå ,áø øîà,epzepba xacn dfd aezkdy it lr s` -àúeáéáç ¨©©©£©¦£¦¨
ïab àéä,daig oeyl ea epl d`xd -áéúëcoeyl eaïúð','Fgixàìå ¦©¨¦§¦¨©¥§Ÿ

.'çéøñä' áúk̈©¦§¦©
oipra xn`n `xnbd d`ian ,'dlk daelr' xn`n `aedy oeik

:'oiaelr'ïðaø eðzd ,`ziixaaïútøç ïéòîBL ,ïéáìBò ïðéàå ïéáeìò ¨©¨¨£¦§¥¨§¦§¦¤§¨¨
ïéNBò ,ïéáéLî ïðéàåzeevnäáäàî,'dlïéøeqéa ïéçîNezliaqay §¥¨§¦¦¦¥©£¨§¥¦©¦¦

,dad`a mze` milawne ,mpealråéáäàå' ,øîBà áeúkä ïäéìò£¥¤©¨¥§Ÿ£¨
'Búøáâa LîMä úàök(`l d mihtey)mdipt exi`iy ekfiy epiide , §¥©¤¤¦§ª¨

.ynyd xe`k
:ipiq xd cnrn oipra mixn`n dnk d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

áéúëc éàîaezkd yexit edn -(ai gq mildz)úBøOáîä øîà ïzé 'ä' ©¦§¦¦¤Ÿ¤©§©§
,'áø àáö:eyexit `ed jkäøeábä étî àöiL øeaéãå øeaéc ìk['d-] ¨¨¨¨¦§¦¤¨¨¦¦©§¨

dxez oznaì ÷ìçðì íéòáL,úBðBL['xn`'-] zg` dxin`e ¤¡©§¦§¦§Ÿ¤
,ax `avl dxezd ixac z` exyiay zeax zexin`l dwlgzd

.odizepeyla mlerd zene` lkl epiidc
:xg` weqtn ok dyxcy `ziixa d`ian `xnbdéác éðzepy ± ¨¥§¥

ly eyxcn ziaaø,ìàòîLé éaxn`p(hk bk dinxi)ixac dk `ld' ©¦¦§¨¥£ŸŸ§¨¦
'd m`p W`M÷ìçð ,äæ Léht äî ,'òìñ õöôé Léhôëeici lr rlqd ¨¥§ª§©¦§Ÿ¥¨©©©¦¤¤¡©

ez`kdLBãwä étî àöiL øeaéãå øeaéc ìk óà ,úBöBöéð änëì§©¨¦©¨¦§¦¤¨¨¦¦©¨
àeä Ceøadxez oznaì ÷ìçðì íéòáL.úBðBL ¨¤¡©§¦§¦§

:sqep xn`náéúëc éàî ,àtt øa ìàððç áø øîàxe`iad dn - ¨©©£©§¥©¨¨©¦§¦
zxne`e dfixkny dxezd ixaca'øaãà íéãéâð ék eòîL'(e g ilyn), ¦§¦§¦¦£©¥

ãéâðk äøBú éøác eìLîð änì.[lyene jln-]äæ ãéâp äî ,Eì øîBì ¨¨¦§§¦§¥¨§¨¦©§©¨¦¤
Ba Légk.úBéçäìe úéîäì ía Lé äøBú éøác óà ,úBéçäìe úéîäì ¤§¨¦§©£©¦§¥¨¤¨§¨¦§©£

izni`e miign md izni` x`al ick `ax ixac z` d`ian `xnbd
e :mizinn,àáø øîàc eðééä,'mq'k `id ixd dxezdda ïéðéîéénì± ©§§¨©¨¨©¥¦¦¨

`id ,mgek lka da miwqery inléiçc ànñ,miig mq ± ©¨§©¥
eda íéìéàîNnì`id ,mkxv lk da mirbi mpi`e mitxzny ±ànñ ©©§§¦¦¨©¨

àúBîc.zend mq ± §¨
øçà øáco`k mipekn dxezd ixac ,weqtd ixaca xg` yexit ± ¨¨£¥
,'íéãéâð'y itl ,dkelne dxxy oeyløeaéãå øeaéc ìkzxyrn §¦¦¨¦§¦
zexacdàeä Ceøa LBãwä étî àöiLeid ipiqaBì íéøLB÷xeaicl ± ¤¨¨¦¦©¨¨§¦

,íéøúë éðL.eze` mi`ex eide ,xeaica zeynn dzid ik §¥§¨¦
ozn ipipra iel oa ryedi iaxn mixn`n dnk d`ian `xnbd

:dxezïéa éì éãBc ønä øBøö' áéúëc éàî ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦©¦§¦§©Ÿ¦¦¥

'ïéìé éãL(bi ` mixiyd xiy),Ceøa LBãwä éðôì ìàøNé úñðk äøîà ¨©¨¦¨§¨§¤¤¦§¨¥¦§¥©¨¨
øîéîe øöénL ét ìò óà íìBò ìL BðBaø ,àeäoeyle dxv oeyl-] ¦¤¨©©¦¤¥¥¥¥

[zexixnéãBc éìzxqd lr deivy ,lbrd `hg xg`l [iaed`-] ¦¦
ok ixg` cin ,axega il epzipy mixzkd,'ïéìé éãL ïéa',xnelk ¥¨©¨¦

ikeza ezpiky zexydl okyn el zeyrl cin il xn``id oke .
aezkd jynd zpeek(ci ` my),,'éãb ïéò éîøëa éì éãBc øôkä ìkLà'¤§Ÿ©Ÿ¤¦¦§©§¥¥¤¦

yïBò ìò éì øtëî ,BlL ìkäL éîdéãb[lbra dxfd dceard-] ¦¤©Ÿ¤§©¥¦©£§¦
éì ézîøkL.zedel` daxdl zee`zdl il iztq`y ± ¤¨©§¦¦

:`xnbd zl`ey .'inxka' zyxc z` zx`an `xnbdòîLî éàî©©§©
'éîøë' éàäc'inxk'y eprny okidn ±àeä Léðëîc àðMéìoeyl ± §©©§¥¦§¨§¦§¨

:`xnbd daiyn .`id dtiq`ïðúãk ,ïîçð áøc déøa àøèeæ øî øîà̈©©§¨§¥§©©§¨§¦§©
dpyna epipyy itk ±(c"n b"kt milk),ayen z`neh ipicaìL àqk¦¥¤

,íéìkä úà åéìò íéîøBkL ñáBkz` eilr minxere mitqe`y epiide ¥¤§¦¨¨¤©¥¦
.micbad

áéúëc éàî ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå(bi d mixiyd xiy)úâeøòk åéçì' §¨©©¦§ª©¤¥¦©¦§¦§¨¨©£©
.'íNaä:weqtd yexit `ed jkìkøeaéãå øeaéczexacd zxyrn ©Ÿ¤¨¦§¦

.íéîNa Blek íìBòä ìk àlîúð àeä Ceøa LBãwä étî àöiLyie ¤¨¨¦¦©¨¨¦§©¥¨¨¨§¨¦
:le`ylàlîúð ïBLàø øeaécnL ïåéëåd ly egix ,mlerd lkøeaéc §¥¨¤¦¦¦¦§©¥¦

dCìä ïëéäì éðL`l` .[qpkp-]àeä Ceøa LBãwä àéöBäz`çeøä ¥¦§¥¨¨©¦©¨¨¨©
ïBLàø ïBLàø øéáòî äéäå åéúBøöBàîdid xeaic lk xg`l - ¥§¨§¨¨©£¦¦¦

dnn cnlp df xace .ocr obl xeaic eze` ly gixd z` xiarn
øîàpLweqtd jynda(my)ìà ,'øáò øBî úBôèð íépLBL åéúBúôN' ¤¤¡©¦§¨©¦Ÿ§Ÿ¥©
éø÷z[`xwz-],'íéðBML' àlà 'íépLBL'`ed jexa yecwd dpiyy ¦§¥©¦¤¨¤¦

.xend gix z` mlerdn xiarde xeaic lk ixg`
øeaéãå øeaéc ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàåzexacd zxyrnàöiL §¨©©¦§ª©¤¥¦¨¦§¦¤¨¨

øîàpL ,ìàøNé ìL ïúîLð äúöé ,àeä Ceøa LBãwä étî(e d my) ¦¦©¨¨¨§¨¦§¨¨¤¦§¨¥¤¤¡©
.'Bøaãá äàöé éLôð':le`yl yieäúöé ïBLàø øeaécnL øçàîe ©§¦¨§¨§©§¥©©¤¦¦¦¨§¨

,eìaé÷ Càéä éðL øeaéc ,ïúîLð`l` .mizn eid `ldãéøBä'dìè ¦§¨¨¦¥¦¥¨¦§¦©
L`edøîàpL ,íúBà äéçäå ,íéúî Ba úBéçäì ãéúòmildza(i gq) ¤¨¦§©£¥¦§¤¡¨¨¤¤¡©

,dxez ozn oipraéðz úBáãð íLb'äzà äàìðå Eúìçð ,íéäìà ó ¤¤§¨¨¦¡Ÿ¦©£¨§§¦§¨©¨
,'dzððBë,mdilr sipdy oevxd inybe digzd lh ici lry xnelk ©§¨

.mirbid ezlgpe enr z` 'd opek
Ceøa LBãwä étî àöiL øeaéãå øeaéc ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦¨¦§¦¤¨¨¦¦©¨¨

ïäéøBçàì ìàøNé eøæç àeälewd cgtne ,ìéî øNò íéðLiptn ¨§¦§¨¥©£¥¤§¥¨¨¦
mzylegïúBà ïécãî úøMä éëàìî eéäxefgl mdl miriiqne ¨©§£¥©¨¥§©¦¨

,hrn hrn axwzdleøîàpL(bi gq my),'ïeãcé ïeãcé úBàáö éëàìî' ¤¤¡©©§£¥§¨¦Ÿ¦Ÿ
éø÷éz ìàcewipa [`xwz-],'ïeãcé',ecci mnvr mdy epiidcàlà ©¦§¥¦Ÿ¤¨

ïecãé.l`xyi z` epiidc ,mixg` z` §©
éëàìî eøîà íBønì äLî äìòL äòLa ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦§¨¨¤¨¨Ÿ¤©¨¨§©§£¥
äMà ãeìéì äî ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì úøMä©¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨©¦¦¨

,ux`a enewnyäøBz ìa÷ì ,ïäì øîà .eðéðéaick minyd on ¥¥¨©¨¤§©¥¨
ux`l dcixedl,åéðôì eøîà .àadze` z` m`däæeðb äãeîç ¨¨§§¨¨£¨§¨

íìBòä àøápL íãB÷ úBøBc äòaøàå íéòáLå úBàî òLz Eì äæeðbL¤§¨§§©¥§¦§¦§©§¨¨¤¤¦§¨¨¨
ék íãà ïáe epøkæú ék LBðà äî' ,íãå øNáì äðzéì Lwáî äzà©¨§©¥¦§¨§¨¨¨¨¨¡¦¦§§¤¤¨¨¦

'epã÷ôú(d g mildz),äðz øLà ,õøàä ìëa EîL øécà äî eðéðãà 'ä' ¦§§¤£Ÿ¥¨©¦¦§§¨¨¨¤£¤§¨
'íéîMä ìò EãBä(a g my)oi`e ,ux`a xic` jk lk jny ,xnelk , §©©¨¨¦

.minyd lr `l` jced z` ozz l` ,my jced didiy ie`xøîà̈©
BðBaø ,åéðôì øîà .äáeLz ïäì øéæçä ,äLîì àeä Ceøa LBãwä Bì©¨¨§Ÿ¤©£¥¨¤§¨¨©§¨¨¦
æBçà ,Bì øîà .íäéôaL ìáäa éðeôøNé ànL éðà àøééúî ,íìBò ìL¤¨¦§¨¥£¦¤¨¦§§¦©¤¤¤§¦¤¨©¡

.äáeLz ïäì øBæçå éãBák àqëadyn lr obd 'dy aezkd on gkene §¦¥§¦©£¨¤§¨
,eceak `qka fg`y ici lrøîàpL(h ek aei`)æLøt àqë éðt æçàî' ¤¤¡©§©¥§¥¦¥©§¥
íeçð éaø øîàå ,'Bððò åéìò,df weqt xe`iaaãnìîécL NøétL ¨¨£¨§¨©©¦©§©¥¤¥©©©

['d-]åéðôì øîà .åéìò Bððòå BúðéëL åéfî,dyn,íìBò ìL BðBaø ¦¦§¦¨©£¨¨¨¨©§¨¨¦¤¨
éäìà 'ä éëðà' ,da áéúk äî éì ïúBð äzàL äøBzéúàöBä øLà EE ¨¤©¨¥¦©§¦¨¨Ÿ¦¡Ÿ¤£¤¥¦

'íéøöî õøàî(a k zeny),ïäì øîàmz` ike ,mik`lnlíéøöîì ¥¤¤¦§©¦¨©¨¤§¦§©¦
áeL .íëì àäz änì äøBz ,ízãaòzLä äòøôì ,ízãøé,l`yäî §©§¤§©§Ÿ¦§©§©§¤¨¨¨§¥¨¤©

'íéøçà íéäìà Eì äéäé àì' ,da áéúk(b k my)dyn xn` , §¦¨Ÿ¦§¤§¡Ÿ¦£¥¦
ike ,mik`lnlïéãáBòL ,ïééeøL ízà íénò ïéa¥©¦©¤§¦¤§¦
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xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc zay(iriax meil)

'BLc÷ì úaMä íBé úà øBëæ' ,da áéúk äî ,áeL .äøæ äãBáòzeny) £¨¨¨©§¦¨¨¤©©¨§©§
(g k,úeáL ïéëéøö ízàL äëàìî íéNBò ízà íeìk.dziay -,áeL §©¤¦§¨¨¤©¤§¦¦§

àOú àì' ,da áéúk äî'`eXl Lidl` 'd mW z`(f weqt my)ike , ©§¦¨Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤©¨§
íëéðéa Lé ïzîe àOî.'d mya raydl miwwfp mz`yäî ,áeL ©¨©¨¥¥¥¤©
éáà úà ãak' ,da áéúk'Enà úàå E(ai weqt my)ike.íëì Lé íàå áà §¦¨©¥¤¨¦§¤¦¤¨¨¥¥¨¤

'áðâú àì ,óàðú àì ,çöøú àì' ,da áéúk äî ,áeL(bi weqt my)ike , ©§¦¨Ÿ¦§©Ÿ¦§¨Ÿ¦§Ÿ
,íëéðéa Lé äàð÷ike ,dgivx icil dci lr mi`a mz`yòøä øöé ¦§¨¥¥¥¤¥¤¨¨

,íëéðéa Lé.daipbe se`ip icil eci lr mi`a mz`yBì eãBä ãiî ¥¥¥¤¦¨
àeä Ceøa LBãwäìdpziln l`xyil dxezd z` zzl xzei ie`xy §©¨¨

,minya jiiy epi`y dlbpd iptn ,mdløîàpLxenfn eze` seqa ¤¤¡©
mildza(i g),exn` mik`lndy ,,'åâå 'EîL øécà äî eðéðãà 'ä'£Ÿ¥¨©¦¦§

áéúk àì 'íéîMä ìò EãBä äðz' eléàå.dligza exn`y itk ,o`k §¦§¨§©©¨¨¦Ÿ§¦
,ezaeyz z` dyn aiydy xg`nãçàå ãçà ìk ãiîmik`lndn ¦¨¨¤¨§¤¨

eilr ebxhwyøîàpL ,øác Bì øñîe ,áäBà Bì äNòð(hi gq my)úéìò' ©£¨¥¨©¨¨¤¤¡©¨¦¨
,'íãàa úBðzî zç÷ì éáL úéáL íBønì,yexcl yi ,'mc`a' edn ©¨¨¦¨¤¦¨©§¨©¨¨¨¨

L øëNae jetxg,'íãà' Eeàø÷,zelty oeyl.úBðzî zç÷ì ¦§©¤§¨¨¨¨©§¨©¨
eúånä Càìî óàL ,øác Bì øñîixdøîàpxg`l dlgdy dtbna ©©§©©¨¤¨©¨¨¤¤¡©

gxw dyrn(ai fi xacna)øîBàå ,'íòä ìò øtëéå úøèwä úà ïziå'©¦¥¤©§Ÿ¤©§©¥©¨¨§¥
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õøàì äézúð ,Bì øîà ,àéä ïëéä.oezgzd mlerl ±,õøà ìöà Cìä ¥¨¦¨©§©¦¨¨¨¤¨©¥¤¤¤
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xak ixdy ,mlerl `iaeaxir d`a okle zn i`ce dyny exn`iy
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הנסים שאירעו בימים האחרונים, פעלו שרבבות אלפי ישראל התעוררו והתקרבו להקדוש־ברוך־הוא.
משיחת שבת פרשת בהעלותך, ה'תשכ"ז
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äøåú`id okid.eiptl :yxcna opixn`c ,l"ie ?dxez ozn rcei did `l ohy ike :z"`e

:xnel bxhwi `ly dxez ozn zrya zend j`lnl d"awd ecxhy ± xac jli
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± r"xl `nlya :mzd xn`wc ,oipnd on diilr
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izglq" dynl d"awd l"` f`y k"deia enlye

"`yz ik" zyxta i"yxty dn mb ."jxack

`vnz `l f`y :i"xl dyw ± dlr fenza h"iay
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xacn `dc :i"xl dyw ,edine .dxez ozn zrya
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).gr migaf:(df ollay `nhde xzepde lebitd

oin daxi `ly xyt` i` ,xeht ± olk`e ,dfa

`l `nhac ,ixii` zewlnle .eplhaie exiag lr

n"y mzd xn`wcn :cere .z`hg dia jiiy

df oilhancne ,d`xzd dny `l wtq z`xzd

n"xc opaxl oixeqi` ipyc rnyn did ± df z`

df z` df oilhany t"r`c :l"v ± oitxhvn oi`

gken oke .zewlnl od oitxhvn ± ollayk

"gafn iycw" wxta dlirna):fi sc(:opzc

`nhde xzepde lebitdxn`we .oitxhvn oi` ±

la` ,mici z`nehl `l` epy `l :`xnba

iiez`l jixhvi`c `de .oitxhvn ± dlik`l

ycw ik lk`i `l"n oitxhvn dlik`lc `xw

`l ozil aezkd `a ± leqt yceway lk ,"md

cg` e`la exn`pcn :yexit .ezlik` lr dyrz

'a xn`c ,y"xl `l` jixhvi` `l .oitxhvn ±

`xw meyn ,dcen ycewae .oitxhvn oi` zeny

`nlra elit` ± opaxl la` .xfril` iaxc

"gafn iycw" 'ta opzc `de .oitxhvn)dlirn

.gp:(`iz` ,oitxhvn ± mxkd i`lke dlxrd

df itl :edine .iia`c `ail` opaxk xity

oi`" enk `yexit ied `l `yixc "oitxhvn"

"oitxhvn± oerny iaxc sexivc .oerny iaxc

lk dil zi` `d ± zewlnl i`c ,xeqi`l epiid

oitxhvne 'ixeq`c :yxtn z"xe .zeknl `edy

`le ,dxicwd z` xeq`l sxhvdl ixiin lkd ±

eltp m` ,mrh zpizpa ± "oixeq`" :p"` .zewlnl

oerny iaxc `tiqc "oitxhvn oi`" enk "oitxhvn" ied `zyde .mrh zpizp `la ,yai zaexrza xeq`l ± oitxhvne .dxicwa] :ipz d"c .gi dlirn 'qeze .y"x d"c :gq f"r 'qez 'r[:
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éðéñ øaãî ,ìàøNé äéìò eáøå eøtLYäàðN äãøiL ¤¨§¨¨¤¨¦§¨¥¦§©¦©¤¨§¨¦§¨
BîM äîe ,åéìò íìBòä úBneàìYàâéìôe .BîL áøBç §¨¨¨¨©§¥§§¦¨

øä àø÷ð änìå ,BîL éðéñ øä :eäaà ø"àc ,eäaà 'øc§©©¨§©¨©¦©§§¨¨¦§¨©
áøBçYïépî" .åéìò íìBòä úBneàì äaøeç äãøiL ¥¤¨§¨§¨§¨¨¨¨¦©¦

ì ïéøLBwL'éðMk' ?"íéðMk" ."'åëå úéøBäæ ìL ïBL ¤§¦¨¤§¦©¨¦©¨¦
!déì éòaéîíà :ìàøNéì ä"á÷ä íäì øîà :÷çöé ø"à ¦¨¥¥¦§¨¨©¨¤§¦§¨¥¦

úMMî úBàáe úBøeãqL eìlä íéðMk íëéàèç eéäé¦§£¨¥¤©¨¦©¨¤§¨¦¥¤
åéLëò ãòå úéLàøa éîéY:àáø Løc .eðéaìé âìMk §¥§¥¦§©©§¨©¤¤©§¦¨©¨¨

,"àð eëì" ."'ä øîàé äçëeðå àð eëì" áéúëc éàî©¦§¦§¨§¦¨§¨Ÿ©§¨
"'ä øîàé" !déì éòaéî "àð eàBa"Yéòaéî "'ä øîà" ¨¦¨¥¥Ÿ©¨©¦¨¥

àð eëì :ìàøNéì ä"á÷ä íäì øîàé àáì ãéúòì !déì¥¤¨¦¨ŸŸ©¨¤§¦§¨¥§¨
,ò"ùáø :åéðôì eøîàéå .íëúà eçéëBéå íëéúBáà ìöà¥¤£¥¤§¦¤§¤§Ÿ§§¨¨
"òãz òãé" Bì zøîàL íäøáà ìöà ?Cìð éî ìöàY ¥¤¦¥¥¥¤©§¨¨¤¨©§¨¨Ÿ©¥©

åNò úà CøéaL ÷çöé ìöà ,eðéìò íéîçø Lwa àìå§Ÿ¦¥©£¦¨¥¥¤¦§¨¤¥©¤¥¨
"ãéøz øLàk äéäå"Yìöà ,eðéìò íéîçø Lwa àìå §¨¨©£¤¨¦§¨¦¥©£¦¨¥¥¤

Lwa àìå "äîéøöî Enò ãøà éëðà" Bì zøîàL á÷òé©£Ÿ¤¨©§¨¨Ÿ¦¥¥¦§¦§©§¨§¨¦¥
øîà .'ä øîàé åéLëò ?Cìð éî ìöà ,eðéìò íéîçø©£¦¨¥¥¤¦¥¥©§¨Ÿ©¨©

éa íëîöò íúéìúe ìéàBä :ä"á÷ä ïäì" Yeéäé íà ¨¤¦§¦¤©§§¤¦¦¦§
éðîçð øa ìàeîL ø"à ."eðéaìé âìMk íéðMk íëéàèç£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦§¥©©£¨¦
eðòãé àì íäøáà ék eðéáà äzà ék" ã"î :ïúðBé ø"à¨¨¦©¨¨¦¦©§¨¨Ÿ§¨¨
."EîL íìBòî eðìàBb eðéáà 'ä äzà eðøéké àì ìàøNéå§¦§¨¥Ÿ©¦¨©¨¨¦£¥¥¨§¤

éða :íäøáàì ä"á÷ä Bì øîàé àáì ãéúòì.éì eàèç E ¤¨¦¨ŸŸ©§©§¨¨¨¤¨§¦
ò"ùáø :åéðôì øîàY:øîà .EîL úMeã÷ ìò eçné ¨©§¨¨¦¨©§©§¤£©

øLôà ,íéða ìecéb øòö déì äåäc á÷òéì déì øîéà¥©¥§©£Ÿ©£¨¥©©¦¨¦¤§¨
éða :déì øîà .eäééìò éîçø éòác:åéðôì øîà .eàèç E §¨¥©£¥¨©§¨©¥¨¤¨§¨©§¨¨

,àîòè éáña àì :øîà .EîL úMeã÷ ìò eçné ,ò"ùáø¦¨©§©§¤¨©¨§¨¥©§¨
éða :÷çöéì Bì øîà .äöò é÷cøãa àìåøîà .éì eàèç E §¨§©§§¥¥¨¨©§¦§¨¨¤¨§¦¨©

éða àìå éða ,ò"ùáø :åéðôìéðôì eîéc÷äL äòLa !?EE §¨¨¨©§Ÿ¨¤§¨¨¤¦§¦§¨¤
éða åéLëò ,"éøBëa éða" íäì úàø÷ ,'òîLð'ì 'äNòð'©£¤§¦§©¨¨¨¨¤§¦§¦©§¨¨©

éða àìåå ?Eíãà ìL åéúBðL änk ?eàèç änk ,ãBò §Ÿ¨¤§©¨¨§©¨§¨¤¨¨
Yeäééìò zLðò àìc ïéøLò ìc .äðL íéòáLYàúBìéìc ä"ë ìc .ïéLîç eäì eLtYeLt ¦§¦¨¨©¤§¦§¨¨©§¨¨©§¨§©§¦©§¥¨¨

àqkä úéáãe ìëéîe ééBìöc ,àbìôe éøñ ézøz ìc .ä"ë eäìYíà .àbìôe éøñ ézøz eäì eLt §©©§¥§¥©§¨§©¥¥©§¥©¦¥¨§©§¥§¥©§¨¦
ílek úà ìáBñ äzàYåàì íàå ,áèeîYéìò àbìôe éìò àbìtílek ì"úàå .EéìòYàä ©¨¥¤¨¨§¦¨©§¨¨©©§¨¨¤§¨¨©¨

éì ïéñl÷î ízàL ãò :÷çöé íäì øîà ."eðéáà äzà (ék)" :eøîàå eçút .Cn÷ éLôð úéáéø÷Y §¥¦©§¦©¨¨§§¨§¦©¨¨¦¨©¨¤¦§¨©¤©¤§©§¦¦
'ä äzà" íéøîBàå íBønì íäéðéò eàNð ãiî .eäééðéòa ä"á÷ä ÷çöé eäì éeçîe ,ä"á÷äì eñì÷̈§§§©¥§¦§¨§¥©§¦¨¨§¥¥¤©¨§§¦©¨
íéøöîì ãøéì eðéáà á÷òé äéä éeàø :ïðçBé ø"à àaà øa àéiç ø"à ."EîL íìBòî eðìàBb eðéáà̈¦£¥¥¨§¤¦¨©©¨¨¨¨¨¨©£Ÿ¨¦¥¥§¦§©¦

ìLaäáäà úBúáòa íëLîà íãà éìáça" áéúëc Bì äîøb BúeëfL àlà ,ìæøa ìL úBàìL §©§§¨¤©§¤¤¨¤§¨§¨¦§¦§©§¥¨¨¤§§¥©£Ÿ©£¨
."ìéëBà åéìà èàå íäéçì ìò ìò éîéøîk íäì äéäàå'éðúîíéöò àéöBnäYìMáì éãk ¨¤§¤¨¤¦§¦¥Ÿ©§¥¤§©¥¨¦©§¦©¦¥¦§¥§©¥

ïéìáz ,äl÷ äöéaY.äæ íò äæ ïéôøèöîe ,äl÷ äöéa ìaúì éãk,íéðBnø étéì÷ ,ïéæBâà étéì÷ ¥¨©¨§¨¦§¥§©¥¥¨©¨¦§¨§¦¤¦¤§¦¥¡¦§¦¥¦¦
äàeôe ñéèñéàYâìLàå ,àéìBî÷ ,úéøBáe ,øúð ,íéìâø éî .äëáñ ét ,ïè÷ ãâa ïäa òBaöì éãk ¦¨¦¨§¥¦§©¨¤¤¤¨¨¦§¨¨¥©§©¦¤¤¦¦§¨§¤§¨

Y.íúkä úà øéáòäì éãk :øîBà äãeäé éaø .äëáñ ét ,ïè÷ ãâa ñaëì éãk'îbàãç àðéðz §¥§©¥¤¤¨¨¦§¨¨©¦§¨¥§¥§©£¦¤©¤¤§¨§¦¨£¨
äð÷ :àðîéæYñqeøî Bà áò äéä íà ,ñBîìe÷ úBNòì éãkY,íéöéaaL äl÷ äöéa ìMáì éãk ¦§¨¨¤§¥©£§¦¨¨¨§¨§¥§©¥¥¨©¨¤©¥¦

!ñtìéàa äðeúðe äôeøèYàeä íúä :àîéúc eäîYàëëì eæçc íéöò ìáà ,écéîì éæç àìc §¨§¨¨¦§¨©§¥¨¨¨§¨£¥§¦¥£¨¥¦©£§¨¨
àãéì÷àcYìk eléôà'âå íéðL ïéìáz :eäðéîøe ."äl÷ äöéa ìaúì éãk ïéìáz" .ì"î÷ ,àeäL §©§¦¨£¦¨¤§¨¦§¥§©¥¥¨©¨§¦§§¨¦§©¦§

ìMî Bà ,ãçà ïénî úBîL(ãçà íLå) ïéðéî äLY:äi÷æç øîàå .äæ íò äæ ïéôøèöîe ,ïéøeñà ¥¦¦¤¨¦§¨¦¦§¥¤¨£¦¦§¨§¦¤¦¤§¨©¦§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc zay(iriax meil)

ìàøNé äéìò eáøå eøtL,dxez ozn xg`l'éðéñ øaãî'(a hi zeny) ¤¨§¨¨¤¨¦§¨¥¦§©¦©
í"ekòì äàðN äãøiLmlerd zene`l -äîe ,åéìòxwir `ed,BîM ¤¨§¨¦§¨¨©¨¨©§

.BîL 'áøBç'¥§
:zxg` drc d`ian `xnbdàâéìôedaxe `cqg ax ly mzrce ± §¦¨
lr dwelg `ped axc dixa'éðéñ øä' ,eäáà éaø øîàc ,eäáà éaøc§©¦£¨§¨©©¦£¨©¦©

xwir `ed'áøBç øä' àø÷ð änìå ,BîL(e bl my)lr ,äáøeç äãøiL §§¨¨¦§¨©¥¤¨§¨§¨
oaxeg ±.åéìò í"ekòì̈©¨¨

:dpyna epipyì ïéøLBwL ïépî'åëå úéøBäæ ìL ïBLxiry y`xa ¦©¦¤§¦¨¤§¦
xn`py ,glzynd(gi ` diryi)blXM mipXM mki`hg Eidi m`'¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤

zl`ey .df weqt lr exn`py zeyxc d`ian `xnbd .'EpiAli©§¦
xn`p dnl :`xnbd'íéðMk'`ld ,miax oeyladéì éòaéî 'éðMk'± ©¨¦©¨¦¦¨¥¥

`l` .cigi oeyla 'blXM' xn`py itk ,xnel el didéaø øîà ©¤¤¨©©¦
,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä íäì øîà ,÷çöémbíëéàèç eéäé íà ¦§¨¨©¨¤©¨¨§¦§¨¥¦¦§£¨¥¤

miax,åéLëò ãòå úéLàøá éîé úLMî úBàáe úBøeãqL eìlä íéðMk©¨¦©¨¤§¨¦¥¤§¥§¥¦§©©§¨
ok it lr s`.'eðéaìé âìMk'©¤¤©§¦

:ztqep dyxcáéúëc éàî ,àáø Løcaezky dn yexit dn - ¨©¨¨©¦§¦
,df weqt zligza'ä øîàé äçëeðå àð eëì'dnl ,'ebe 'Eidi m` §¨§¦¨§¨Ÿ©¦¦§

xn`p,'àð eëì'ixdedéì éòaéî 'àð eàBa'ixdy ,xnel el did ± §¨¨¦¨¥¥
gekiel mpinfn `edxn`p dnl ,cere .,''ä øîàé'ixde''ä øîà' Ÿ©¨©

,déì éòaéîel` zepeyl ,`l` .'d mya dxn`p xak ef d`eap ixdy ¦¨¥¥
y meyn exn`pàáì ãéúòìmiznd ziigza ±LBãwä íäì øîàé ¤¨¦¨ŸŸ©¨¤©¨

eøîàéå .íëúà eçéëBéå íëéúBáà ìöà àð eëì ,ìàøNéì àeä Ceøä§¦§¨¥§¨¥¤£¥¤§¦¤§¤§Ÿ§
åéðôì,l`xyizøîàL íäøáà ìöà ,Cìð éî ìöà ,íìBò ìL BðBaø §¨¨¦¤¨¥¤¦¥¥¥¤©§¨¨¤¨©§¨

Bì(bi eh ziy`xa)òãz òãé''mz` EPre mEcare 'ebe Lrxf didi xb iM ¨Ÿ©¥©¦¥¦§¤©§£©£¨§¦Ÿ¨
eðéìò íéîçø Lwa àìåe` ,zeprzdle carzydl jxhvp `ly §Ÿ¦¥©£¦¨¥

jlp `nyåNò úà CøéaL ,÷çöé ìöà(n fk my)ãéøz øLàk äéäå' ¥¤¦§¨¤¥©¤¥¨§¨¨©£¤¨¦
,'Lx`Ev lrn FNr YwxtE,eðéìò íéîçø Lwa àìåe`,á÷òé ìöà ¨©§¨ª¥©©¨¤§Ÿ¦¥©£¦¨¥¥¤©£Ÿ

Bì zøîàL(c en my)äîéøöî Enò ãøà éëðà','dlr mb Llr` ikp`e ¤¨©§¨¨Ÿ¦¥¥¦§¦§©§¨§¨Ÿ¦©©§©¨Ÿ
,'ä øîàé' åéLëò ,Cìð éî ìöà ,eðéìò íéîçø Lwa àìåxen` ,xnelk §Ÿ¦¥©£¦¨¥¥¤¦¥¥©§¨Ÿ©

.eppegha milez ep` jae ,dgkezd z` dz` eplLBãwä ïäì øîà̈©¨¤©¨
,íéðMk íëéàèç eéäé íà' ,éa íëîöò íúéìúe ìéàBä ,àeä Ceøä¦§¦¤©§§¤¦¦¦§£¨¥¤©¨¦

.'eðéaìé âìMk©¤¤©§¦
cizrl mdi`hgn l`xyi zle`b oipra sqep xn`n d`ian `xnbd

:zea`a `le 'da dielzy ,`aléaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦
áéúëc éàî ,ïúðBé(fh bq diryi)eðòãé àì íäøáà ék eðéáà äzà ék' ¨¨©¦§¦¦©¨¨¦¦©§¨¨Ÿ§¨¨

,'EîL íìBòî eðìàb eðéáà 'ä äzà eðøéké àì ìàøNéå`ed jk §¦§¨¥Ÿ©¦¨©¨¨¦Ÿ£¥¥¨§¤
,weqtd yexitàáì ãéúòìmiznd ziigza ±Ceøa LBãwä Bì øîàé ¤¨¦¨ŸŸ©©¨¨

éða ,íäøáàì àeä,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà .éì eàèç Eli`ed §©§¨¨¨¤¨§¦¨©§¨¨¦¤¨
e`hgeøîà .EîL úMeã÷ ìò eçné,'ddéì øîéàxne` -á÷òéì ¦¨©§©§¤¨©¥©¥©§©£Ÿ

,e`hg eipaydéì äåäcmdilr laq `ed oky ±,íéða ìecéb øòö ©£¨¥©©¦¨¦
okleeäééìò éîçø éòác øLôà.mdilr mingx ywai `edy okzi ± ¤§¨§¨¥©£¥£©§

déì øîà,awriléðaìò eçné ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà .eàèç E ¨©¥¨¤¨§¨©§¨¨¦¤¨¦¨©
øîà .EîL úMeã÷d,''äöò é÷cøãa àìå àîòè éáña àì'`l ± §©§¤¨©Ÿ§¨¥©£¨§Ÿ§©§§¥¥¨

`vnz [awri] mixirva `le mrh xac `vni [mdxa`] mipwfa
jkitl ,dvréða ,÷çöéì Bì øîàìL BðBaø ,åéðôì øîà .éì eàèç E ¨©§¦§¨¨¤¨§¦¨©§¨¨¦¤

,íìBòike ,ily mipa mdl z`xw recnéðamdéða àìå,E`ld ¨¨©§Ÿ¨¤
éðôì eîéc÷äL äòLa'òîLð'ì 'äNòð' Emipak dad`n jler elawe §¨¨¤¦§¦§¨¤©£¤§¦§¨
'éøëá éða' íäì úàø÷(ak c zeny)e ,åéLëòmdy mdilr xne` dz` ¨¨¨¨¤§¦§Ÿ¦©§¨

éða àìå ,éðaãBòå .E,le`yle ,mdilr zekf cnll il yi,eàèç änk ¨©§Ÿ¨¤§©¨¨§
ixdyänkodìc .äðL íéòáL ,íãà ìL åéúBðLz` odn cxed ± ©¨§¨¤¨¨¦§¦¨¨©
ïéøNò,eiig ly zepey`xd mipydeäééìò úLðò àìcdz` oi`y ± ¤§¦§Ÿ¨§©£©§

,odilr yiprnïéLîç eäì eLt.dpy miying ex`yp ±ìccxed ± ©§©§¦©
àúåìéìc Lîçå íéøNò,mc`d iign ivg mdy ,zelild ly ±eLt ¤§¦§¨¥§¥§¨¨©

eäìex`yp ±àbìôe éøñ ézøz ìc .Lîçå íéøNòmizy cer cxed ± §¤§¦§¨¥©©§¥§¥©§¨
dvgne dxyràqkä úéáãe ìëéîe ééelöcea ewqry onfd ody ± §©¥¥©§¥©¦¥

,`qkd ziaae ,dlik`a ,dlitzaàbìôe éøñ ézøz eäì eLt± ©§©§¥§¥©§¨
herin wxy ixd ,e`hg oday ,dvgne dxyr mizy ex`yp

e ,mdl xtkze ,aexd it lr oecip mc`de ,`hga exar mdizepyíà¦
ílek úà ìáBñ äzà,[mi`hgd lk-],åàì íàå ,áèeî`diàbìt± ©¨¥¤¨¨§¦¨©§¨

odn ivgéìò àbìôe ,éìòC.jilr ivge ±øîBì àöîz íàåyílek £©©§¨£¨§¦¦§¨©¨

Cn÷ éLôð úéáéø÷ àä ,éìò,jiptl iytp z` izaxwd ixd ± £©¨©¥¦©§¦©¨
.izciwraeçútl`xyieøîàå,wgvi cbpkøîà .'eðéáà äzà (ék)' ¨§§¨§¦©¨¨¦¨©

éì ïéñl÷î ízàL ãò ,÷çöé íäì,icbpk jk mixne`eLBãwäì eñl÷ ¨¤¦§¨©¤©¤§©§¦¦©§§©¨
eäì éåçîe ,àeä Ceøamdl d`xne ±÷çöéz`àeä Ceøa LBãwä ¨©§¥§¦§¨©¨¨

eäééðéòa.mdia` `edy ecbpk e`xiy mdl xnel ,mdipira ±ãiî §¥©§©¦¨
.'EîL íìBòî eðìàb eðéáà 'ä äzà' ,íéøîBàå íBønì íäéðéò eàNð̈§¥¥¤©¨§§¦©¨¨¦Ÿ£¥¥¨§¤
bidpny eipal a` ingx zbdpd oipra sqep xn`n d`ian `xnbd

:l`xyi z` 'd daäéä éeàø ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨¨¨
ìLa íéøöîì ãøéì eðéáà á÷òé,ìæøa ìL úBàìL,milebd jxck ©£Ÿ¨¦¥¥§¦§©¦§©§§¨¤©§¤
,myl cxi zelb zxifba ixdyBì äîøb BúeëfL àlàzaiq didzy ¤¨¤§¨§¨

epevxn mixvnl ez` erxf lke `ed jynpy ,dnirpe dgep ezcixi
,sqeil aexw zeidl liayaáéúëc(c `i ryed)íëLîà íãà éìáça' ¦§¦§©§¥¨¨¤§§¥

åéìà èàå ,íäéçì ìò ìò éîéøîk íäì äéäàå ,äáäà úBúáòa©£Ÿ©£¨¨¤§¤¨¤¦§¦¥Ÿ©§¥¤§©¥¨
,'ìéëBàmixvnl mizkyn [awri-] mc`d zaig liayay epiide ¦

cearyd zexv lka s`e ,ze`lylya `le mikx milaga ,mingxa
lerd z` mixdl ezndal riiqnd mc`k mzi` izbdp mixvna
izihde ,mdilrn lwdl ,zelwne ur zegel ici lr dx`ev lrn

.jxtd zcear ixeqi z` likdl gk mdl [izzp-]

äðùî
aeig oiprl miaxd zeyxl d`ved ixeriya weqrl zxfeg dpynd

:z`hgàéöBnämiaxd zeyxlöòíémxeriy ,dwqdl mnzqyéãk ©¦¥¦§¥
ìMáìn zxbexbk mdilgbaäl÷ äöéazvial dpeekde ,leyial §©¥¥¨©¨

`ivend .xdn zlyazny zlebpxzïéìázmignve minya ipin - ©§¦
mxeriy ,liyazd z` mda milazne aeh mgixyìaúì éãkmda §¥§©¥

ïéôøèöîe ,äl÷ äöéaoilaz ipin lk df xeriyl.äæ íò äæ`ivend ¥¨©¨¦§¨§¦¤¦¤
ïéæBâà étéì÷eíéðBnø étéì÷okeäàeôe ñéèñéàipin mdn mipikny §¦¥¡¦§¦¥¦¦¦§¦¨

mxeriy ,ravïè÷ ãâa ïäa òBaöì éãka oezpdäëáñ étbix` ± §¥¦§©¨¤¤¤¨¨¦§¨¨
z` ea dqkn dy`dy zyx ieyrd raekd y`xa oezpd ohw

`ivend .dy`xøúð ,íéìâø éîdnc` oin -úéøBáegnv oin - ¥©§©¦¤¤¦
oeiwpl ynynd,âìLàå àéìen÷oeiwpl miynynd miayr ipin - ¦§¨§©§¨
mxeriy ,dqiakeïè÷ ãâa ñaëì éãka oezpdäãeäé éaø .äëáñ ét §¥§©¥¤¤¨¨¦§¨¨©¦§¨

,øîBàmxeriyíúkä úà øéáòäì éãkcba lr `vnpy dcp mc ly ¥§¥§©£¦¤©¤¤
.exdhle

àøîâ
aeig oiprl miaxd zeyxl mivr z`ved xeriya dpc `xnbd
dvia lyal ick mxeriy ,mivr `ivend :dpyna epipy .z`hg

`ld :`xnbd dywn .dlwàðîéæ àãç àðéðzdpyp xak df oic ± §¦¨£¨¦§¨
dpyna lirl(:t)`ivend ,äð÷exeriy ,[seq dpw-]úBNòì éãk ¨¤§¥©£

epnn,ñBîìe÷eñqeøî Bà áò äéä íàexeriy [wecq-]ìMáì éãk §¦¨¨¨§¨§¥§©¥
,íéöéaaL äl÷ äöéa`idykäôeøè[zaaxerne dyega-]äðeúðe ¥¨©¨¤©¥¦§¨§¨

ñôléàa.zagna ± ¨¦§¨
:`xnbd zvxznàîéúc eäî,xne` ziid `ny -àeä íúä`weec ± ©§¥¨¨¨

dpwa myéãéîì éæç àìc,dwqd caln xg` yeniyl ie`x epi`y ± §Ÿ£¦§¦¦
,dlw dvia lyal ick exeriy oklàãéì÷àc àkëì eæçc íéöò ìáà£¨¥¦©£§©¨§©§¦¨

mxeriy didi ,gztnl oy mdn zeyrl miie`xy ±ìk eléôà£¦¨
ïì òîLî à÷ ,àeäLick mxeriy mivr mby dpynd eprinyn ± ¤¨©§©¨
.dlw dvia lyal

`ivend :dpyna epipy .oilaz z`ved xeriya dpc `xnbdïéìáz©§¦
exeriy,äl÷ äöéa ìaúì éãkdf mr df mitxhvn oilaz ipin lke §¥§©¥¥¨©¨

:`xnbd dywn .xeriyleäðéîøeepipyy dnn dxizq dyw`e - §¦§
dlxr zkqna(i"n a"t)ipin ,ïéìázmdly ,xeqi` lyìLe íéðLäL ©§¦§©¦§Ÿ¨

úBîLmde,ãçà ïénî,jex` ltlte xegy ltlt ,oal ltlt oebkBà ¥¦¦¤¨
md mipilazd m` elit`ìLî(ãçà íLå) ïéðéî äLdyly mdle ¦§Ÿ¨¦¦§¥¤¨

,lazl ick mdn cg`a ic oi`e dxicwd z` mleka elaize ,zeny
,äæ íò äæ ïéôøèöîe ïéøeñàmitxhvnd xeqi`d ipilaz lk xnelk £¦¦§¨§¦¤¦¤

.dlik`a liyazd z` mixqe` leaizl,äi÷æç øîàå§¨©¦§¦¨
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xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr v sc zay(iying meil)

eðL ä÷éúî éðéîamipilaz dylya zwqer dlxra dpynd - §¦¥§¦¨¨
,dfl df mitxhvny mrhde ,wezn mnrhyïééeàøe ìéàBämipilaz ¦§¦

el`÷zîìd z`äøéã÷mde cg` oinl mlek miaygp okl §©¥§¥¨
:`xnbd zwiicn .dxicwd z` xeq`l mitxhvnàîòèmrhd ± ©£¨

meyn ,mitxhvnyéëä åàì àä ,äøéãwä úà ÷zîì eæçcrnyn ± ©£§©¥¤©§¥¨¨¨¨¦
,wznl mi`a mpi` m`yàìepzpyna xn`p recne ,mitxhvn Ÿ

el` s` dxe`kle ,d`ved xeriyl mitxhvn mipilazd lky
:`xnbd zvxzn .dxicwd z` miwznn mpi`y÷zîì eæç énð àëä̈¨©¦£§©¥

.liyazd z` miwznny oilaz ipina wx zwqer epzpyn mb ±
.mirav mdn mipikny mipnnq ly d`ved ixeriya dpc `xnbd

miaxd zeyxl `ivend :dpyna epipyíéðBnø étéì÷e ïéæBâà étéì÷§¦¥¡¦§¦¥¦¦
,äàeôe ñéèñmxeriy.ïè÷ ãâa òBaöì éãk:dxizq dywn `xnbd §¦¨§¥¦§©¤¤¨¨

éäðéîøe,`ziixaa exn`y dnn zeywdl yie -íéðnñ àéöBnä §¦§¦©¦©¨¦
ïééeøLmxeriy ,driavl mipkene minaïäa òBaöì éãkxnv §¦§¥¦§©¨¤

làîâecxnvd zenke ,mdl ie`x ravd m` migwell ze`xdl - §¨
dwitqn `nbeclàøéàìdpezp eay dbix`d dpw z` mezql ick ± §¦¨

:`xnbd zvxzn .axrd zrwtïîçð áø øîà (dìò øîzéà àä)¨¦§©£¨¨©©©§¨
,deáà øa äaø øîàmiiexy mpi`y mipnnqa zwqer epzpyn ¨©©¨©£©

`nbec reavl ick epi` xeriyd okle ,driavl mipken mpi`e
,`xi`lì çøBè íãà ïéàL éôìàîâec ïäa òBaöì íéðînñ úBøL §¦¤¥¨¨¥©¦§©§¨¦¦§©¨¤§¨
,àøéàìmipnnqa zwqer `ziixad la` ,ohw cba reavl ick `l` §¦¨

.`xi`l `nbec reavl mxeriy okle mipkene miiexy
.dpyna exkfpy iewipd ixneg ly maih lr zcner `xnbdepipy

mxeriy ,bly`e `ilenw zixeae xzp ,milbx in `ivend :dpyna
:`xnbd zx`an .ohw cba qakl ickàðz ,íéìâø éî,`ziixaaéî ¥©§©¦¨¨¥

íéìâøwx mz`ved lr aiig,íBé íéòaøà ïa ãòmd df onf xg`l ©§©¦©¤©§¨¦
.mz`ved lr miaiig `le miliren mpi`

àðz ,øúð,`ziixaaúéøcðñkìà øúð,dixcpqkl`n `aedy ±àìå ¤¤¨¨¤¤£¤§¨§§¦§Ÿ
øúðenyy mewnn `aedy.ïéøèðtðà ¤¤©§¨§§¦

.ìBç äæ ,äãeäé áø øîà ,úéøBa:`xnbd dywnúéøBaä ,àéðúäå ¦¨©©§¨¤§¨©§¨©¦
,ìBçäå:`xnbd zvxzn .zixea epi` legy rnyneéàî àlà §©¤¨©

àúéøák ,úéøBa.zixtb ± ¦©§¦¨
:`xnbd dywneôéñBä ,éáéúéî`ziixaa(c"d d"t ziriay `ztqez) ¥¦¥¦

ïäéìòdpyna miiepyd ,mirav mdn miyery mignv ipin lr ± £¥¤
(`"n f"t ziriay)dqiakd ipin z` mb ,ziriay zyecw mdl yiy

,dl`dïeðéòläå ïéöéaìçä[dprl-]ìäàäå úéøBaäåly yxey-] ©©§¦¦§©§¦§©¦§¨¨¨
.[ld` `xwpd ayrCzòc à÷ìñ éàåjzrca dler did m`e - §¦¨§¨©§¨

`id zixeayàúéøák,zixtb -àúéà éî àúéøákzixtbl yi ike ± ©§¦¨©§¦¨¦¦¨
dyecwìk ììkä äæ ,[àéðúäå] (ïðúäå) ,úéòéáMagnvBì LiL ©§¦¦§¨©§¨¤©§¨Ÿ¤¤
øwéò,wpei `ed epnny dnc`a yxey ±Bì Lézyecw,úéòéáL ¦¨¤§¦¦

øwéò Bì ïéàLå,dnc`a yxey ±Bì ïéàzyecw,úéòéáL`lde §¤¥¦¨¥§¦¦
.ux`a yxey dl oi`e dnc`n mi`iveny xneg `id zixtb

:`xnbd zvxzn.àìäà ,úéøBa éàî àlà:`xnbd dywnàéðúäå ¤¨©¦©£¨§¨©§¨
,àìäàå úéøBaäå:`xnbd zvxzn .mipey mixac ipy mdy rnyn §©¦§©£¨

àìäà éðåeb éøz (àìà).ld` ipin ipy mpyi ± ¤¨§¥©§¥©£¨
äãeäé áø øîà ,àéìené÷`xwpd gnv dfóBìL.õBc ¦§¨¨©©§¨§

àné éúBçð ìëì eäðézìéàL ,ìàeîL øîà ,âìLàlk z` izl`y ± ©§¨¨©§¥§¥§¦§§¨¨¥©¨
mid icxeiàúéðbøîc àá÷eða çëzLîe ,déîL äðàðBL ,éì eøîàå± §¨§¦¨¨§¥¦§§©§§¨§©§¨¦¨

,midn mileyy zeilbxnay awpa ievneàöîøa déì é÷tîe©§¦¥§©§¨
àìæøôcly jex` xnqn ici lr zeilbxndn eze` mi`ivene ± §©§§¨
.lfxa

äðùî
`ivend :mipey mivtg ly d`ved ixeriya dpc epzpynúìtìt¦§¤¤

a dxeriy ,[gnv oin-],àeäL ìkåokïøèòynynd xneg-] ¨¤§¦§¨
a exeriy [dxradlíéîNá éðéî .àeäL ìk,aeh gix mivitnyéðéîe ¨¤¦¥§¨¦¦¥

,úBëzîa mxeriy.ïäL ìk`ivend,çaænä øôòîe çaænä éðáàî ©¨¨¤¥¥©§¥©¦§¥©¥£©©¦§¥©
`ivend okeíéøôñ ÷÷î,mirlez zlik`n `ad mixtqd oeawx ± ¤¤§¨¦

íäéúBçtèî ÷÷îealed mixtqdy micbad oeawx ±,mda ey ¤¤¦§§¥¤
a mxeriyàeäL ìkitlïæðBâì ïúBà ïéòéðönLs`e ,mzyecw iptn ¨¤¤©§¦¦¨§§¨

.zeaiyg el yi `edy lkäãeäé éaøe siqenàéöBnä óà ,øîBà ©¦§¨¥©©¦

äøæ äãBáò éLnLîa mxeriyøîàpL ,àeäL ìk(gi bi mixac)àìå' §©§¥£¨¨¨¨¤¤¤¡©§Ÿ
,'íøçä ïî äîeàî Eãéa ÷aãélk' dzernyn 'dne`n' zaize ¦§©§¨§§¨¦©¥¤

`edy lk elit` [dlilyl] daiygd dxezdy ixd ,'`edy
.dxf dceardn

àøîâ
zx`an `xnbd ,`edy lka d`ved ixeriy dnk exkfp dpyna

`ivend :dpyna epipy .miie`x md dnlúìtìta dxeriyìk ¦§¤¤¨
.àeäL:`xnbd zxxanàéæç éàîì`idy lk zenk die`x dnl - ¤§©©§¨

:`xnbd zvxzn .zltlt lyätä çéøìlr dta rx gix xiqdl ± §¥©©¤
.ea zltlt zgpd ici

`ivend :dpyna epipyïøèéòa exeriy.àeäL ìk:`xnbd zxxan ¦§¨¨¤
àéæç éàîìzvxzn .oxhir ly `edy lk zenk die`x dnl ± §©©§¨

:`xnbdàzçléöìix ici lry ,y`xd ivg a`kl ±`edy lk g §¦©§¨
.a`kd ylgp oxhirdn
`ivend :dpyna epipyíéîNá éðéîa mxeriy,ïðaø eðz .ïäL ìk ¦¥§¨¦¨¤¥¨©¨¨

àéöBnäuitny gnv,òø çéøa exeriy.àeäL ìk`ivendïîL ©¦¥©¨¨¤¤¤
,áBèa exeriy,ïîbøà .àeäL ìka exeriyãøåeä úìeúáe ,àeäL ìk ¨¤©§¨¨¨¤§©©¤¤

dlra exeriy ,xirv cxe ±.úçà©©
`ivend :dpyna epipyúBëzî éðéîa mxeriy.ïäL ìkzxxan ¦¥©¨¨¤¥

:`xnbdeæç éàîì.`edy lka ynyl md miie`x dnl ±éaø ,àéðz §©£©§¨©¦
.ïè÷ ïaøc äpnî úBNòì éeàø ïkL ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL¦§¤¤§¨¨¥¤¥¨©£¦¤¨¨§¨¨¨

:dnk yxit `le ziad wcal zekzn yicwna dpc `xnbdeðz̈
ìæøa éìò éøä øîBàä ,ïðaø,dnk yxit `le ziad wcalíéøçà ©¨¨¨¥£¥¨©©§¤£¥¦

.änà ìò änàî úBçôé àì ,íéøîBà:`xnbd zxxanàéæç éàîì± §¦Ÿ¦§¥©¨©©¨§©©§¨
.ycwnd ziaa dn` lr dn` lceba lfxa ynyl ie`x dnløîà̈©

áøBò àééìëì ,óñBé áø.miaxerd yxbn ±éøîàc àkéàåyie ± ©¥§¨§¨¥§¦¨§¨§¦
,zxg` oeyla ef `ziixa exn`yúBçôé àì ,íéøîBà íéøçà£¥¦§¦Ÿ¦§

änëå .áøBò àééìkî,exeriy.änà ìò änà ,óñBé áø øîà ¦¨§¨¥§©¨¨©©¥©¨©©¨
ilr ixd xne`d :xn`p `ziixad jyndaúLçð,dnk yxit `le §Ÿ¤

óñk äònî úBçôé àì.sqk drnn zegt deyd zyegp `iai `l ± Ÿ¦§¦¨¨¤¤
äpè÷ àøBpévî úBçôé àì ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðz[ohw blfn-]ìL ©§¨©¦¡¦¤¤¥Ÿ¦§¦¦¨§©¨¤

úLçð:`xnbd zxxan .adf iheg ea zeehl mibdepyàéæç éàîì± §Ÿ¤§©©§¨
.ycwnd ziaa dfk blfn ynyl ie`x dnlïéèhçnL ,ééaà øîà̈©©©¥¤§©§¦

úBìéútä úà da,sexyd dliztd y`x z` ea mixiqn -ïéçp÷îe ¨¤©§¦§©§¦
úBøpä.mkezay xt`dn ©¥

a exkfpy zegthne mixtq wwn oipra dpc `xnbdepipy .dpyn
:dpyna÷÷îly oeawx ±÷÷îe íéøôñd ly oeawxe ±úçtèî ¤¤§¨¦¤¤¦§¨Ÿ

zpiivn `xnbd .`edy lka mxeriy ,mixtqd z` mda miqkny
:awxl minxeby mirlezd zeny z`,äãeäé éaø øîàzrlezd ¨©©¦§¨

'÷÷î'awxl znxebéøôéñczrlezd .mixtqd ly -'Cëz'znxeb ¤¤§¦§¥§¨
awxléàøéLc.iyn ica ly ±'àléà'åawxl znxeby zrlezd `id §¦¨¥§¦¨
éáðéòc.miaprd ly ±'äô'å'awxl znxebd zrlezd `idéðàúc± §¦§¥§¤¦§¥¥

.mip`zd lyéðBnéøc 'ää'åe .mipenixd ly ±àzðkñ eäleklke ± §¥§¦¥§©©§¨
.mlke`l dpkq el`d mirlezd
:df oipra dyrn d`ian `xnbddén÷ áéúé äåäc àãéîìz àeää©©§¦¨©£¨¨¦©¥

ïðçBé éaøc,opgei iax iptl ayei didy ±éðéàz ìéëà÷ äåädid ± §©¦¨¨£¨¨¨¦§¥¥
,mip`z lke`déì øîà,opgei iaxl cinlzd,íéðàza Lé ïéöB÷ ,éaø ¨©¥©¦¦¥©§¥¦

.epexba zxwpn 'dt' mip`zd zrlezy rci `l cinlzdeøîàdéì ¨©¥
,opgei iaxïéãì ät déìè÷.eze` dbxd 'dt' zrlezd ± ©§¥¤§¥

äðùî
:mipey d`ved ixeriya oecl dkiynn epzpynàéöBnäzeyxl ©¦

miaxdïéìëBøä úte÷,miypl minya ixken ly dphw dtew ± ©¨§¦
,mipey mibeqn minya ly zexexv migpen dkezayét ìò óà©©¦

da LiLn zexexväaøä ïéðéî,minya lyáéiç Bðéàlk lr z`hg ¤¤¨¦¦©§¥¥©¨
xexve xexvàlàwx aiigúçà úàhç`ivend .dtewd z`ved lr ¤¨©¨©©

miaxd zeyxl,úøâBøbkî úBçt äpéâ éðBòøæe ,z`hg aiigéaø ¥§¥¦¨¨¦©§¤¤©¦
,øîBà äøéúa ïa äãeäé`l` `ived `l elit`äMîçdpib iperxf §¨¤§¥¨¥£¦¨
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr v sc zay(iying meil)

eðL ä÷éúî éðéîamipilaz dylya zwqer dlxra dpynd - §¦¥§¦¨¨
,dfl df mitxhvny mrhde ,wezn mnrhyïééeàøe ìéàBämipilaz ¦§¦

el`÷zîìd z`äøéã÷mde cg` oinl mlek miaygp okl §©¥§¥¨
:`xnbd zwiicn .dxicwd z` xeq`l mitxhvnàîòèmrhd ± ©£¨

meyn ,mitxhvnyéëä åàì àä ,äøéãwä úà ÷zîì eæçcrnyn ± ©£§©¥¤©§¥¨¨¨¨¦
,wznl mi`a mpi` m`yàìepzpyna xn`p recne ,mitxhvn Ÿ

el` s` dxe`kle ,d`ved xeriyl mitxhvn mipilazd lky
:`xnbd zvxzn .dxicwd z` miwznn mpi`y÷zîì eæç énð àëä̈¨©¦£§©¥

.liyazd z` miwznny oilaz ipina wx zwqer epzpyn mb ±
.mirav mdn mipikny mipnnq ly d`ved ixeriya dpc `xnbd

miaxd zeyxl `ivend :dpyna epipyíéðBnø étéì÷e ïéæBâà étéì÷§¦¥¡¦§¦¥¦¦
,äàeôe ñéèñmxeriy.ïè÷ ãâa òBaöì éãk:dxizq dywn `xnbd §¦¨§¥¦§©¤¤¨¨

éäðéîøe,`ziixaa exn`y dnn zeywdl yie -íéðnñ àéöBnä §¦§¦©¦©¨¦
ïééeøLmxeriy ,driavl mipkene minaïäa òBaöì éãkxnv §¦§¥¦§©¨¤

làîâecxnvd zenke ,mdl ie`x ravd m` migwell ze`xdl - §¨
dwitqn `nbeclàøéàìdpezp eay dbix`d dpw z` mezql ick ± §¦¨

:`xnbd zvxzn .axrd zrwtïîçð áø øîà (dìò øîzéà àä)¨¦§©£¨¨©©©§¨
,deáà øa äaø øîàmiiexy mpi`y mipnnqa zwqer epzpyn ¨©©¨©£©

`nbec reavl ick epi` xeriyd okle ,driavl mipken mpi`e
,`xi`lì çøBè íãà ïéàL éôìàîâec ïäa òBaöì íéðînñ úBøL §¦¤¥¨¨¥©¦§©§¨¦¦§©¨¤§¨
,àøéàìmipnnqa zwqer `ziixad la` ,ohw cba reavl ick `l` §¦¨

.`xi`l `nbec reavl mxeriy okle mipkene miiexy
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:ééaà øîà !àeäL ìëa áéiç äàeôøìå àîâeãìe òøæì àéöBnä éðúéì ?"òéðönä" éðúéîì§¦§¥©©§¦©¦§¥©¦§¤©§§¨§¦§¨©¨§¨¤¨©©©¥
ïðé÷ñò éàîa àëäY.àîúñ déì ÷étî à÷ àzLäå ,Bòéðöä änì çëLå ,BòéðöäL ïBâk ¨¨§©¨§¦©§¤¦§¦§¨©¨¨¦§¦§¨§¨¨©¥¥§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc zay(iying meil)

`ivend,ïéàeMé÷ òøæa exeriyíéðL.mixbxb ipy -,ïéòeléc òøæ ¤©¦¦§©¦¤©¦¦
a exeriynä ìBt òøæ .íéðL,éøöa exeriy,øBäè éç áâç .íéðL §©¦¤©©¦§¦§©¦¨¨©¨
a exeriy.àeäL ìkabg,úîexeriyïéa íéîøk úøBtö .úøâBøbk ¨¤¥©§¤¤¦¤§¨¦¥

,äúî ïéa äiça dxeriy,àeäL ìkitl.äàeôøì dúBà ïéòéðönL ©¨¥¥¨¨¤¤©§¦¦¨¦§¨
,àîè éç áâç àéöBnä óà ,øîBà äãeäé éaøa exeriy,àeäL ìkitl ©¦§¨¥©©¦¨¨©¨¥¨¤

.Ba ÷BçNì ïèwì BúBà ïéòéðöîL¤©§¦¦©¨¨¦§

àøîâ
ixeriy e`aed dpyna .mirxf ly d`ved ixeriya dpc `xnbd
ipy `ed xzeia ohwd xeriyde mdipinl mirxf ly d`ved

:`xnbd dywn .mixbxbéäðéîøeepipyy dnn dxizq dyw`e - §¦§¦
lirl(:t)`ivend ,,÷cä ìBçå ìáæexeriy,áeøk ìL çì÷ ìaæì éãk ¤¤§©©§¥§©¥¤©¤§

àLéøk ìaæì éãk ,íéøîBà íéîëçå .àáé÷ò éaø éøác-izxk oin ¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦§¥§©¥§¥¨
mewn lkne .`aiwr iax ly dfn ohw xeriy `edy ,ony ey`xy
dkixvd recne aeyg `ed cg` xibxbn `ad rxf mby gken

.mixbxb ipy epzpyn
:`xnbd zvxznàä ,àtt áø øîàote`a zwqer lirl dpynd ± ¨©©¨¨¨

òéøæc`ed rxf lk okle ,mirexf xak `yixkd e` aexkdy - ¦§¦©
mle` ,rxfp xaky cg` rxf s` lafl gxeh mc`y ,aeygàä± ¨

ote`a zwqer epzpynòéøæ àìc,miperxfd z` erxf `l oiicry ± §Ÿ§¦©
,xzei lecb mxeriy okleúçà àîéð àéöBäì çøBè íãà ïéàL éôì§¦¤¥¨¨¥©§¦¦¨©©

cg` oirxb ±.äòéøæì¦§¦¨
`ivend :dpyna epipy,ïéàeMé÷ òøæ`xnbd .mixbxb ipya mxeriy ¤©¦¦

:mitqep mixaca d`ved ixeriya dpcy `ziixa d`ian,ïðaø eðz̈©¨¨
ïéðéòøb àéöBnä,mixnz lyíào`ived,äòéèðìa oxeriyíézL± ©¦©§¦¦¦¦§¦¨§©¦
e ,mipirxb ipyíào`ived,äìéëàìoxeriyänëå ,øéæç ét àìîk ¦©£¦¨¦§Ÿ¦£¦§©¨

ly xeriyd `ed,øéæç ét àìîdpirxb.úçàeíàm`ived÷éqäì §Ÿ¦£¦©©¦§©¦
mxeriy ,mdaìMáì éãkn zxbexbk,äl÷ äöéazvia epiidc §¥§©¥¥¨©¨

e .zlebpxzíào`ivedïBaLçìxtqn xekfl oniq eynyiy ick - ¦§¤§
a oxeriy ,`edy lk,íézLe,íéøîBà íéøçàa mxeriyLîç §©¦£¥¦§¦¨¥

.mipirxb
:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdéðL àéöBnä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¦§¥

ïéîéð[zexry-],áéiç ,äøtä áðfîe ñeqä áðfîitlïúBà ïéòéðönL ¦¦¦§©©¦§©©¨¨©¨¤©§¦¦¨
ïéaLéðì`ivend .zeter zcikll zyxl ±äL÷î[zeyw zexry±] §¦§¦¦§¨
øéæç ìLdxrya oxeriy ,ezxcy lr milcby.úçà`ivendéøBö ¤£¦©©¥

ì÷ãmxeriy ,milq mdn miyery lwc ly mitelw mitpr ±íézL ¤¤§©¦
izy zbix` xnelk ,oixip iza izy mdn miyery oeik ,mitpr ipy ±

,zexeyeì÷ã éøBz,lwcd aiaq milcbd miar miheg oink ± ¥¤¤
a mxeriyúçà.cg` hega ± ©©

:dpyna epipy .minxk zxetv ly daih dn zx`an `xnbd
`ivend,äúî ïéa äiç ïéa íéîøk úøBtéöa dxeriy.àeäL ìk ¦¤§¨¦¥©¨¥¥¨¨¤

:`xnbd zx`an,áø øîà ,íéîøk úøBtéö éàîdny.éøàéa àéìt ©¦¤§¨¦¨©©©§¨¦¨¦
àøàáð ãçc àì÷éãa çëzLîe ,ééaà øîàxirv lwca dievn `ide ± ¨©©©¥¦§§©§¦§¨§©§¨¨

,cg` heg `l` eaiaq jxkp `lydì éãáòålk`n dpnn miyere ± §¨§¦¨
àîëeçì`ed dzlik` ote`e .dnkg ixacl ald z` geztl ick ± §§¨

,jkdéðéîéc àbìôì déì ìéëà,ipnid eivg z` lke` ±àbìôe ¨¦¥§©§¨¦¦¥©§¨
àLçðc àzáeâa dì éîø déìàîNcdpwa gipn il`nyd eivge ± ¦§¨¥¨¦¨§§¨¦§¨¨

,zyegpné÷ðtLeb ïézéLa dì íéúçåzenizqa dpwd z` mzeqe ± §¨¦¨§¦¦§©§¥
,dnc`e dery ,ztf oebk zeaxàìàîNc àøáéàa dì éìúådleze ± §¨¥¨§¦§¨¦§¨¨

,zil`nyd erexf lr dpwd z`éðîéñåCrexf dfi` lr oniqde ± §¦¨¨
weqtd `ed ,ezelzl(a i zldw),'BìàîNì ìéñk áìå Bðéîéì íëç áì'¥¨¨¦¦§¥§¦¦§Ÿ

.el`nyl dpwd dlzi ,ald z` el geztl jixvy liqkd epiide
éòác änk íéëçådvxiy dnk mikgi z`f dyri xy`k ±änk øîâå ©£¦©¨§¨¥§¨©©¨

éòác,dvxiy dnk cnlie ±àbìt Cãéàì déì ìéëàåmikgiy xg`e ± §¨¥§¨¦¥§¦¨©§¨
,dpwa gpen didy il`nyd eivg z` lk`iBãeîìz ø÷òéî àì éàc§¦Ÿ¦£©©§

.eci lr cnly dnkgd lk z` gkyi eze` lk`i `l m`y ±
:dpyna epipy .abga d`ved xeriy oipra dpc `xnbdäãeäé éaø©¦§¨

'åë àéöBnä óà øîBàitl `edy lka exeriy `nh ig abg ¥©©¦
:`xnbd zx`an .ea wgyl ohwl eze` miripvnyàn÷ àpúå§©¨©¨

,`edy lka exeriy xedh abg `weecy xn`yàì øáñ`nh abg - ¨©Ÿ

.`edy lka exeriy oi` okle ea wgyl ohwl eze` miripvn oi`
eàîòè éàîmeyn ,ea wgyl ohwl eze` mipzep oi`y mrhd dn ± ©©£¨

miyyegydéì ìéëà àîìécdywn .ig ecera eplk`i `ny ± ¦§¨¨¦¥
:`xnbdéëä éà,ig ecera eplk`iy yyg yi m` -énð øBäèixd ± ¦¨¦¨©¦

oerh abg oi`y s`e .ig ecera eplk`iy yeygl yi xedh abga mb
,igd on xa` xeqi` ig ecera ezlik`a oi`e dhigymewn lkn

,evwyz la xeqi` lr xeariáøc dén÷ íéà÷ äåä àðäk áø àäc§¨©©£¨£¨¨¦©¥§©
,ax iptl cnele cner did `pdk ax ixdy ±àáéLBL øaòî÷ äåäå©£¨¨§©©¦¨

xedh abg oin -déîetà,eit cil ±déì øîà,`pdk axl axdéì÷L ©¥¨©¥§¨¥
,myn epgw -déì ìéëà÷ ìëéî eøîéì àìcdf lk` exn`i `ly ± §Ÿ¥§¥¨¨¨¦¥

,ig abg'íëéúBLôð úà eöwLz ìa' íeMî øáò÷å(bn `i `xwie). §¨¨©¦©§©§¤©§¥¤
:`xnbd zvxznàlà`ed ,ohwl `nh abg mipzep oi`y mrhd ¤¨
miyyegy meyn,äãeäé éaøå .déì ìéëàå úééî àîìécozil xiznd ¦§¨¨¦§¨¦¥§©¦§¨

epi` ,zaya e`ivend z` jk meyn aiigne ,ohwl `nh ig abg
y meyn ,ohwd eplk`ie zeniy yyegúééî éà,abgd zeni m` ± ¦¨¦

ddéì ãéôñ ãtñéî ïè÷.eplk`i `l la` eilr dkai ± ¨¨¦§¨¨¦¥

àáé÷ò éáø øîà êìò ïøãä

òéðöîä ¯ éøéùò ÷øô
zegta s` d`veda aiigzny ote` yiy x`azi df wxta

.d`vedd zk`lna mixg` mipipr x`an jk jezne ,dxeriyn

äðùî
jixv epi`e `edy lka aiigzn `ivendy ote` d`ian dpynd

:aiigzdl reawd exeriya xacd `ivedlòéðönäxacòøæì- ©©§¦©§¤©
,erxeflåeripvd m` okàîâeãìel yiy mixg`l ze`xdl - §§§¨

,el` mipinn xeknlåripvnd okìjxevBàéöBäå ,äàeôøzeyxn §§§¨§¦
miaxd zeyxl cigidáéiç ,úaMad`vedd zk`ln lr z`hg ©©¨©¨

axeriy,àeäL ìkmiaiigzn mc` ipa x`yy xeriyk epi`y s` §¨¤
.eipira aeyg `edy ezrc dlibe eripvdy oeik ,eilríãà ìëå§¨¨¨

xg`åéìò áéiç ïéàxg` mc` eripvdy s` xac z`ved lr - ¥©¨¨¨
,mixen`d mixacd on cg`làlàea did m`,BøeòéLk`l ixdy ¤¨§¦

.jkn zegta eaiygd
xacd z`ved lr aiig ripvnd mby ote` zx`an dpynd

drixfl e`ivedy xg`l m` ,mpn` :exeriyk wx ripvdyøæçea ¨©
ezaygnk rpvend xaca ynzydl `ly jlnpe ,ripvnd

,zncewdBñéðëäå,cigid zeyxl miaxd zeyxnáéiç Bðéàlr §¦§¦¥©¨
,e`iveie xefgi m` oke ,ef dqpkdàlàea did m`,BøeòéLkoeiky ¤¨§¦

ipa x`yk zeidl epic xfge ,dpey`xd ezaygn z` lhia ea xfgy
.mlern ederipvd `ly mc`

àøîâ
:dpyna oey`xd oicd oeyl lr dywn `xnbdéðúéîì déì änì- ¨¨¥§¦§¥

zepyl `pzd jxved recn'òéðönä'd`etxle `nbecle rxfl ©©§¦©
,`edy lka aiig e`ivedeéðúéì,dpyiy -àîâeãìe òøæì 'àéöBnä' ¦§¥©¦§¤©§§¨
,àeäL ìëa áéiç äàeôøìåoeik ,jk myl mcew mripvd `l m` s` §¦§¨©¨§¨¤

.mz`veda ezaygn dzid jkly
:dpynd zpeek z` x`an iia`,ééaà øîàz` aiygd m` i`ce ¨©©©¥

,mcew eripvd `l m` s`e `edy lka s` aiig e`ivede xacd
eïðé÷ñò éàîa àëä`edy lk `ivend z` daiigy ,dpyna o`ke - ¨¨§©¨§¦©

,xaecn dna ,mcewn eripvd m` wxBòéðöäL ïBâkjxevl dligzn §¤¦§¦
,el` mixacçëLåokn xg`lìjxevàzLäå ,Bòéðöä äîdzre - §¨©§¨¦§¦§©§¨

`l` ,d`etx e` `nbec ,rxf jxevl eilr ayeg epi` e`ivenyk
àîúñ déì ÷étî à÷,zial zian elhlhl oebk ,mzqa e`iven - ¨©¦¥§¨¨

eaiygdy iptn `l` ,d`vedd zaygn cvn eaiigl ozip `ly
,ezrpvda mcewn
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xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc zay(iyiy meil)

àîéúc eäîdfi`l gky d`vedd zryay oeiky xn`z `ny - ©§¥¨
ripvd jxevBzáLçî äìèa éìeha`vnpe ,jxev eze`l ripvdl ©¥¨§¨©£©§

jxevl e`iven epi` mbe ,ezrpvd zngn xacd zeaiyg o`k oi`y
`l` ez`ved lr aiig epi`y mixne` epiide ,mzqa `l` df

,exeriyaïì òîLî à÷yäNBòä ìkjxevl `ly mzqa dyrn ¨©§©¨¨¨¤
,mieqnúòc ìòd ezaygn,äNBò àeä äðBLàølka s` aiige ©©©¦¨¤
.`edy

n `xnbd:drixfl d`vedd xeriya xi`n iax zhiy zx`aøîà̈©
úçà ähç àéöBîa óà øéàî éaø äéä áéiçî ,ìàeîL øîà äãeäé áø©§¨¨©§¥§©¥¨¨©¦¥¦©§¦¦¨©©

,äòéøæì:`xnbd dywn .drixfl d`veda xeriy oi`y oeikàèéLt ¦§¦¨§¦¨
ixdy ,jk xaq xi`n iaxy heyt `ld -ïðz àeäL ìkepipy - ¨¤§©

xi`n iaxe ,`edy lka s` aiig e`ivede rxfl ripvndy epzpyna
.ezhiya df oic xnel l`eny jxved recne ,epzpyn z` dpy
s` aiigy xnel l`eny jxved ok it lr s` :`xnbd zvxzn

oky ,zg` dhgaàîéúc eäîoeyldy ,xn`z `ny -'àeäL ìk' ©§¥¨¨¤
wx `a dpyna xn`pyúøâBøbî é÷etàìoi`y hrnle `ivedl - §©¥¦§¤¤

,milk`na d`vedd xeriyk zxbexbk xeriy `iveiy jixv
íìBòìeaiigzn epi`àkéàc ãòxeriy `iveiy cr -,úéfk`vnpe §¨©§¦¨©©¦

,df xeriya wx eaiygdyïì òîLî à÷d`veda xeriy oi`y ¨©§©¨
.llk rxfl

`ivede jxevl ripvndy ,epzpyna iia` xe`ia lr dywn `xnbd
:`edy lka aiig mzqaé÷úîlà ,äãeäé áøc déøa ÷çöé áø dì óà ©§¦¨©¦§¨§¥§©§¨¤¨

äzòîote`a ike ,ezrca ez`ved xeriy z` dzlz dpyndy ¥©¨
yìk àéöBäì áMéçivtgBúéa,zg` d`vedaáéiçéî àìc énð éëä ¦¥§¦¨¥¨¦©¦§Ÿ¦©©

déleëì ÷étîc ãòm`iveiy cr aiigzn epi`y xn`z dfa mb - ©§©¦§¥
hrn hrn m`ivede ezaygn gky m`e ,ezaygnk zg`k mlek

.xeht
:`xnbd zvxzníúä,zg`k ezia ivtg lk `ivedl ayga my - ¨¨

,íãà ìk ìöà Bzòc äìèaxac lk z`ved daeyg mdipiray ¨§¨©§¥¤¨¨¨
md ixd ,d`etxl e` `nbecl e` rxfl ripvna j` ,exeriya
ripvnd leki okle ,`edy lka mb mc` ipa x`y lv` miaeyg

.zaya mz`veda aiigzdle maiygdl
:dpyna epipy.BøeòéLk àlà åéìò ïéáéiç ïéà íãà ìëå§¨¨¨¥©¨¦¨¨¤¨§¦

:epzpyn lr zwleg dhiy d`ian `xnbdïéúéðúîepzpyn - ©§¦¦
xeriyk ea oi`yk ,exiag eripvdy xac `ivend z` dxhty

dzpyp ,ez`vedàéðúc ,øæòìà ïa ïBòîL éaøk àìc,`ziixaaììk §Ÿ§©¦¦§¤¤§¨¨§©§¨§¨
ìk ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîàxacøLk BðéàL[ie`x-]òéðöäì ¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤¥¨¥§©§¦©

,ezerixb zngn eze`åy xaceäBîk ïéòéðöî ïéàexeriyy meyn §¥©§¦¦¨
,hrenäæì øLëeäå`edy zenk cg` ipira ie`x dyrpe -,Bòéðöäå §§©¨¤§¦§¦

àéöBäå øçà àáe,exiag ripvdy dn z`äæ áéiçúð`ivedy ¨©¥§¦¦§©¥¤
äæ ìL BzáLçîaezrpvda eaiygdy ripvnd zaygn iptn - §©£©§¤¤

.`edy zenk
:`ivend zaygn itl d`vedd xeriy oipra dkld d`ian `xnbd

àéöBä ,ïîçð áø øîà ,àáø øîàxeriya drixfl ie`xd lk`n ¨©¨¨¨©©©§¨¦
ì úøâBøbkjxevå ,äìéëàmiaxd zeyxa dgipdy mcewäéìò Cìîð ©§¤¤§£¦¨§¦§©¨¤¨

da ynzydlénð éà ,äòéøæìlk`n `ived m` ,sqep ote` - ¦§¦¨¦©¦
zxbexbk xeriyaå ,äòéøæìdgipdy mcew,äìéëàì äéìò Cìîð ¦§¦¨§¦§©¨¤¨©£¦¨

mipte`d ipyaáéiç.z`hg ©¨
:`xnbd dywnàèéLtc ,`id dheyt ef dkld `ld -àëä ìéæ §¦¨¦¨¨

àøeòéL àkéà àëä ìéæå àøeòéL àkéàxg` jlz m` oia ixdy - ¦¨¦¨§¦¨¨¦¨¦¨
ea yiy xac `ived ,dlik` zaygn xg` oiae drixf zaygn
,zxbexbk xeriy `ived ixdy ,ezaygn itl eilr aiigzdl xeriy

.epcnll ongp ax `a dne
oky ,z`f ycgl jxved ongp ax :`xnbd zvxznàîéúc eäî- ©§¥¨

xn`z `nyäáLçî àãça äçpäå äøé÷ò ïðéòa`dzy mikixvy - ¨¦©£¦¨§©¨¨©£¨©£¨¨
dil` qipkny zeyxa dgpdde dpnn `iveny zeyxdn dxiwrd

,zg` daygnaàkéì àäåixdy ,df i`pz miiwzp `l o`ke - §¨¥¨
,xeht didie ,dxiwran xg` jxevl ynzydl ayg dgpdaà÷̈

ïì òîLî.aiig ,xeriy did dgpdae dxiwray oeiky ©§©¨

:ongp ax ly epic oirk d`ved ipte` dnk ly mpica wtqéòä¥
,àáøe xwräçôúå ,äòéøæì úøâBøb éöç àéöBäzxbexbk xeriyl ¨¨¦£¦§¤¤¦§¦¨§¨§¨

,dlik`l e`ivend eilr aiigyäéìò Cìîðåda ynzydläìéëàì §¦§©¨¤¨©£¦¨
,dgipdeeäî:ewitq z` `ax yxtne .epic dn -éöîz íà[dvxz-] ©¦¦§¥

øîBìoky ,ongp ax ly epicn dpey df ote`yáéiçéîc àeä íúä ©¨¨§¦©©
oeik aiig my `weec -àkéà àëä ìéæå àøeòéL àkéà àëä ìéæc§¦¨¨¦¨¦¨§¦¨¨¦¨

àøeòéLxg` oiae dpey`xd ezaygn xg` jlz m` oiay - ¦¨
eaiignd xeriy ez`veda did mdipya ixd ,dipyd ezaygn
oi` okle ,dlik`l dipyd daygnl mb ie`xy zxbexbk epiidc

la` ,dgpddn dxiwrd z` cixtn ezaygn iepiyàëä,o`k - ¨¨
äìéëà øeòéL déa äåä àì d÷tàc àðcéòác ïåékonfay oeik - ¥¨¦§¦§¨§©§¨Ÿ£¨¥¦£¦¨

creiny xac aiignd zxbexbk xeriy ea did `l e`ivedy
y okzi ,dgpdd zra ezaygnk dlik`l,áéiçéî àìiepiyy Ÿ¦©©

aiigzdl ie`x did `ly daygnl dgpdl dxiwrd oia ezaygn
dxiwrd z` cixtn ,dxiwrd zrya dilr.dgpddnàîìéc Bà- ¦§¨

`nydéìò áéLç àìå ÷ézLéà eléàc ïåékzrya wzey did m`y - ¥¨§¦¦§¦§Ÿ£¦£¥
`ivedl jiynn did `l` ,dlik`l eilr ayeg did `le ,dgpdd

did ,dpey`xd ezrc lrénð àzLä ,äòéøæc äáLçnà áéiçéîmb - ¦©©©©£¨¨¦§¦¨©§¨©¦
ez`veda dzr yiy oeik ,dlik` zaygnl dpiyyk ,eiykr

,drixfl oiae dlik`l oia aiignd xeriy,áéiçéîiepiy oi`e ¦©©
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc zay(iyiy meil)

àîéúc eäîdfi`l gky d`vedd zryay oeiky xn`z `ny - ©§¥¨
ripvd jxevBzáLçî äìèa éìeha`vnpe ,jxev eze`l ripvdl ©¥¨§¨©£©§

jxevl e`iven epi` mbe ,ezrpvd zngn xacd zeaiyg o`k oi`y
`l` ez`ved lr aiig epi`y mixne` epiide ,mzqa `l` df

,exeriyaïì òîLî à÷yäNBòä ìkjxevl `ly mzqa dyrn ¨©§©¨¨¨¤
,mieqnúòc ìòd ezaygn,äNBò àeä äðBLàølka s` aiige ©©©¦¨¤
.`edy

n `xnbd:drixfl d`vedd xeriya xi`n iax zhiy zx`aøîà̈©
úçà ähç àéöBîa óà øéàî éaø äéä áéiçî ,ìàeîL øîà äãeäé áø©§¨¨©§¥§©¥¨¨©¦¥¦©§¦¦¨©©

,äòéøæì:`xnbd dywn .drixfl d`veda xeriy oi`y oeikàèéLt ¦§¦¨§¦¨
ixdy ,jk xaq xi`n iaxy heyt `ld -ïðz àeäL ìkepipy - ¨¤§©

xi`n iaxe ,`edy lka s` aiig e`ivede rxfl ripvndy epzpyna
.ezhiya df oic xnel l`eny jxved recne ,epzpyn z` dpy
s` aiigy xnel l`eny jxved ok it lr s` :`xnbd zvxzn

oky ,zg` dhgaàîéúc eäîoeyldy ,xn`z `ny -'àeäL ìk' ©§¥¨¨¤
wx `a dpyna xn`pyúøâBøbî é÷etàìoi`y hrnle `ivedl - §©¥¦§¤¤

,milk`na d`vedd xeriyk zxbexbk xeriy `iveiy jixv
íìBòìeaiigzn epi`àkéàc ãòxeriy `iveiy cr -,úéfk`vnpe §¨©§¦¨©©¦

,df xeriya wx eaiygdyïì òîLî à÷d`veda xeriy oi`y ¨©§©¨
.llk rxfl

`ivede jxevl ripvndy ,epzpyna iia` xe`ia lr dywn `xnbd
:`edy lka aiig mzqaé÷úîlà ,äãeäé áøc déøa ÷çöé áø dì óà ©§¦¨©¦§¨§¥§©§¨¤¨

äzòîote`a ike ,ezrca ez`ved xeriy z` dzlz dpyndy ¥©¨
yìk àéöBäì áMéçivtgBúéa,zg` d`vedaáéiçéî àìc énð éëä ¦¥§¦¨¥¨¦©¦§Ÿ¦©©

déleëì ÷étîc ãòm`iveiy cr aiigzn epi`y xn`z dfa mb - ©§©¦§¥
hrn hrn m`ivede ezaygn gky m`e ,ezaygnk zg`k mlek

.xeht
:`xnbd zvxzníúä,zg`k ezia ivtg lk `ivedl ayga my - ¨¨

,íãà ìk ìöà Bzòc äìèaxac lk z`ved daeyg mdipiray ¨§¨©§¥¤¨¨¨
md ixd ,d`etxl e` `nbecl e` rxfl ripvna j` ,exeriya
ripvnd leki okle ,`edy lka mb mc` ipa x`y lv` miaeyg

.zaya mz`veda aiigzdle maiygdl
:dpyna epipy.BøeòéLk àlà åéìò ïéáéiç ïéà íãà ìëå§¨¨¨¥©¨¦¨¨¤¨§¦

:epzpyn lr zwleg dhiy d`ian `xnbdïéúéðúîepzpyn - ©§¦¦
xeriyk ea oi`yk ,exiag eripvdy xac `ivend z` dxhty

dzpyp ,ez`vedàéðúc ,øæòìà ïa ïBòîL éaøk àìc,`ziixaaììk §Ÿ§©¦¦§¤¤§¨¨§©§¨§¨
ìk ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîàxacøLk BðéàL[ie`x-]òéðöäì ¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤¥¨¥§©§¦©

,ezerixb zngn eze`åy xaceäBîk ïéòéðöî ïéàexeriyy meyn §¥©§¦¦¨
,hrenäæì øLëeäå`edy zenk cg` ipira ie`x dyrpe -,Bòéðöäå §§©¨¤§¦§¦

àéöBäå øçà àáe,exiag ripvdy dn z`äæ áéiçúð`ivedy ¨©¥§¦¦§©¥¤
äæ ìL BzáLçîaezrpvda eaiygdy ripvnd zaygn iptn - §©£©§¤¤

.`edy zenk
:`ivend zaygn itl d`vedd xeriy oipra dkld d`ian `xnbd

àéöBä ,ïîçð áø øîà ,àáø øîàxeriya drixfl ie`xd lk`n ¨©¨¨¨©©©§¨¦
ì úøâBøbkjxevå ,äìéëàmiaxd zeyxa dgipdy mcewäéìò Cìîð ©§¤¤§£¦¨§¦§©¨¤¨

da ynzydlénð éà ,äòéøæìlk`n `ived m` ,sqep ote` - ¦§¦¨¦©¦
zxbexbk xeriyaå ,äòéøæìdgipdy mcew,äìéëàì äéìò Cìîð ¦§¦¨§¦§©¨¤¨©£¦¨

mipte`d ipyaáéiç.z`hg ©¨
:`xnbd dywnàèéLtc ,`id dheyt ef dkld `ld -àëä ìéæ §¦¨¦¨¨

àøeòéL àkéà àëä ìéæå àøeòéL àkéàxg` jlz m` oia ixdy - ¦¨¦¨§¦¨¨¦¨¦¨
ea yiy xac `ived ,dlik` zaygn xg` oiae drixf zaygn
,zxbexbk xeriy `ived ixdy ,ezaygn itl eilr aiigzdl xeriy

.epcnll ongp ax `a dne
oky ,z`f ycgl jxved ongp ax :`xnbd zvxznàîéúc eäî- ©§¥¨

xn`z `nyäáLçî àãça äçpäå äøé÷ò ïðéòa`dzy mikixvy - ¨¦©£¦¨§©¨¨©£¨©£¨¨
dil` qipkny zeyxa dgpdde dpnn `iveny zeyxdn dxiwrd

,zg` daygnaàkéì àäåixdy ,df i`pz miiwzp `l o`ke - §¨¥¨
,xeht didie ,dxiwran xg` jxevl ynzydl ayg dgpdaà÷̈

ïì òîLî.aiig ,xeriy did dgpdae dxiwray oeiky ©§©¨

:ongp ax ly epic oirk d`ved ipte` dnk ly mpica wtqéòä¥
,àáøe xwräçôúå ,äòéøæì úøâBøb éöç àéöBäzxbexbk xeriyl ¨¨¦£¦§¤¤¦§¦¨§¨§¨

,dlik`l e`ivend eilr aiigyäéìò Cìîðåda ynzydläìéëàì §¦§©¨¤¨©£¦¨
,dgipdeeäî:ewitq z` `ax yxtne .epic dn -éöîz íà[dvxz-] ©¦¦§¥

øîBìoky ,ongp ax ly epicn dpey df ote`yáéiçéîc àeä íúä ©¨¨§¦©©
oeik aiig my `weec -àkéà àëä ìéæå àøeòéL àkéà àëä ìéæc§¦¨¨¦¨¦¨§¦¨¨¦¨

àøeòéLxg` oiae dpey`xd ezaygn xg` jlz m` oiay - ¦¨
eaiignd xeriy ez`veda did mdipya ixd ,dipyd ezaygn
oi` okle ,dlik`l dipyd daygnl mb ie`xy zxbexbk epiidc

la` ,dgpddn dxiwrd z` cixtn ezaygn iepiyàëä,o`k - ¨¨
äìéëà øeòéL déa äåä àì d÷tàc àðcéòác ïåékonfay oeik - ¥¨¦§¦§¨§©§¨Ÿ£¨¥¦£¦¨

creiny xac aiignd zxbexbk xeriy ea did `l e`ivedy
y okzi ,dgpdd zra ezaygnk dlik`l,áéiçéî àìiepiyy Ÿ¦©©

aiigzdl ie`x did `ly daygnl dgpdl dxiwrd oia ezaygn
dxiwrd z` cixtn ,dxiwrd zrya dilr.dgpddnàîìéc Bà- ¦§¨

`nydéìò áéLç àìå ÷ézLéà eléàc ïåékzrya wzey did m`y - ¥¨§¦¦§¦§Ÿ£¦£¥
`ivedl jiynn did `l` ,dlik`l eilr ayeg did `le ,dgpdd

did ,dpey`xd ezrc lrénð àzLä ,äòéøæc äáLçnà áéiçéîmb - ¦©©©©£¨¨¦§¦¨©§¨©¦
ez`veda dzr yiy oeik ,dlik` zaygnl dpiyyk ,eiykr

,drixfl oiae dlik`l oia aiignd xeriy,áéiçéîiepiy oi`e ¦©©
.melk rxbn ezaygn

:sqep ote`a wtzqn `axøîBì éöîz íàåwtqd z` heytl §¦¦§¥©
c ,aeigl mcewddéìò áéLç àìå ÷ézLéà eléàc ïåékdlik`l ¥¨§¦¦§¦§Ÿ£¦£¥
äáLçnà áéiçéîdpey`xénð àzLä ,äòéøæcdpiyyk mb eiykr - ¦©©©©£¨¨¦§¦¨©§¨©¦
dlik`l ayge,áéiçéîm` ,`ede ,xg` ote`a wtzqdl yi oiicr ¦©©

å ,äìéëàì úøâBøbk àéöBädgipdy mcew,ä÷îöda oi` dzre ¦©§¤¤©£¦¨§¨§¨
,dlik`l d`veda aiignd xeriyåf`,äòéøæì äéìò Cìîðxeriyy §¦§©¨¤¨¦§¦¨
,dgipde ,`edy lka dz`vedeäîz` `ax x`ane .epic dn - ©

:wtqd iccváéiçéî àì àúéén÷ äáLçnà ÷ézLéà ék éàcå àëä- ¨¨©©¦¦§¦©©£¨¨©©§¨Ÿ¦©©
,drixfl ayeg did `le dgpdd zrya wzey did m` i`ce o`k
xqgp ixdy ,dlik`l dpey`xd ezaygn lr aiig did `l
lirez `l ,drixfl ezaygn dpiy m` s` `linne ,xeriyd

.eaiigle dxiwrl dgpdd sxvl ezaygnàîìéc Bà,xn`z `ny - ¦§¨
áéiçéîe ïðéìæà àzLä øúaoeike ,dgpdd zry xg` mikledy - ¨©©§¨¨§¦©¦©©

,dry dze`ay ezaygn itl ez`veda eaiigl xeriy da yiy
zrya mb eaiignd xeriy dgpdd zrya `diy jxev oi`e ,aiig

.dxiwrd
:sqep ote`a wtzqn `axøîBì éöîz íàå,mcewd wtqd heytl §¦¦§¥©

,áéiçéîe ïðéìæà àzLä øúam` ,xg` ote`a wtzqdl yi oiicr ¨©©§¨¨§¦©¦©©
e ,äìéëàì úøâBøbk àéöBädxiwrd xg`lå ,ä÷îödgipdy mcew ¦©§¤¤©£¦¨¨§¨§

äçôúå äøæç,dgipde ,dligzakeäîz` `ax x`ane .epic dn - ¨§¨§¨§¨©
m`d ,wtqd iccvïéðòì éeçéc Lézk`ln,úaLdgcp m`y xnelk ¥¦§¦§©©¨

exeriyl xfg m` s` jkl xfeg epi` aey ,dk`ln zxezn xacd
,eaiigln ezxiwr dzgcp dwnvyky oeik ,o`k s`e ,jkl ie`xe
s` ef dxiwr lr eaiigl oi` aey ,xeht did jk dgipn did m`e

,eaiignd xeriyl xacd xfg m`Bày,úaL ïéðòì éeçéc ïéàoeike ¥¦§¦§©©¨
dxiwra oia aeig xeriy dide ,dgtze dxfgy xg`l dgipdyky
lr aiig mewn lkn ,dwnvy odipia onf didy s` ,dgpda oiae

.ez`ved
:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,dnewna ef dl`y cenrz - ¥

y oipra `ax ly sqep wtq d`ian `xnbd:d`ved xeridéðéî àòa§¨¦¥
[l`y-]eäî ,àîè úéáì äîeøz úéfk ÷øæ ,ïîçð áøî àáødn - ¨¨¥©©§¨¨©©©¦§¨§©¦¨¥©
.oicd

:`xnbd zxxanéàîì,`ax wtzqp dn oiprl -éà[m`-]ïéðòì §©¦§¦§©
a d`ved,úaLzeyx `edy zial miaxd zeyxn ewxfy oebke ©¨

d`ved zk`ln meyn ef dwixf lr aiig m` `ax wtzqpe ,cigid
`ld ,`l e`ïðéòa úøâBøbk,aiigziy ick zxbexbk `iveiy jixv - ©§¤¤¨¦©

e ,xeht i`ceae zifk wxf `edeéàwtzqp m` -,äàîeè ïéðòìepiidc ¦§¦§©§¨
ixd ,`l e` mixg` milk`n dzrn `nhl df zifk `nhp m`
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zaWgn zEaiWg `l o`M oi`e,drpvdd`vFd zaWgn `le:ì"î÷.dUFrd lkC §¥¨Ÿ£¦©£¤¤©§¨¨§Ÿ©£¤¤¨¨§¨¨¤
DizEaiWgaE ,dUFr dpFW`xd zrC lr mzqi`w `Ow:ïðz àeäL ìk.dpWn mzqE §¨©©©¨¦¨¤©£¦¥©¨¨¥¨¤§©§¨¦§¨

xi`n iAx:é÷BtàìúøâBøbî.oilkF` x`WC:äzòî àlà.,opilY DiYrcA 'ipznC ©¦¥¦§©¥¦§¤¤¦§¨¨¦¤¨¥©¨§©§¦§©§¥¨¥©
YaWgn dpFW`x zrC lrC mEXn Yxn`wcM¦§¨¨§©§¦§©©©¦¨©§©§§

`xEriW Dil:Búéa ìk àéöBäì áMéç. ¥¦¨¦¥§¦¨¥
oM m` `N` DaWg` `lC ,zg` d`vFdA§¨¨©©§¨©§§¨¤¨¦¥

cg`M DNEM `ivFd:éîð éëä.ikC`wR` ¦¨§¤¨¨¦©¦§¦©§¨
aiIgin `l `YxER `YxER!?dézòc äìèa. §¨§¨¨¦©©¨§¨©§¥
iWpi`l aiWgC `xEriWe-aiWg:íãà ìëå §¦¨©£¦¤¡¨¥£¦§¨¨¨
BøeòéLk àlà ïéáéiç ïéà.xWkEdW t"r`e ¥©¨¦¤¨§¦§¤§©

Fripvde dfl:úøâBøbk.`xEriW `Mi` ¨¤§¦§¦©§¤¤¦¨¦¨
y"ke ,d`vFdlE dlik`l`xEriWC ,drixfl ©£¦¨§¨¨§¦§¦¨§¦¨

`EdW lkA:äçôúå.mcFw zxbFxB lr dcnre §¨¤§¨§¨§¨§¨©§¤¤¤
dgPd:dìëBàì äéìò Cìîðå.Edn ,DgiPde? ©¨¨§¦§©¨¤¨§§¨§¦¦¨©
ì"úà.dxiwrC b"r` ,`iddAe`l dgPde §©¦©£¦¨§©¨¨¨

aiIgin ,i`ed daWgn `cgA:ìéæc àeä íúä ©£¨©£¨¨£©¦©©¨¨§¦
'åë àëä.FA did dpFW`x daWgn zrWA ¨¨¦§©©£¨¨¦¨¨¨
xEriXM,FYaWgnlxEriWe)`(daWgnl ©¦§©£©§§¦§©£¨¨

KMld ,dIpWitxhvindgPde dxiwr:ìáà §¦¨¦§¨¦§¨§¦£¦¨§©¨¨£¨
øeòéL da äåä àì d÷tàc àðcéòa àëä. ¨¨§¦¨¨§©§¨¨£¨¨¦
itxhvn `le ,dgPd lW dIpW daWgnl§©£¨¨§¦¨¤©¨¨§¨¦§¨§¦

dxiwrl dgPd:÷ézLà eléàc ïåék.KdA ©¨¨©£¦¨¥¨§¦¦§¦§©
drixfl xEriW DA zi` ,dIpW-aiIginE: §¦¨¦¨¦¦§¦¨¦©©

áéiçéî éîð àzLä.xEriW Wie li`Fd ¨§¨©¦¦©©¦§¥¦
`Mi` df xEriWaE ,dpFxg` daWgnl§©£¨¨©£¨§¦¤¦¨

xzFie dpFW`x daWgnl `xEriW:àì ¦¨§©£¨¨¦¨§¥¨
áéiçéî.xEriW `Mil dgPd zrWA `dC ¦©©§¨¦§©©¨¨¥¨¦

daWgnl`ziiOw:àzLä øúa.daWgnxzA §©£¨¨©¨§¨¨©¨§¨¨©©£¨¨
dgPd oiprl opilf` `YWdC:éeçéc Lé.dn §¨§¨¨§¦©§¦§©©¨¨¥¦©

`YrW `iddA Dgp` ENi` ,mizpiA dxqgX¤¨§¨¥§©¦¦©§¨§©¦©§¨
dgcpC ,iEgiC zxFY opixn` in ,aiIgin `lFl ¨¦©©¦¨§¦©©¦§¦§¨

aEIgnxcd ike .dxiwr Dl dlhaE z`Hg ¥¦©¨¨§¨¨£¦¨§¦£©
dgtYDgiPde-dxiwr `lA dgPd ied:éà ¨§¨§¦¦¨¨¥©¨¨§Ÿ£¦¨¦

äàîeè ïéðòì.`nhp m` Kl `irAinC`OHl §¦§©§¨§¦©£¨¨¦¦§¨¦©¥
e`l F` oilkF` z`nEh-opirA dviAM:éàäå §©¨¦¨©¥¨¨¥©§©

BîéìLî.dgPW,FnilWde Flv`"reidgPd ©§¦¤¨¨¤§§¦§¦§©¨¨
E`nhp Ff:éàî.aiWgCnoiprl dwixf Kd ¦§§©¦©£¦¨§¦¨§¦§©

`Ed EN`M ,zAW oiprl inp aiWg d`nEh§¨£¦©¦§¦§©©¨§¦
`l F` ,aiIginE zxbFxBM: ©§¤¤¦©©Ÿ
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é÷úîówgvi ax dl.dywe .iia`` jixtc qxhpewa yxitcr dil xhp i`n`c

.jixt dea` dcedi axc`c :l`eny epiax mya z"xet axd xne`e ?`kd

meyn ,zelibx oi`y t"r` ,aiig drixfl zg` dhg `ivenc zxn`c oeik :t"de

`le ,ezaygn xza lefip ± ezia lk `ivedl ayigyk p"d ,opilf` ezaygn xzac

aeyg epi` okin zegtc oeik ,zegta epaiigp

.mc` lk lv` ezrc dlha mzd :ipyne .eipira

.okn zegt eipira aeyg `di `ly mc` oi`c

dhg mdl daeygy mc` ipa yi ± `kd la`

drixfl zg`:

åàopilf` `zyd xza `nlic.i`c ,rnyn

,icin `irainl `kil ± opilf` `zyd xza

`ived ± opilf` `zyd xza l"z` :xn`wcn

?edn dgtze dxfge dwnve dlik`l zxbexb

izk` ?i`n`e .`ziinw` dil `irain `le

,`l e` zay lv` iegic ded i` dil iraiz

:l"ie !zigcp dwnvyk cin `dc ,jenqa irack

zigcpy ,iegic dil aiyg jenqac `idd `wecc

la` .oexg` xeriyn oia oey`x xeriyn oia

`l ± zigcp `l `din oexg` xeriync ,`kd

iegic dil aiyg:éàdviak d`neh oiprl

opira oilke`.d`neh lke` lawn `lc rnyn

lke`c k"zn i"yx `iady dne .dviakn zegta

lke`d lkn" :`ipzc ,`edy lka d`neh lawn

±)(b`nhn `di leki .`edy lka `nhny

zaa lk`pd lke` "lk`i xy`" l"z mixg`

:z"x xne` .zlebpxz zvia df xne` ied ,zg`

k"za opiaxn wxi xyrn p"dc .`id `zknq`c

`zknq` `l` ied `le "ux`d xyrn lke"n

"dry lk" wxta jixtc `de .`nlra)migqt

:bl 'c:(:opzc `dn ,irila rlain oiwyn c"nl

zpeekn dviak miapre mizif hgqy zn `nh

?mixedh i`n` irila rlain i`e .mixedh ±

`w zni`l ,exyked `ly miapra dl iwene

xiva edl higq ike ,edl higq ikl ± ixykzin

,qxhpewd 'itl mb xity iz` ,dixeriy dil

n"n ± `edy lka d`neh lawnc b"r`c

axd yexitl ,xykd lawln `xeriy dil xiva

"ziag" 'ta i"yx mya yxtnc z"xet)onwl

.dnw(.dviakn zegta xykd lawn lke` oi`c

`nhl ol `wtp "lk`i xy`n"c meyn `nrhe

eilr `ai xy`" azk `d`e ,dviaka mixg`

"oixaer el`" wxta oke ."min).dn migqt(

oebk :iia` yxtnc ,daixr iwciqay wva iab

wva i`da erbpe .oilke` dviakn zegt `ki`c

`lac b"r` .sxhvn eayeg exeqi`c ,gqta

rbpc ,inwe`l ivn ded dviakn zegt sexiv

exeqi`c .gqta ,daixr iwciqay zifka uxy

i` ,dpyd zeni x`ya d`neh lawn ± eayeg

zlaw oiprlc `l` .`l ± `l i` ,oi` ± citw

e`lac ,icin dpin ol `wtp `l dnvr d`neh

`nhl oiprl hwp ikdl .ung meyn dxeq` ikd

lawn lke` oi`c di`x mz epiax iziine .mixg`

"oixaer el`" wxta `ipzc ;dviakn zegt d`neh).cn my:(ly onye meye oileg ly dtwn .olek z` lqt ± ozvwna mei leah rbpe ,oileg ly onyde meyd ,dnexz ly dtwnd

:jixt ikdc yxtne .`aexa lha `de :qixb `l` ,ikd b"l i"yxe !dviak ied `l `de ?lqt i`n` erbn mewn :da opiede .erbn mewn `l` lqt `l ± ozvwna mei leah rbpe ,dnexz

opixn` `l lwdl ,xingdl `yixa ilhac idp :cere .mixtqd wegnl d`xp oi`e .olek z` lqt `yixa ipzw ikd meyn `dc ,dtwn ab` onye mey lha `de ?leqt i`n` erbn mewn

cere .erbn mewn `l` lqt `l :ipzwcn ,oira ody oeik ,onyde meyd ilhac xninl jiiy `lc :cere !ilhac)`ztqeza `ipzc:(,oira ody rnyn .dxrwa yeb `idy onfa ± `"ca

zezixka ea xfg i"yxe .jix`dl oi`e).`k sc,(oilke` z`neh `nhin dxt iabe).at sc oileg.(oilegc w"ta xn`c `de):ck sc(lcxg `ln elit` qxg ilk lr dcird dxezd

dil hwp ± opaxcn d`neh lawne ,'ek ipye oey`x `aeh `ki` lcxgac meyne .mivia `ln xnelk `l` ,lcxg `wec e`l ±(:éàopira zxbexbk zay oiprl.:jxtinl ivn ded

`nh ziale ,dnexz hwp i`n`e ,wxf hwp i`n`:ïåâë'ek milke` dviakn zegt `ki`c.cr zay oiprl aiign `lc ,oiiz` `w iccd icda `zydc ,'wxf' hwp ikdlc :i"xe`

"`ivend" wxta xn`ck .gpc).t sc lirl:(`le ,sxhvnc cr `kil d`neh xeqi`e .zay xeqi` `ki` 'b jez iz` ikn ± qipkn la` ,edyn iab lr dgpd `ira opaxl 'b jez
oez`

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

BzáLçî äìèa éìeha :àîéúc eäîYìk :ì"î÷ ©§¥¨¦¥¨§¨©£©§Ÿ
äNBòäYáø øîà .äNBò àeä äðBLàø úòc ìò ¨¤©©©¦¨¤¨©©

óà øéàî éaø äéä áéiçî :ìàeîL øîà äãeäé§¨¨©§¥§©¥¨¨©¦¥¦©
ì úçà ähç àéöBîa!ïðz 'àeäL ìk' ,àèéLt .äòéøæ §¦¦¨©©¦§¦¨§¦¨¨¤§©

àeäL ìk :àîéúc eäîYíìBòìe ,úøâBøbî é÷Btàì ©§¥¨¨¤§©¥¦§¤¤§¨
úéfk àkéàc ãòYé÷úî .ì"î÷déøa ÷çöé áø dì ó ©§¦¨©©¦©§¦¨©¦§¨§¥

Búéa ìk àéöBäì áMéç ,äzòî àlà :äãeäé áøc§©§¨¤¨¥©¨¦¥§¦¨¥
Yíúä !?déleëì ÷étîc ãò áéiçéî àìc éîð éëä̈¦©¦§¨¦©©©§©¥§¥¨¨
Yïéáéiç ïéà íãà ìëå" .íãà ìk ìöà Bzòc äìèä§¨©§¥¤¨¨¨§¨¨¨¥©¨¦
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שבת. פרק עשירי - המצניע דף צא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc zay(iyiy meil)

àöBéxearl ez`ivi zaygp ,ycwndn ez`va mgld lr lgy ¥
e`la eilraxeriy zlik`úéfk,epnnénð úaL ïéðòìaiigzi ©©©¦§¦§©©¨©¦

.úéfëa`ed xeriydy xn` `l` jk xn` `l le`y `a`y jkne §©©¦
zay zk`lna xeriykn zegt miaiygn oi`y gken ,zxbexba
dnexz zifk wxefa oicd `ed ok m`e ,xg` xeqi`l liredy meyn
zngn d`ved zk`ln meyn aiig epi`y ,zaya `nh zial

.d`nehd znlyd oiprl zifkd zeaiyg
:ongp ax zii`x z` `xnbd dgecàzLä éëäd`xp jk ike - ¨¦©§¨

aiig epi` zaya miycwd mgl z`veday myky ,dzr jipira
`edyk `nh zial zaya dnexz zifk zwixfa mb jk ,zifka

ixd ,aiigzi `l dviakl milyníúä,m`ivedy miycwa my - ¨¨
dé÷tàcîe`ivedyk cin -àöBéa déì ìéñtéà äøæòä úîBçì õeç ¦§©§¥§©¨£¨¨¦§¦¥§¥

eli`e ,miaxd zeyxl e`ived `l oiicry s` ,`vei meyn lqtp -
áéiçéî àì úaMàaiigzn epi` zaya d`ved zk`ln meyn -ãò ©©¨Ÿ¦©©©

okn xg`ldéì ÷étîce`ivenyk -,íéaøä úeLøìdry dze`ae §©¦¥¦§¨©¦
dzngn eaiigl oi` okle ,`vei leqt cvn ezeaiyg dxar xak

mle` ,d`ved meyn zay oiprlàëädnexz zifk wxefa o`k - ¨¨
a d`vedd zk`ln ,zaya `nh zialå úaLoiprl sexivd,äàîeè ©¨§§¨

ïééúà÷ éããä éãäax`y mr zifkd sxhvpy cry ,cgi e`a - ©£¥£¨¥¨¨§¨
,d`nehl `le zayl `l xeriy ea did `l ,ziaa eidy milke`d
xeriy dpzyn jk meyny mixne` m`d `ax wtzqp okle
d`vedd xeriy mewn lkny e` ,zifka s` aiige zaya d`vedd

.zxbexbka epk lr x`yp
:dpyna epipy.BøeòéLk àlà áéiç Bðéà Bñéðëäå øæç̈©§¦§¦¥©¨¤¨§¦
:`xnbd dywn,àèéLtmixacd x`y e` erxf `ly oeik ixdy §¦¨

recne ,ripvd dkxevly dpey`xd ezaygn z` lhia ,dvxy
:`xnbd zvxzn .ezepyl `pzd jxvedéàîa àëä ,ééaà øîà̈©©©¥¨¨§©

ïBâk ,ïðé÷ñòmcew dpey`xd ezaygnn yxetna ea xfg `ly ¨§¦©§
`l` ,eqipkdyøöBàì B÷øfLlk mr cgi zeidl zexitd ly ¤§¨¨¨

z` lhiay giked jkay ,ecal egipdl citwd `le ,zexitd
jeza ahid axrzp `ly xaecn mewn lkne ,dpey`xd ezaygn

zexitdøkéð BîB÷îezepyl jxved xkip enewny oeike ,mdipia §¦¨
oky ,exeriyk `l` aiig epi` eqipkde xfg m`y dpynaeäî©

àîéúcy xn`z `ny -økéð BîB÷îc ïåékeaxiry ink oecip epi` §¥¨¥¨¦§¦¨
oiicre ,envr ipta eripvdk aygp `l` ,eizexit oiadéúléîa§¦§¥

éà÷ àúéén÷,`edy lka exeriyy cner `ed oey`xd epica -à÷ ©©§¨¨¥¨
ïì òîLî,`pzd eprinyd okl -øöBàì dé÷øæcîewxfy jkny - ©§©¨¦§©§¥¨¨

i`ce ,zexitd oia xkip enewny s` ,eizexit mr xve`léìeha©¥
déìèa.ripvd dkxevly dpey`xd ezaygn z` lhia - ©§¥

äðùî
dkiynn `id ,d`ved zk`ln xeriya dpynd dwqry oeikn

:mitqep d`ved ipicaïéìëBà àéöBnäcigid zeyxnìò ïðúðe ©¦¨¦§¨¨©
äte÷ñàä,uegan ziad gztay zlcd oztn -øæçL ïéa`ed ¨¦§¨¥¤¨©
ïàéöBäåe ,miaxd zeyxl dtewq`dn okn xg`l,øçà ïàéöBäL ïéá §¦¨¥¤¦¨©¥
øeètzeyxn `ivedy `vnp `ivede xfg `ed m`y s`e ,`ivend ¨

mewn lkn ,d`ved meyn aiig ok dyerdy miaxd zeyxl cigid
xeht,úçà úáa Bzëàìî äNò àlL éðtî,minrt izya `l` ¦§¥¤Ÿ¨¨§©§§©©©

`vnpe ,miaxd zeyxl dtewq`dne ,dtewq`l cigid zeyxn
mewnn xwr jk xg`e ,xeht mewna gipde aeig mewnn xwry

.aeig mewna gipde xeht
:dtewq`l d`veda sqep oic zx`an dpyndäàéìî àéäL äte÷¨¤¦§¥¨

,úBøétcigid zeyxn d`ivedyäðBöéçä äte÷ñà ìò dðúðe- ¥§¨¨©¦§¨©¦¨
`ahvi`,ziad zlc oztn iptly [hihe mipa`n iepa jenp lzek]

xzep dherine ,dtewq`d lr gpene uegl `vi dtewd aexy ote`a
,cigid zeyxaáBøL ét ìò óàdúBøéte`vi dtewd jezay ©©¦¤¥

micnere miaxd zeyxl cigid zeyxnàéöBiL ãò øeèt ,õeçaî¦©¨©¤¦
,ätewä ìk úàz` dligza `ived ok m` `l` aiig epi` xnelk ¤¨©¨

.zg` zaa dtewd lk

àøîâ
:dpynd ly oey`xd oica dpc `xnbdäte÷ñà éàäef dtewq` - ©¦§¨

dilr mpzpe cigid zeyxn milke` `ived m`y] `yixa diepyd
,[xeht xg` e` `ed m`ivede xfgeéàî,`id dn -àîéìéàm` - ©¦¥¨

y xn`päte÷ñàefíéaøä úeLø`ivendy xnel ozip ike ,`id ¦§¨§¨©¦
ef dtewq`l cigid zeyxn÷étî à÷ àä ,øeèt`iven `ed ixd - ¨¨¨©¦

àlà ,íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøîy ,xn`p dnäte÷ñàefúeLø ¥§©¨¦¦§¨©¦¤¨¦§¨§
ãéçiä,xn` cvik ok m` ,`idøæçL ïéaenvr `edïàéöBäå ©¨¦¥¤¨©§¦¨

e miaxd zeyxl ef dtewq`n÷étî à÷ àä ,øeèt øçà ïàéöBäL ïéá¥¤¦¨©¥¨¨¨©¦
`iven `ed ixd -.íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî¥§©¨¦¦§¨©¦

:`xnbd zx`an okläte÷ñà ,àlàefúéìîøkddeaby ,`id ¤¨¦§¨©§§¦
,migth drax` dagxe ,dryzn dzegte xzei e` migth dyly

,dxezd on d`ved xeqi` da oi`yïì òîLî à÷ àäåmewn lkne - §¨¨©§©¨
ycgl ick ,xehty eprinydl `pzd jxvedàîòèmrhdy - ©£¨

iptn `ed edepxhtyçðcutgdúéìîøëazeyxn ezxiwr oia §¨§©§§¦
,miaxd zeyxa ezgpdl cigidáéiçéî úéìîøëa çð àì àämle` - ¨Ÿ¨§©§§¦¦©©

cigid zeyxn zg` zaa exiard `l` ,zilnxka gp `l m`
oi`e ,aiig `ed ixd ,zilnxk jxc exiardy s` ,miaxd zeyxl
z` aeygpe ,ezkild jxca cnery ink jldnd mc`d z` mipc
lkk aygp `l` ,fge`y utgd z` gipd mb eli`k eteb zgpd

.aiige miaxd zeyxl cigid zeyxn `iven
:`xnbd zwiicneéàfò ïák àìc ïéúéðúî`ly dzpyp epzpyn - ©§¦¦§Ÿ§¤©©

,df oipra i`fr oa zhiykàéðúc,`ziixaa epipyy -àéöBnä §©§¨©¦
úeðçîcigid zeyx `idyàéèìôìmiaxd zeyx -åéèñ Cøc- ¥£¦§©§¨¤¤§¨

zilnxk `edy ,daiyil ze`ahvi` swen mewnmy egipd `le ,
,miaxd zeyxl cin e`ived `l`,øèBt éàfò ïáe .áéiçezhiyly ©¨¤©©¥

ezkild jxca cnery ink oecip jldn mc` mb(:d lirl)zgpde ,
mewna utgd z` gipdy `vnpe ,utgd zgpdk mb zaygp eteb
.zilnxka mb gp ixdy ,zg` zaa ezk`ln dyr `le ,ezkild

:dpyna epipy'åë äàéìî àéäL äte÷dtewq` lr dpzpe zexit ¨¤¦§¥¨
lk z` `iveiy cr ,xeht uegan zexit aexy it lr s` ,dpevigd

.dtewd
zwelgn d`iane ,zexitd ipin lka xn`p df oic m` dpc `xnbd

:dfaeðL àì ,äi÷æç øîàlk z` `iveiy cr aiigzn epi`y ¨©¦§¦¨Ÿ¨
,dtewda àlà`iven,ïéòelãå ïéàeMé÷ äàéìî äte÷mikex` mdy ¤¨§¨§¥¨¦¦§¦¦

dtewd lk z` `ived `ly onf lky ,dtewd agex z` mi`lnne
,ixnbl e`vi `l md s` ,miaxd zeyxlìáàdzid m`äàéìî £¨§¥¨

ipirxb,áéiç ,ìcøçixd ,dtewd zvwn z` `ived m` s`y oeik ©§¨©¨
oiicr ewlgy ilka micbe`n md mby s` ,mzenlya mipirxb e`vi

:eixacn `xnbd zwiicn .cigid zeyxaøáñ÷ àîìàgken - ©§¨¨¨©
y ,xaeq diwfgyãâà déîL àì éìk ãâàoi` ilk ici lry xeaig - ¤¤§¦Ÿ§¥¤¤

zeyxa lreta mi`vnp lcxgd ipirxbn wlgy oeike ,xeaig eny
ilkd oi` ,ilkd ici lr cigid zeyxl mixaegn wxe ,miaxdliren

m`ivedy `vnpe ,cigid zeyxa migpenk miaygp zeidl mxagl
.aiig okle ,miaxd zeyxleléôà ,øîà ïðçBé éaøådtew `ived m` §©¦¨¨¨©£¦

,ìcøç äàéìîdtewd lk d`vi `ly onf lk.øeèt`xnbd zwiicn §¥¨©§¨¨
:eixacnøáñ÷ àîìày ,xaeq opgei iaxy gken -déîL éìk ãâà ©§¨¨¨©¤¤§¦§¥

ãâàipirxbn wlgy s` okle ,xeaig eny ilk ici lr xeaig - ¤¤
ilk jeza mdy xg`n mewn lkn ,miaxd zeyxa mi`vnp lcxgd
miaygp zeidl mxagn ilkd ,ixnbl cigid zeyxn `vi `ly
,miaxd zeyxl m`ived `ly `vnpe ,cigid zeyxa migpenk

.xehte
:dpynd zxaqa dywzn `xif iaxïéúéðúî ,àøéæ éaø øîàdn - ¨©©¦¥¨©§¦¦

,epzpyna df oica xn`pyïðçBé éaøk àìãe à÷éc äi÷æçk àìc§Ÿ§¦§¦¨©§¨§Ÿ§©¦¨¨
à÷éc.opgei iaxk `lye diwfgk `ly wiecn -,à÷éc àì äi÷æçk ©§¨§¦§¦¨Ÿ©§¨
éðz÷caiigzn epi` `ivendy,ätewä ìk úà àéöBiL ãòwiecne §¨¨¥©¤¦¤¨©¨
,jknätewä ìëc àîòèz` `ivedy iptn `ed aiigy mrhdy - ©£¨§¨©¨

,dtewd lkàäz` wx `ived m` j` -,úBøétä ìkzvwn j` ¨¨©¥
,cigid zeyxa dxzep dtewdnøáñ÷ àîìà ,øeèt`pzdy gken - ¨©§¨¨¨©

y xaeq,ãâà déîL éìk ãâàmipta ilkd zvwny oeik xeht okle ¤¤§¦§¥¤¤
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רכג ripvnda cenr `v sc ± ixiyr wxtzay
úøâBøbk ïøeòéL.m`o`ivFdzAWA x"dxl:àîéì éànàå.ziGkA`dC ,aiIgin ¦¨©§¤¤¦¦¨¦§©¨§©©¥¨§©©¦¦©©§¨

daiWgWcFTAW lkC ,e`lA xaFr `Ed Dilk` i`C ,`vFiA ilEqti` oiprl d`vFd £¦¨¨¨§¦§©¦§¥§¥§¦¨§¥¥§¨§¨¤©¤
ziGkA dlik`e ,Fzlik` lr dUrY `l oYil aEzMd `A - lEqR:äøæò úîBçì õeç. ¨¨©¨¦¥Ÿ©£¤©£¦¨©£¦¨§©©¦§©£¨¨

sTidlligA `idW miWp zxfrl F` ,miWp zxfr iptNW ligd:ïééúà éããä éãäa. §¤¥©¥¤¦§¥¤§©¨¦§¤§©¨¦¤¦©¥©£¥£¨¥¨§¨
gpz`C crCsxhvpe,x`Xd mr)lAw `l §©§©§©§¦§¨¥¦©§¨Ÿ¦¥

`dC ,xie`d on Fz`nEh(xEriW DiA ied `l: §¨¦¨£¦§¨¨£¥¥¦
àèéLt.DilhA Dirxf `lC oeiMdaWgOn §¦¨¥¨§¨©§¥©§¥¦©£¨¨

mc` lkM Dil dede ,`ziiOw:ééaà øîà. ©¨§¨§¨¥¥§¨¨¨¨©©©¥
`N` ,WExitA eilr Klnp `NWA oizipzn©§¦¦§¤Ÿ¦§©¨¨§¥¤¨
lEHiA Edfe .eizFxiR mr xvF`l FwxGW¤§¨¨¨¦¥¨§¤¦

`lCn ,daWgnDirpv`DiipzinlE .DicEgl ©£¨¨¦§¨©§©¥§¥§¦§§¥
FnFwOW oFbM ,Kixhvi`axrzp `NW xMip ¦§§¦§¤§¦¨¤Ÿ¦§¨¥

mdipiA xMip `Ed ixde ,x`Xd mr dti:ã"î ¨¤¦©§¨©£¥¦¨¥¥¤
éà÷ àúéén÷ àúléîa økéð BîB÷îc ïåék. ¥¨¦§¦¨§¦§¨©¨§¨¨¥

Dirpv`C o`nMDildedCDicEgll"nw :b"d : §¨¥¥§©§©§©¥§¥
DiwxfCnDilhA ilFHA xvF`l:'éðúîìò ¦¦§¨¥¨¨©¥©§¥©
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:dtewq`l d`veda sqep oic zx`an dpyndäàéìî àéäL äte÷¨¤¦§¥¨

,úBøétcigid zeyxn d`ivedyäðBöéçä äte÷ñà ìò dðúðe- ¥§¨¨©¦§¨©¦¨
`ahvi`,ziad zlc oztn iptly [hihe mipa`n iepa jenp lzek]

xzep dherine ,dtewq`d lr gpene uegl `vi dtewd aexy ote`a
,cigid zeyxaáBøL ét ìò óàdúBøéte`vi dtewd jezay ©©¦¤¥

micnere miaxd zeyxl cigid zeyxnàéöBiL ãò øeèt ,õeçaî¦©¨©¤¦
,ätewä ìk úàz` dligza `ived ok m` `l` aiig epi` xnelk ¤¨©¨

.zg` zaa dtewd lk

àøîâ
:dpynd ly oey`xd oica dpc `xnbdäte÷ñà éàäef dtewq` - ©¦§¨

dilr mpzpe cigid zeyxn milke` `ived m`y] `yixa diepyd
,[xeht xg` e` `ed m`ivede xfgeéàî,`id dn -àîéìéàm` - ©¦¥¨

y xn`päte÷ñàefíéaøä úeLø`ivendy xnel ozip ike ,`id ¦§¨§¨©¦
ef dtewq`l cigid zeyxn÷étî à÷ àä ,øeèt`iven `ed ixd - ¨¨¨©¦

àlà ,íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøîy ,xn`p dnäte÷ñàefúeLø ¥§©¨¦¦§¨©¦¤¨¦§¨§
ãéçiä,xn` cvik ok m` ,`idøæçL ïéaenvr `edïàéöBäå ©¨¦¥¤¨©§¦¨

e miaxd zeyxl ef dtewq`n÷étî à÷ àä ,øeèt øçà ïàéöBäL ïéá¥¤¦¨©¥¨¨¨©¦
`iven `ed ixd -.íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî¥§©¨¦¦§¨©¦

:`xnbd zx`an okläte÷ñà ,àlàefúéìîøkddeaby ,`id ¤¨¦§¨©§§¦
,migth drax` dagxe ,dryzn dzegte xzei e` migth dyly

,dxezd on d`ved xeqi` da oi`yïì òîLî à÷ àäåmewn lkne - §¨¨©§©¨
ycgl ick ,xehty eprinydl `pzd jxvedàîòèmrhdy - ©£¨

iptn `ed edepxhtyçðcutgdúéìîøëazeyxn ezxiwr oia §¨§©§§¦
,miaxd zeyxa ezgpdl cigidáéiçéî úéìîøëa çð àì àämle` - ¨Ÿ¨§©§§¦¦©©

cigid zeyxn zg` zaa exiard `l` ,zilnxka gp `l m`
oi`e ,aiig `ed ixd ,zilnxk jxc exiardy s` ,miaxd zeyxl
z` aeygpe ,ezkild jxca cnery ink jldnd mc`d z` mipc
lkk aygp `l` ,fge`y utgd z` gipd mb eli`k eteb zgpd

.aiige miaxd zeyxl cigid zeyxn `iven
:`xnbd zwiicneéàfò ïák àìc ïéúéðúî`ly dzpyp epzpyn - ©§¦¦§Ÿ§¤©©

,df oipra i`fr oa zhiykàéðúc,`ziixaa epipyy -àéöBnä §©§¨©¦
úeðçîcigid zeyx `idyàéèìôìmiaxd zeyx -åéèñ Cøc- ¥£¦§©§¨¤¤§¨

zilnxk `edy ,daiyil ze`ahvi` swen mewnmy egipd `le ,
,miaxd zeyxl cin e`ived `l`,øèBt éàfò ïáe .áéiçezhiyly ©¨¤©©¥

ezkild jxca cnery ink oecip jldn mc` mb(:d lirl)zgpde ,
mewna utgd z` gipdy `vnpe ,utgd zgpdk mb zaygp eteb
.zilnxka mb gp ixdy ,zg` zaa ezk`ln dyr `le ,ezkild

:dpyna epipy'åë äàéìî àéäL äte÷dtewq` lr dpzpe zexit ¨¤¦§¥¨
lk z` `iveiy cr ,xeht uegan zexit aexy it lr s` ,dpevigd

.dtewd
zwelgn d`iane ,zexitd ipin lka xn`p df oic m` dpc `xnbd

:dfaeðL àì ,äi÷æç øîàlk z` `iveiy cr aiigzn epi`y ¨©¦§¦¨Ÿ¨
,dtewda àlà`iven,ïéòelãå ïéàeMé÷ äàéìî äte÷mikex` mdy ¤¨§¨§¥¨¦¦§¦¦

dtewd lk z` `ived `ly onf lky ,dtewd agex z` mi`lnne
,ixnbl e`vi `l md s` ,miaxd zeyxlìáàdzid m`äàéìî £¨§¥¨

ipirxb,áéiç ,ìcøçixd ,dtewd zvwn z` `ived m` s`y oeik ©§¨©¨
oiicr ewlgy ilka micbe`n md mby s` ,mzenlya mipirxb e`vi

:eixacn `xnbd zwiicn .cigid zeyxaøáñ÷ àîìàgken - ©§¨¨¨©
y ,xaeq diwfgyãâà déîL àì éìk ãâàoi` ilk ici lry xeaig - ¤¤§¦Ÿ§¥¤¤

zeyxa lreta mi`vnp lcxgd ipirxbn wlgy oeike ,xeaig eny
ilkd oi` ,ilkd ici lr cigid zeyxl mixaegn wxe ,miaxdliren

m`ivedy `vnpe ,cigid zeyxa migpenk miaygp zeidl mxagl
.aiig okle ,miaxd zeyxleléôà ,øîà ïðçBé éaøådtew `ived m` §©¦¨¨¨©£¦

,ìcøç äàéìîdtewd lk d`vi `ly onf lk.øeèt`xnbd zwiicn §¥¨©§¨¨
:eixacnøáñ÷ àîìày ,xaeq opgei iaxy gken -déîL éìk ãâà ©§¨¨¨©¤¤§¦§¥

ãâàipirxbn wlgy s` okle ,xeaig eny ilk ici lr xeaig - ¤¤
ilk jeza mdy xg`n mewn lkn ,miaxd zeyxa mi`vnp lcxgd
miaygp zeidl mxagn ilkd ,ixnbl cigid zeyxn `vi `ly
,miaxd zeyxl m`ived `ly `vnpe ,cigid zeyxa migpenk

.xehte
:dpynd zxaqa dywzn `xif iaxïéúéðúî ,àøéæ éaø øîàdn - ¨©©¦¥¨©§¦¦

,epzpyna df oica xn`pyïðçBé éaøk àìãe à÷éc äi÷æçk àìc§Ÿ§¦§¦¨©§¨§Ÿ§©¦¨¨
à÷éc.opgei iaxk `lye diwfgk `ly wiecn -,à÷éc àì äi÷æçk ©§¨§¦§¦¨Ÿ©§¨
éðz÷caiigzn epi` `ivendy,ätewä ìk úà àéöBiL ãòwiecne §¨¨¥©¤¦¤¨©¨
,jknätewä ìëc àîòèz` `ivedy iptn `ed aiigy mrhdy - ©£¨§¨©¨

,dtewd lkàäz` wx `ived m` j` -,úBøétä ìkzvwn j` ¨¨©¥
,cigid zeyxa dxzep dtewdnøáñ÷ àîìà ,øeèt`pzdy gken - ¨©§¨¨¨©

y xaeq,ãâà déîL éìk ãâàmipta ilkd zvwny oeik xeht okle ¤¤§¦§¥¤¤
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc zay(ycew zay meil)

ìé÷Lå déì ò÷ôî éòa éàc,wfpiy ilan erxewl leki dvex m`y - §¦¨¥©§©¥§¨¦
dxfge ,mz`ivi zrn o`pw ok m`e ,ze`veid zernd z` lehile
,xeaig aygp ilk ici lr xeaigy eixacly ,opgei iax lr `iyewd
,qikd lk z` `iveiy cr zaya d`ved meyn aiigzn epi`e
lr aiigzdl jixve ,zay xeqi` mcew lg daipb xeqi`y `vnpe
.daipbd lr minelyzn xehty x`ean `ziixaa eli`e ,mdipy

z` xxbnd z` minelyzn dxhty `ziixad :`xnbd zvxzn
dxaic ,`veie eilra zian qikdàkñðazekizga `ln qika - §©§¨

,elek qikd z` `iveiy cr znlyp mz`ved oi`y ,zekex` sqk
daipbd xeqi`y `vnpe ,oze` dpw `l mipta owlgy onf lke

.cg`k mi`a zay xeqi`e
:`xnbd dywnïéöðL àkéàc ïåéëåzerevx qikd ileya yiy - §¥¨§¦¨§¨¦

,dxiywdéîet ãò déì ÷étîelek qikd z` `ivedl leki ixd - ©¦¥©¥
,egzt crìé÷Lå éøLåz` lehie qikd gzt z` xizi f`e - §¨¥§¨¦

,oze` dpw ok zeyrl eciay oeike ,sqkd zekizgéãéâà ïéöðLe§¨¦£¦¦
éàebî`ly oeik miptl zexaegn oiicr eileyay zerevxde - ¦©©

aiig epi` oiicr ,xeaig aygp dfy opgei iaxl `linne ,e`vi
x`ean recne ,dk`lnd dxnbp `ly oeik ,zaya d`ved meyn
aiigy oeik minelyzn xeht e`ivene qik xxbndy `ziixaa
ote`a `ziixaa xaecn :`xnbd zvxzn .zaya d`ved meyn

ïéöðL àkéìcdaipbd lr aiig epi` okle ,zerevx qikl oi`y - §¥¨§¨¦
.zaya d`ved lr xeariy mcew:`xnbd zvxzn cereúéòaéàå§¦¨¥

àîéà,uxzl lkez dvxz m`e -déì úéàcqikl yiy - ¥¨§¦¥
,zerevxdéåléò éëøkîezekynp opi`e eilr zekexk od j` - ¦¨§¦¦¨¥

`linne ,zerevxd `la elek `viy ote` oi` okle ,epnn
xeht okle ,cg`k mi`a zay xeqi`e daipb xeqi` elek z`ivia

.minelyzn
:opgei iaxe diwfg zwelgna ewlgpy mitqep mi`xen`øîà ïëå§¥¨©

àáøy ,diwfgkeðL àìdpzpe zexit d`iln `idy dtewy ,dpyna ¨¨Ÿ¨
`iveiy cr ,xeht uegan zexit aexy s` ,dpevigd dtewq`d lr

,dtewd lk z`a àlà`ivenïéòelãå ïéàeMé÷ äàìî äte÷mikex` ¤¨§¨§¥¨¦¦§¦¦
dtewd lk z` `ived `ly onf lky ,dtewd agex z` mi`lnnd

,e`vi `l md s` ,miaxd zeyxlìáàdzid m`äàìîipirxb £¨§¥¨
,áéiç ,ìcøçe`vi ixd ,dtewd zvwn z` `ived m` s`y oeik ©§¨©¨

,mzenlya mipirxbøáñ÷ àîìày xaeqy gkene -àì éìk ãâà ©§¨¨¨©¤¤§¦Ÿ
ãâà déîLon wlgy oeike ,xeaig eny oi` ilk ici lry xeaig - §¥¤¤

lr cigid zeyxl mixaegn wxe ,miaxd zeyxl e`vi mipirxbd
m`ived lretay oeike ,zay oiprl xeaig miaygp mpi` ,ilkd ici

e .aiig miaxd zeyxleléôà ,øîà ééaàdtew `ived m`äàìî ©©¥¨©£¦§¥¨
ipirxb,ìcøçtewd lk d`vi `ly onf lkdøáñ÷ àîìà ,øeèt- ©§¨¨©§¨¨¨©

y xaeqy gkeneãâà déîL éìk ãâàeny ilk ici lr xeaig - ¤¤§¦§¥¤¤
oeik ,miaxd zeyxl e`vi mipirxbd on wlgy s` okle ,xeaig
mxagn ilkd ,ixnbl cigid zeyxn `vi `ly ilk jeza mdy

.xeht miaxd zeyxl elek `vi `ly oeike ,cigid zeyxl
z` etilgde ,mdixacn mda exfg `axe iia` :`xnbd d`ian

e ,mzhiyàáøc déúhéLa ééaà í÷`ax zhiya wifgde iia` cnr - ¨©©¥§¦¨¥§¨¨
oke ,xeaig epi` ilk ici lr xeaigyééaàc déúhéLa àáø í÷- ¨¨¨§¦¨¥§©©¥

.xeaig aygp ilk ici lr xeaigy iia` zhiya `ax cnr
:`xnbd dywnééaàcà ééaàc éîøelr dxizq dyw df itle - §¦§©©¥©§©©¥

,envr iia` ixacn iia` zhiyàáøcà àáøc éîøedyw oke - §¦§¨¨©§¨¨
,envr `ax ixacn `ax zhiy lr dxizqøîzéàcziaa xn`py - §¦§©

,yxcndúBøét àéöBnäcigid zeyxn zaya,íéaøä úeLøì ©¦¥¦§¨©¦
,`axe iia` dfa ewlgp,øîà ééaàe`ved zexitd m`ãiazeyxl ©©¥¨©©¨

cigid zeyxa eteby s` ,miaxdáéiçiptn ,zexitd z`ved lr ©¨
zeyxl m`ived xaky `vnpe ,xeaig epi` eteb ici lr xeaigy

,miaxdzexitd eid m`e,éìka`l` uegl ilkd lk z` `ived `le ©§¦
ixnbl e`vi zexitd lky s` ,cigid zeyxa x`yp ezvwn,øeèẗ

oiicr zexitdy `vnpe ,xeaig aygp ilk ici lr xeaigy iptn
.cigid zeyxl ilkd ici lr mixaegnøîà àáøåm` ,jtidl §¨¨¨©

zexitd e`ved,ãia,cigid zeyxa etebe,øeètlr xeaigy iptn ©¨¨
zexitd eid m`e ,eteb ixg` zxxbp eciy ,xeaig aygp eteb ici

,éìka,cigid zeyxa ezvwne,áéiçepi` ilk ici lr xeaigy iptn ©§¦©¨
xg`l mdizehiyl mixzeq el` `axe iia` ixace .xeaig

.x`azpy itk metilgdy
:`xnbd zvxznCetéàzexit `ivend ly ef zwelgn z` jetd - ¥

iia` ,jk xen`e ,mipta x`yp ilkd e` cid zvwne miaxd zeyxl
aygp eteb ici lr xeaig wxy oeik ,aiig ilkae xeht cia xn`
aiig cia xn` `axe ,xeaig epi` ilk ici lr xeaig la` ,xeaig
xeaige xeaig aygp epi` eteb ici lr xeaigy iptn ,xeht ilkae

.xeaig aygp ilk ici lr
oiicr mde zexit `ivendy xnel ozip ike :`xnbd dywn,áéiç ãia©¨©¨

ïðúäådpyna epipy ixde -(.a lirl),úéaä ìòa èLtzeyxa cnerd §¨§©¨©©©©©¦
cigidBãé úàcigid zeyxn xwry utg z`yepdéðòä ìèðå ,õeçì ¤¨©§¨©¤¨¦

utgd z` uega cnerddëBzîegipde ,ziad lra ci jezn - ¦¨
,miaxd zeyx `edy `vnpy mewnaïúpL Bàzeyxa cnerd iprd ¤¨©

myn xwry utg miaxddëBúìdhiyedy ziad lra ci jezl - §¨
,ueglñéðëäå,utgd z` my gipde miptl eci z` ziad lraïäéðL §¦§¦§¥¤
,ïéøeètdxiwr ly dnily d`ved zk`ln eyr `l mdipyy oeik §¦

zeyxn utgd z` xwr ziad lra ,oey`xd ote`ay ,dgpde
utgd z` gipd iprde ,miaxd zeyxa utgd z` gipd `le cigid
iprd ,ipyd ote`ae ,cigid zeyxn exwr `l j` ,miaxd zeyxa
lrae ,cigid zeyxa egipd `le miaxd zeyxn utgd z` xwr
.miaxd zeyxn exwr `l j` ,cigid zeyxa utgd z` gipd ziad
,da cner eteby zeyxdn ecia utg `ivendy ,ef dpyna x`eane

.aiignd ixack `lye ,xeht utgd z` gipd `l m`
:`xnbd zvxzníúäzeyx l` eci `ivedy ote`a xaecn dpyna ¨¨
daeba miaxdìMî äìòîìäLgipdk aygp `ly ,rwxwdn migth §©§¨¦§Ÿ¨

xaegn aygpy meyn `le ,xeht okle ,miaxd zeyxa utgd z`
mle` ,eteb ici lr cigid zeyxlàëäecia zexit `ivedyk ¨¨

eci `ivedy ote`a xaecn ,`axe iia` ewlgp eay miaxd zeyxl
daebaìMî ähîìäLlr mgipdy aygpy ,rwxwdn migth §©¨¦§Ÿ¨

,miaxd zeyxa mgipde cigid zeyxn mxwry `vnpe ,rwxwd
lr cigid zeyxl xeaigy xaeqle ,dnily d`ved zk`ln dyre
okle miaxd zeyxl ixnbl m`ivedy `vnp ,xeaig epi` eteb ici

.aiig

äðùî
zk`lna aiignd xeriyd zencewd zeipyna ex`azpy xg`l
mdn `ivenyk zexhetde zeaiignd zeieyxd oke ,zaya d`ved
:aiignd d`vedd ote` z` dpynd zx`an ,mdil` qipkne

àéöBnä,zeyxl zeyxn zayaïéa`ivedy,Bðéîéae,BìàîNa ïéá ©¦¥¦¦¥¦§Ÿ
e`B÷éç CBúamiyp`d jxc jkay ,dfgd lry cbaay qika - §¥

,`ivedlBàxacd z` `yep `edyk `ivedy,áéiç ,åéôéúk ìò©§¥¨©¨
ïkLdàOîmi`yep eidyúä÷ éðaxacna l`xyi ipa zerqna ¤¥©¨§¥§¨

xn`py ,dcear `xwpe ,mtzk lr oezp did(h f xacna)zdw ipale'§¦§¥§¨
.'E`Vi szMA mdlr WcTd zcar iM ozp `lŸ¨¨¦£Ÿ©©Ÿ¤£¥¤©¨¥¦¨

mle` :zaya d`ved lr xeht ote` dfi`a zx`an dpynd
oezp xacd didyk ,zeyxl zeyxn zaya `ivendBãé øçàìk- ¦§©©¨

e` ,eci ab lrBìâøae` ,elbx ska -B÷tøîáe ,åéôaigyd ziaa - §©§§¦§©§¥
e` ,elyBúcðeôaå ,BøòNáe ,Bðæàagipn eay ezxebgay llga - §¨§¦§¨§§§¨
,eizernähîì äéôey`xn wegx eixeg`n `vnp llgd gztyk - ¦¨§©¨

gipdl mixneyd jxc oi`y oeik ,jka d`ved jxc oi`y ,dxebgd
`ivedy e` ,leti `ny myBúcðet ïéadlelgd ezxebg -,B÷eìçì ¥§¨©£

minrty ,ewelg lr jnqp eivge dxebgd lr eivg dlzy oebk
,d`ved jxc ef oi`e ,ux`l ltepe cg` cvn ciaknB÷eìç úôNáe¦§©£

lky ,my egipde awp did cbad iley zxitzay oebk ,dpezgzd
,eivtg ea xenyl jxcd oi` ,df mewnk jk lk epnn wegxy mewn
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המשך בעמוד ינ

ripvnd` cenr av sc ± ixiyr wxtzay
ò÷ôî.rxFw:aàëñð.dpw `l - miptA ozvwOW onf lke ,zFMEx` zFkizg odW: ©§©¥©§©§¨¤¥£¦£§¨§©¤¦§¨¨¦§¦Ÿ¨¨
opikxtEïéöðL àkéàc ïåéëå.u"clehy` oixFTW zFrEvx:dénet ãò déì ÷étî ¨§¦©§¥¨§¦¨§¨¦§¤¦©¥¥©¥
ìé÷Lå.ivnC oeikeEdpilwWnlEdl wiRnC cr aiIgin `l zAW oiprlE .ipw - §¨¥§¥¨§¨¥§¦§§¦§¨¥§¦§©©¨¨¦©©©§©¥§

,oivpWlE`vi `l ixdW ,i"dxl cEb` `Ed Fci lrC:eéëøkîdéåléò.lFki oi`W ¦§¨¦§©¨¨¦¤£¥Ÿ¨§¦©§¦¦¨¥¤¥¨
F`ivFdl)(aoivpW `lA:déúhéLa ééaà í÷ §¦§Ÿ§¨¦¨©©¥§¦¨¥

'åë.mEtilgde mdixacA Exfg mdipW:ãia §¥¤¨§§¦§¥¤§¤¡¦©¨
áéiç.FtEBW t"r`e ,zFxiRd E`vIXnzEWxA ©¨¦¤¨§©¥§¤¦§

cb` DinW FtEB cb` opixn` `le ,cigId: ©¨¦§¨¨§¦©¤¤§¥¤¤
øeèt éìka.FziaA ilMd zvwn WIW onf lM: ©§¦¨¨§©¤¥¦§¨©§¦§¥
øeèt ãia.xzA FciC ,cb` DinW FtEB cb`C ©¨¨§¤¤§¥¤¤§¨¨©

EdiiexY` `iWwe .aiIg ilMA .`xixB FtEB§¦¨©§¦©¨§©§¨©©§©§
dnlEtilgdWozHiW:äìòîì íúä'âî. §©¤¤¡¦¦¨¨¨¨§©§¨¦

cb` mEXn `le ,gp `lC mEXn `nrhe§©§¨¦§Ÿ¨§Ÿ¦¤¤
DtEB:ähîì àëäå'âî.`MilCixhtinl' ¨§¨¨§©¨¦§¥¨§¦§§¥

inC gPEnkC ,dgPd mEXn:'éðúîïkL ¦©¨¨¦§¨¨¥¤¥
úä÷ éða àOî."E`Vi szMA")xacnaf,( ©¨§¥§¨©¨¥¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr av sc zay(ycew zay meil)

éöîz íàå[dvxz-]øîBìixd ,zeywdleéLðàxirdïéNBò ìöeä §¦¦§¥©©§¥¨¦
,ïkmeyn ,`iyew ef oi` ,d`vedl mdl aygi jka mkxcy oeike ¥
yïzòc äìèalved ipa ly,íãà ìk ìöàmkxc oi` mc` lke ¨§¨©§¨¥¤¨¨¨

.jka `ivedl

äðùî
:`ivend zpeekk `ly dzyrpy d`ved ipic zx`an dpynd

,åéøçàì Bì àáe åéðôì àéöBäì ïéekúnäcbaa zern xxvy oebk ©¦§©¥§¦§¨¨¨§©£¨
cigid zeyxn jk m`ivedl zpn lr ,eiptl ea miielz eidiy
,eixg`l `ae zernd eay cbad jtdzp seqale ,miaxd zeyxl

,jk m`ivede,øeètdk`lnd zray iptn ,m`ived lretay s` ¨
`ly oeik wqrznk aygpe ,diptl aygy ezaygn dniiwzp `l

`ivedl oiekzp m`e .dk`lnd dyrn z` zeyrl oiekzd,åéøçàì§©£¨
,áéiç ,åéðôì Bì àáe.`xnba x`aziy mrhdn ¨§¨¨©¨

:eixg`l e` eiptl `ivedl oiekzp oia welig oi` eay ote`úîàa¤¡¤
øpéqa úøâBçä äMàä ,eøîà[miiqpkn oirk] ohw cba `edy ¨§¨¦¨©¤¤©¦¨

xac eilr dzlze ,zeripvl odipzena miypd eze` zexbegy
,e`ivedlïéaeze` dzlz m`,äéøçàlî ïéáe äéðôlîm` s`e ¥¦§¨¤¨¥¦§©£¤¨

,jtidl e` dixg`l diptln jtdzpøæBç úBéäì éeàø ïkL ,úáéiç©¤¤¤¥¨¦§¥
drci d`ivedyk dligzne ,cvl cvn xefgl miypd xpiq jxc -

.jkl dligza dpeekzpy aygpe ,xefgl eteqy
:df oirk sqep ote`ïé÷út éìa÷î óà ,øîBà äãeäé éaøxac iazk - ©¦§¨¥©§©§¥¦§¦

jlnd xac xeqnl mi`veid mivxd cil mxqenl ick ,jlnd
`ivedl oiekzndy ,xpiqa zxbegd dy`k mpic ,xg` mewna
m`y ,aiig ezaygn dniiwzp m` ,xg` ote`a `ivede df ote`a
edepzp seqale ,mivxd on cg`l exqenl elaiwy wzt e`ived
mzaygn dniiwzp `ly s` ,mz`ved lr miaiig ,xg` uxl

.dpey`xd

àøîâ
:`xnbd dywn .`yixay mipicd ipy oiay weliga dpc `xnbd

àðL éàî`ivedl oiekznd oic dpey recn -åéøçàì Bì àáe åéðôì ©§¨§¨¨¨§©£¨
,øeèôcmeynãéáòúà àìcdzyrp `ly -,BzáLçî,ok m` §¨§Ÿ¦§£¦©£©§

`ivedl oiekzndãéáòúà àì àä énð ,åéðôì Bì àáe åéøçàì§©£¨¨§¨¨©¦¨Ÿ¦§£¦
BzáLçî.aiig recne ,ezaygn dzyrp `l ixd `ed s` - ©£©§

:`xnbd zvxznàøáz ,øæòìà éaø øîàipye dyw dpynd ok` - ¨©©¦¤§¨¨©§¨
y xnel jixve ,df z` df mixzeq dipic,Bæ äðL àì Bæ äðML én¦¤¨¨Ÿ¨¨

`pzde ,mipte`d ipya xehtl yiy xaq oey`xd z` xhty `pzde
.mipte`d ipya aiigl yiy xaq ipyd z` aiigy

:`xnbd ziiyew z` dgec `axàîìéc ,àéLe÷ éàîe ,àáø øîà- ¨©¨¨©§¨¦§¨
xacdyk `ivedl oiekzndy okzi ixdeðééä ,åéøçàì Bì àáe åéðôì§¨¨¨§©£¨©§

àîòèmrhd edf -,øeèôciptnïåekúðcez`veda dligzn ©£¨§¨§¦§©¥
ì,äleòî äøéîL,ahid exneyl lekie eiptl xacdyk epiidc ¦§¦¨§¨
eseqalBãéa äúìòwxäúeçt äøéîLepi`e eixeg`l xfg xacdyk ¨§¨§¨§¦¨§¨

dzxinyy ef d`veda dgep ezrc oi` i`cey ,ie`xk exneyl leki
xacdyk `ivedl oiekznd eli`e ,ezaygn dzyrp `le ,dzegt

,áéiçc àîòè eðééä åéðôì Bì àáe åéøçàìmeynïåekúðcdligzn §©£¨¨§¨¨©§©£¨§©¨§¦§©¥
s` ez`vedaì,äleòî äøéîL Bãéa äúìòå ,äúeçt äøéîLlky ¦§¦¨§¨§¨§¨§¨§¦¨§¨

.dlern dzxinyy ef d`veda xzei dgep ezrcy oky
:xg` ote`a `iyewd z` zx`an `xnbdà÷eic ,àéLe÷ éàî ,àlà¤¨©§¨¦¨

ïéúéðúîcepzpynn wiicl ozipy oicd -,àéL÷,epipy dligzny §©§¦¦©§¨
,øeèt ,åéøçàì Bì àáe åéðôì àéöBäì ïéekúnädyrp `ly oeik ©¦§©¥§¦§¨¨¨§©£¨¨

,jkn wiecne ,epevxàä`ivedl oiekzd m` la` -Bì àáe åéøçàì ¨§©£¨¨
,åéøçàì,epevx dyrpy,áéiç,dywe ,`id dkxck d`vedy meyn §©£¨©¨
ok m`àîéàd z` x`ae xen` -,àôéñ`ivedl oiekzndy epipyy ¥¨¥¨

åéðôì Bì àáe åéøçàì`weec,áéiçc àeäd`ved ecia dzlry iptn §©£¨¨§¨¨§©¨
,dlern dxinyaàä`ivedl oiekzd m`,åéøçàì Bì àáe åéøçàì ¨§©£¨¨§©£¨

.øeèt:`xnbd zvxznàì Bæ äðML én ,àøáz ,øæòìà éaø øîà ¨¨©©¦¤§¨¨©§¨¦¤¨¨Ÿ
,Bæ äðL`pzde ,eaiigl yiy xaq oey`xd oicd z` dpyy `pzde ¨¨
dpyy.exhtl yiy xaq ipyd oicd z`

:ef `iyew mb dgec iy` axàîìéc ,àéLe÷ éàî ,éMà áø øîàoi` ¨©©©¦©§¨¦§¨
aiigy `pzd `l` ,df z` df exzqiy ote`a mipicd ipyn wiicl

,eiptl el `ae eixg`l `ivedl oiekznd z`øîà÷ àéòaéî àì- Ÿ¦©§¨¨¨©
,xnelk ,'xnel jixv oi`' jxca eixac xn`àéòaéî àìjixv oi` - Ÿ¦©§¨

`ivedl oiekzna xnel,áéiçc ,åéøçàì Bì àáe åéøçàìmeyn §©£¨¨§©£¨§©¨
àãéáòúéàcdzyrpy -BzáLçî,oiekzdy ote`a `ivedy ,ynn §¦§£¦¨©£©§
eléôà àlà`ivedl oiekznddéì àëéøèöéà åéðôì Bì àáe åéøçàì ¤¨£¦§©£¨¨§¨¨¦§§¦¨¥

c meyn ,aiigy xnel jxved -àðéîà Czòc à÷ìñdler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨
y ,xnel jzrcaBzáLçî ãéáòúéà àìå ìéàBä`l ixdy ,ynn ¦§Ÿ¦§£¦©£©§

,oiekzdy ote`a `ivedì ïåekúðc ïì òîLî à÷ ,áéiçéì àìäøéîL Ÿ¦©©¨©§©¨§¦§©¥¦§¦¨
.áéiçc ,äìeòî äøéîL Bãéa äúìòå äúeçt§¨§¨§¨§¨§¦¨§¨§©¨

:mi`pz zwelgna iepy oecipd ote`dy dgkedåoiekzna oicd §
`ivedlàéä éàpz ,åéøçàì Bì àáe åéøçàìzwelgna iepy - §©£¨¨§©£¨©¨¥¦
,mi`pzdàéðúc,`ziixaaBúcðeôa úBòî àéöBnäezxebga - §©§¨©¦¨§§¨
dlelgdäìòîì äéôe,eiptl `vnp dllg gztyk -,áéiçote`ay ¦¨§©§¨©¨

m`e .jk d`ivedl ekxce ,ahid da eizern xenyl leki df
yk d`ivedähîì äétewlgp ,eixeg`n `vnp dllg gztyk - ¦¨§©¨
,mi`pz dfa,áéiçî äãeäé éaøxenyl leki epi`y s`y xaqy iptn ©¦§¨§©¥

lkn ,jka oigai `le elti `ny yyegy ,df ote`a ahid eizern
.`id d`ved jxc mewn,ïéøèBt íéîëçåleki epi`y lky meyn ©£¨¦§¦

.jk `ivedl ekxc oi` ie`xk eizern xenyläãeäé éaø ïäì øîà̈©¨¤©¦§¨
ike ,minkgléà[oi`-]a ,íéãBî ízà`ivedl oiekzdy ote` ¦©¤¦§

áéiç àeäL ,åéøçàì Bì àáe åéøçàì,ie`xk exneyl ozip `ly s` §©£¨¨§©£¨¤©¨
dhnl dllg gztyk dlelg dxebga `ivena mb il eced ,ok m`

,aiig `edyBì eøîàå,minkgåikéà[oi`-]äãBî äzà`ivena §¨§§¦©¨¤
e Bãé øçàìka `ivena,øeèt àeäL Bìâø`ivedl jxcd oi`y oeik ¦§©©¨©§¤¨

dhnl dllg gztyk dxebga `ivena mb epl dced ,ok m` ,jk
.xeht `edyézøîà éðà ,äãeäé éaø øîàmdløác[oic-],ãçà ¨©©¦§¨£¦¨©§¦¨¨¤¨

,aiig eixg`l el `ae eixg`l `ivedl oiekzndy micen md s`y
,ixack gikedl yi epnny,ãçà øác eøîà ïäådcen ip` s`y §¥¨§¨¨¤¨

,mdixack gikedl yi epnny ,xeht elbxae eci xg`l `ivendy
íäéøácì äáeLz éúàöî àì éðà,mzgked zegcleàöî àì ïäå £¦Ÿ¨¨¦§¨§¦§¥¤§¥Ÿ¨§

éøáãì äáeLz.izgked zegcl §¨¦§¨©
:`xnbd dgikeneäì øîà÷cî,minkgl dcedi iaxïéãBî ízà éà ¦§¨¨©§¦©¤¦

,aiig `edy eixg`l el `ae eixg`l `ivedl oiekznaììkî åàì̈¦§¨
ïðaø éøèôcs` exht ok`y exaq minkgy jkn gken `l m`d - §¨§¦©¨¨

oeik el eaiyd `l okle ,eixg`l el `ae eixg`l `ivedl oiekzna
.dfa s` eilr ewlgy

:`xnbd dgecéîòèéìåCike ,dfa ewlgpy xaeq dz`y jzhiyle - §¦©§¨
dna mbdéì éøîà÷c,dcedi iaxl minkgäãBî äzà éà`ivena §¨¨§¦¥¦©¨¤

jk lr aiyd `ly dnny xn`z ,xeht `edy elbxae eci xg`lk
ììkîgken -äãeäé éaø áéiçîc`ivenaåìâøå) Bãé øçàì (àéðúäå) ¦§¨¦§©¥©¦§¨§©©¨

,[Bìâøáe] (øåèô ìëä éøáãmipte`d ipyy mdl dcen `edy oeik §©§
miyp` jxc oi`y oeik ,xeht lkd ixacl df ote`a ixde ,miey

.jk `ivedl
:da zxfeg `xnbd okl,àlà`ivedl oiekzndBì àáe åéøçàì ¤¨§©£¨¨
,áéiç ìkä éøác ,åéøçàìezxinyy s` df ote`a mi`ivend yiy §©£¨¦§¥©Ÿ©¨

`ivende ,dzegtå Bãé øçàìa `ivend,øeèt ìkä éøác ,Bìâøoeik §©©¨§©§¦§¥©Ÿ¨
e ,llk el` mipte`a `ivedl jxcd oi`yéâéìt éëewlgp dnae - ¦§¦¦

`ivena wx ,minkge dcedi iaxøî ,ähîì äéôe Búcðeôaiax - §§¨¦¨§©¨©
dcedidéì énãî`ivedl oiekznl df ote` dncn -Bì àáe åéøçàì §©¥¥§©£¨¨

,åéøçàìeiptl xacd oi`y ,`id dzegt dxiny mipte`d ipyay §©£¨
`ivedl oiekzna ef daiq s` lry oeike ,ahid exneyl leki epi`e
dgztyk ezxebga `ivena mb jk ,aiig eixg`l el `ae eixg`l

,dhnløîedgzty dxebga `iven zencl oi`y exaq minkg - ©
ezxinyy s` eixg`l `ivenay oeik ,eixg`l `ivenl dhnl
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr av sc zay(ycew zay meil)

éöîz íàå[dvxz-]øîBìixd ,zeywdleéLðàxirdïéNBò ìöeä §¦¦§¥©©§¥¨¦
,ïkmeyn ,`iyew ef oi` ,d`vedl mdl aygi jka mkxcy oeike ¥
yïzòc äìèalved ipa ly,íãà ìk ìöàmkxc oi` mc` lke ¨§¨©§¨¥¤¨¨¨

.jka `ivedl

äðùî
:`ivend zpeekk `ly dzyrpy d`ved ipic zx`an dpynd

,åéøçàì Bì àáe åéðôì àéöBäì ïéekúnäcbaa zern xxvy oebk ©¦§©¥§¦§¨¨¨§©£¨
cigid zeyxn jk m`ivedl zpn lr ,eiptl ea miielz eidiy
,eixg`l `ae zernd eay cbad jtdzp seqale ,miaxd zeyxl

,jk m`ivede,øeètdk`lnd zray iptn ,m`ived lretay s` ¨
`ly oeik wqrznk aygpe ,diptl aygy ezaygn dniiwzp `l

`ivedl oiekzp m`e .dk`lnd dyrn z` zeyrl oiekzd,åéøçàì§©£¨
,áéiç ,åéðôì Bì àáe.`xnba x`aziy mrhdn ¨§¨¨©¨

:eixg`l e` eiptl `ivedl oiekzp oia welig oi` eay ote`úîàa¤¡¤
øpéqa úøâBçä äMàä ,eøîà[miiqpkn oirk] ohw cba `edy ¨§¨¦¨©¤¤©¦¨

xac eilr dzlze ,zeripvl odipzena miypd eze` zexbegy
,e`ivedlïéaeze` dzlz m`,äéøçàlî ïéáe äéðôlîm` s`e ¥¦§¨¤¨¥¦§©£¤¨

,jtidl e` dixg`l diptln jtdzpøæBç úBéäì éeàø ïkL ,úáéiç©¤¤¤¥¨¦§¥
drci d`ivedyk dligzne ,cvl cvn xefgl miypd xpiq jxc -

.jkl dligza dpeekzpy aygpe ,xefgl eteqy
:df oirk sqep ote`ïé÷út éìa÷î óà ,øîBà äãeäé éaøxac iazk - ©¦§¨¥©§©§¥¦§¦

jlnd xac xeqnl mi`veid mivxd cil mxqenl ick ,jlnd
`ivedl oiekzndy ,xpiqa zxbegd dy`k mpic ,xg` mewna
m`y ,aiig ezaygn dniiwzp m` ,xg` ote`a `ivede df ote`a
edepzp seqale ,mivxd on cg`l exqenl elaiwy wzt e`ived
mzaygn dniiwzp `ly s` ,mz`ved lr miaiig ,xg` uxl

.dpey`xd

àøîâ
:`xnbd dywn .`yixay mipicd ipy oiay weliga dpc `xnbd

àðL éàî`ivedl oiekznd oic dpey recn -åéøçàì Bì àáe åéðôì ©§¨§¨¨¨§©£¨
,øeèôcmeynãéáòúà àìcdzyrp `ly -,BzáLçî,ok m` §¨§Ÿ¦§£¦©£©§

`ivedl oiekzndãéáòúà àì àä énð ,åéðôì Bì àáe åéøçàì§©£¨¨§¨¨©¦¨Ÿ¦§£¦
BzáLçî.aiig recne ,ezaygn dzyrp `l ixd `ed s` - ©£©§

:`xnbd zvxznàøáz ,øæòìà éaø øîàipye dyw dpynd ok` - ¨©©¦¤§¨¨©§¨
y xnel jixve ,df z` df mixzeq dipic,Bæ äðL àì Bæ äðML én¦¤¨¨Ÿ¨¨

`pzde ,mipte`d ipya xehtl yiy xaq oey`xd z` xhty `pzde
.mipte`d ipya aiigl yiy xaq ipyd z` aiigy

:`xnbd ziiyew z` dgec `axàîìéc ,àéLe÷ éàîe ,àáø øîà- ¨©¨¨©§¨¦§¨
xacdyk `ivedl oiekzndy okzi ixdeðééä ,åéøçàì Bì àáe åéðôì§¨¨¨§©£¨©§

àîòèmrhd edf -,øeèôciptnïåekúðcez`veda dligzn ©£¨§¨§¦§©¥
ì,äleòî äøéîL,ahid exneyl lekie eiptl xacdyk epiidc ¦§¦¨§¨
eseqalBãéa äúìòwxäúeçt äøéîLepi`e eixeg`l xfg xacdyk ¨§¨§¨§¦¨§¨

dzxinyy ef d`veda dgep ezrc oi` i`cey ,ie`xk exneyl leki
xacdyk `ivedl oiekznd eli`e ,ezaygn dzyrp `le ,dzegt

,áéiçc àîòè eðééä åéðôì Bì àáe åéøçàìmeynïåekúðcdligzn §©£¨¨§¨¨©§©£¨§©¨§¦§©¥
s` ez`vedaì,äleòî äøéîL Bãéa äúìòå ,äúeçt äøéîLlky ¦§¦¨§¨§¨§¨§¨§¦¨§¨

.dlern dzxinyy ef d`veda xzei dgep ezrcy oky
:xg` ote`a `iyewd z` zx`an `xnbdà÷eic ,àéLe÷ éàî ,àlà¤¨©§¨¦¨

ïéúéðúîcepzpynn wiicl ozipy oicd -,àéL÷,epipy dligzny §©§¦¦©§¨
,øeèt ,åéøçàì Bì àáe åéðôì àéöBäì ïéekúnädyrp `ly oeik ©¦§©¥§¦§¨¨¨§©£¨¨

,jkn wiecne ,epevxàä`ivedl oiekzd m` la` -Bì àáe åéøçàì ¨§©£¨¨
,åéøçàì,epevx dyrpy,áéiç,dywe ,`id dkxck d`vedy meyn §©£¨©¨
ok m`àîéàd z` x`ae xen` -,àôéñ`ivedl oiekzndy epipyy ¥¨¥¨

åéðôì Bì àáe åéøçàì`weec,áéiçc àeäd`ved ecia dzlry iptn §©£¨¨§¨¨§©¨
,dlern dxinyaàä`ivedl oiekzd m`,åéøçàì Bì àáe åéøçàì ¨§©£¨¨§©£¨

.øeèt:`xnbd zvxznàì Bæ äðML én ,àøáz ,øæòìà éaø øîà ¨¨©©¦¤§¨¨©§¨¦¤¨¨Ÿ
,Bæ äðL`pzde ,eaiigl yiy xaq oey`xd oicd z` dpyy `pzde ¨¨
dpyy.exhtl yiy xaq ipyd oicd z`

:ef `iyew mb dgec iy` axàîìéc ,àéLe÷ éàî ,éMà áø øîàoi` ¨©©©¦©§¨¦§¨
aiigy `pzd `l` ,df z` df exzqiy ote`a mipicd ipyn wiicl

,eiptl el `ae eixg`l `ivedl oiekznd z`øîà÷ àéòaéî àì- Ÿ¦©§¨¨¨©
,xnelk ,'xnel jixv oi`' jxca eixac xn`àéòaéî àìjixv oi` - Ÿ¦©§¨

`ivedl oiekzna xnel,áéiçc ,åéøçàì Bì àáe åéøçàìmeyn §©£¨¨§©£¨§©¨
àãéáòúéàcdzyrpy -BzáLçî,oiekzdy ote`a `ivedy ,ynn §¦§£¦¨©£©§
eléôà àlà`ivedl oiekznddéì àëéøèöéà åéðôì Bì àáe åéøçàì ¤¨£¦§©£¨¨§¨¨¦§§¦¨¥

c meyn ,aiigy xnel jxved -àðéîà Czòc à÷ìñdler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨
y ,xnel jzrcaBzáLçî ãéáòúéà àìå ìéàBä`l ixdy ,ynn ¦§Ÿ¦§£¦©£©§

,oiekzdy ote`a `ivedì ïåekúðc ïì òîLî à÷ ,áéiçéì àìäøéîL Ÿ¦©©¨©§©¨§¦§©¥¦§¦¨
.áéiçc ,äìeòî äøéîL Bãéa äúìòå äúeçt§¨§¨§¨§¨§¦¨§¨§©¨

:mi`pz zwelgna iepy oecipd ote`dy dgkedåoiekzna oicd §
`ivedlàéä éàpz ,åéøçàì Bì àáe åéøçàìzwelgna iepy - §©£¨¨§©£¨©¨¥¦
,mi`pzdàéðúc,`ziixaaBúcðeôa úBòî àéöBnäezxebga - §©§¨©¦¨§§¨
dlelgdäìòîì äéôe,eiptl `vnp dllg gztyk -,áéiçote`ay ¦¨§©§¨©¨

m`e .jk d`ivedl ekxce ,ahid da eizern xenyl leki df
yk d`ivedähîì äétewlgp ,eixeg`n `vnp dllg gztyk - ¦¨§©¨
,mi`pz dfa,áéiçî äãeäé éaøxenyl leki epi`y s`y xaqy iptn ©¦§¨§©¥

lkn ,jka oigai `le elti `ny yyegy ,df ote`a ahid eizern
.`id d`ved jxc mewn,ïéøèBt íéîëçåleki epi`y lky meyn ©£¨¦§¦

.jk `ivedl ekxc oi` ie`xk eizern xenyläãeäé éaø ïäì øîà̈©¨¤©¦§¨
ike ,minkgléà[oi`-]a ,íéãBî ízà`ivedl oiekzdy ote` ¦©¤¦§

áéiç àeäL ,åéøçàì Bì àáe åéøçàì,ie`xk exneyl ozip `ly s` §©£¨¨§©£¨¤©¨
dhnl dllg gztyk dlelg dxebga `ivena mb il eced ,ok m`

,aiig `edyBì eøîàå,minkgåikéà[oi`-]äãBî äzà`ivena §¨§§¦©¨¤
e Bãé øçàìka `ivena,øeèt àeäL Bìâø`ivedl jxcd oi`y oeik ¦§©©¨©§¤¨

dhnl dllg gztyk dxebga `ivena mb epl dced ,ok m` ,jk
.xeht `edyézøîà éðà ,äãeäé éaø øîàmdløác[oic-],ãçà ¨©©¦§¨£¦¨©§¦¨¨¤¨

,aiig eixg`l el `ae eixg`l `ivedl oiekzndy micen md s`y
,ixack gikedl yi epnny,ãçà øác eøîà ïäådcen ip` s`y §¥¨§¨¨¤¨

,mdixack gikedl yi epnny ,xeht elbxae eci xg`l `ivendy
íäéøácì äáeLz éúàöî àì éðà,mzgked zegcleàöî àì ïäå £¦Ÿ¨¨¦§¨§¦§¥¤§¥Ÿ¨§

éøáãì äáeLz.izgked zegcl §¨¦§¨©
:`xnbd dgikeneäì øîà÷cî,minkgl dcedi iaxïéãBî ízà éà ¦§¨¨©§¦©¤¦

,aiig `edy eixg`l el `ae eixg`l `ivedl oiekznaììkî åàì̈¦§¨
ïðaø éøèôcs` exht ok`y exaq minkgy jkn gken `l m`d - §¨§¦©¨¨

oeik el eaiyd `l okle ,eixg`l el `ae eixg`l `ivedl oiekzna
.dfa s` eilr ewlgy

:`xnbd dgecéîòèéìåCike ,dfa ewlgpy xaeq dz`y jzhiyle - §¦©§¨
dna mbdéì éøîà÷c,dcedi iaxl minkgäãBî äzà éà`ivena §¨¨§¦¥¦©¨¤

jk lr aiyd `ly dnny xn`z ,xeht `edy elbxae eci xg`lk
ììkîgken -äãeäé éaø áéiçîc`ivenaåìâøå) Bãé øçàì (àéðúäå) ¦§¨¦§©¥©¦§¨§©©¨

,[Bìâøáe] (øåèô ìëä éøáãmipte`d ipyy mdl dcen `edy oeik §©§
miyp` jxc oi`y oeik ,xeht lkd ixacl df ote`a ixde ,miey

.jk `ivedl
:da zxfeg `xnbd okl,àlà`ivedl oiekzndBì àáe åéøçàì ¤¨§©£¨¨
,áéiç ìkä éøác ,åéøçàìezxinyy s` df ote`a mi`ivend yiy §©£¨¦§¥©Ÿ©¨

`ivende ,dzegtå Bãé øçàìa `ivend,øeèt ìkä éøác ,Bìâøoeik §©©¨§©§¦§¥©Ÿ¨
e ,llk el` mipte`a `ivedl jxcd oi`yéâéìt éëewlgp dnae - ¦§¦¦

`ivena wx ,minkge dcedi iaxøî ,ähîì äéôe Búcðeôaiax - §§¨¦¨§©¨©
dcedidéì énãî`ivedl oiekznl df ote` dncn -Bì àáe åéøçàì §©¥¥§©£¨¨

,åéøçàìeiptl xacd oi`y ,`id dzegt dxiny mipte`d ipyay §©£¨
`ivedl oiekzna ef daiq s` lry oeike ,ahid exneyl leki epi`e
dgztyk ezxebga `ivena mb jk ,aiig eixg`l el `ae eixg`l

,dhnløîedgzty dxebga `iven zencl oi`y exaq minkg - ©
ezxinyy s` eixg`l `ivenay oeik ,eixg`l `ivenl dhnl
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c"agרכח i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

æäôwäa epnî çwì øLôà éàå úaLa úBð÷ì Bì ïncæð íà ìáà ,úaL éàöBîa äð÷iL BçlLnLk äæ ìëå)§¨¤§¤§©§¤¦§¤§¨¥©¨£¨¦¦§©¥¦§§©¨§¦¤§¨¦©¦¤§©¨¨
àlà äåönä Cøöì äæ õôç àBöîì øLôà éàL ïéðòa àeäL ét ìò óà ,çwnä éîc Bì õBö÷iL éìa§¦¤¦§§¥©¦¨©©¦¤§¦§¨¤¦¤§¨¦§¥¤¤§Ÿ¤©¦§¨¤¨

äåöî Cøöì elôà úBð÷ì eøézä àì dîöò úaLaL ,BúBð÷ì øeñà ¯ ãáìa úaLa71øznä Cøãa àlà §©¨¦§¨¨¦§¤§©¨©§¨Ÿ¦¦¦§£¦§Ÿ¤¦§¨¤¨§¤¤©ª¨
eLøä øáãì elôàú72íéîc íL úøkæä éìa ,äôwäa eðéäc ,[aläcî íL àìå ,[blïéðî íeëñ àìå ,[clàìå , £¦¦§©¨§§©§§©¨¨§¦©§¨©¥¨¦§Ÿ¥¦¨§Ÿ§¦§¨§Ÿ

íéîc íeëñ[dlâ"ëù ïnña øàaúiL Bîk ,74øeîb úeáL äæ éøä ¯ elàî ãçà øñç íàå ,75øàLk §¨¦§¤¦§¨¥§¦¨§¦¨¥¤¨¥¥£¥¤§¨¦§¨
æ"ù ïnña øàaúiL Bîk ,éøëð éãé ìò íà-ék äåöî Cøöì íeøézä àlL ,íéúeáMä76:( ©§¦¤Ÿ¦¦§Ÿ¤¦§¨¦¦©§¥¨§¦§¤¦§¨¥§¦¨

ז  סעיף בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

6

dkld ixe`ia
íéîã íù [áì."דינר בשווי תכריכים לי "תן לו יאמר לא -
äãî íù [âì לתכריכים בד לי "תן לו יאמר לא -

אמות". שתי באורך

ïéðî íåëñ [ãì יש וכבר המת, צרכי וכך כך לי "תן -
וכך". כך בידי לך ויהיה וכך כך בעד בידי לך

íéîã íåëñ [äì ו סעיף כדלעיל -73.

zetqede mipeiv
בשבת 71) שחל פסח ערב סט"ז: תמח סי' לקמן גם ראה

לנכרי  ימכרנו לא שבת בערב לנכרי חמצו מכר ולא ושכח
חמץ  ביעור מצות לצורך היא זו שמכירה פי על אף בשבת...
התירו  לא גמור וממכר שמקח בשבת.... חכמים התירוה לא

מצוה. לצורך אפילו
מקח  שאיסור לסוברים שגם סק"ב קו"א שא סי' לעיל וראה
לצורך  להתירו אין עדיין חפצך" "ממצוא משום וממכר
דברים  אלא עונג משום התירו שלא שבת, עונג מצות
דיבורך  יהא שלא כגון חול, דרך משם הוא שאיסורם
עונג  ענין כאן יש בהם דכשמתענג כבחול, בשבת והילוכך
היוצאים  האיסורים כל שאר אבל חול, דרך ולא שבת
חכמים  שגזרו הגזירות אפילו כו' תשיב אם זה מפסוק
עונג  מצות משום להו דחינן דלא פשיטא לסייג בשבילם

בעבירה. הבאה מצוה שהיא
הרשות'72) 'דבר כאן שהכוונה כתב ג ס"ק לדוד בתהלה

שבת  צורך הוא ומכלֿמקום מצוה, דבר שאינו היינו
כמבואר  מצוה, כדבר נחשב שאינו אלא ומשקה), (כמאכל
התירו  לא ממש הרשות לדבר אבל א, ס"ק רסא סי' בקו"א

ביאר  עוד וסכום. מדה דמים, שם הזכרת בלא אפילו
אומר  כשאינו היינו מותר הרשות לדבר שגם לומר שאפשר
לדבר  אבל במוסגר), ד סעיף (כדלעיל וקניה מכירה לשון
הזכיר  שלא כל וקניה, מכירה לשון כשאומר גם מותר מצוה
משמע  לעיל הובא ב סי' ובשו"ת וסכום. מידה דמים, שם

צורך  ללא גם מותר הרשות הוא שלדבר כן ואם שבת,
שבתהלהֿלדוד. הב' כביאור

לדבר 73) דמים שם להזכיר ס"א שכג בסימן המתירים ואף
לו  לומר שאסור וכלֿשכן דמים, סיכום אוסרים הרשות,

להתירו. כלל מקום שאין מקח סכום
שם 74) שכ"ג ובסי' ו), סעיף על לעיל (הובא א סעיף

עובדין  משום איסור נוסף מידה, שם שבהזכרת גם נתבאר
דחול.
בדרך 75) שלא לשבת מאכלים לקנות (אין ס"ד לעיל עד"ז

לשכור  אסור סי"ג: ולקמן נכרי). ידי על ואפילו המותרת
(אסור) מעות סכום לו להזכיר ואפילו) (בשבת המלמד

מצוה. לצורך התירוהו ולא גמור שבות שזהו
ה.76) סעיף על לעיל הובא יב, סעיף

•
"inei ax" gel itl oefnd zkxa zekld owfd epax jexr ogley

מהם · אחד ויצא שאכלו אותו שלשה קוראים לשוק
עמהם  ויצטרף שיכוין כדי לזמן שרוצים לו ומודיעים
יוצא  הוא וגם חובתם ידי ויוצאים זימון ברכת עמהם ויענה
לפני  שעומד אלא עמהם ויושב בא שאינו אע"פ חובתו ידי

קצ"ג. בסי' כמ"ש הזן ברכת סיום עד שישמע רק הפתח

שצריכים  כיון בעשרה אבל בשלשה אמורים דברים במה
עמהם  וישב שיבא עד מצטרפין אינן השם את להזכיר
להזכיר  ארץ דרך אין ביחד שיושבים מעשרה שבפחות

השם: את

ברכת ‚ כל יודע מהם אחד ואין כאחת שאכלו שלשה

ואחד  השניה ואחד ראשונה ברכה יודע אחד אלא המזון
שיודע  הברכה יברך אחד וכל בזימון מחוייבים השלישית
ראשונה  ברכה והיודע חובתם ידי ויוצאים שומעים והשנים
משלו  שאכלנו ברוך משלו שאכלנו נברך ואומר מזמן הוא

לענות. יודעים אינם והם יודע הוא אם חיינו ובטובו

כלל  מזמנים אין יודע מהם שאחד אע"פ יודע אינו הוא ואם
לפי  לשנים הזן וברכת הזימון ברכת לחלק להם אפשר שאי
כלל  עצמה בפני ברכה אינה שנברך כהאומרים שהעיקר
ב' הם אם וה"ה זימון בלא מברכים אלא קצ"ג בסי' כמ"ש

השלישית. ואחד ברכות ב' יודע מהם ואחד
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ברכות  משלש ברכה איזו יודעים אינם המסובים כל אם אבל
מעכבות  שלשתן כי שיודעים מה כלל יברכו לא תורה של
אע"פ  סופרים מדברי שהיא רביעית ברכה אבל זו את זו
תורה. של ברכות ג' מעכבת אינה אותה יודעים אין שכולם

חצי  ואחד הברכה חצי יודע אחד אם הללו ברכות ובג'
את  מעכבת והיא לשנים מתחלקת אחת ברכה אין השניה

הברכות. שאר

את  זו מעכבות אין המזון ברכת של ברכות שג' אומרים ויש
תורה: בשל להחמיר לדבריהם לחוש ויש זו

דינן: ומה הזימון לענין ונפרדו כאחד שאכלו שלשה קצד סימן א' חלק

דרך ‡ שאין בתים בב' או אחד בבית שאוכלות חבורות ב'
אלו  את אלו רואים מקצתן אם ביניהם מפסקת הרבים
מזמנין  אלו אלא מצטרפות אינן לאו ואם לזימון מצטרפות
הוא  לשתיהן אחד שמש יש ואם לעצמן מזמנין ואלו לעצמן

עמהם: אכל שלא אע"פ מצרפן

* * *
אבל · להצטרף דעת על לשם מתחילה כשנכנסו זה וכל

והם  אלו את אלו רואים אפי' מצטרפות אינן בסתם
לזימון  מצטרפות אינן שהרי לשתיהן אחד ושמש אחד בבית
כגוף  נחשבים שאז יחד לאכול אחד בשלחן קבעו א"כ אלא
לעצמה  היא חבורה כל וכאן לכולם אחת וברכה אחד
להצטרף  דעת על חבורות לב' ונחלקו כשנכנסו משא"כ
שעיקר  אחת בחבורה ונתחברו נכנסו כאלו ה"ז אחת לברכה

להתחבר. הכוונה הוא והצירוף החיבור

אע"פ  להצטרף דעת על שלא סתם ונחלקו נכנסו אם אבל
אין  שוב להצטרף בדעתם היה המוציא ברכת שבשעת
עצמה  המוציא לברכת אפי' ולצרפם לחברם מועלת כוונתם

המזון. לברכת כ"ש קס"ז בסי' כמ"ש

דעת  על נכנסה שהשנייה אע"פ זו אחר זו נכנסו ואם
כלל  בדעתה היה לא הראשונה אם הראשונה עם להצטרף
סתם  נכנסה אלא עמה להצטרף השנייה על כניסתה בשעת
שנכנסים  במקומות גדולות בסעודות לפיכך מצטרפות אינן

לעצמה: חבורה כל יזמנו זה אחר בזה

על ‚ יושב המברך אם לבית חוץ ומקצתן בבית מקצתן אכלו
ואלו  אלו לראות יכול שהוא לפי מצרפן הוא המפתן
אלו  את אלו רואים כמקצתן זה והרי ולכאן לכאן פניו בהפיכת
חובתם: ידי כולם את מוציא שהרי ומאלו מאלו נחשב שהוא

שתיהן „ שישמעו צריך חבורות ב' שמצטרפות מקום כל
הזן  ברכת ולפחות המברך מפי בביאור המזון ברכת כל

וקצ"ג. קפ"ג בסי' כמ"ש

משלו  שאכלנו נברך שהוא הזימון ברכת שמע שלא ומי
עונה  אלא שאכלנו ברוך עמהם לענות יכול אינו בביאור
כמ"ש  הכנסת שבבית בברכו כן האומר לדברי אמן אחריהם

עיקר: דבריו שאין שם נתבאר וכבר נ"ז בסי'

דינם: מה מקומות בהרבה שאוכלים חבורות קצה סימן א' חלק

* * *

מדברי ‡ אלא אסור שאינו אע"פ איסור דבר שאכל מי
עליו. מזמנין אין סופרים

אפי' המזון ברכת אחריו מברך שאין שה"ה אומרים ויש
ובא  אסור שהוא יודע ואם מצוה עבירה שאין בשוגג אכל
מנאץ  אלא מברך זה שאין בתחלה עליו מברך אינו לאכלו

ה'. נאץ ברך ובוצע כמ"ש

בעבירה  הבאה במצוה אלא כן אמרו שלא אומרים ויש
ברכת  עליה מברכין ואין שמים שם עליה להזכיר ראוי שאין
לברך  צריך הנהנין ברכת אבל מצוה עבירה שאין המצות
וריחו  שום שאוכל מי כי במזיד תורה איסורי האוכל אפי'
ויהנה  ביותר נודף ריחו שיהא אחר שום ויאכל יחזור נודף
לפי  עליו לזמן אלא מנעו ולא ברכה בלא הזה מהעולם ג"כ
חבורה  ובני בחבורה עמו להתחבר רשאים חביריו שאין
שאין  קבע להם אין הם גם האסורים מדברים אכלו שכולן
פירות  אכילת כעין זה והרי האסורים לדברים וחיבור קבע
לא  למה וסוף תחלה ברכה אבל לזימון קבע להם שאין

ונהנה. הואיל יברך

יברך  בשוגג איסור אכל שאם להכריע יש הלכה ולענין
שאין  בסוף ולא בתחילה לא יברך לא המזיד אבל אחריה

מנאץ: אלא מברך זה

הבעלים · נתייאשו שכבר אע"פ אפוי לחם גנב או גזל אם
באים  הבעלים היו שאם לפי בתחלה עליו מברך אינו
לפטור  יכול היה ולא להם להחזירו חייב היה ממנו לתבעו
וברכתו  בעבירה היא שאכילתו נמצא בדמים עצמו את
הוא  אכלו שכשכבר המזון ברכת אחריו מברך אבל ניאוץ
שאחר  כיון באיסור שאכל ואף לו חייב הוא ודמים שלו
שלו  שאכל מה שיהא בדמים עצמו את לפטור יכול האכילה

ניאוץ: אז ברכתו אין

שכבר ‚ בתחלה גם מברך פת ואפה קמח או חטים גזל אם
לפטור  יכול הבעלים באו שאם שלו ונעשה בשינוי קנאו

אכ  ואין בדמים עצמו בזה את שכיוצא ואע"פ עבירה ילתו
באה  עבירה ע"י מקום ומכל הואיל עליה מברך אינו במצוה
לברכת  הנהנין ברכת לדמות אין י"א בסי' כמ "ש לידו
ואף  א' שבסעיף האחרונה בסברא שנתבאר מטעם המצות
ולא  בעבירה כשנהנה אלא דומות אינן הראשונה לסברא
להקל): ברכות (וספק בזה חולקין ויש עבירה ע"י כשבאו

* * *
בתחלה „ מברכין אחרים אבל עצמו וגזלן בגנב זה וכל

אלא  לידם באה עבירה ע"י לא שהרי הכל לדברי ובסוף
תרמ"ט: בסי' כמ"ש הבעלים נתייאשו ולא אפוי לחם גנב א"כ

תחלה ‰ עליו מברך הכל לדברי סכנה במקום איסור אכל אם
נפשו: להציל עושה הוא ומצוה אוכל הוא שהיתר וסוף

Â'והב נכרי פת אכל מהם ואחד כאחת שאכלו שלשה
שהיא  אע"פ חלה ואכל כהן מהן שאחד או ממנו נזהרים

לו. מותרת והיא הואיל עליו מזמנין להשנים אסורה

נכרי  פת אוכל והזר כאחד אוכלין זר עם כהנים היו ואם
לזימון  מצטרפין אינן חלות ואוכלים ממנה נזהרים והכהנים
יחד  להתחבר יכולים כשהם אלא אינו לזימון צירוף שכל
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חבירו  מלחם נזהר אחד כל וכאן אחד לחם לאכול באכילתם
שאוכל  הכהן ממנה שנזהר פת אוכל אינו כשהזר (משא"כ
כיון  כהן של מלחמו לאכול יכול אינו שהזר אף חלה
שאוכל  השלישי או ישראל של מלחמו לאכול יכול שהכהן

מצטרפים): הב' עם לאכול יכול נכרי פת

Ê גבינה שהאוכל מצטרפים בשר וב' גבינה אוכל אחד וכן
אם  בבשר מלוכלך שהוא אע"פ מלחמם לאכול יכול
מצטרפין  אינן קשה גבינה אוכל אם אבל וידיחנו פיו יקנח
ידי  על קשה גבינה אחר בשר לאכול שלא עכשיו שהמנהג
תשעה  עד אב חודש מראש מצוה בסעודת וכן והדחה קינוח
תקנ"א  בסימן כמ"ש גבינה אוכלים הקרואים שמקצת באב
אוכלי  עם מצטרפין אין המנהג מחמת מבשר שנזהרים כיון

אכלו כן אם אלא לעצמן לזמן וצריכים קודם בשר פת כזית
היו  זה שכזית בלחמם בשר לאכול התחילו בשר שאוכלי
כזית  אכל הסעודה מבני שאחד או מלחמו לאכול יכולים
מצרף  שזה בחלב ולא בבשר לא מלוכלך שאינו אחר לחם

מלחמו. לאכול יכולים כולם שהרי כולם את

מב' שמודר אחד אפילו או מזה זה הנאה שמודרים ג' וכן
שלא  זמן כל נדרם על לשאול שיכולים אע"פ ממנו והב'
אם  אבל משלו אוכל אחד כל אם מצטרפין אין נשאלו
הבית  בעל (שדרך מצטרפין הבית בעל משל אוכלים
זה  יאכל אם אף וא"כ צרכם כל לחם אורחים להאכיל
בעל  משל אלא נהנה אינו עצמו לצורך זה שחתך מפרוסה
בשר  באוכלי משא"כ זה של לחמו יחסר שלא כיון הבית
אע"פ  זה שחתך מהפרוסה זה לאכול יכולים שאין וגבינה
בפרט  אחד מככר לעצמו פרוסה אחד כל לחתוך שיכולים
ולצרפם  לחברם מועיל זה אין ובחלב בבשר נגיעתם קודם

אחד): ככר לי ומה נפרדים ככרות לי מה כי

לזימון: מצטרף אם איסור דבר שאכל מי קצו סימן א' חלק

* * *
וקבע ‡ שלישי ובא סעודתם וגמרו כאחת שאכלו שנים

מביאים  היו שאם בענין כך כל שבעים אינם אם אצלם
יכולים  היו סעודה לקנוח אצלם החביב דבר איזה לפניהם
עדיין  סעודתם נגמרה לא שהוא כל אפילו ממנה לאכול

אצלם. משבא כלום אכלו שלא אע"פ עמהם ומצטרף

מלאכול  דעתם הסיחו הרי המזון ברכת נברך כבר אמרו ואם
א"כ  אלא עמהם מצטרף אינו ושוב סעודתם ונגמרה עוד
בפירוש  דעתם הסיחו אם לומר צריך (ואין עמו אכלו
אינו  מאכילה הדעת שהיסח להאומרים ואף עוד מלאכול
מפני  ולאכול לחזור נמלך אם המוציא לברך לחזור זקוק
מסעודה  להמשך בסעודתו נמלך להיות אדם של שדרכו
ואוכל  וחוזר נמלך שאינו זמן כל מקום מכל לגדולה קטנה
בדעתו  שעומד כיון דעתו בהיסח הראשונה אכילה נגמרה

ממנה[)]. חוזר ואינו

שיחזרו  מצוה אחרונים מים ידיהם נטלו אפי' מקום  ומכל
לברך  כדי כזית ויאכלו המוציא ויברכו ראשונים מים ויטלו
לו  שיתנו מצוה כלל לאכול חפץ אינו זה אם ואפי' בזימון
מצוה  כאחד שאכלו שנים שכל עליו לזמן כדי מעט לאכול
קצ"ג: בסי' כמ"ש שיכולים מה כל זימון אחר לחזר עליהם

אינו · מכזית שפחות כזית שאכל מי על אלא מזמנין אין
פת. אכל ואפי' אכילה נקרא

לעשרה  בין לג' בין ומצטרף עליו מזמנין כזית ומשאכל
בירק  כזית אין ואפילו פירות שאר או ירק כזית אכל אפילו
גבי  שעל הציר עם כזית בו ויש ואכל בציר שטיבלו אלא
לא  ואפילו ר"י בסי' כמ"ש מצטרף שהציר עליו מזמנין הזית
המים  מן ואפילו משקה מאיזה רביעית שתה אלא כלום אכל

אכילה. בכלל ששתיה שאכלנו ברוך ועונה עמהם מצטרף

והיסב  שעלה לאחר זו רביעית שתה או זה כזית שאכל והוא
דרך  היתה שכך התלמוד חכמי בימי המטה על עמהם
שאל"כ  אחד בשלחן בישיבה הזה ובזמן סעודתם קביעות
ומכל  קצ"ג בסי' כמ"ש מצטרף אינו פת שאוכל  מי אף
אבל  שתייתו או אכילתו בשעת אלא לישב א"צ מקום
לפני  בחוץ עומד אפילו עליו לזמן יכולים הזימון בשעת

קצ"ד. בסי' כמ"ש הפתח

פת  שאכלו לשבעה מצטרפים שתו או ירק שאכלו ג' ואפילו
ששה  אבל פת מאוכלי הוא הניכר ורוב הואיל בשם לזמן
פת  אכלו שלא ד' בצירוף בשם מזמנין אין פת שאכלו

הניכר. רוב אינם שששה

* * *
חוץ  אוכלים שאר או ירק באכילת הקילו שלא אומרים ויש
שכבר  לעשרה להצטרף אלא משקה כל ובשתיית הפת מן
רשאין  שאינן אלא לזימון הראוי שיעור הפת מאוכלי יש
ירק  אוכלי ג' בצירוף די לכן מעשרה בפחות השם להזכיר
ברוך  עמהם לענות ג"כ יכולים שהם משקה איזה שותים או
שאכלו  ג' שאין כל ג' בזימון אבל משלו שאכלנו אלהינו
אכל  שלא מי בצירוף מזמנין אין בזימון חייבים שהם פת

בזימון. חייב שאינו כיון פת

שלישי  ובא ב' אכלו שאם לכתחלה לדבריהם לחוש ויש
אבל  פת לו יתנו פת כזית שיאכל להזקיקו ויכולים אצלם
מגדים  מיני לאכול או לשתות לו ליתן נוהגין רוצה אינו אם

הראשונה: כסברא עליו ומזמנים

לדברי ‚ שמזמנים פת אוכלים ג' אבל צירוף לענין זה וכל
שתה  או ירק כזית שאכל מי אף עמהם לענות יכול הכל

כמ  עמהם בשלחן בישיבה שלא ואפי' שיתבאר רביעית ו
קצ"ח: בסי'

שיזמנו „ עד אחרונה ברכה לברך שלא ליזהר צריך המצטרף
שוב  שתייתו או אכילתו על אחרונה ברכה בירך שאם עליו

מהם: נסתלק שכבר עמהם ולענות לזמן יכול אינו

שכל ‰ הזן ברכת סיום עד הזימון הוא היכן עד
ראשונה  ברכה ולשמוע לכוין צריכים לזימון המצטרפים
ששמע  ואע"פ קצ"ג בסי' כמ"ש המזמן מפי המזון מברכת
אלא  אכילתו על אחרונה מברכה בה נפטר לא הזן ברכת
כמו  יין שתה א"כ אלא נפטר לא ובשתיה תמרים אכל א"כ
לצאת  שלא יכוין לכתחלה מקום ומכל ר"ח בסי' שיתבאר
צריך  שלכתחלה המזון ברכת בשמיעתו לכתחלה חובתו ידי

שיתבאר: כמו לו הראויה ברכה מין כל על לברך

* * *
Â שיצטרף מעט לאכול לשלישי ונתנו ושבעו שאכלו שנים
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ברכת  להם לברך יכול פת כזית אכל אם לזימון עמהם
המזון  בברכת חייב ואינו שביעה כדי אכל לא אפי' המזון
כלל  אכל שלא מי אף התורה שמן לפי כמותם התורה מן
שאינו  מי כל אמרו שלא ושבע שאכל מי את להוציא יכול
במי  אלא חובתם ידי אחרים מוציא אינו בדבר מחוייב
אבל  בהן נוהגות שאינן במצות נשים כמו כלל מצווה שאינו
הוא  עתה בה נתחייב שלא אע"פ בהן נוהגת זו שמצוה כל
שכל  ערבות מדין בדבר מחוייב ג"כ הוא נקרא חבירו אלא
ולפוטרו  מעון חבירו להציל ועליו בזה זה ערבים ישראל

בה. שנתחייב ממצוה

מי  הנהנין ובברכת הנהנין ברכת היא המזון שברכת ואף
מחוייב  שאינו לפי שנהנה מי את מוציא אינו נהנה שאינו
שיכול  חבירו על חובה ואינו הואיל ערבות משום זו בברכה
קס"ז  בסי' כמ"ש בברכה להתחייב ושלא ליהנות שלא הוא
לברך  ונתחייב נהנה שכבר כיון המזון בברכת מקום  מכל

לו. ולברך מעון להצילו הוא מחוייב

לברך  יכול אינו פת אכל שלא שמי אמרו שהחכמים אלא
זה  וסמכו הנאה בלא הנהנין ברכת לברך שאין המזון ברכת
יברך  הוא שאכל מי וברכת ושבעת ואכלת שכתוב מה על

מברך  חבירו אין לברך יודע אינו ושבע שאכל זה אם ואפי'
ואל  בשב התורה מן דבר לעקור חכמים ביד כח שיש לו
עמו  לאכול אחר שיכול עקירה אינה שזה ועוד תעשה
על  שמברך כיון כזית אפי' פת שאכל מי אבל לו ולברך

שביעה. כדי שאכל חבירו ג"כ מוציא עצמו הנאת

המזון  ברכת אחריו שמברכין פת כזית אכל לא אם אבל
מעין אפ  אחריו שמברכין המינים מחמשת תבשיל אכל י'

האוכלים  את להוציא כדי המזון ברכת לברך יכול אינו שלש
כזית. אלא אכלו לא אפי' פת

מי  את מוציא אינו שביעה כדי אכל שלא שמי אומרים ויש
בני  שאם לכתחלה לדבריהם לחוש וטוב שביעה כדי שאכל
כדי  אכלו לא ומקצתם שביעה כדי אכלו מקצתם חבורה
האחרים  ויוצאים שביעה כדי מהאוכלים אחד מברך שביעה
לברך  שיודע מי בהם אין שביעה כדי שהאוכלים א"כ אלא
(אם  חובתם ידי כולם את ויוציא כזית שאכל מי יברך אזי
להביא  לו אפשר שאי הכזית שאכל קודם כבר שבע היה
אפשר  אם אבל יותר שיאכל ע"י תורה של חיוב לידי עצמו

האחרונה): לסברא לחוש יש יותר לאכול לו

עשרה: או ג' לזימון צירוף דין קצז סימן א' חלק
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"minlr lM zEkln LzEkln"6(bi ,dnw miNdY)zlAwn ± ©§§©§¨Ÿ¨¦§¦¦§©¤¤

FnlFrl xn`W" KxC lr ,"Fl`nU" zpigAniC'7"כּו, ¦§¦©§Ÿ©¤¤¤¨©§¨©
zpigaA lMd didIWlEaBzilkze8. ¤¦§¤©Ÿ¦§¦©§§©§¦

."mici ipX"d mixAgn "miwiCSd dUrn" ici lr la £̀¨©§¥©£¥©©¦¦§©§¦©§¥¨©¦
'oinlr lM aaFq' zpigAn xF`d iENiB mikiWnOW ,EpiidC§©§¤©§¦¦¦¨¦§¦©¥¨¨§¦

ilMde .'oinlr lM `Nnn' zpigaAoipr Edf ,df iENibl ¦§¦©§©¥¨¨§¦§©§¦§¦¤¤¦§¨
"'d WcTn± oFilrdÎWcw iENib FA zFidl ilMd `EdW ," ¦§¨¤©§¦¦§¦Ÿ¤¨¤§

oFIv zpigA `Ede ,'oinlr lM aaFq'9EppFM" Edfe ,Lici." ¥¨¨§¦§§¦©¦§¤§¨¤

) l"fx Exn`X dn oM mB Edfe, צ"ב ּדף חלק , ּפרק  ּבסנהדרין §¤©¥©¤¨§©©ְְְִֵֶֶֶֶַַ

ל"ג, ּדף ּדברכ ֹות, ה' ּובפרק  א '. א')עּמּוד ±עּמּוד WCwn lFcB" : ְְִֶֶַַַָ¨¦§¨
xn`PW ,zFIzF` iYW oiA oYiPW(fi ,eh gNWA)YlrR' :'d ¤¦¨¥§¥¦¤¤¡©§©©¨©§¨

WcTn'c`'כּו± died zFnXd iYW xAgOW EpiidC ."' ¦§¨©§§©§¤§©¥§¥©¥£¨¨
mdW ,'oinlr lM `Nnn'E 'oinlr lM aaFq' `EdW ,'c ©̀§¤¥¨¨§¦§©¥¨¨§¦¤¥

dxEabE cqg WxFW'כּו. ¤¤¤§¨

xdGaE' ב קס"א , ׁשלח  ג ', lrחלק  ± "'c` WcTn" WxiR ©Ÿ©ְֵֶַ¥¥¦§¨©§©
KxC(fi ,ci glW)`p lCbi dYre" :'c` gM"ׁשם עּיין .10כּו'. ¤¤§©§©¨¦§©¨Ÿ©©§ֵַָ

" ,dPdegMminrR 'a ± oM mb Epiid "."ci"Epiide §¦¥Ÿ©©§©¥§¨¦¨§©§
KxC lr ,micg`l zFidl "ci" zFpigA 'a zExAgzd¦§©§§¦¨¦§©£¨¦©¤¤

"gMA ixC`p 'd Lpini"(e ,eh gNWA). §¦§¤§¨¦©Ÿ©§©©

dlFcB" :oipr oM mB EdfedrCiYW oiA dpYiPW §¤©¥¦§¨§¨¥¨¤¦§¨¥§¥
"zFIzF`11" iM ,iYcrFpe"dOW Ll12" zFIzF` ±iYrcFpe," ¦¦§©§¦§¨¨¦§©§¦
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mb dlrnNW ± WOn `EdÎKExA sFqÎoi` xF`n dkWnd©§¨¨¥¥¨©¨¤§©§¨©

'oinlr lM aaFq' zpigAn'כּוci" oipr Edfe .dnxd." ¦§¦©¥¨¨§¦§¤¦§¨¨¨¨¨
d`B d`b iM" oiprkE'15"כּו. §¦§¨¦¨Ÿ¨¨

dn wiRqn uExiYd oi` oiicr dxF`klC ,uxFzi dfaE¨¤§¨§¦§¨£©¦¥©¥©§¦©
,miwiCv dUrnA la`" :mW zFAEzkA zFtqFYd EazMX¤¨§©¨¦§¨£¨§©£¥©¦¦

dUrn cgAazM ± WCwOd zia FnMmici iYxY."ּכאן עד §¨©£¤§¥©¦§¨¨©©§¥¨©¦ַָ

(ל ׁשֹונֹו. zFAxA x`Fan `dC ,df lr zFWwdl WiCנ ׂשא ְ§¥§©§©¤§¨§¨§©ָֹ

ג ') עמ ּוד  רמ"ט, דף  י"ב, wEqRּפרׁשה lr(` ,f EpzWxR)mFiA" : ַַָָָ©¨¨¨¨¥§
miwdl dWn zFNMoMWOd z`:" ©Ÿ¤§¨¦¤©¦§¨
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יׂשראל"6. ּבני מסּפר "והיה הּמתחיל ּבּדּבּור ׁשּנתּבאר xAcOAּכמֹו lirl) ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ§¥©¦§¨

.(a ,d

.7.(` ,gpx .b ,`px .a ,`i b wlg xdf)Ÿ©¥¤

כּו'"8. וימיני כו' ידי "אף מענין bi):(ועּיין ,gn dirWi)'ב ּפרק ּבחגיגה ְְִִִִִֵֵַַָָ§©§¨ֲִֶֶַָ
סֹוף  ּבראׁשית, רּבֹות: ב'. עמּוד סֹוף ל"ו, דף מנחֹות א'. עּמּוד י"ב, ְְִֵַַַַַָדף
"מעׂשה  הּמתחיל ּבדּבּור א', ס"ח, ּבאיכה, ל"ו. ּפרׁשה ּבחּקתי. א'. ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻּפרׁשה
כ', דף ב': חלק א'. עּמּוד ל', דף א', חלק זהר: נחּתֹום". ּבת ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹּבמרים
רמ"ז, דף ּפנחס, ג', חלק ב'. פ"ג, יתרֹו, א'. ל"ז, ּדף ּבא, ּפרׁשת א'. ְְִִֵֶַַַַָָָֹעּמּוד

א').

האזינּו,9. ּפרׁשת סֹוף ג', חלק ּובּזהר קדֹוׁשים. ּפרׁשת ריׁש ּברּבֹות, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ(עּיין
פ"ט). סעיף סֹוף מ"ם, אֹות אֹור" ּוב"מאֹורי ב'. עּמּוד רצ"ו, ְִִֵֵַַָּדף

נא 10. יגּדל "ועּתה ּפסּוק על ׁשלח, ּפרׁשת לקּמן ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָועּיין
ַֹּכח".

.11.mW zFkxA .mW oixcdpq ."'d zFrC l` iM :(b ,a ` l`EnW) xn`PW")oiA ¤¤¡©§¥¦¥¥©§¤§¦¨§¨¨¥

zFIzF` iYW" :mW oixcdpq i"WxaE .mW zFkxA i"Wx ."zFxMfd iYW oiA" ±iYW §¥¦¥§¥©§¨©¦§¨¨§©¦©§¤§¦¨§¥

zFIzF``nlrA opixn`C mW lr ± zFnW lM :xg` oFWl .iYrnW KM .mW lW ± ¦¤¥¨¨©§¦¨©¥¨¥©¥§©§¦¨§¨§¨

oFWl ± 'zFIzF`' Edl ixw ± 'FNW `aSA `Ed zF` ± zF`av' :(h ,fh dpipg)£¦¨§¨©¨¨¤¨¥§¦§

.("`ltEn§¨

.12Ll crE`" :el ,l `VY .e ,l dEvY ."mW Ll iYcrFpe" :ak ,dk dnExY)§¨§©§¦§¨§©¤¦¨¦¨¥§

.("dOẄ¨

מֹועד".13. ּבאהל סיני "ּבמדּבר הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹועּיין

ּב"אּגרת־הּקדׁש"14. ּׁשּנתּבאר מה ai)(ועּיין oOiq) והיה" ּפסּוק על ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ¦¨ְַָָָ
ׁשלֹום"). הּצדקה ְֲֵַַָָָמעׂשה

הּמתחיל 15. ּדּבּור סֹוף ּבׁשּלח, ּפרׁשת ּב"תֹורה־אֹור" ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָועּיין
"לבסּומי  הּמתחיל ּדּבּור סֹוף אסּתר, מגּלת וגּבי להוי"ה". ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ"אׁשירה

ׁשם. עּיין כו'". י"ּה ּכס על יד "ּכי ּגּבי ְִֵֵֵַַַַָָָָּבפּורּיא",



רלג c"ag i`iyp epizeax zxezn

'oMWOd z`mlFrd cbpM lEwW `EdW ± cviM?כּו'' . ¤©¦§¨¤¨§¤¤¨¨¥©
aizM(` ,` ziW`xA)minXd z` miwl` `xA ziW`xA' ',כּו': §¦§¥¦§¥¦¨¨¡Ÿ¦¥©¨©¦

M minW dhFp' :aizkEdrixi) ק "ד' a])ּתהּלים ,]oMWOaE ± §¦¤¨©¦©§¦¨ְִִ©¦§¨
aizM(f ,ek dnExY)ziUre' :zFrixild`l miGr'ׁשם'.כּו עּיין §¦§¨§¨¦¨§¦¦¦§Ÿ¤ֵַָ

ֲִַּבאריכּות .

zpigA FnM md "oMWOd zFrixI"W ,oMW oeike§¥¨¤¥¤§¦©¦§¨¥§§¦©
WIW mixaCd FnM md oMWOAW mixaCd x`WE ,"minW"¨©¦§¨©§¨¦¤©¦§¨¥§©§¨¦¤¥

ux`A,ּבּמדרׁש ׁשם  oMWOAעּיין azMW iR lr s` ,oM m`e , ¨¨¤ְִֵַַָָ§¦¥©©¦¤¨©©¦§¨
"iYxYmici iYxY df oi` ± "micicg` xacAm` iM , ©§¥¨©¦¥¤©§¥¨©¦§¨¨¤¨¦¦

mici iYxYmlFrAWminW oM mB Wi oMWOAW xg`n , ©§¥¨©¦¤¨¨¥©©¤©¦§¨¥©¥¨©¦
,"WCwn iAB aizkC Lici iYxY" oM m` ,ux` zpigaE§¦©¤¤¦¥©§¥¨¤¦§¦©¥¦§¨

Epiidoinizpigal ±minW,oMWOd zFrixi mdW , ©§¨¦¦§¦©¨©¦¤¥§¦©¦§¨
zpigaEl`nUzpigal ±ux`milFcB" dOaE ± oMWOAW §¦©§Ÿ¦§¦©¤¤¤©¦§¨©¤§¦

?"ux`e minW dUrOn miwiCv dUrn©£¥©¦¦¦©£¥¨©¦¨¨¤
:WExiRd xTir xnFl Kixv KgxM lr `N ¤̀¨©¨§¨¨¦©¦¨©¥

Eide lFkiaM micId zFpigA 'a WOn ExAgzp WCwnaC§©¦§¨¦§©§©¨§¦©¨©¦¦§¨§¨
lM aaFQ'd xF` zENBzde zkWnd Epiide .micg`l©£¨¦§©§©§¨©§¦§©©¥¨
,'oinlr lM `Nnn' zpigaA ± oini `xwPW ,'oinlr̈§¦¤¦§¨¨¦¦§¦©§©¥¨¨§¦

mixnF`W FnM .l`nU `xwPd16dY`" :xFABmlFrl ©¦§¨§Ÿ§¤§¦©¨¦§¨
aizkE ,"'c`(`i ,dnw miNdY)Exn`i LzEkln cFaM" : ©§§¦§¦¦§©§§Ÿ¥

LzxEabE`EdW ± FzEkln zpigA zFidNW ,"ExAci §¨§§©¥¤¦§§¦©©§¤
minEvnve zFxEab ici lr Edf ± 'oinlr lM `Nnn''כּו. §©¥¨¨§¦¤©§¥§§¦§¦

mW iENiB mikiWnn "miwiCv dUrn" ici lr la £̀¨©§¥©£¥©¦¦©§¦¦¦¥
lkidA d"iede" aEzMW FnM .'c` mWA WOn d"ied£¨¨©¨§¥©§§¤¨©£¨¨§¥©

"FWcw(k ,a wETag)i"pc` `IxhniB lkid okleכּו'17, . ¨§£©¥¨¦©§¦¨©§©§¨¥
mXd z` mixnF` Eid WCwOAFazkMoM oi`X dn , ©¦§¨¨§¦¤©¥¦§¨©¤¥¥

± "dpicO"AFiEPikA18. ©§¦¨§¦

zpigA ici lr Edf ,lFkiaM eici 'a lW Ff zExAgzde§¦§©§¤¨¨¦§¨¤©§¥§¦©
"dnxd ci"'כּוiENBd zkWnd `Ed Ff dpigAW , ¨¨¨¨¤§¦¨©§¨©©¦

ziniptA19.: ¦§¦¦

.xESiwoipr `EdW :l"fix`d WxiR "i"pc` WcTn" oipr ¦¦§¨¦§¨©§©¥¥¨£¦©¤¦§¨
ici lr Epiide .sFqÎoi` xF` iENiB lAwl ilMd zIUr£¦©©§¦§©¥¦¥§©§©§¥
WCwOd dUrnAW oM mB x`Fan `xnBaE ."Lici"¨¤©§¨¨§¨©¥¤§©£¥©¦§¨
`Nnn'E 'oinlr lM aaFq' mdW ,lFkiaM mici 'a ExAgzp¦§©§¨©¦¦§¨¤¥¥¨¨§¦§©¥
ew ici lr Edf ± dxEabE cqg zExAgzde .'oinlr lM̈¨§¦§¦§©§¤¤§¨¤©§¥©

"zx`tY" ,"zrC" irvn`d'כּוci :zFci 'b oipr Edfe . ¨¤§¨¦©©¦§¤¤§¤¦§¨¨¨
dlFcBdci ,dwfgdci ,dnxd.: ©§¨¨©£¨¨¨¨¨¨

,dPde .a,zEhXRzde ,mEvnv :zFpigA 'b md zFci 'b §¦¥¨¥§¦¦§§¦§©§
dkWnde20:oMWOd i`UFp mIel 'b zFbxcn od ode . §©§¨¨§¥¥©§¥§¦¦§¥©¦§¨

.ixxnE ,zdwE ,oFWxB¥§§¨§¨¦
dcli xW`M okled`ldxn` iel z`(cl ,hk `vIe): §¨¥©£¤¨§¨¥¨¤¥¦¨§¨©¥¥

"mipa dWlW Fl iYcli iM il` iWi` deNi mrRd"21iM , ©©©¦¨¤¦¦¥©¦¨©§¦§Ÿ¨¨¦¦
"mipAd m`" `id d`l(h ,biw miNdY)zFevw 'e odW , ¥¨¦¥©¨¦§¦¦¤¥§¨
cqg ± oaE`x ± zEliv`C'כּוzpigA `id d`le ,daWgn, ©£¦§¥¤¤§¥¨¥§¦©©£¨¨

dpiAÎzFIpFvig22± zFCn dXWl xFwnE m` `idW , ¦¦¦¨¤¦¥¨§¦¨¦
daWgOd ici lr miclFpe mihXRzn mNEMW23. ¤¨¦§©§¦§¨¦©§¥©©§¨¨

" EdfemWd"d`l dlFcB(fh ,hk `vIe):WExiR ,'dÎmW± §¤¥©§¨¥¨©¥¥¥¥
dlFcB'24כּו. §¨

WExitE"il` iWi` deNi"xTir dPd iM :oiprd , ¥¦¨¤¦¦¥©¨¦§¨¦¦¥¦¨
zpigAn `Ed WxFXd ,r"iA` zFnlFrd lM zEEdzd¦§©¨¨¨©¦©©¤¦§¦©

daWgn± KxAzi eiptl daWgnA dlrX dn EpiidC . ©£¨¨§©§©¤¨¨§©§¨¨§¨¨¦§¨¥
"mr `lA Kln oi`"25on ± "KFln` `p`" :xn`nkE , ¥¤¤§Ÿ¨§©£¨£¨¡§¦

mr zFnlFrd lM E`xape ElWlYWp z`Gd zg` daWgn©£¨¨©©©Ÿ¦§©§§§¦§§¨¨¨¦
.r"iA` zEwNgzd ihxR lM̈§¨¥¦§©§©¦©
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.16.(dcinrd zNtY gqFp)©§¦©¨£¦¨

.17.(mW aizp xi`iaE ,`i oOiq lkid zkxrn xF` ixF`nA `aEd)¨¦§¥©£¤¤¥¨¦¨§¨¦¨¦¨

.18.(dpWOA a cEnr sFq ,fl dhFq)¨©©¦§¨

כּו'"19. לׁשבּת מכֹון כו' "ּתביאמֹו מענין עֹוד fi):(ועּיין ,eh gNWA) ּפרק ְְְְְְִִִֵֵֵַָָ§©©ֶֶ
ּדכתּוּבֹות  ּפרק ה' סֹוף ּבאבֹות ב'. קי"ט, ּבתרא ּדבבא ח' ּפרק ב'. ס"ב, ְְְְִֶֶֶֶָָָָָ

ּכנגד  לּבֹו את "יכּוין מׁשנה על ּדברכֹות, ד' ּפרק ירּוׁשלמי חכמים". ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ"ׁשנּו
הּקדׁשים". קדׁש ִֵֶַָָֹּבית

נׂשא, ב'. רי"ז, דף ד', ּפרׁשה ּבּמדּבר ב'. קל"ד, ל"ח, ּפרׁשה ּתצּוה, ְְִֶַַַַָָָָָָָָֹרּבֹות:
ּפסּוק סֹוף א'. כ"ה, רּבה הּׁשירים ּבׁשיר ג'. רמ"ט, דף י"ב, c)ּפרׁשה ,c) ְִִִַַַָָָָָ

ּפתח " יצחק "רּבי הּמתחיל ּדּבּור דאיכה, ּובפתיחּתא ּדויד". ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָּכמגּדל
ּפסּוק סֹוף רּבה, הּׁשירים ּובׁשיר עבדּת". לא אׁשר ""ּתחת (i ,b) עּמּודיו ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

א'. עמּוד סֹוף קפ"ג, וּיׁשב, א', חלק זהר: ב'. כ"ב, דף כסף", ֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעׂשה
א'. רכ"א, ּדף ּפנחס, ְִַַָָָּפרׁשת

הרמ"ז  ּובפירּוׁש ב'. עמּוד סֹוף ער"ב, ּדף עקב, ּפרׁשת ידֹות": "ג' ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּומענין
a).ׁשם sirq zNigzA oOwl d`x) ידיכם "ׂשאּו ּפסּוק על ּׁשּכתּוב מה ועּיין ָ§¥§©¨¦§¦©¨¦ְְְֵֵֶֶַַַָָ

ּוראינה" "צאינה הּמתחיל ּבדּבּור Kli`e)):קדׁש", a ,`k mixiXd xiW oOwl) ְְְְִִֶֶֶַַָָֹ§©¨¦©¦¦¨¥¨

.20,c"Ei :zFpigA 'b md dkWnde zEhXRzde mEvnv ,dPd iM)¦¦¥¦§§¦§©§§©§¨¨¥§¦
md okle .d"ied mWC e"`e ,`"dmippFkOdWCwn"'d`EdW " ¥¨§¥£¨¨§¨¥¥©§§¦¦§¨¤

cr ,"WFcw" minrR 'b oipr oM mb Edfe .d"ied mWC dpFxg` 'd©£¨§¥£¨¨§¤©¥¦§¨§¨¦¨©
."FcFaM ux`d lk `ln" zFidl KWnPW ּבדּבּור ׁשּנתּבאר ּכמֹו ¤¦§¨¦§§Ÿ¨¨¨¤§ְְְִִֵֶָ

וׂשמחי" "רּני a).הּמתחיל ,el xF` dxFY)."ונקּדׁשּתי" ּפסּוק על ּובּביאּור ְְְִִִִַַָ¨ְְְִִֵַַַָ

'b" oiprl l"Pd zFpigA 'b zEkiIW K`zFciiR lr ,xnFl Wi " ©©¨§¦©©§¦§¨¨¥©©¦
WExitC ,mW awr zWxR f"nxd azMX dnci:Epiid'c ©¤¨©¨©©¨¨©¥¤¨§¥©©§

zFIzF`,d"ied mWiENOde`EdW d"ied mWCzFIzF` cEi. ¦¥£¨¨§©¦§¥£¨¨¤¦
Wiemi`ENin 'b" od ± d"n ,b"q ,a"r :zFci 'bmWC ,rEcie ." §¥¦¦¥¨§¨©§¥

'd `EdW ,dpiaA ± b"q mWe ,mWC c"Ei `EdW ,dnkgA ± a"r§¨§¨¤§¥§¥§¦¨¤
e"`e `EdW ,`"fA ± d"n mWe ,mWC dpFW`x'כו.( ¦¨§¥§¥©§¨¤¨

אּתה"21. "יהּודה ּפסּוק על ויחי, ּבפרׁשת מּזה: ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ(ועּיין
(` ,dn xF` dxFY)"בנֹות ׁשּתי "ּוללבן הּמתחיל ּבדּבּור וּיצא, ּובפרׁשת . ¨ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ
.((` ,bk xF` dxFY)¨

.22.(` sirq ,l zF` xF` ixF`n d`x)§¥§¥¨¦

ּבענין 23. הּמׁשּכן", פקּודי "אּלה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָועּיין
אּלה" ברא "מי `).ּפירּוׁש ,d icEwR lirl) ִֵֵֶָָ§¥§¥

.24.(a ,bpw ` wlg xdGA x`FaOM).'ע ּפרׁשה וּיצא ּברּבֹות ועּיין ©§¨©Ÿ©¥¤ְְֵֵֵַַַָָָ

.25xrW ,KlOd wnr .` ,gl aWIe iigA .a wxR dlE`Bd xtq ,miIgd xtq)¥¤©©¦¥¤©§¨¤¤©§¥©¥¤¥¤©¤¤©©
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xg` mFwnA x`AzPW FnkE,(xF` dxFY)על ּבׁשּלח , ּבפר ׁשת  §¤¦§¨¥§¨©¥¨ְְַַַַָָ

`)ּפסּוק ,eh)"מׁשה יׁשיר mIl:"אז dWAi oiAW Wxtdd oiprA , ִֶָָָֹ§¦§¨©¤§¥¤¥©¨¨©¨
uEgl mi`xp mpi` mIAW mi`ExAdW'כּוzpigA Epiide ± ¤©§¦¤©¨¥¨¦§¦©§©§§¦©

dWAIAW mi`ExAd oM oi`X dn .oi`A WOn lhAd WId©¥©¨¥©¨¨©¦©¤¥¥©§¦¤©©¨¨
cxtp xaC `Ed WId zpigAכּו'± WOn EdGW mW oiIre . ©¥¨¨¦§¨§©¥¨¤¤©¨§¦©

.oziel zpigA `Ed iel iM Epiide ,mIel§¦¦§©§¦¥¦§¦©¦§¨¨
Epgpe" FA xn`PW ,dWn zpigA oM mB EdfednEpiide ," §¤©¥§¦©Ÿ¤¤¤¡©§©§¨§©§

"EdiziWn miOd on iM"(i ,a zFnW). ¦¦©©¦§¦¦§

xn`p df lre(aÎ` ,mW)KlIe" :iel ziAn Wi`'כּו, §©¤¤¡©¨©¥¤¦¦¥¥¦
xdYe40clYe'כּו" WExiR ,"Wi`ziAnieloiprM Edf ," ©©©©¥¤¥¦¦¥¥¦¤§¦§¨

mrRd"deNiiWi`." ©©©¦¨¤¦¦
,"cg`"A FWtp xFqnl zpigA `Ed df KxC lr dPde§¦¥©¤¤¤§¦©¦§©§§¤¨

lhAdl `EdWdf ici lre ,`EdÎKExA sFqÎoi` xF`A ¤§¦¨¥§¥¨§©§¥¤
Wil oi`n inipR cEgi KWnp'כּו. ¦§¨¦§¦¦¥©¦§¥

Îz`ixwAW `Oi`eÎ`A`c inipR cEgId zilkY ,dPde§¦¥©§¦©¦§¦¦§©¨§¦¨¤¦§¦©
`EdW ,rnW,p"Efl oigFn KiWndl `Ed ,d"i cEgi oipr §©¤¦§¨¦§©§¦¦§

cEgi didi p"EfA ok FnMW ,EpiidC .d"e cEgi zFidl¦§¦§©§¤§¥§¦§¤¦
'oinlr lM aaFQ'n dkWndd `ide .l"Pd xEAige§¦©©§¦©©§¨¨¦¥¨¨§¦
Fwn `id zEklOd iM ,d`ixaA 'oinlr lM `Nnn'A¦§©¥¨¨§¦¦§¦¨¦©©§¦¨

.r"iac§¦©

xdGA aEzMX dn Epiide(' ב קע"ח , (ּדף  קרח  lrּפר ׁשת  §©§©¤¨©Ÿ©ַַַָָֹ©
ieNd care" wEqR`Edxn` Y`c dnM" ± "(dl ,c oPgz`e): ¨§¨©©¥¦§¨§©§¨¥¨¤§©©

iM''miwl`d `Ed 'd`xwPW ± cgi p"Ef xAgl ,WExiR ." ¦¨¡Ÿ¦¥§©¥©©¤¦§¨

."miwl` ± died". ׁשם " מל ּב"מקּדׁש ׁשּכתב  zcFareּוכמֹו £¨¨¡Ÿ¦ְְְִֶֶֶַַָָ©£©
.df xEAige iEEil KiWndl ± ieNd©¥¦§©§¦¦§¦¤

z` gTIe iel ziAn Wi` KlIe" :oM mB aEzMX dn Edfe§¤©¤¨©¥©¥¤¦¦¥¥¦©¦©¤
iel zAzA" z`xwPW ,zEkln zpigA `idW ,"41± "iel ©¥¦¤¦§¦©©§¤¦§¥©¥¦

Dl EpiwY `Oi`e `A`C"'כּוxdGaE ּתחּלת ". ק "ד , ּדף  מׁשּפטים , §©¨§¦¨§¦¨©Ÿ©ְְִִִַַָ

א ' lFkc`".עּמּוד  `xEAg ± iel" : ַ¥¦¦¨§¨

"mA YxAce" ici lr Epiid ,Ff dkWnd oipre(f ,e oPgz`e) §¦§¨©§¨¨©§©§¥§¦©§¨¨¨¤§©©

dxFY ixacA ±42. §¦§¥¨

xg` mFwnA x`AzPW dn oiIre(` ,e icEwR lirl)wEqR lr §©¥©¤¦§¨¥§¨©¥§¥§¥©¨
(`k ,gl icEwR)ciA mIeld zcFar"xnzi`'כּו"xnzi`" :"oFWl ± §¥£©©§¦¦§©¦¨¨¦¨¨§

xnz`f`" ,`xnBAWExAcp"'d i`xi(fh ,b ik`ln)dpWOd ip`" , ¦§©¤©§¨¨¨¦§§¦§¥©§¨¦£¦©¦§¨
"LitA zxAcOd43. ©§©¤¤§¦

,p"EfA mB l"Pd xEAige iEEil mikiWnn df ici lre§©§¥¤©§¦¦¦§¦©©©§
Îz`ixwA "cg`"A FWtp xFqnl dNgzOW ici lr Epiide§©§©§¥¤¦§¦¨¦§©§§¤¨¦§¦©

rnW'44כּו. §©

miOd on" EdfeEdziWnoilf`c `Oi ipEp" :oiprkE ," §¤¦©©¦§¦¦§¦§¨¥©¨§¨§¦
`YWAiA"45ici lr Epiide .df lEHiA dHnl mB KiWndl , §©¤§¨§©§¦©§©¨¦¤§©§©§¥
dxFYd'כּוFnkE ."Lici EppFM 'c` WcTn" oipr Edfe . ©¨§¤¦§¨¦§¨©§§¨¤§

x`AzPW(a ,bn xdA oOwl)wEqR lr(a ,ek xdA)"iWCwnE ¤¦§¨¥§©¨§©©¨§©¦§¨¦
zpigA EdGW ,"E`xiYdxFYd. ¦¨¤¤§¦©©¨

"dxFz ihETl"A oiIre[l"fix`dl]wEqR lr dixkfA ,(h ,ci): §©¥§¦¥¨§©£¦©¦§©§¨©¨
± "didi `Edd mFIA"cizrNW± p"Ef mdW ,d"e zpigA , ©©¦§¤¤¤¨¦§¦©¤¥

oirix oixY" ± d"i zpigaA oM mB Eidi'כּוaEzMW Edfe ." ¦§©¥¦§¦©§¥¥¦§¤¤¨
xdGA' ב עּמּוד  סֹוף קפ"ג, ּדף  וּיׁשב, א ', `O`חלק zxAgz`C" : ©Ÿ©ֵֵֶֶַַַ§¦§©¨©¦¨

"`cgM Eede `YxaA46. ¦§©¨©£©£¨

zpigAn md mIelC rnWn zFnFwOd aFxA ,dPde§¦¥§©§©§©¦§¦¦¥¦§¦©
"qCxR"A aEzMW FnkE .dxEaB.לוי ּבער ixF`n"aEׁשם  §¨§¤¨©©§¥ְִֵֵֶָ¦§¥

"xF`י"ד סעיף למ"ד , :אֹות ִֶָָ

± ipini ew lM ,il` aFxTde .dxEaba F` dpiaA iel¥¦§¦¨¦§¨§©¨¥©¨©§¦¦
iel ± il`nU ew lke ,odM'כּוokle ,zFxEaB iPin 'b Wie . Ÿ¥§¨©§¨¦¥¦§¥¦¥§§¨¥

.ixxnE oFWxB ,zdw :zFgRWn 'b Wi.ל ׁשֹונֹו ּכאן  עד ¥¦§¨§¨¥§§¨¦ְַָ

zpigAn md mIeldC :zFrCd ipW aXiil xWt`ezrC §¤§¨§©¥§¥©¥§©§¦¦¥¦§¦©©©
zpigAn mbedxEaBdxEabEÎcqg llFM zrCd iM ,47Wie , §©¦§¦©§¨¦©©©¥¤¤§¨§¥

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

את 39. "צו ּפסּוק על ּפנחס, ּבפרׁשת – אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ(ּוכמֹו
יׂשראל"). ְְִֵֵָּבני

.40.(dX`d)¨¦¨

.41.(`n ,a xF` ixF`n d`x)§¥§¥

.42.(` ,`k zFkxA)§¨

.43.(`xwIe zWxR Wix mixWin ciBn)©¦¥¨¦¥¨¨©©¦§¨

הּזה 44. בּיֹום "ּכי הּמתחיל ּבדּבּור אחרי, ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ(ועּיין

ּבאריכּות). ׁשם עּיין כו'". ּבם "ודּברּת וענין ּבפירּוׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָיכּפר",

.45.(zEnCw`A .FzNigzA `k oETY xdf ipEwY .a ,ftw b wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤¦¥Ÿ©¦¦§¦¨©©§¨

מה 46. ועּיין בת". וׂשמחי "רּני הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָועּיין
בּיֹום  "והיה ּפסּוק על א', קע"א ּדף ׁשלח ּפרׁשת הּזהר ּפי על ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּׁשּנתּבאר
חלק  ּבּזהר לוּים, מענין עֹוד ועּיין כו'". מיר ּוׁשלים חּיים מים יצאּו ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹההּוא

ב'. עּמּוד י"ח, ּדף ׁשמֹות, ְַַב',

.47.(b"n wxR sFq .b wxR sFq `ipY .b wxR `awEpd oETiY xrW miIg ur d`x)§¥¥©¦©©¦©§¨¤¤©§¨¤¤¤¤
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מדרגת 48. ּכן ּפירׁש ז"ל ׁשהּוא אּלא קרח, ּפרׁשה סֹוף הרמ"ז ּפירׁש ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכן
יצהר". ּבן קרח "וּיּקח ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹקהת.

כּו'", נפׁשי ּתגל כּו' אׂשיׂש "ׂשֹוׂש הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָועּיין
כּו'". לראׁשי ּתחת "ׂשמאלֹו ּבחינת הּוא הּׁשנה ְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹׁשּבראׁש

קפ"ג 49. א'. קע"א, ג': חלק ּבּזהר הּוא": הּלוי "ועבד מענין עֹוד ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ(ועּיין
ב', עּמּוד ר"נ, דף ּפנחס, ּפרׁשת ּבּזהר עֹוד ועּיין א'. קי"ד, ב', חלק ְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹב'.

כו'". לוי מּבית איׁש וּיל" ּפסּוק ִִִֵֵֵֶַַָעל

קנ"א, ּבדף ,ּבהעלֹות ּובפרׁשת קרח. ּפרׁשת סֹוף הרמ"ז ּבפירּוׁש ְְְְְְֲֵֵַַַַַַַַָָָָָֹועּיין
ּפסּוק  על ק"נ, ּבדף מיּניּה ּולעיל כו'". הלוּים את "קח ּפסּוק על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָע"ב,
ּב"לּקּוטי  ועּיין ."ידי ּכֹוננּו אד' "מּקדׁש ּבענין ,"ל זבל ּבית בניתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻ"ּבנה

ּפרק [l"fix`dl]תֹורה" ּבינֹונים" ׁשל ּב"ספר הּובא יחזקאל, ּבתחּלת ָ§©£¦©ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
a)):חמּׁשים ,r sC) ֲִִ©

הלוּים 50. עבֹודת כו' הּמׁשּכן פקּודי "אּלה ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ(ועּיין
Kli`e)).כּו'" ` ,b icEwR lirl)§¥§¥¨¥¨

הּמׁשּכן".51. פקּודי "אּלה הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָועּיין

.52.(Kli`e b dpWn ,bi wxR dxivi xtq d`x)§¥¥¤§¦¨¤¤¦§¨¨¥¨

.53dxivi xtql c"a`xd znCwd d`x .b"k aizp 'd wxR sFq a"i xrW qCxR)©§¥©©¤¤¨¦§¥©§¨©¨©£©§¥¤§¦¨

.(b ,a

מים"54. "ּוׁשאבּתם הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה miWExC(ועּיין oOwl) ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ§©¨§¦

.((c ,gr zFMEql§
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oFWl"dtiq`± רׁש"י " ׁשּכתב  Fciּכמ ֹו lre FAW ,Epiide . §£¥¨ְִֶַַָ§©§¤§©¨
.dlrnl llMil 'oivFvip g"Rx'd miWPMznE mitq`p¤¡¨¦¦§©§¦¨©©¦¦¦¨¥§©§¨

ci" `xwp oklednxddHnln oivFviPd DiAbnE mixOW ," §¨¥¦§¨¨¨¨¨¤¥¦©§¦©©¦¦¦§©¨
.dlrn dlrnl cr dHn©¨©§©§¨©§¨

ok FnkEmc`AmilkA `Ed xExiAd xTir ,miInipR± §¥§¨¨¦©©¥§¥¦§¦¦¦
xxAzpe `MnFhv`A qpkp lk`OdW :`cake `Ale `gFn¨§¦¨§©§¨¤©©£¨¦§¨¨¦§§¨§¦§¨¥
caMl dlFr xgaEOde ,uEgl dgcp zlFqRd f`e ,mẄ§¨©§¤¦§¤©§©§¨¤©¨¥
zEIg mW dUrpe gFOl dlFr aNdnE ,mC mW dUrpe alë¥§©£¤¨¨¥©¥¤©©§©£¤¨©

Wtpl57llkp ± df zEIg gkA cnFle lNRzn `EdWkE . ¨¤¤§¤¦§©¥§¥§Ÿ©©¤¦§¨
.zEwl`A zEIgd: ©©¨¡Ÿ

.xESiw.oMWOd z` oi`UFp Eid mIel zFgRWn dWlXW oipr ¦¦§¨¤§Ÿ¨¦§¨§¦¦¨§¦¤©¦§¨
`Al ,`gFn ± miinipRd mixa` :WtPA oMWOd zpigA WIW¤¥§¦©©¦§¨©¤¤¥¨¦©§¦¦¨¦¨
iWxw ± zpigA md zFnvr ;oMWOd ilM znbEC ± `cake§©§¨§©§¥©¦§¨£¨¥§¦©©§¥
zpigA ± zFnvr oipre .zFrixi znbEC ± xUaE xFr ;oMWOd©¦§¨¨¨§©§¦§¦§¨£¨§¦©
zpigA ± zFrixie .lEHiaE d`xi zpigA ,"micnFr miWxw"§¨¦§¦§¦©¦§¨¦¦¦§¦©

`Al `gFnE ."micnrd oiA mikldn"'כּוdnkgA" dxFYd wqr ± ©§§¦¥¨Ÿ§¦¨¦¨¥¤©¨§¨§¨
."ExixAz`: ¦§§¦

Edfe .coipr oM mB"xFn"idW ,drivwE xFn" zxhTA d §¤©¥¦§¨¤¨¨©§Ÿ¤§¦¨
".כּו'

.xExiA zpigA oM mB `Ed inipRdÎgAfn iAB lrW zxhTdW)¤©§Ÿ¤¤©©¥¦§¥©©§¦¦©¥§¦©¥
ixzM `"i"n xxalE zFlrdl Eid zxhTd ipnnq `"iW rcFPM©¨¤©§¨¥©§Ÿ¤¨§©£§¨¥¦¦§¥

"`zEa`qn58(. §¨¢¨

"dgWOd onW" iAB dxFYA aEzM "xFn" xTire,l `VY) §¦¨¨©¨©¥¤¤©¦§¨¦¨

(bk,W`x minUA Ll gw dY`e" :xFxCÎxn."zF`n Wng §©¨©§§¨¦Ÿ¨§£¥¥
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ואתחּנן.55. ּפרׁשת ריׁש ג', חלק ּבּזהר – "עֹומדים" מענין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹועּיין
א'. עּמּוד קפ"ג, ּדף ּתצּוה, ְְֶַַַַָָּובפרׁשת

מׁשה"56. "וּיקהל הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה .ועּיין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ועּיין 57. ער". ולּבי יׁשנה "אני הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ(ועּיין
ב'). קס"א, ׁשלח, ּפרׁשת ג', חלק ְֵֶַַַָָֹזהר

ּבּזהר ועּיין א')58. עּמּוד רי"ט, (ּדף וּיקהל ּפרׁשת סֹוף ב', Y`חלק : ְְֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹ¨
zxhwc `caFrl `zFlv oiA dn ifg'כו.mW riwxd xdfaE . £¦©¥§¨§¨¨¦§Ÿ¤§Ÿ©¨¨¦©¨

f"nxdaE('ב עּמּוד מ' (ּבדף ּבא ּפרׁשת d`lrddסֹוף oiprn , §¨©©ְַַַָָֹ¥¦§¨©©£¨¨
.zxhTd ici lrW xExiAde.('ב עּמּוד קע"ז, (ּדף קרח ּובפרׁשת §©¥¤©§¥©§Ÿ¤ְַַַַָָֹ

ב'). עּמּוד ל', (ּדף צו ּפרׁשת ג', חלק ֵֶַַַַַַָָֹּובּזהר

הּמזּבח" חנּכת "זאת הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה `).ועּיין ,hk oOwl) ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֻ§©¨

ּבני" ריח "ראה הּמתחיל ּובדּבּור מים". "ּוׁשאבּתם הּמתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַּוּבדּבּור
.(a ,k xF` dxFY)¨

:ixxn oipr xE`ial oM mB dnCwdd ligzn Kli`e o`Mn dPde§¦¥¦¨¨¥©©§¦©©§¨¨©¥§¥¦§¨§¨¦



c"agרלח i`iyp epizeax zxezn

:oiprde§¨¦§¨
'rEci' dIg mCn dUrPd mUFA `Ed xFOd iM¦©¤©©£¤¦©©¨¨©

WxwPW59"alg dUrpe xkrp mC" KxC lr `Ede ,60Epiid , ¤¦§¨§©¤¤¨¤¡¨§©£¤¨¨©§
`itMz` ici lr aFhl rxd KRdpe xxAzPX dn©¤¦§¨¥§¤§©¨©§©§¥¦§©§¨
EpiidC ,"ggip gix" zpigA dGn dUrp f`e .`kRdz`e§¦§©§¨§¨©£¤¦¤§¦©¥©¦Ÿ©§©§
ÎdnkgA `EdÎKExA sFqÎoi` xF` KiWndl o"n z`lrd©£¨©©§©§¦¥¨§¨§¨

.d`Nir¦¨¨

,oigFOA xi`YW ,WtPd z` aiWOW gixd FnkE§¨¥©¤¥¦¤©¤¤¤¨¦©¦
o"n z`lrd ici lr ok FnM ,z`U xziA ,dpiaEÎdnkg̈§¨¦¨§¤¤§¥§¥©§¥©£¨©©
mc`d zcFar ici lr dHnln xxaPW mixExiAn¦¥¦¤¦§©¦§©¨©§¥£©¨¨¨
df ici lr zFidl "gixl" dlFr ± `kRdz`e `itMz`A§¦§©§¨§¦§©§¨¤§¥©¦§©§¥¤
,KxAzi FzEdnE FzEnvrn dkWnde gEx zgp ,"gFgip"¦©©©§©§¨¨¥©§¨¦§¨¥

.dpiaEÎdnkg zpigaA¦§¦©¨§¨¦¨

xdf ipETizA xn` ,Fnvr cSn iM("EdIl` gzR" ,dnCwdA): ¦¦©©§¨©§¦¥Ÿ©©©§¨¨¨©¥¦¨

`le oian ,`rici dnkga `le miMg"'כּוickA okle ." ©¦§Ÿ§¨§¨§¦¨¥¦§¨§¨¥¦§¥
`xwp FzFidl ± dpiaEÎdnkgA xF`d zkWnd didIW¤¦§¤©§¨©¨§¨§¨¦¨¦§¦§¨

"mkg" mWAzEliv`cÎdnkg `idW ± "`rici dnkgA")61,( §¥¨¨§¨§¨§¦¨¤¦¨§¨©£¦
d`lrde "gix" zpigA ,zxhw ici lr zFidl Kixv̈¦¦§©§¥§Ÿ¤§¦©¥©§©£¨¨

"xFn" ± dlrnlÎdHnln'כּוoixXwzn df ici lr , ¦§©¨§©§¨©§¥¤¦§©§¦
FzEdnE FzEnvr xF` dlbp didIW ,WtPd z` oiaiWnE§¦¦¤©¤¤¤¦§¤¦§¤©§¨

.zEliv`A zFxF` siqFdl§¦©£¦

" EdfezxhwoFWl ± "xEXiw"`zEpnidnc `xEXw" ,62, §¤§Ÿ¤§¦¦¨¦§¥§¨
" mEBxY iMxFWwYe"ipW Fci lr(gk ,gl aWIe)" ±zxhwE ¦©§©¦§©¨¨¦©¥¤§¨©

aEzMX dn KxC lr Epiide ."Dici lr(l ,cn WBIe)FWtpe" : ©§¥§©§©¤¤©¤¨©¦©§©§
dxEWwozpFdi Wtpe" :xn`p cece ozpFdiA oke ."FWtpa §¨§©§§¥¦¨¨§¨¦¤¡©§¤¤§¨¨
dxWwp) "FWtpM ozpF[d]i Edad`Ie ,ceC WtpA' א ּבׁשמּואל ¦§§¨§¤¤¨¦©¤¡¨¥§¨¨§©§ְִֵ

א') י"ח , aEzMXסימן dn KxC lr Edfe .(ci ,`v miNdY)ia iM" : ִָ§¤©¤¤©¤¨§¦¦¦¦
wWg'כּו." ¨©

zFAxA oiIre'פ ּפרׁשה dAgוּיׁשלח  lW zFpFWl dWlWA" ,כּו': §©¥§©ְִַַָָָ¦§Ÿ¨§¤¦¨
dvitg[a]E dwiWgA ,dwiacA'ׁשם .".כּו עּיין ¦§¦¨©£¦¨©£¦¨ֵַָ

" oipr EdfemixEWTde"awril(an ,l `vIe)WExiR ± §¤¦§¨§©§¦§©£Ÿ©¥¥¥
:"mixEWTde"xWwpe hlwPWxF` zXEcw mkFY KFzA §©§¦¤¦§©§¦§¨§¨§©

hFOY lA cziM `EdÎKExA sFqÎoi`63. ¥¨§¨¥©¦
"ExFxC xnKiWndl `Ed ,dgWOd onWAW " ¨§¤§¤¤©¦§¨§©§¦

zENBzde dkWnd zFidl ,EpiidC .dHnlÎdlrnln¦§©§¨§©¨§©§¦§©§¨¨§¦§©
.dgWOd onWAW ipXd xFn ici lr Edf ,dHnl dnkgdn¥©¨§¨§©¨¤©§¥©¥¦¤§¤¤©¦§¨

dnkg zpigA `id onW64onW" aEzMW dn oipr Edfe . ¤¤¦§¦©¨§¨§¤¦§¨©¤¨¤¤
) "al gOUi zxhwE(' ט כ"ז , סימן .65ּבמׁשלי §Ÿ¤§©©¥ְְִִֵָ

" WExitEall"fx xn`nM Epiid ,"(a ,ek ziprY)mFiaE" : ¥¥©§§©£©©©©£¦§
zgnUFAl"(`i ,b mixiXd xiW)df" ±WCwOd ziA oipA." ¦§©¦¦©¦¦¤¦§©¥©¦§¨

xn" WExitExFxCoFWl ± "zExigzExg" KxC lr .66 ¥¨§§¥©¤¤¨
"zFgENd lr67. ©©

,zFrQn a"n ici lr dUrp did l"Pd mixExiAd lke§¨©¥¦©©¨¨©£¤©§¥©¨
zpigA md dipge driqPd oipr iM ,"EpgIe [..] ErqIe"©¦§©©£¦¦§¨©§¦¨©£¨¨¥§¦©
`le ihn" zpigA md mWxWA dlrnlE .aFWeÎ`Fvẍ¨§©§¨§¨§¨¥§¦©¨¥§¨
drRWdd KWnp ,`weC aFWeÎ`Fvx ici lre ."ihn̈¥§©§¥¨¨©§¨¦§¨©©§¨¨

KixvW alEl FnM ,mixExiAderEprp`weC68.iYW"A oke) §©¥¦§¨¤¨¦©£©©§¨§¥¦§¥
("cixFnE dlrn ,`ianE KilFn" :miUak ipW iAB lr "mgNd. ©¤¤©©¥§¥§¨¦¦¥¦©£¤¦
`weC df ici lre ,aFWeÎ`Fvx zpigA oM mB `Ed xW £̀¤©¥§¦©¨¨§©§¥¤©§¨

dkWndd KWnp'69כּו. ¦§¨©©§¨¨
ivr" mdW ,miWxTd z` mi`UFp Eid ixxn ipA dPde§¦¥§¥§¨¦¨§¦¤©§¨¦¤¥£¥
zpeEkA rEci dPde .d`YYÎd`xi zpigA ,"micnFr miHW¦¦§¦§¦©¦§¨©¨¨§¦¥¨©§©¨©
zFIzF` 'c iM ."sFQA d`xie W`xA d`xi" :d"ied mW¥£¨¨¦§¨¨Ÿ§¦§¨©¦¦
Îd`xIW ."EligcE Enigx ,EnigxE EligC" :md mXd©¥¥§¦§¦§¦§¦¤¦§¨
zFpigA 'an mB dlrnNW ,dnkg zpigA `Ed d`Nir¦¨¨§¦©¨§¨¤§©§¨©¦§¦
Edfe ."Enigx"n dHnl `Ed d`YYÎEligcE .Enigx§¦§¦©¨¨§©¨¥§¦§¤
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.59mipF`Bd EWxiR oMscl miWExiRd wlg ,zFkxA mipF`Bd xvF` d`x) ¥¥§©§¦§¥©©§¦§¨¥¤©¥¦§©

(oF`B i`d ax mWA ` ,bnazM o"Anxde .(bk ,l `VY)mixg`W , §¥©©§§¨©§©¨©¦¨¤£¥¦
oiIre ?d`nh dIg mC WcTd onWaE zxhTA qpMi Ki` :EWwd¦§¥¦¨¥©§Ÿ¤§¤¤©Ÿ¤©©¨§¥¨§©¥

.uxiYX dn mW.(רי"ו (סימן חיים אֹורח ּבטּור ועּיין ¨©¤¥¥ְְִִֵַַַָ

.60.(onqp mWe .a ,e zFxFkA)§§¨¦§¨

א 61. ּבמקֹום ׁשּנתּבאר –ּכמֹו כּו'" אחד עם "הן הּמתחיל ּבדּבּור חר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
נח. ְַַָָֹּבפרׁשת

.62.(a ,el ,ev xdf)Ÿ©©

מּזה 63. ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ב'. קס"ב, וּיצא, א', חלק ּבּזהר מּזה ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ(עּיין
תּדר" ּכי "ואּׁשה הּמתחיל c).ּבדּבּור ,l xAcOA) על ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ְְְִִִִִַַָֹ©¦§¨ְְִֵֵֶַַַָ

כו'"). את "ואהבּת הּמתחיל ּובדּבּור יׂשראל". ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּפסּוק

.64.(g"n oOiq o"iW zF` xF` ixF`n) הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה (ועּיין §¥¦¦¨ְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
כו'". מֹורי אריתי וכּו' לגּני ְְִִִִִַָָ"ּבאתי

xFn` zWxR xdGA f"nxd WExitA oiIre('א עּמּוד פ"ט, ,(ּדף §©¥§¥¨©©©Ÿ©¨¨©¡ַַ
Î`gFOn `Ed dgWOd onWCd`nizq,dr sC ,bp wxR `ipY d`x) §¤¤©¦§¨¦¨§¦¨¨§¥©§¨¤¤©

(`,xdA zWxR "`pnidn `irx"A azMW EdGWe עּמּוד . ק"ט, ּדף §¤¤¤¨©§©£¨§¥§¨¨¨©§©ַַ

`zב' YWCwe' :DA xnY`C ,`l`nUc `xhQn Edi`C" :§¦¦¦§¨¦§¨¨§¦§©¨§¦©§¨¤
Î`gFnA WAElOd wiYrcÎdxEaB zpigAn Epiide ."'mIeld©§¦¦§©§¦§¦©§¨§©¦©§¨§¨

."mIeld z` YWCwe" zpigA KWnp mXOW ,d`nizq§¦¨¨¤¦¨¦§¨§¦©§¦©§¨¤©§¦¦
עֹוד הרמ"ז ׁשּכתב ׁשם [A]ּוכמֹו ה"רעיא־מהימנא" ּבפירּוׁש ּתּׂשא, פרׁשת ְֶַַַָָ§ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָ

א' עּמּוד ּתחּלת קפ"ח, .ּדף ְִַַַ

(ּדף 65. צו ּובפרׁשת א'). עּמּוד ח', (ּדף וּיקרא ג' חלק ּבּזהר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹוכדפירׁש
עמּוד  סֹוף נ"ח, (ּדף אחרי ּובפרׁשת ב'). עּמּוד ל', ודף א'. עּמּוד ְְֲֵַַַַַַַָָל"ד,

ב').

.66wqFrW in `N` oixFg oA Ll oi`X ,zExg `N` zExg ixwY l`" :a ,e zFa`)¨©¦§¥¨¤¨¥¤¥§¤¦¤¨¦¤¥

.("dxFY cEnlzA§©§¨

"הּמל ּוב"עמק .67.(b cEOr sFq gr sc .d"n wxR `ni`e `A` xrW):WxiR ְֵֶֶֶַ©©©¨§¦¨¤¤©©¥¥
.dpiAA xi`Od "`A`ÎcFqi Epiid" ועּיין מר. ער ּב"ּפרּדס" ועּיין ©§§©¨©¥¦©¦¨ְְְֵֵֵֵֶַַַַֹ

עּמּוד  סֹוף צ"ו, ודף ב'. עּמּוד צ"ה, (ּדף ל ל ּפרׁשת סֹוף א', חלק ְְֵֶֶַַַַַַָָֹזהר
א').

.68.(g ,`"xz oOiq miIg gxF` KExr oglW d`x)§¥ª§¨¨©©¦¦¨

הּיהּודים").69. "וקּבל ּפסּוק על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ(עּיין



רלט c"ag i`iyp epizeax zxezn

"sFQA dnkg ,W`xA dnkg"70. ¨§¨¨Ÿ¨§¨©

"Eixxnci" `Ed "dwfgd" ,"Fl`nU,"iW`xl zgY §¨¦¨©£¨¨§Ÿ©©§Ÿ¦
xi zpigA l` d`YYÎd`xId zpigA xAgOW,d`NirÎd` ¤§©¥§¦©©¦§¨©¨¨¤§¦©¦§¨¦¨¨
`xwp okle .miWxTd z` mi`UFp Eid okl,ixxnmW lr ¨¥¨§¦¤©§¨¦§¨¥¦§¨§¨¦©¥

.cgi xFOd 'a EN` xAgn `Ed iM ,l"Pd 'xFn' minrR 'a§¨¦©©¦§©¥¥©¨©
,dlrnlÎdHOn zpigA `idW ,'zxFhTAW xFn' ,Epiid©§¤©§¤¤¦§¦©¦©¨§©§¨
onWAW xFn' KM xg` dNBzp df ici lre ± o"n z`lrd©£¨©©§©§¥¤¦§©¤©©¨¤§¤¤
onW" zpigA ,zEliv`AWÎdnkg zENBzd ,'dgWOd©¦§¨¦§©¨§¨¤©£¦§¦©¤¤

"Wcw zgWn(dk ,l `VY)oFilrÎlEHiA ,d`NirÎEligC ,71.: ¦§©Ÿ¤¦¨§¦¦¨¨¦¤§

.xESiwzpigA ,dlrnlÎdHOn d`lrd `Ed zxhw oipr) ¦¦§¨§Ÿ¤©£¨¨¦©¨§©§¨§¦©
± "dgWOd onW" KM xg` df ici lre .xFn did FaE ."gix"¥©¨¨§©§¥¤©©©¤¤©¦§¨
xi`Od wiYr zx`d ± "xFxC xn" FA dide .dHnlÎdlrnln¦§©§¨§©¨§¨¨¨§¤¨©©¦©¥¦
.dpiAA xi`Od `A`ÎcFqi oke .dkWnd zFidl d`nizqÎ`gFnA§¨§¦¨¨¦§©§¨¨§¥§©¨©¥¦©¦¨
'a xAgOW Epiid ixxn zpigaE ."al gOUi zxhwE onW" Edfe§¤¤¤§Ÿ¤§©©¥§¦©§¨¦©§¤§©¥

.(onWe zxhwC ± l"Pd "xn" zFpigA: §¦¨©©¦§Ÿ¤§¤¤

ipaE .dz` mi`UFp Eid oFWxBoMWOd zFriximdW , §¥¥§¨§¦¤§¦©¦§¨¤¥
d zpigAmitiTOxn`p mdaE .(fk ,c `Up)oxd` iR lr" : §¦©©©¦¦¨¤¤¡©¨Ÿ©¦©£Ÿ

eipaE'כּוzlkY"n Eid zFrixId iM dXWכּו'", cbp ± " ¨¨¦©§¦¨¦§¥¤¤¤¦¨
.zFCn¦

?mitiTn zpigaA zFCOd WxW dOl oiadl ,dPde§¦¥§¨¦¨¨Ÿ¤©¦¦§¦©©¦¦

:oiprde§¨¦§¨

md zFCOdW zFid mr iMlkVdn miclFpici lrW , ¦¦¡¤©¦¥¨¦¥©¥¤¤©§¥
'oinlr lM `Nnn' `EdÎKExA sFqÎoi` zNEcbA opFAzOW¤¦§¥¦§©¥¨§©¥¨¨§¦
zFidl zFCOd miclFp df ici lr ± 'oinlr lM aaFq'e§¥¨¨§¦©§¥¤¨¦©¦¦§
dlrnl md zFCOd xFwnE WxW mpn` ;WtPdÎzFlM§©¤¤¨§¨Ÿ¤§©¦¥§©§¨

d on Epiid ,lkVdnoFvxdlrnl `EdW ,WtPAW ¥©¥¤©§¦¨¨¤©¤¤¤§©§¨
.dpiaEÎdnkg ,lkVdn¥©¥¤¨§¨¦¨

,dpiaEÎdnkgn miclFp `"fC zFCOd ,dlrnl oke§¥§©§¨©¦§¨¨¦¥¨§¨¦¨
mdW ,oiRp`ÎKix`C z"bgn ± oxFwnE oWxW mpn`̈§¨¨§¨§¨¥©©©£¦©§¦¤¥

xdGA mi`xwPd ode .xzM `xwPd ,oFvxAWÎzFCOdb wlg) ©¦¤¨¨©¦§¨¤¤§¥©¦§¨¦©Ÿ©¥¤

(a ,hnx,"mixd" mi`xwp zFCOd iM ,"`kFWg ixEh"¥£¨¦©¦¦§¨¦¨¦
ixEh" mi`xwp oFvxAWÎzFCnE`kFWgmdW itl " ¦¤¨¨¦§¨¦¥£¨§¦¤¥

lkVdn dlrnl.mibVEn mpi`e± zFCOd WxW okle) §©§¨¥©¥¤§¥¨¨¦§¨¥Ÿ¤©¦
"ipwAgY Fpinie" ,mitiTn zpigAn72.( ¦§¦©©¦¦¦¦§©§¥¦

z"bgn `Ed `"fCÎzFCOd yxXW iR lr s` ,dPde§¦¥©©¦¤Ÿ¤©¦§¨¥©©
,mdxa` FnkE .mdipiA KFxr oi` df lM mr ,oiRp`ÎKix`C©£¦©§¦¦¨¤¥£¥¥¤§©§¨¨

Fnvr lr xn` ,`"fCÎcqg zpigAn didW(fk ,gi `xIe): ¤¨¨¦§¦©¤¤§¨¨©©©§©¥¨

FnM `Ed cqgd xFwn iAbNW ,xnFlM ,"xt`e xtr ikp`e"§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤§©¤§©¥§©¤¤§
zEInvr iAbl sxUPW xg` urd on x`WPW xt`d Kxr¥¤¨¥¤¤¦§¨¦¨¥©©¤¦§¨§©¥©§¦
iAbl `"fCÎcqgd Kxr Kke ± llM KxrA Fpi`W ,urd̈¥¤¥§¥¤§¨§¨¥¤©¤¤§¨§©¥
zpigA wx `Ed oiRp`ÎKix`C cqg iM .oiRp`ÎKix`C cqg¤¤©£¦©§¦¦¤¤©£¦©§¦©§¦©

WxWe xFwn.WOn zFCn `le ,zFCOd ¨§Ÿ¤©¦§Ÿ¦©¨

lGOdn KWnPd ,gERYd zEwizn ,lWn KxC lr FnkE)§©¤¤¨¨§¦©©©©¦§¨¥©©¨
lcB Fl xnF`e FA dMOd73zEwizOd zEdnE Kxrn lGOdA oi`W , ©©¤§¥§¨¤¥§©©¨¥¥¤©¨©§¦

inWBzEwiznE zEaixr lWn KxC lr `Ed mW `N` , ©§¦¤¨¨©¤¤§©£¥§¦
miIpgExKxC lr KM ± inWB zEwizn dUrp zElWlYWdaE , ¨¦¦§¦§©§§©£¤§¦©§¦©©¤¤

wx mdW ,xzMAWÎzFCOd iAbl zEliv`CÎzFCn Kxr oi` ,lWn̈¨¥¥¤¦©£¦§©¥©¦¤©¤¤¤¥©
.zFCOd WxWe xFwn̈§Ÿ¤©¦

" oipr Edfea`mingxd`EdW Epiid ,"xFwnzCnl WxWe §¤¦§¨¨¨©£¦©§¤¨§Ÿ¤§¦©
mingxd" la` ,a`ongxdzCnA ongx `EdW Epiid "zEpngx ¨©£¦£¨¨¨©£¨©§¤©£¨§¦©©§¨

WOna`" mixnF` okle .zEliv`C zFxitq xUrA Epiide . ©¨§©§§¤¤§¦©£¦§¨¥§¦¨
mixERMd mFic dlirpA oke ,sqEn zNtzA "mingxd74.( ¨©£¦¦§¦©¨§¥¦§¦¨§©¦¦

± oxFwnE oWxWl `"fCÎzFCOd z` xAgl icM ,dPde§¦¥§¥§©¥¤©¦§¨§¨§¨§¨
ci" ici lr `EddlFcBdodM oxd`" zpigA did dfe ." ©§¥¨©§¨§¤¨¨§¦©©£ŸŸ¥

lFcBci" `xwPW ,oiRp`ÎKix`C cqg zpigAn `EdW ," ¨¤¦§¦©¤¤©£¦©§¦¤¦§¨¨
."dlFcBd©§¨

"xdd xdA" xAwpe oxd` zn okle75`"fCÎzFCOd iM , §¨¥¥©£Ÿ§¦§©§Ÿ¨¨¦©¦§¨
" mi`xwpmixdE ,"oxFwn`xwp ± oiRp`ÎKix`C zFCOd ± ¦§¨¦¨¦§¨©¦©£¦©§¦¦§¨

"xdd xd"oxd` owf" ± `pwiCd WxW `Ed mWe ,"miNdY) Ÿ¨¨§¨Ÿ¤©¦§¨§©©£Ÿ§¦¦

(a ,blw.

oiRp`ÎKix`C zFCOd KiWndl lFki did okle§¨¥¨¨¨§©§¦©¦©£¦©§¦
.`"fC zFCOA EWAlzIW¤¦§©§©¦§¨

FnW okloxd`:WExiR ,'o xd '`zFCOd Epiid ± ¨¥§©£Ÿ¥¨©§©¦
iM .xzMAWsl`zFIzF``lR76'כּו`EdWM KM xg`e , ¤©¤¤¦©¤¦¤¤§©©©§¤

± `"fA ENBzie EWAlzIW dHnl mzF` KiWnnE riRWn©§¦©©§¦¨§©¨¤¦§©§§¦§©§¨
EpiidoEpdkWnde zEhXRzd lr dxFn `EdW ,dhEWR ©§§¨¤¤©¦§©§§©§¨¨

dHnl dlrnln dMEx`77. £¨¦§©§¨§©¨

A xn`p okleoFWxbiR lr"oxd`did oFWxB iM ," §¨¥¤¡©§¥§©¦©£Ÿ¦¥§¨¨
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אּתה71. "ּכי ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה ּב"תֹורה־אֹור"[xi`Y](ועּיין – נרי" ְְִִֵֵֶַַַַָָָ¨¦ְִֵָ
מּקץ). ִֵַָָּפרׁשת

כחֹותם".72. "ׂשימני ּפסּוק על ּבּביאּור זה מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָועּיין
הן  הן האבֹות ענין ּביאּור "להבין הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָועּיין

יתרֹו ּבפרׁשת – .הּמרּכבה" ְְְִֶַַָָָָ

.73wlg xdfl zFhnXd .` ,`px ` wlg xdf .e ,i dWxR dAx ziW`xA d`x)§¥§¥¦©¨¨¨¨Ÿ©¥¤©§¨§Ÿ©¥¤

.(i wxR ,'a wlg mikFap dxFO .` oOiq '`¦¨¤§¦¥¤¤¤

"ׁשחֹורה 74. ּפסּוק על ּבּביאּור הרחמים": "אב מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָועּיין
יכּפר". הּזה בּיֹום "ּכי הּמתחיל ּובדּבּור ונאוה". ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָאני

.75.(hl ,bl irqn)©§¥

.76milWExi) dxivi xtql c"a`xd znCwd .` ,dlw r oETY xdf ipEwY d`x)§¥¦¥Ÿ©¦©§¨©¨©£©§¥¤§¦¨§¨©¦

.('`d aizp .` ,`i (a"kyz¨¦¨

ּתלכּו77. אלקיכם הוי"ה "אחרי הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ(ועּיין
תדּבקּון" ּובֹו a)).כו', ,k d`x oOwl) ְִָ§©¨§¥



c"agרמ i`iyp epizeax zxezn

`EdW mW lr `xwpmipFvigd Wxbnxn`pe ,(e ,eh `A): ¦§¨©¥¤§¨¥©¦¦§¤¡©Ÿ

'd Lpini"urxY,zFrxd zFCOd WxbOW ,"aiF` §¦§¦§©¥¤§¨¥©¦¨¨
zFCOd zFlbp zFlBdA la` .`"fC zFCOn mzwipIW¤§¦¨¨¦¦§¨£¨§¦¨¦§©¦

dwipi mdl oi`e miWxBzn md ± lkVdn dlrnNW'כּו. ¤§©§¨¥©¥¤¥¦§¨§¦§¥¨¤§¦¨
zpigAn `Ed df lkeoinizpigAn oM oi`X dn .`wiiC §¨¤¦§¦©¨¦©§¨©¤¥¥¦§¦©

."wgviC DithirA eUrC DiWix" ixdW ,dxEaB§¨¤£¥¥¥§¥¨§¦§¥§¦§¨

iR lr" FA xn`p okleoxd`zid oxd` ici lr iM ,"d §¨¥¤¡©©¦©£Ÿ¦©§¥©£Ÿ¨§¨
± `"fA dHnl zEhXRzde dkWnde zENBzdd z`fŸ©¦§©§©§¨¨§¦§©§§©¨§¨
`wiYr i`dA `l`nU zil"C ,"'d oini" ,oiRp`ÎKix`n¥£¦©§¦§¦§¥§¨¨§©©¦¨

78urxY"כּו' 'd Lpini"e "כּו', Edfe ."Wxb" KM xg`e "o"F:" ¦¦§¦§©§¤¥§§©©©
dkWnd lr dxFn o"Epe ,dHnl dkWnd lr dxFn e"ie iM¦¨¤©©§¨¨§©¨§¤©©§¨¨

.dHnl xzFi¥§©¨

itM `UFp cg`e cg` lM did oMWOd `VnA okle§¨¥§©¨©¦§¨¨¨¨¤¨§¤¨¥§¦
KiWnnE xAgn did ± "oxd` iR lr" oFWxbe .Fzbxcn©§¥¨§¥§©¦©£Ÿ¨¨§©¥©§¦
lFki did KM xg`e .`"fA oiRp` Kix`c zFCn zENBzd¦§©¦§£¦©§¦§¨§©©©¨¨¨
'd Lpini" zpigA zENBzd dHnl riRWdlE KiWndl§©§¦§©§¦©§©¨¦§©§¦©§¦§
,oziipge ozriqpA zFrQn a"n ici lr "aiF` urxY¦§©¥©§¥©¨¦§¦¨¨©£¨¨¨

if` ,sFqÎoi` df cqg xF` zFlbp zFlBdAWEWxbp ¤§¦¨¦§¤¤¤¥£©¦§§
.mipFvigd©¦¦

mdW ,oMWOd zFrixi mi`UFp oFWxB ipA Eid okl̈¥¨§¥¥§§¦§¦©¦§¨¤¥
zlkYn EUrpe mitiTn'כּוxW` ,zFCOd cbp mdW , ©¦¦§©£¦§¥¤¤¥¤¤©¦£¤

zpigA ,oFvxAWÎzFCn ,oiRp`ÎKix`n oxFwnE mWxẄ§¨§¨¥£¦©§¦¦¤¨¨§¦©
wx ,"diElB dCn" mWA `Fxwl mW KiIW oi` iM ± mitiTn©¦¦¦¥©¨¨¦§§¥¦¨§¨©

,siTn zpigAxFwnE WxW`"fA dHnNW zFCn lr'כּו. §¦©©¦Ÿ¤¨©¦¤§©¨§¨

xdGA oiIre)('ב עּמּוד  סֹוף ז ', (ּדף wEqRוּיקרא  lr,blw miNdY) §©¥©Ÿ©ְִַַַָ©¨§¦¦

(adidY eipaE oxd` iR lr" :xn` Y`c dnM i`Ce :"eizFCn"¦¨©©§¨§©§¨¥©¦©£Ÿ¨¨¦§¤
.79"כּו'

,xAcOA zWxtA lirl oiIreׂשא ּו כו' "ויד ּבר הּמתחיל  ּדּבּור  סֹוף §©¥§¥§¨¨©©¦§¨ְְְִִֵַַַַ

ׁשם ּׁשּכתּוב  ּבמה oFilrdÎoFvxכו'", `iaOd odMd oxd` zpigA : ְֶַָָ§¦©©£Ÿ©Ÿ¥©¥¦¨¨¤§
"iO` ziA l`"'80כּו. ¤¥¦¦

"qCxR"A oiIre:יד ער הּכיּנּויים , ּובערכי י"ב. ּפרק  כ"א , ׁשער §©¥©©§¥ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
"a"n mW ± ci minrR 'b"81.zFrQn a"n oipr Edfe82. §¨¦¨¥§¤¦§¨©¨

wEqR lr xE`iAA x`AzPX dn oiIre(k ,bk xFn`)sipde" : §©¥©¤¦§¨¥©¥©¨¡§¥¦
mB `Ed zxvr iUaM ztEpYW ,"mixMAd mgl lr mz` odMd©Ÿ¥Ÿ¨©¤¤©¦ª¦¤§©¦§¥£¤¤©

iYW" ,mFwn lMnE .oiRp`ÎKix`C z"bgA `"fCÎzFCOd zFIlr oM¥£¦©¦§¨§©©©£¦©§¦¦¨¨§¥
dlrnl md ,dRÎlrAW dxFze azkAWÎdxFY mdW ,"mgNd©¤¤¤¥¨¤¦§¨§¨¤§©¤¥§©§¨

.miUaMd ipXn. ׁשם עּיין ¦§¥©§¨¦ֵַָ

mi`UFp oFWxB ipAW aB lr s`C ,o`M mB oaEi dGnE¦¤¨©¨§©©©¤§¥¥§§¦
FAW oFx`d milMd mi`UFp EidW zdw ipA ,mFwn lMn ,zFrixId©§¦¦¨¨§¥§¨¤¨§¦©¥¦¨¨¤

zFgENd'כו."dnx ci" oipr Edfe .xzFi DFab dpigA `Ed , ©§¦¨¨©¥§¤¦§¨¨¨¨

,oM mB xnFl WiezFci 'boM mB md l"PdoinFiÎwiYrC z"bg: §¥©©¥¨©©¥©¥©©§©¦¦

iMixxn"ixFn izix`" ±(` ,d mixiXd xiW)onWAW xFn , ¦§¨¦¨¦¦¦¦©¦¦¤§¤¤
.d`nizqÎ`gFnA WAElOd oinFiÎwiYrc dxEaB ± dgWOd©¦§¨§¨§©¦¦©§¨§¨§¦¨¨

e± dlFcBd ci.`YlBlbA WAElOd wiYrCÎcqg ± xnFl Wi §¨©§¨¥©¤¤§©¦©§¨§ª§¨§¨

ednx cioinFiÎwiYrC zrce oinFiÎwiYrC zx`tY .כו'± §¨¨¨¦§¤¤§©¦¦§©©§©¦¦
dxFYd WxW mXnE83. ¦¨Ÿ¤©¨

oiprA xnFl Wi cFrezFci 'bd mdW ± l"PdmIel 'b: §¥©§¦§¨¨©©¤¥©§¦¦

,xg` mFwnA x`Fan dPdCּפסּוק על  ּבּביא ּור אחרי "ּב"ּסיּדּור", §¦¥§¨§¨©¥ֲִֵֵַַַַָ

ּתלכ ּו" אלקיכם  "ה' oipr ±rAx`emkl didi zFcId'כּו",fn WBIe) ֱֵֵֵֶֹ¦§¨§©§©©¨¦§¤¨¤©¦©

(ck.l`nU minrR 'aE oini minrR 'a WIW Epiid ±©§¤¥§¨¦¨¦§¨¦§Ÿ

aEzMX dn `Ede(e ,a mixiXd xiW)zgY Fl`nU" :l,"iW`x §©¤¨¦©¦¦§Ÿ©©§Ÿ¦
aizkE(b ,g mixiXd xiW)zgY Fl`nU" :iW`xl`nU xW` ± " §¦¦©¦¦§Ÿ©©Ÿ¦£¤§Ÿ

dX dn `Ed oFW`xdlAwOici lr Fnvr z` liRWnE dgFC ¨¦©¤©§©¥¤©§¦¤©§©§¥
`xwp ok iR lr s`e .zExixnFl`nUlhFp mc`dW ± oiprd iM , §¦§©©¦¥¦§¨§Ÿ¦¨¦§¨¤¨¨¨¥

,EpiidC ."iW`x zgY" `EdÎKExA WFcTd lW Fl`nU lFkiaM¦§¨§Ÿ¤©¨¨©©Ÿ¦§©§
FAl dUrp df ici lre ,'dn FwEgix FW`xAW gFOA opFAzOW¤¦§¥©©¤§Ÿ¦¥§©§¥¤©£¤¦

"dMcpe xAWp"(hi ,`p miNdY)" oipr Edfe .d ixg`± KM xg`e ."' ¦§¨§¦§¤§¦¦§¤¦§¨©£¥§©©©
"EklYoini" zpigA ,`Fvx zpigA ,dad`d zCn `id ," ¥¥¦¦©¨©£¨§¦©¨§¦©¨¦

"zaxwn84. §¨¤¤

oipr Fnvr Edfeixxn" zpigA `EdW ±Fl`nUzpigaE ," §¤©§¦§¨§¨¦¤§¦©§Ÿ§¦©
"oFWxBzpigA `EdW "oini.l"PM ¥§¤§¦©¨¦©©

zpigA KWnp `Fvxd xg` K`aFWmrd `xIe" KxC lr , ©©©¨¨¦§¨§¦©©¤¤©©§¨¨
"wgxn EcnrIe ErEpIe(ci ,k Fxzi)oipr `Ede .nU'ad l`EpiidC ± ©¨©©©§¥¨Ÿ¦§§¦§¨§Ÿ©§©§
riRWOd lW l`nU"dgFC l`nV"d zpigAW .84Fpi` `Ed ,dGd §Ÿ¤©©§¦©¤§¦©©§Ÿ¨©¤¥

" zpigA zFidl `N` ,WOn wEgix oiprcg`l aEWoiprkE ." ¦§¨¦©¨¤¨¦§§¦©§¤¨§¦§¨
"wFgxn FzFg` aSzYe"(c ,a zFnW)± dnkg zpigAn `Ede , ©¥©©£¥¨§§¦§¦©¨§¨

"Y` izFg` dnkgl xFn`"(c ,f ilWn). ¡©¨§¨£¦¨§¦§¥
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ּדּבּור 79. סֹוף לקּמן – מּדֹותיו" ּפי על "ׁשּיֹורד ּפירּוׁש ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָועּיין
הּנרֹות" את ּבהעלֹות" c).הּמתחיל ,l oOwl) ְְְֲִֵֶַַַַ§©¨

אינׁש80. "חּייב הּמתחיל ּדּבּור סֹוף – ידֹות ג' ּבענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָועּיין
כּו'" ּכס על יד "ּכי ּבענין ּבפּורּיא", Kli`e).לבסּומי b ,dv xF` dxFY) ְְְְִִִֵֵַַָָָ¨¨¥¨

הּכבֹוד.81. ּכּסא ׁשער סֹוף חּיים", ּב"עץ הּוא ְְִִֵֵֵַַַַָוכן

בני 82. מסעי "אּלה ּפסּוק על ּבּביאּור – אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּוכמֹו
a).יׂשראל" ,av oOwl) סֹוף ער"ב, (ּדף עקב, ּפרׁשת מהימנא ּברעיא ועּיין ְִֵָ§©¨ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבפירּוׁש ּוראינה", "צאינה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ב'). ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעמּוד
כו'" קדׁש ידכם Kli`e)."ׂשאּו a ,`k mixiXd xiW oOwl) ְְֵֶֶֹ§©¨¦©¦¦¨¥¨

הּזהר 83. ּפי על ּׁשּכתב מה עּיין קרח. ּפרׁשת ריׁש הרמ"ז ׁשּכתב ְִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹּכמֹו
ּדיעקב. מּסטרא – מאד" "וגבּה ּפסּוק על קפ"א, ּדף ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹוּיׁשב,

.84.("zaxwn oinie dgFC l`nU `dY mlFrl" :a ,fw oixcdpq .` ,fn dhFq)¨©§¤§¦§¨§¥§Ÿ¨§¨¦§¨¤¤



רמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

ixxn oipr Edf ,l`nU minrR 'aE'a Epiid ,"xn" minrR 'a ± §¨¦§Ÿ¤¦§¨§¨¦§¨¦¨©§
miHW ivr" lMd mi`xwp l"Pd zFpigA 'aE .l"Pd l`nU zFpigA§¦§Ÿ©©§¦©©¦§¨¦©Ÿ£¥¦¦

micnFr`xwp df lMW ,d`NirÎd`xie d`YYÎd`xi ," §¦¦§¨©¨¨§¦§¨¦¨¨¤¨¤¦§¨
"wFgxn EcnrIe" :aEzMW FnkE ,lEHiaE dcinr85. £¦¨¦§¤¨©©©§¥¨

zFrixId i`UFp oFWxB ipA oipr Edf ,oini minrR 'aE± §¨¦¨¦¤¦§¨§¥¥§§¥©§¦
dAxÎdad`e dpFilrÎdad`86. ©£¨¤§¨§©£¨©¨

oFx`d i`UFp zdw ipaEmW x`AzPX dn oiprA Epiid ± §¥§¨§¥¨¨©§§¦§¨©¤¦§¨¥¨
ErnWz FlFwaE" WExitA'כּו." §¥§¦§¨

"xFnWe xFkf" ligzOd xEAcA x`AzPW FnM mBxF` dxFY) ©§¤¦§¨¥§¦©©§¦¨§¨¨

a ,`r(oiprA ,dxFYd zpigA d`lrddFxWwl ± "mc`" `xwPW §¦§¨©©£¨¨§¦©©¨¤¦§¨¨¨§©§
`Ed mc` `l iM" zpigA ,sFqÎoi` xF` zEnvrl FxAglE'כּו" §©§§©§¥§¦©¦Ÿ¨¨

)(hk ,eh '` l`EnW.. ׁשם oFx`d.עּיין z`iUp oipr `Ed df KxC lre §¥ֵַָ§©¤¤¤¦§¨§¦©¨¨

" oipr Edf ± ci zpigA ,oM m`eziXingdezpigA ,"drxtl §¦¥§¦©¨¤¦§¨§©£¦¦§©§Ÿ§¦©
dpiAAWÎwiYr zENBzd'כּו. ¦§©©¦¤©¦¨

"xF` ixF`n"A oiIre כ"ז סעיף יּו"ד, minrRאֹות 'a :x`Fan §©¥¦§¥ִָ§¨§¨¦
zFcId 'c oipr Edf ,oM m`e .p"Efe `O`eÎ`A` md ± l`nUE oinï¦§Ÿ¥©¨§¦¨§§¦¥¤¦§¨©¨

l"PM).כּו' ziXingde ,: §©£¦¦©©

.xESiwzFCOd mixAgOW ± zFrixId E`UPW oFWxB ipA oipr ¦¦§¨§¥¥§¤¨§©§¦¤§©§¦©¦
iR lr" Edfe .lkVdn dlrnNW zFCOd l` lkVdn dHnNW¤§©¨¥©¥¤¤©¦¤§©§¨¥©¥¤§¤©¦
lr cxFIW" ici lr ,zFrxd zFCOd Wxbn df ici lre ."oxd ©̀£Ÿ§©§¥¤§¨¥©¦¨¨©§¥¤¥©

.`EdÎKExA WFcTd lW "eizFCn iR¦¦¨¤©¨¨
didi zFcId rAx`e" KxC lr :zFci 'b oiprA xnFl Wi cFr¥©§¦§¨¨©¤¤§©§©©¨¦§¤
Fl`nU" wEqRAW l`nU minrR 'aE oini minrR 'a mdW ,"mkl̈¤¤¥§¨¦¨¦§¨¦§Ÿ¤©¨§Ÿ
xiWA minrR 'a xn`p wEqRdW ,"ipwAgY Fpinie iW`xl zgY©©§Ÿ¦¦¦§©§¥¦¤©¨¤¡©§¨¦§¦

mixiXd(b ,g .e ,a). ©¦¦

ipAW :ixxn ipaE oFWxB ipA oipr EdfeoFWxBmixAgn §¤¦§¨§¥¥§§¥§¨¦¤§¥¥§§©§¦
ipXdmdW ,dAxÎdad`e mlFrÎzad` EpiidC .oini zFpigA] ©§¥§¦¨¦§©§©£©¨§©£¨©¨¤¥

aE ."cqg axe" zpigaE "mlFr cqg" zpigAn dlrnlipixxn §©§¨¦§¦©¤¤¨§¦©§©¤¤§¥§¨¦
ipXd mixAgn87.l`nU zFpigA [ §©§¦©§¥§¦§Ÿ

"ziXingde,l`nUE oinIn dlrnNW dpigA `id " §©£¦¦¦§¦¨¤§©§¨¦¨¦§Ÿ
oipr Edf ± dxEabE cqg zEwNgzd mW oi`Wzdw ipA, ¤¥¨¦§©§¤¤§¨¤¦§¨§¥§¨

`EdW oFx`d z` E`UPWmiWcTd Wcw.: ¤¨§¤¨¨¤Ÿ¤©¢¨¦

,dPde .eoFWxB ipaaE ,W`x zE`iUp xn`p zdw ipaA §¦¥¦§¥§¨¤¡©§¦Ÿ¦§¥¥§
[..] `Up" xn`pmd mBz`iUp xn`p `l ixxn ipaaE ," ¤¡©¨Ÿ©¥¦§¥§¨¦Ÿ¤¡©§¦©

mB" xn`p okNW :mixiXd xiWA zFAxA WxitE .W`xŸ¥¥§©§¦©¦¦¤¨¥¤¡©©
ipRn `N` ,zdw ipAn mizEgR mdW xn`z `NW ,"md¥¤ŸŸ©¤¥§¦¦§¥§¨¤¨¦§¥

`id dxwi" :DA xn`PW ,dxFYd cFakmipipRnlke §©¨¤¤¡©¨§¨¨¦¦§¦¦§¨
) "Da EeWi `l Livtgג סימן eh])ּבמׁשלי ,]. £¨¤Ÿ¦§¨ְְִִֵָ

xwi xaC md ,zFIlBxOd `EdW ,mipipRd iM :oiprde§¨¦§¨¦©§¦¦¤©©§¨¦¥¨¨¨¨
"xwi xaC lMn xwi" `id dxFYde ,lWn KxC lr88FnkE . ©¤¤¨¨§©¨¦¨¨¦¨¨¨¨¨§

,`xwIe zFAxA aEzMW' ב ּפרק  mixwi:ריׁש E`xwp dxUr" : ¤¨§©©¦§¨ֵֶֶ£¨¨¦§§§¨¦
d`EaPde dxFYd'כּוxWFrde ׁשם .".כּו', dxFYdעּיין oM m` ©¨§©§¨§¨¤ֵַָ¦¥©¨

`idziW`x"xwi lr xwi" `ide ,xwi xaC lkl89. ¦¥¦§¨¨¨¨¨§¦§¨©§¨

miraFw zFaFh mipa`d ,lWn KxC lr dPd iM ,oiprde§¨¦§¨¦¦¥©¤¤¨¨¨£¨¦§¦
ozExwi ipRn ,KlOl oiUFrW dxhre xzkA mzF`¨§¤¤©£¨¨¤¦©¤¤¦§¥©§¨
xac ipRn `Ed odNW xwFId xTir dPde .ozEaiWge©£¦¨§¦¥¦©©¤¤¨¤¦§¥§©

didi mnFC `EdW oa`dW ,`lRdxi`nmd oM lr , ©¤¤¤¨¤¤¤¥¦§¤¥¦©¥¥
"fRnE adGn" mixwi(`i ,hi miNdY). §¨¦¦¨¨¦©§¦¦

zFvOd oipr lWn KxC lr `Ed KkezFInWB± §©©¤¤¨¨¦§¨©¦§©§¦
C ,rcFPM .xzM zpigaA riBn mWxXWb"ixzzFvn ¤¨§¨©¦©¦§¦©¤¤©¨§©§©¦§

e ,`ziixF`CraW" md ± opAxC zFvnj"xzicEOr §©§¨§¤©¦§§©¨¨¥©¥
xF`"90miInWB mixacA miUrp mdW itl ,Epiide .§©§§¦¤¥©£¦¦§¨¦©§¦¦

.cF`n DFaB mFwOn mivFvip mW EltPW ,DbFp zRilTnW¤¦§¦©©¤¨§¨¦¦¦¨¨©§
zFidl milFr ± zFvOd dUrn ici lr mixxAzn xW`ke§©£¤¦§¨§¦©§¥©£¤©¦§¦¦§

dxhre xzM zpigA91`EdW ipRn Epiide .`lR xac± §¦©¤¤©£¨¨§©§¦§¥¤§©¤¤
ilkE lEHiA zpigA dUrp didi zEInWb dIUr zpigAnW¤¦§¦©£¦¨©§¦¦§¤©£¤§¦©¦§¦

.`EdÎKExA sFqÎoi` xF`l§¥¨

,df lM mr K`zFvOdzpigaA odsiTnFpi`e ,cal ©¦¨¤©¦§¥¦§¦©©¦§©§¥
xzMd FnkE ,WOn inipRÎxF` zpigaA iENiBd xi`n¥¦©¦¦§¦©§¦¦©¨§©¤¤

la` .cal siTn zpigA `EdW ,dxhrdedxFYd`id §¨£¨¨¤§¦©©¦§¨£¨©¨¦
xi`nzpigaAinipRÎxF`oM mB DWxWe ,WOn ¥¦¦§¦©§¦¦©¨§¨§¨©¥

nzEInipRdlrnNW ,d`nizqÎ`gFn `EdW ,xzMdÎ ¦§¦¦©¤¤¤¨§¦¨¨¤§©§¨
zpigAnzFIpFvig.`YlBlb `EdW xzMd ¦§¦©¦¦©¤¤¤ª§¨§¨

`id oklemipipRn dxwizpigAn `idW ,zEInipRÎ §¨¥¦§¨¨¦§¦¦¤¦¦§¦©§¦¦
± xzMddlrnNWmiriBn mdW ,mipipRd zbxcOn ©¤¤¤§©§¨¦©§¥©©§¦¦¤¥©¦¦

iM :"xwi lr xwi" oipr Edfe .dxhrde xzMdÎzEIpFvigA§¦¦©¤¤§¨£¨¨§¤¦§¨¨¨©¨¨¦
zFnlFr i"W oipr Edfe ,"Wi" `IxhniB "xwi"92"xzM" K` . ¨¨¦©§¦¨¥§¤¦§¨©¨©¤¤
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ה"'.85. לפני [. .] נּצבים "אּתם ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָועּיין

ּבענין 86. יעקב", עפר מנה "מי הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹועּיין
לבבינּו" b)."ויחד ,fq wlA oOwl) ְְֵֵַָ§©¨¨¨

.87.(dxFz ihETNd sFqAW zFhnWddn)¥©©§¨¨¤§©¦¥¨

.88.bvzz cEOr ,d KxM .Kli`e 522 cEOr ,` KxM ziW`xA :dxFYd xF` d`x)§¥©¨§¥¦§©©¨¥¨§©©

.(apwz cEOr ,` KxM K"p©§©©

.89,dxhr lr dxhre ,xwi lr xwi dOkC :` ,crw glW xdf d`x)oxHrn §¥Ÿ©§©§©¨§¨©§¨©£¨¨©£¨¨§©§¨

rnWnl iWPMz` ,`EdÎKixA `WcEw xn`C `zrWA ,oOY Wp xA `Eddc dEa`l©£¨§©©¨©¨§©£¨§¨©§¨§¦¦§©¨¦§¦§©

,bnw EpzWxR xdf .` ,g xdGd znCwd d`xE .`ziixF`C oiYcg oiNnE `WECg¦¨¦¦©§¦§©§¨§¥©§¨©©Ÿ©Ÿ©¨¨¨¥

.("`xwi lMn xwi `EdC mc`" :a¨¨§¨¨¦¨§¨¨

.90(b wxR ,g xrW qCxR d`x)§¥©§¥©©¤¤

העם".91. את ּפרעה "ּבׁשּלח ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹועּיין

.92.(` ,w oixcdpq .oivwEr sFq)§¦©§¤§¦



c"agרמב i`iyp epizeax zxezn

zFIpFvige zEInipR EpiidC ,i"W minrR 'a `Ed'כּו. §¨¦©§©§§¦¦§¦¦
`id ,zEInipR zpigAn `idW dxFYdexwIn xwi'כּו. §©¨¤¦¦§¦©§¦¦¦¨¨¦¨¨

ipA" ,dPdeoFWxBd z` E`UPW ,"zFrixIdn mdW , §¦¥§¥¥§¤¨§¤©§¦¤¥©
zpigaA xi`OXsiTnici lrW dkWndd znbEC ,oiicr ¤¥¦¦§¦©©¦£©¦§©©©§¨¨¤©§¥

zFvOd'כּוz`iUPW ,"W`x z`iUp" mdA xn`p okl , ©¦§¨¥¤¡©¨¤§¦©Ÿ¤§¦©
.xzM zpigal d`lrdd Edf W`xער ּב"ּפרּדס " ׁשּכתב  ּכמֹו Ÿ¤©©£¨¨¦§¦©¤¤ְְֵֵֶֶַַַָ

"נׂשא . mdA xn`p df lM mr K`mBdpigAW itl ± "md ָֹ©¦¨¤¤¡©¨¤©¥§¦¤§¦¨

zpigaA oiicr xi`n FfsiTnW`x z`iUp xTir la` . ¥¦£©¦¦§¦©©¦£¨¦©§¦©Ÿ
ipa"A xn`pzdw" xn`PW ,zFgENd z` E`UPW ± "dxwi ¤¡©¦§¥§¨¤¨§¤©¤¤¡©§¨¨

zpigaA xi`OW ,"mipipRn `idzEInipR'כּו. ¦¦§¦¦¤¥¦¦§¦©§¦¦

milrn oFWxB ipAW ,lirl x`AzPX dn iR lr ,mbe§©©¦©¤¦§¨¥§¥¤§¥¥§©£¦
'f' Edf ,'lkVdn dlrnNW zFCn' zpigal zFCOd©¦¦§¦©¦¤§©§¨¥©¥¤¤
z` E`UPW ± zdw ipA la` ,'oiRp`ÎKix`C zFpFYgY©§©£¦©§¦£¨§¥§¨¤¨§¤

xzkAWÎdnkg zpigAn `idW ,dxFYd'93כּו.: ©¨¤¦¦§¦©¨§¨¤§¤¤
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כּו'"93. ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב "יֹום הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה .ועּיין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

•

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

דלעתיד ÚÓÂ˙‰(כו) הנ"ל המדרש לשון להבין יש
נשרים  ככנפי לצדיקים כנפיים ה' יעשה
יעלו  כח יחליפו ה' וקווי שנאמר המים ע"פ שטין ויהיו
למטה  ירדו הצדיקים נשמות דהנה כנשרים. אבר
שהיה  והגם עלמא דהוי שנין אלפי וי"ו כל בגופים
התו"מ  כל וקיימו דגדלו' במוחין ואהוי"ר מס"נ להם
הללו  נשמות התלבשות מצד מ"מ אך בשלימו'.
ירידה  שבבחי' דנוגה בגשמיות תו"מ ובקיום בגופים
וברצון  חומרי שבגוף מוגבלת בהשגה כמו גדולה
מצמר  בטלית גשמיים בדברים שמלובש דמ"ע העליון
ע"פ  שטין שיהיו עד כ"כ מעלה למעלה יתעלו ואיך כו'
עיקר  ובאמת כנ"ל. שלהם עליה לאחר עליונים המים
ותפלה  תו"מ ע"י רק אינו למעל' כ"כ עלייתם כח
בחי' נשלם דוקא וע"י שבהן דוקא בעוה"ז באוי"ר
שיעשה  לז"א הנה וח"ע. שבח"ת כו' דרפ"ח הברורים
כ"כ  מעלה למעלה להתעלות יוכלו שע"י כנפיים להם

ה  וקווי מ"ש והוא כו'. המ"ע ע"פ שטין שהן להיות '
בכחם  שאין לפי כו'. כח יחליפו הצדיקים נשמות
כח  שיחליפו ע"י רק קו בכל למעלה לעלות הראשון
כנפי  הללו לנשמות שיעשה כו' אבר שיעלו והוא

דוקא: נשרים
Ï"ÈÂ.דוקא נשרים וכנפי הללו הכנפיים ענין מהו

בהן  פורח שהעוף הכנפיים בענין ידוע והנה

הגוף  מעצם נבדלים גשמיים מנוצות שהכנפיים הגם
תועלת  בו יש מ"מ לבד חיצוני לבוש כמו והן שלו
באויר  העוף הגבהת יהיה וע"י שבהן והיינו גדול
הארץ  שטח בכל הארץ ע"פ וישוט למעלה בהן שיפרח
למגן  שהן בכנפיים שני תועלת יש ועוד במהירו'.
ופורש  תחתיהם שנכנסים שלו לאפרוחים ולמחסה
הנמשל  הוא וכך כידוע. תחתיו לקבלם עליהם כנפיו
בשתים  שנאמר עליונים דמלאכים בכנפיים למעל'
במהירות  ובהילוך למעלה והגבהה עליה בבחי' יעופף
אותו  שמגביהין רו"ש שנק' אוי"ר בחי' שהוא כנ"ל
שזהו  השגתו לפי"ע שבא שלו ממדריג' הרבה למעלה
לו  מגביה הרי שיעופף והגדפיים עד"מ העוף גוף
משל  בדרך יובן וכך לבד. חיצוני לבוש שהוא ואע"פ
עליית  בבחי' תועלת בהם שיש השכינה כנפי בענין
מנוצות  שהן עצמן הכנפיים אך וד"ל. כו' בכלל המל'
כמו  והן דנוגה בירורי לענין הוא בזה המשל גשמיים
דנוגה  שרים מע' דקדושה ניצוצי שעולין הגרי' נשמו'
תועלת  לענין פי' לבד. השכינה כנפי תחת שנכנסין
שהן  תחתיה' הנכנסי' על להגן שהוא שבכנפיים השני
בנים  שנק' בנשמות גם הוא וכך וכה"ג. הגרי' נשמו'
קן  בענין כידוע אפרוחים ונק' הקטנות בבחי' כשהן
כמו  עליהם להגן השכינה כנפי תחת שנכנסים כו' צפור

כו': דרביעה דאימא כו' עלינו ופרוס

mind jeza riwx idi .'ek `xa ziy`xa
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רמג c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc
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.57.a ,gt zAW©¨

.58.f ,f mixiXd xiW¦©¦¦

.59.al ,fh ilWn iR lr©¦¦§¥

.60.c ,a zFa` iR lr©¦¨

.61.a ,k mixcp§¨¦

.62.g ,hn igie©§¦

.63.c ,dn igie xF` dxFY d`x§¥¨©§¦



c"agרמד i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â בדא דא שמתקשרין קשרין תלת מענין נודע
על  דרגין וכולהו וישראל ואורייתא קוב"ה
סתים  בחי' ישראל בנשמות שיש וגליא, סתים דרגין
תצא  כי בד"ה בלק"ת (וע' בכ"ד מזה כמ"ש וגליא,
יונתי  ובד"ה מצוך, הזה היום ובד"ה השני, דרוש
ממלא  ממלא, ובחי' סובב בחי' והיינו הסלע), בחגוי
כמ"ש  אלקות השגת במוחו ונתפס שמתלבש מה נק'
כי  חייך, הוא כי כו' ה' את לאהבה בחיים, ובחרת
ואהבה  ברע, ולמאוס בטוב לבחור לבד בשכל הבחירה
א"ע  להרגיל שצריך לאהבה, קודם והבחירה בלב, הוא
ראה  כמאמר בחיים, לבחור אצלו מוסכם שיהי' בשכלו
של  החיות שהוא בחיים, ובחרת וגו' היום לפניך נתתי
בגשמיות  לבחור ולא רואים, שאנו (עד"מ) וארץ שמים
ואחר  מות, שנק' ונפסד הכלה עוה"ז תענוגי כל שהם
יתבונן  החיים שהוא בטוב הבחירה בשכלו שיסכים
שמע  בד"ה בלק"ת מזה (וכמ"ש אהבה לבחי' לבוא
כי  כמ"ש האמיתי החיים שהוא חייך הוא כי ישראל)
האדם  שבנפש ממלא נק' זו בחי' אשר חיים, מקור עמך
לבבך  בכל בחי' והוא בשכלו ונתפס נתלבש שהאהבה
למעלה  מאדך ובכל בחי' הוא סובב ובחי' נפשך. ובכל
יגדל  ועתה בד"ה בלק"ת ועמ"ש השכל, שהוא מהכלי

נא.
Í‡'בבחי עבודה להיות אפשר איך הענין להסביר

בחי' ע"י שזהו הוא הענין מהשכל, למעלה סובב
מן  למעלה שהוא במס"נ דליבא מעומקא תשובה
כמו  מס"נ, על טעם בתורה נאמר לא שלכן הדעת,
כי  אלקיך הוי' את לאהבה האהבה, על טעם שנאמר
שהוא  לפי טעם נאמר לא מס"נ על משא"כ חייך, הוא
מהדעת  שלמעלה אמונה בחי' והוא השכל, מן למעלה
אין  עומדים שבע"ת במקום לכן סובב, מבחי' שנמשך
כתיב  הנה הדבר טעם להבין אך כו'. גמורים צדיקים
נעשו, שמים ה' בדבר וכתיב כו', אחרון ואני ראשון אני
ברא  בראשית וכתיב דבור ע"י הוא שהבריאה פי'
שבריאת  והענין מאין, יש הוא שהבריאה אלקים
אצל  עד"מ לעלול, מעילה השתל' בדרך אינו העולמות
דרך  הוא מהמדות והדבור מהשכל שהמדות האדם
קול  ואח"כ הלב, הבל נעשה המדה שע"י השתל',
בדרך  והכל כו', והקול מהקול נמשך שהדבור ודיבור
העולמות  בבריאת אבל ועלול, עילה והשתל' המשכה

ערך  אינו רקיע יהי שמאמר והמשכה השתל' דרך אינו
הנבראים  כל וכן רקיע, ממנו נמשך שיהי' המאמר של
להיות  א"א כי השתל', דרך ולא מאין הוא מהבורא כו'
התגלות  בחי' שהוא שלמעלה דבור מבחי' אפי' נמשך
על  גם ואפי' הנבראים, היפך הוא שהבורא שלמעלה,
מאין  והחכמה נאמר ב"ה מא"ס עילאה חכמה התהוות
ולא  חכים אנת בחי' נמשך להיות שאפי' תמצא,
אינו  בחכמה אוא"ס התלבשות היינו ידיעא בחכמה
עילה  השתל' בספרים שנזכר מה וכל השתל', בבחי'
המשכות  כל ולכן מהבורא, הנבראים על אינו ועלול
שלהיות  פי' ראשון אני וזהו האין. שהוא מהמקור צ"ל
הוא  עילאה חכמה היינו ההתהוות ראשית התהוות
אני  וזהו תמצא, מאין והחכמה אלא השתל' ע"י שלא
היינו  אחרון אני ג"כ ועד"ז אין, אותיות אני ראשון
הרוחני  המאמר מן גשמיים וארץ שמים התהוות להיות
סוכ"ע, מבחי' והוא מאין יש כ"א השתל' דרך אינו
כדי  ולכן מלכות. לבוש יביאו ע"פ מזה ועמ"ש
נמשך  שאזי בר"ה גם ומה זו, והמשכה הארה להמשיך
בבחי' ג"כ העבודה צ"ל לכן השנה, לכל כללי חיות
האדם  שכאשר תשובה ע"י דוקא וזהו שבנפש, סובב
בן  אליעזר ר' כמו ע"ד מאדך דבכל באהבה הוא
מסירת  עכ"פ ועד"ז הרצון, מסירת בחי' שהוא דורדייא
רצונך  בטל להיות הנפש רצונות עניני בכל לה' הרצון
וכן  ודבור, בשמיעה וכן ברע, מראות עיניו עוצם להיות

א  תתורו טוב לא בעשיית וכן רצון, ביטול לבבכם חרי
ג"כ  וזהו רצונו, בהיפך הכל לעשות דוקא כרחך  בעל
שהיא  כו', כולה קטלא לי מה כי באחד, מס"נ בחי'
ובהמה  אדם ונדכה נשבר לב ע"י סט"א אתכפייא
בנ"א  בחולין וכמארז"ל כבהמה, עצמו שיעשה תושיע
כבהמה  עצמם ומשימים כאדם בדעת ערומים שהם
ולכן  הדעת, מן למעלה ושרשה הדעת מן למטה שהיא
לא  ועמך כמ"ש כ"א גשמיות ותאוות ברצון יחפוץ לא
המדע  הוא היודע הוא שעמך מה אפי' דהיינו חפצתי
שארי  כלה כ"א חפצתי, לא ג"כ חד וגרמוהי איהו
אליו  אליו קראינו בכל וכמאמר ממש, ית' אליו ולבבי
ועי"ז  כו', גשמיים רצונות וק"ו מכ"ש למדותיו ולא
כי  סובב, מבחי' להמשיך מאדך ובכל לבחי' לבוא יוכל
בחי' האין שהוא להמקור מגיע הוא הרצון ביטול ע"י

וד"ל. כנ"ל כנס"י מחצב שרש שמשם רדל"א א"ס
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*¯‰Â"."ּבאׁש הוי' עליו ירד אׁשר מּפני ּכּלֹו עׁשן סיני ¿«ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
ׁשֹולט  היה ׁשהאׁש החּיים, ּבאֹור ְִֵֵֵֵֶַַָָָּופרׁש
וצרי העׁשן. היה ּומּזה ּבהאׁש, ונׂשרף ההר ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָּבתֹוכּיּות
ּדהּתֹורה  לעיל**, ּכן ּגם ונתּבאר ידּוע, ּדהּנה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָלהבין:
וזהּו למּטה, מּלמעלה וגּלּוי המׁשכה ּבבחינת הּוא ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָענינּה
ותרּגם  סיני", הר על הוי' "וּירד ּתֹורה ּבמּתן ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּנאמר

ּגּלּוּיים א "ואתּגלי" היּו וכן העצמּות, התּגּלּות ׁשהיתה , ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
הּקֹולֹות  את רֹואים העם "וכל ונאמר ּבמאד, ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָֹעצּומים
ּגּלּוּיים  הם זה ׁשּכל הּׁשֹופר", קֹול ואת הּלּפידים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָואת

ּדזהּו היֹותֹו, עם עׁשן ּׁשההר מה וזה מּלמעלה, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבאּו
מקֹום  מּכל ּתֹורה, ׁשּבמּתן העצמּיים מהּגּלּויים ּכן ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּגם
להבין  צרי ּגם למעלה. מּלמּטה העלאה ּבדר זה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנה
מיׁשֹור, ּבמקֹום ולא ּדוקא הר על נּתנה ּׁשהּתֹורה ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹמה

למעלה. מּלמּטה עלּיה על מֹורה זה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָׁשּגם
ÔÈ·‰Ïe לעיל ׁשּנתּבאר ּדאף ּתחּלה, להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

הּכּונה  המׁשכה, ּבבחינת הּוא ענינּה ְְְְִִִַַַַָָָָָָָּדתֹורה
היא  וזהּו1ּדתֹורה למעלה, מּלמּטה העלאה ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ

הּדֹומם. עלּית על ׁשּמֹורה לפי ּדוקא, הר על ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּנּתנה
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הנ"ל. מאמר (**
וכל 1) המתחיל דיבור ב[מאמר] בארוכה זה כל דבר על ראה

ש"ת. רואים העם

והתגלה.א.
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מדרגֹות  ּבד' נחלקים ׁשּלמּטה הּנבראים ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּדהּנה
הּוא  ׁשּבכּלם והּפחּות מדּבר, חי צֹומח ּדֹומם ְְְְֵֵֵֶַַַַָָֻּכֹוללֹות,
הּנה  ההר ּדמקֹום הּדֹומם, עלּית על מֹורה והר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּדֹומם,
מה  אּלא ואינֹו העפר, לכללּות ּביסֹודֹו ׁשוה הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבעצם
וכּונתֹו העפר, חלקי מּׁשאר ּבּגבּה עֹולה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּׁשההר
למעלה, מּמּטה ועלּיתֹו החמר הזּדּככּות הּוא ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹּברּוחנּיּות
למּטה  הּתֹורה נתינת ּדכּונת הר, על הּתֹורה נּתנה ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָָולכן

יכֹו היה ולכאֹורה ּדוקא, הארץ למעלה על להעלֹותם ל ְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָָ
עבֹודת  ׁשּתהיה הּוא ׁשם, הּתֹורה להם לּתן הּׁשמים ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעל

למעלה. מּמּטה העלאה ׁשהּוא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּברּורים
המׁשכה ÔÈÚ‰Âו) היא הּתֹורה ענין ּדבאמת הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְֱִִֶֶַַַָָָ

נּתנה  מקֹום מּכל אבל למּטה, ְְְְֲִִִַַָָָָָָמּלמעלה
ּבמצוֹות  ּובהלּבׁשה ּגׁשמי ּבׂשכל ּדוקא למּטה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּתֹורה
ּבזה  ּדהּכּונה ּדוקא, ּגׁשמּיים ּבדברים ּבאים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהם
עבֹודת  ידי על ּדוקא יהיה למּטה מּלמעלה ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָּדהמׁשכה
ּדבאתערּותא  והּוא למעלה, מּלמּטה ּבהעלאה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָהּברּורים

ּדלעּלא ב ּדלתּתא  אתערּותא יהיה טעמא ג ּדוקא ּומהאי ד . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּדתֹורה  העליֹון אֹור ּדהמׁשכת ּדוקא, הר על הּתֹורה ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָנּתנה
מּלמּטה  ּתחּלה העלאה ידי על נמׁש למּטה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָמּלמעלה
היּו ּתֹורה מּתן ּדקדם ּתֹורה, ּבמּתן נתחּדׁש ּדזה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹלמעלה.
עצמם, מּצד ּדלעּלא אתערּותא ּבבחינת הּגּלּויים ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּכל

כ"ו  "הּני ז"ל, מי ה ּוכאמרם ּכנגד חסּדֹו' לעֹולם 'ּכי ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשל  ּבחסּדֹו נּזֹונין ׁשהיּו ּדֹורֹות כ"ו ּכנגד ּדוד, ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָאמרם
חסד  ּבבחינת היּו ׁשהּגּלּויים והינּו הּוא", ּברּו ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּקדֹוׁש
וגם  עצמּה. מּצד ּדלעּלא אתערּותא ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָעליֹון
מּכל  נפׁש, ּבמסירּות ּגדֹולֹות עבּדֹות להם ׁשהיּו ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֻהאבֹות
היּו לא ׁשּלהם הּגּלּויים ּכל הרי זה ּכל אחר הּנה ֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמקֹום
ּדלעּלא, ּבאתערּותא אם ּכי ׁשּלהם ּדלתּתא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבאתערּותא
הוי'" אליו "וּירא אברהם", אל "וארא ׁשּכתּוב ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּוכמֹו
עבֹודתם  ועצם ּדגּוף זאת ועֹוד עצמֹו, מּצד ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָֹּבהתּגּלּות
הּכל  הּנה ׁשּלהם, הּמצות קּיּום ענין ּדזהּו האבֹות, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשל

ּבּגׁשמּיּות  ולא ּברּוחנּיּות זה2היה ואין העלאת , ּבכלל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
הּוא ו מ"ן  למעלה מּלמּטה מ"ן העלאת ענין ּדעּקר ,ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָ

העלאת  ענין ּדכללּות ּדכׁשם ּדוקא, ּבגׁשמּיּות ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָּבעבֹודה
ּבּזהר  ּכדאיתא ּדוקא, למּטה האדם ּבעבֹודת הּוא ְְְֲִִַַַַַַָָָָָָֹמ"ן
כּו' המטיר לא "ּכי ּפסּוק על א עּמּוד לה ּדף א ְִִִֵֶַַַָֹחלק

ידי  על הּוא עבֹודה ענין וכל כּו', אין" ּדואדם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָמּׁשּום
ּבארּכה  אחר ּבמקֹום וכמבאר ּדוקא, ּבענין 3האדם ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָֹֻ

מי  ּׁשאנכי ּדמה ּבראתי", עליה ואדם ארץ עׂשיתי ְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ"אנכי
האדם  ּובריאת אדם, ּבׁשביל הּוא ארץ עׂשיתי ְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשאנכי
קּיּום  ענין ׁשהּוא ּתרי"ג, ּבגימטרּיא ּבראתי ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָהּוא
ּבפרק  עדן נׁשמתֹו רּבנּו ּוכמאמר ּדוקא, למּטה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמצות

הּתניא)לו העֹולמֹות (מּספר הׁשּתלׁשלּות ּדתכלית ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
עֹולמֹות  ּבׁשביל אינֹו למדרגה מּמדרגה ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָוירידתם
הּתחּתֹון, הּזה עֹולם הּוא הּתכלית אּלא כּו' ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָהעליֹונים
יתּבר לפניו רּוח נחת להיֹות יתּבר ּברצֹונֹו עלה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּכ

לנהֹורא  חׁשֹוכא ואתהּפכא אחרא סטרא אתּכפיא ,ז ּכד ְְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָ
החׁש ּבמקֹום הּוא ּברּו סֹוף אין הוי' אֹור ְֲִִֵֶֶַָָָָֹׁשּיאיר

אחרא  ויתר ח והּסטרא ׂשאת ּביתר ּכּלֹו הּזה עֹולם ּכל ׁשל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
עליֹונים, ּבעֹולמֹות מהארתֹו החׁש מן אֹור ויתרֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹעז,
ּדתחּלה  ותכליתּה, הּבריאה ּכּונת ּכללּות רּבנּו ּבאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּדבזה
וחמרי  ּגׁשמי ׁשהּוא הּזה, העֹולם ּפחיתת ענין ּגדל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמבאר
יתּבר אֹורֹו הסּתר ּבענין ּבמדרגה ּתחּתֹון וׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּמׁש
ּכפּול  הּוא החׁש הּזה ּובעֹולם מּמּנּו, ּתחּתֹון ׁשאין ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעד
קלּפֹות  מלא ׁשהּוא עד החׁש ּגדֹול ּכ וכל ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֻּומכּפל,

ועֹו מּמׁש, הוי' נגד ׁשהן עד ּכ וכל אחרא, ד וסטרא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּכל  ּולאחר עֹוד, ואפסי אני א ֹומרים הם ּכי ְְְְֲִִִִֵֵַַַָיֹותר
ּבׁשביל  הּוא ההׁשּתלׁשלּות ּתכלית הּנה הּלזה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָהּפחיתּות
ּבברּור  העבֹודה ענין ׁשּיהיה הּתחּתֹון, הּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָעֹולם
עבֹודת  ידי על ּתהיה זֹו עבֹודה ואׁשר הּגׁשמּיים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּדברים
ּבאתערּותא  מ"ן העלאת עּקר כן ּכמֹו הּנה ּדוקא, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהאדם
ּדוקא. ּבגׁשמּיּות ּבעבֹודה הּוא למעלה מּלמּטה ְְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָּדלתּתא
ּברּוחנּיּות, היּו ׁשּלהם העבּדֹות ּכל הרי ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָֻוהאבֹות
ׁשמן  טֹובים ׁשמני "לריח ּפסּוק על ז"ל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּוכמאמרם
ריחֹות  האבֹות לפני ׁשעׂשּו הּמצות "ּכל ,"ׁשמ ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתּורק
עׂשה  מצוֹות רמ"ח ,"ׁשמ ּתּורק ׁשמן אנּו אבל ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָהיּו,
ידי  על ׁשּנעׂשה העלאה ולכן ּתעׂשה, לא מצוֹות ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּוׁשס"ה
מ"ן  העלאת ענין אמּתת זה אין האבֹות ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻהעבּדֹות
ּבמּתן  והּכּונה ּדלעּלא, אתערּותא ּבבחינת היּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָוהּגּלּויים
ּדלעּלא  אתערּותא ּדלתּתא ּבאתערּותא ׁשּיהיה הּוא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּתֹורה
הּתֹורה  נּתנה ולכן למעלה, מּלמּטה מ"ן העלאת ידי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָעל
היה  ּדלכאֹורה ּדוקא, ּבהר נתינתּה ואפן ּדוקא, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָָֹלמּטה
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שם.2) חיים תורת לך. לך פרשת ריש אור תורה ראה
(3.[138 עמ' - תש"ט המאמרים [ספר כח. פרק סוף תש"ט פסח מאמרי ט. פרק החסידות תורת מקונטרס להעיר

התעורר ב. ידי האדם).שעל (עבודה מלמטה מלמעלה.ג.ות הטעם.ד.התעוררות קל"ו ה.ומזה בפרק - (פעמים 26 אלו
האדם).ו.בתהילים). מצד מלמטה, (התעוררות נוקבין ומתהפך ז.מיין לקדושה) (המנגד האחר הצד מתכופף כאשר

לאור. האחר.ח.החושך והצד
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הּוא  צר ּולאיזה ּגׁשמּיים ּבדברים ׁשּנתלּבׁשה זה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמסּפיק
הּוא  ּדהּכּונה להֹורֹות ּבא ׁשּזה אּלא ּבהר, ׁשּנּתנה ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָעֹוד
ּדאינֹו והינּו ּדלעּלא, אתערּותא ּדלתּתא ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָּדבאתערּותא
אּלא  ׁשּלמעלה, להּגּלּויים ּכלים ּבעׂשּית העבֹודה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמסּפיק
יהיּו ּדלעּלא ּבאתערּותא ׁשּלמעלה ּדהּגּלּויים זאת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹעֹוד

למעלה. מּלמּטה מ"ן ּבהעלאת העבֹודה ידי ְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָעל
.¯ev˜ ּדלתּתא ּדבאתערּותא היא הּתֹורה ּדכּונת יפרׁש ƒְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָ

נתחּדׁש וזה ּדלעּלא, אתערּותא יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּדוקא
מ"ן  והעלאת היּו, ריחֹות האבֹות מעׂשה ּכי ּתֹורה, ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָּבמּתן

ּבגׁשמּיּות. ּבעבֹודה להיֹות ְְְְֲִִִַַָָצריכה
ּברּורים e‡·e¯ז) אפני ב' יׁש ּדהּנה הּוא, ,4הענין ≈ְְְִִִֵֵֵֵָָָ

ׁשהּדבר  ּומתּברר הראׁשֹון מזּדּכ הּמתּברר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ידי  על נעׂשה ׁשהּברּור הּוא והּׁשני מעט, מעט ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַמעצמֹו
מּמילא. מתּברר זה ידי ּדעל מּלמעלה, ׁשּמאיר אֹור ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּגּלּוי
הּׂשכל. ּבכח הּנפׁש ּבכחֹות ׁשהּוא ּכמֹו ּבמּוחׁש, זה ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹויּובן
אמנם  וחכמה, ׂשכל ּבֹו ׁשּיׁש הגם ּבהּולדֹו, האדם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּדהּנה
החמרּיים  ּבהענינים רק הּוא וחכמתֹו ׂשכלֹו ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָּכל
ּד"ידע  חּיים ּדבעלי הּנקנה ׂשכל ּדר ועל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָוהּגׁשמּיים,
ׁשהּׁשֹור  זֹו ּדידיעה ּבעליו", אבּוס וחמֹור קֹונהּו ְֲִִֵֵֶַַָָָׁשֹור
ידיעה  הם ּבעליו את ׁשּמּכיר החמֹור והּכרת קֹונהּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיֹודע
הּוא  וכן להּׂשכל, ׁשּמחּוץ ּדבר ידי על הּנקנה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּכרה
אנֹוׁשי, ּדׂשכל ׂשכלּיים והּכרֹות ידיעֹות ׁשּיׁשנם ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבאדם
מּמעלת  ּדאינם חּיים, ּדבעלי הּנקנה ׂשכל ּכמֹו הּמה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהן
לידע  להבין להׂשּכיל הּוא ּדעּקרֹו הּנבראים ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּבחיר
ּבמחֹו יתּפסּו ההם ּדהּׂשכלים העּיּונים, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֻּבהּׂשכלים

ּדחכמה  ּבראּיה הּמתאּמתת מּוחׁשית ּובכדי 5ּבתפיסא , ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּדרכים  ב' ּפי על הּוא ּכזֹו ׂשכלית למעלה יּגיע ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשהאדם
לאט  יזּדּככּו מחֹו ּדכלי זה ידי על הּוא הא' ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָֹואפנים,
ּומׁשּבח  נעלה לׂשכל קּבּול ּכלי ונעׂשים לזמן מּזמן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻלאט

ּדרּגֹות  ּבֹו יׁש הרי ּבּׂשכל ּדהּנה וׂשכל 6יֹותר, קטן ׂשכל , ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ועם  ּכבד, וׂשכל קל ׂשכל רחב, וׂשכל קצר ׂשכל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּגדֹול,
מהּותֹו ּכללּות הרי וׂשכל ׂשכל, הּוא ּכּלם ּדכללּות ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָֻהיֹות
ורחב  קצר וגדלּות קטנּות ּבמּדת ּבא ּדאינֹו ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָרּוחני,
ּדדבר  ּומׁשקל ּבהּמּדה ׁשהּוא ּכמֹו וכבד, ּדקל ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּובמׁשקל
רּוחני  ּבענין כן לא מּמׁש, ּובמׁשקל ּבמּדה ׁשּבא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּגׁשמי
זה  עם אבל לגמרי, אחר ּבנֹוׂשא הּוא ּומׁשקלֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּדמּדתֹו
ענינֹו, לפי ּומׁשקל ּבמּדה ּבא הרּוחני הּׂשכל ּגם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהרי
חכמת  ּדֹומה ּדאינֹו ּבחכמֹות, חּלּוקים ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָּכׁשם
ּבחכמת  כן ּכמֹו הּנה ּותכּונה, הרפּואה לחכמת ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָהעׂשּיה

ּדיׁשנם  לענין, ענין ּבין והפרׁש הבּדל יׁש הרי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּתֹורה
ּדכח  ענינים ויׁש מקּבלם ׂשכלֹו ּדכח ּבּתֹורה ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹענינים
ללמד  הּמתחיל ּבתינֹוק ּוכמֹו לקּבלם, יּוכל לא ְְְְְְְִִִִַַַַָֹֹׂשכלֹו
החמּור, אל הּקל מן ּדוקא ּבסדר לּמּוד להי ֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּצרי
מחֹו חמר מזּדּכ לֹומד ׁשהּוא לּמּוד ּדבר ּׁשּבכל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹמה
ׁשּמתּפּתחים  עד יֹותר, חזקים נעׂשים ׂשכלֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָּוכלי
ּגדֹול  ׂשכל לקּבל ויכֹול חּוׁשיו ּומתרחבים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּכׁשרֹונֹותיו
נעׂשה  הרי יֹותר, מחֹו ּכלי ּׁשּמיּגע מה וכל יֹותר, ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹורחב
ּבלא  ּבטֹוב ּומקּבלם ּביֹותר, עמּקים ׂשכלים לקּבלת ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֻּכלי
ּבלי  ּבעצמֹו ללמד ׁשּיכֹול זה לידי ׁשּבא עד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹטעּותים,
ּבמתינּות  ּדרּגא ּבכל לּמּודֹו ּׁשּיהיה מה וכל זּולתֹו, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָעזרת
ּבּה, עֹומד ׁשהּוא מדרגתֹו מעלת לפי ּובעמקּות ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָיֹותר
וכן  ּבּה, ׁשּיתעּלה ּבהּדרּגא עמידתֹו ּתהיה חזק יֹותר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּנה
מתּון  ּׁשּיהיה מה ּכל הּנה לדרּגא, מּדרּגא ּבהעלּיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּוא
עלּיתֹו ּתהיה יֹותר ּבטֹוב הּנה הראׁשֹונה, ּבהּדרּגא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָיֹותר
הרי  ּבסּלם, העֹולה – מׁשל ּדר ועל הּׁשנּיה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבהּדרּגא
ּתחּלה  יהיה לא אם העליֹונה לּמעלה לעלֹות אפׁשר ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹאי
טֹוב  ּבסדר יהיה ּׁשהּלּוכֹו מה וכל הּתחּתֹונה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבּמעלה
ּוׁשליׁשית  ׁשנּיה ּכ ואחר הראׁשֹונה ּבּׁשליבה ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָּתחּלה
הּיֹותר  להּׁשליבה יּגיע ּבנקל אז הּנה מסּדר, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבסדר
מּדרּגא  הּמׂשּכלֹות ידיעת ּבעלּית הּוא ּכן אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻעליֹונה,
לקּבל  מּוכן חמר היֹותֹו עם הּמח ּדחמר ּדוקא, ְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹלדרּגא
מּוכן  ּכלי הּוא העין ׁשחמר ּכמֹו ּדבר ּבדגמת הּׂשכל, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאת
ּכח  לקּבל מּוכן ּכלי האזן וחמר הראּיה ּכח ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹלקּבל
חמר  ּדֹומה ּדאינֹו לֹומר ּבהכרח מקֹום מּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשמיעה,
ׁשּיׁש ּדמי ּבמּוחׁש רֹואים ּדאנּו ואזן, העין לחמר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּמח
מקֹום  מּכל ׁשֹומע, אזנים לֹו ׁשּיׁש ּומי רֹואה עינים ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלֹו
חמר  ואם מבין, הּמח חמר לֹו ׁשּיׁש מי ּכל לא ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹהּנה
חמר  ּכמֹו ּדבר ּבדגמת הּׂשכל ּכח לקּבל מּוכן היה ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻהּמח

ּכ הם והאזן הראּיה העין ּכחֹות לקּבל מּוכנים לים ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ואנּו ּדבר, מבין אדם ּכל להיֹות צרי היה ְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָָוהּׁשמיעה,
ּביגיעה  ּבאה הּׂשכל ּדידיעת לפי והּוא ּכן, ּדאינֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָרֹואים

ּבארּכה  אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּוכמֹו ידי 7ּדוקא, ועל , ְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
זה  ידי על הּנה לדרּגא מּדרּגא ּבמׂשּכלֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻההתעּסקּות
הּׂשכלים. לקּבלת יֹותר ּכלי ׁשּנעׂשה מחֹו חמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמזּדּכ
העּיּונּיים  להּׂשכלים להּגיע אי אפן עֹוד יׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאמנם
ידי  על והּוא מּוחׁשית, ּבתפיסה ּבמחֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָֹֻׁשּיתּפסּו
ׁשאנּו ּוכמֹו ּביֹותר, ּוגבהים נעלים ּבׂשכלים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹההתעּסקּות
ּכ ּבאפן ּפעל ּבר מלּמד ׁשהּוא מי יׁש ּבחּוׁש, ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹרֹואים
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דיבור 4) [מאמר] סוף בראשית פרשת אור תורה כן גם ראה
המתחיל  דיבור [מאמר] תורה לקוטי האדם. הן גו' ויאמר המתחיל

ועוד. מועד. באוהל סיני במדבר כו' להבין
תש"ט 5) עמלק ויבוא המתחיל דיבור [מאמר] כן גם ראה

ב. סעיף סב) (קונטרס

קונטרס 6) ואילך. יא פרק החסידות תורת מקונטרס להעיר
ועוד. ואילך. טו פרק החסידות לימוד

שיר 7) המתחיל דיבור [מאמר] תש"ט השנה ראש המשך ראה
כז  עמ' תש"ט - המאמרים [ספר ואילך. ממעמקים המעלות

ואילך].
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ׁשל  קּבּול ּכלי ער לפי ּׁשאינֹו מה ּגדֹול ׂשכל ּגם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָאׁשר
ּבטֹוב  וידיעתֹו חכמתֹו ּפי על הּוא, הּנה הּקטן, ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָהּתלמיד
הּנעלה  הּׂשכל הּקטן לּתלמיד ּגם מסּביר ההׁשּפעה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָענין
להיֹות  אמנם היטב, ּומבינֹו ּבטֹוב ׁשּמקּבלֹו עד ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָההּוא
ּכלי  מער למעלה הּוא הרי ּבעצם הּנה ההּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּדהּׂשכל
הּׂשכל  ׁשל ּפעּלתֹו אפן הּנה לכן הּתלמיד, ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻקּבלתֹו
ׁשהּוא  ּכמֹו עּבּוד ּבדר לא הּוא הּמח חמר ְְְְְִִֶֶֶֶַַַֹֹֹּבהזּדּככּות
חמר  את ׁשּמצחצח צחצּוח, ּבדר אם ּכי הא', ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבאפן
ׁשאנּו ּוכמֹו החּוׁשים, ּבפתיחת הּוא ּפעּלתֹו ועּקר ְְְְִִִִֶַַַַַָָֹֻהּמח,
ׁשאינֹו היֹות עם נפלא, ׂשכל ּדׁשמיעת ּבמּוחׁש, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָרֹואים
אם  ּכמֹו וׂשכלֹו מחֹו ּבכלי ּבתפיסא ּבהּׂשגה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹמתקּבל
אבל  ערּכֹו, לפי ּׁשהיא מה הׂשּכלה איזה ׁשֹומע ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
ּבאפן  חּוׁשיו מפּתח ּדוקא הּוא הּנה הּזה הּנפלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׂשכל
מחֹו, ּכלי מזּדּככים ּומּמילא מאליו ּבדר אׁשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכזה
ּבדר הּוא הא' ּדבאפן אּלּו, אפנים ב' ּבין ְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹוההפרׁש
הּמח  ּכלי ּדהכׁשרת למעלה, מּלמּטה ויגיעה ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹעבֹודה
ּבדר הּוא הב' ּובאפן הּׂשכל, אֹור ּגּלּוי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַֹממׁשיכים
נפלא  ׂשכל אֹור ּדגּלּוי למּטה, מּלמעלה ויגיעה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָעבֹודה

ּכלי לעׂשֹותֹו מחֹו חמר קּבלה.מצחצח ְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹ
.¯ev˜ּבדר ּביגיעה, ּברּורים: אפני ב' לבאר יתחיל ƒְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

למּטה. מּלמעלה למעלה, מּלמּטה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָמּמילא.
הּׂשכל. מּכח ּדגמא ְְִִֵֶַַָָֹֻויביא

ּדעֹות Ô·eÈÂח) ב' ׁשּיׁש מצינּו ּדהּנה ּבעבֹודה, זה ¿«ְֲִִֵֵֵֶֶָָָ
קרּוב  ּבאפן האמּתּיים הוי' ּבדרכי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָֹחלּוקֹות

לאלקּות  הּוא 8האדם הרי ׁשּנזּדּכ קדם האדם ּדהּנה , ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
מיני  ּבכל חמרֹו ּגּסּות מּפני מאד ערּכֹו וׁשפל ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹרחֹוק
יכֹול  אי הּמּצב, ּבׁשפל ּכן ּובהיֹותֹו חמרּיֹות, ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָּתאוֹות
ּכי  ּבלּבֹו, להתּפעל הוי' ּבגדּלת והתקּׁשרּות ּבברית ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֻלבֹוא
ּבנּקיֹון  וטמאה ּפסלת מּכל עצמֹו את ׁשּיטהר צרי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻאם
וׁשלֹום, חס מעׂשה מעניני ׁשּכן וכל ּובהרהּור, ּבּלב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּגמּור
על  וירּגיז סּגּוף, מיני ּבכל ּגּופֹו ׁשּיסּגף ידי על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָוהינּו
ׁשפלּותֹו על מאד ּבנפׁשֹו ויתמרמר ׁשּבֹו, הרע ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּיצר
ׁשּיזדּכ עד ּבׂשר ויגיעת נפׁש ּביגיעת וייגע ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָוגּסּותֹו,
לּדבק  הּקדׁש אל לגׁשת יּוכל ואז מעט, מעט ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחמרֹו
הּוא  מּמׁש מחֹו חמר הּנה ּדאז ההּׂשגה, ּבמח ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹּבאלקּות
ונזּדּכ ּגּופֹו נטהר ׁשּלא זמן ּכל אבל לאלקּות, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹּכלי
ּובכדי  העליֹון, הּקדׁש אל ּופגם ּבמּום יקרב אי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלגמרי,
ּכמֹו זה, על ּתנאים ּכּמה צריכים הרי הּקדׁש אל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלגׁשת
נקי  קדׁשֹו, ּבמקֹום יקּום ּומי הוי' ּבהר יעלה "מי ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשּכתּוב
"סּור  ׁשּיהיה ּבמעׂשה, הינּו כּפים ּדנקי לבב", ּובר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָכּפים

הּכּפים  אל מתיחס מרע" ּד"סּור ּומה ּבתכלית. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמרע"
וחּלּוקי  הּידים ידי על הּוא ּפעּלה ּכל ּדהּנה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻּדוקא,
ידי  על הּוא ּפעל ּדכל ּברּוחנּיּות, הּוא וכן ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹהאצּבעֹות,
הּנה  צּפרנים, ּגדלים האצּבעֹות ּדבסֹוף ּוכׁשם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּמּדֹות,
ּולהצר  להעיק הּצּפרנים ּכן ּגם יׁשנם ּברּוחנּיּות כן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכמֹו

ׁש ּוכמֹו אחר לזּולתֹו, ּבמקֹום ּדמים 9ּמבאר "ידיכם ּבענין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
זּולתֹו ּבעסק נֹוגע ּׁשאחד מה הּוא ּדכפׁשּוטֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָמלאּו",
הּׁשפיכּות  ענין הּוא ּובעבֹודה וׁשלֹום, חס הּזק לֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָוגֹורם
"סּור  ּדהּוא הּוא כּפים" ּו"נקי חברֹו, את ׁשּמצער ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָּדמים
נקי  ׁשּיהיה הּוא לבב" ּו"בר ּבדּקּות, ּגם ּבתכלית, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמרע"
אׁשר  וכל ׁשהּוא, ּכל ּבהרהּור אפּלּו ּבלּבֹו זר רצֹון ְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָָמּכל
רצֹון  ואיזה ּבהרהּור אפּלּו ּופגם חּסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש מּום, ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָּבֹו
לא  זה הרי ּבׁשֹוגג, עֹון איזה ּבֹו ּכׁשּיׁש ׁשּכן וכל ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבּלב,
אלקּות  וידיעֹות ּבהּׂשגֹות להלֹו הּקדׁש אל ְְֱֲִִִֶֶַַַַָֹֹיקרב
ּבֹו אׁשר ּכל ּכי חּיים, ּבאלקים להּדבק ּבמעלֹות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹולעלֹות
ּגּופֹו לזּכ עבֹודתֹו, ּתהיה זאת אם ּכי ירצה. לא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹמּום
ּדּבּור  ּבמחׁשבה ּפגם ּכל ּולתּקן זר רצֹון ּכל לעקר ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֹוחמרֹו
הּגּסּות  על מאד ּבנפׁשֹו ׁשּיתמרמר ידי על ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַֹּומעׂשה,
נתרחק  זה ידי ׁשעל ּובפרט ּבכלל, ׁשּלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהחמרּיּות
ּומתחרט  חּיים, מהּבעלי וגרּוע מׁשּקץ ונעׂשה ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻמאלקּות
רצֹון  לֹו ונעׂשה מּזה רצֹונֹו ׁשּיעקר עד הרע, מעׂשה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
ּכלל, לעצמֹו יקל ולא מעט, מעט מזּדּכ וכה ְְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָֹֹלהוי',
ּכל  למצא ּבעצמֹו וידקּדק מאד עצמֹו על יחמיר ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָֹֹאּדרּבה
ׁשּידמה  הּׂשערה ּכחּוט עד הּדקדּוק ּבתכלית ּופגם ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָחּסרֹון
ּבמאזני  היטב יׁשקל הּטֹוב ּבּמעׂשה וגם ּכהר, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹּבעיניו
ׁשאינם  אי הּטֹובים ּגם מעׂשיו ּכל ּופנימּיּות ּתֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָׂשכלֹו
ׁשפל  יהיה זה ידי ועל האמת, לתכלית ולא ׁשמים ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלׁשם
ּפגם  ּכל לתּקן מאד וייגע מּמׁש, ונמאס נבזה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבעיניו
את  לתּקן הּכל ּותפּלה, ּבתֹורה עבֹודתֹו ּכל וזה ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹּומּום,
רק  הּוא ּבתפּלה ּבהתּבֹוננּות וגם הּטבעית, ונפׁש ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָהּגּוף
הּנפׁש וזּכּו הּבהמית, הּנפׁש לזּכּו ׁשּנֹוגעים ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָּבענינים
הּנפׁש ּדכאׁשר הּטבעית, הּנפׁש ידי על הּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַהּבהמית
זה  הּנה אלקית, הּׂשגה איזה ּבׂשכלֹו מבין ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּטבעית
אי ההתּבֹוננּות ּוכמֹו הּבהמית, ּבהּנפׁש ּגם זּכּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַּפֹועל
ואי אֹותֹו, ּומחּיה המהּוה אלקי ּכח יׁש ּדבר ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּבכל
מות  הם הּגׁשמּיים ּדדברים וטֹוב, חּיים הּוא ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשאלקּות

מהּותם  לתאותֹו10ּבעצם ּבהם מׁשּתּמׁש האדם וכאׁשר , ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
טֹוב  ׁשּום ואין וטֹוב, חּיים הּוא ואלקּות רע, נעׂשים ְְֱֲִִֵֵֶַַַֹהם
להסּביר  הּוא עבֹודתֹו ענין וכל האלקי, ּכּטֹוב ְְְְֱֲִִִַַַָָָָָֹּבעֹולם
זאת  יבין הּבהמית הּנפׁש ּגם אׁשר עד הּטבעית ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹלּנפׁש
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תרס"ז 8) לך ויאמר המתחיל דיבור [מאמר] כן גם ראה
תרס"ו). השנה ראש (בהמשך

[ספר 9) תש"ט. עמלק ויבוא המתחיל דיבור [מאמר] ראה
246 עמ' לעיל גם וראה ואילך. 34 עמ' תש"ט - המאמרים

ואילך].
שמע 10) המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי כן גם ראה

ש"ת. בחוקותי אם המתחיל דיבור [מאמר] ישראל.
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ּכתיב  ּדהּנה לאלקּות, להתקרב הּגׁשמי לּבֹו ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹויתלהב
על  לּבהמה יתרֹון יׁש ּדבזה ׁשֹור", ּבכח ּתבּואֹות ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹ"ורב
חּיים  ּדהּבעלי ּגדֹולה, ּובהתּפעלּות הרב ּבכחּה ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֹהאדם
וגם  הּׂשכל, ּפי על הם מּדֹותיו הרי ּדבאדם מּדֹות, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעּקרם
להיֹות  הּנה ּביֹותר, ּתּקיפים מּדֹות ּבעל ׁשהּוא מי ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַאפּלּו
ׁשּמּדֹותיו  מי ּגם הּנה מהּותֹו, ּבעצם ׂשכלי הּוא ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשאדם
מה  הּׂשכל, הׁשּפעת יׁש ּבֹו ּגם הּנה מקֹום מּכל ְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּתּקיפים,
ועצם  ּגּוף הרי מּדֹות, ּדעּקרם חּיים ּבבעלי ּכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּׁשאין
ּכׁשמֹו הּבהמית והּנפׁש ּגדֹול, ּבתקף הּוא ׁשּלהם ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמּדֹות
ּתּקיפים  מּדֹות ּובעל מּדֹות ועּקרֹו ּבהמי ׁשהּוא הּוא, ְֲִִִִִִֵֶַַַַָּכן
הרצֹון  ּבתקף ועּקׁשּות ההתּפעלּות ּובטבע ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹּביֹותר
מבין  הּבהמית הּנפׁש ּכאׁשר הּנה ולכן הּנּצחֹון, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּובאהבת
הּנה  לאלקּות, להתקרב לבבֹו ונתלהב ּדאלקּות ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹהּטֹוב
ׁשהּוא  טבעֹו עצם מּצד ּגדֹול ּבתקף ּבאה זאת ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹהתקרבּות
הּנה  עֹולם ּבעניני קׁשּור הּוא ּדכאׁשר ּבעניניו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּתּקיף
ּדבר  מּכל נהנה להיֹות ּגדֹול, ּבתקף הּוא ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָֹהתקּׁשרּותֹו
הּטביעה  ּגדל מּפני ּדזהּו מרּבה, ּבהנאה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּגׁשמי
פארּבּונדנקייט  אּון פארטרּונקענקייט ְְְְְְְְְְְְְִֶַַַַַַוההתקּׁשרּות,
מבין  ּכאׁשר ולזאת להתקּׁשר, ּדטבעֹו להיֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹּבחמרּיּות
לבבֹו ׁשּנתלהב עד ּדאלקּות הּטֹוב ּומּׂשיג אלקית ְְֱֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּׂשגה
ּבא  זה ּגם הּנה הוי', את ולאהב לאלקּות ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלהתקרב
התחלת  הּוא ּדאז ּגדֹולה, ּובהתקּׁשרּות ּגדֹול ְְְְְְְִֶַַַָָָָֹּבתקף

ּדּק ּגם להרחיק ּפנימית ּולזּכהעבֹודה ּולברר הרע ּות ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
נזּדּכ אׁשר עד ּברּור, אחר ּבברּור והמעּלה הּטֹוב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֻאת
הּוא  הּלזה ּבאפן העבֹודה ענין ּדכל וכל, מּכל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹלגמרי
ּגם  מזּכ ּכ ואחר הרע, ּגּסּות לזּכ עבֹודתֹו ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָּדתחּלת
והמעּלה  הּטֹוב ּבברּור עֹובד ּכ ואחר הרע, ּדּקּות ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָֻאת

לעּלא  מּתּתא ּבמעלֹות ּבהטבת ט לעלֹות עּלּוי אחר ּבעּלּוי ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַַָָָ
נעלים. הּיֹותר ּגּלּוּיים לקּבל ׁשּיּוכלּו הּכלים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַּכׁשרֹון

.¯ev˜.למעלה מּלמּטה הּברּור ּבעבֹודה, יבאר, ƒְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ
ּדּקּות  ּגם ּכ אחר הרע, ּגּסּות לזּכ ְְֵַַַַַַַַָָָָָההתחלה
הּטבעית  הּנפׁש ידי על הּטֹוב. מברר זה אחר ורק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרע,
ׁשֹור". ּבכח ּתבּואֹות "רב ואז הּבהמית ּבּנפׁש ּגם ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹּפֹועל

מּלמעלה p‰Â‰ט) ּבדר ׁשהּוא ּברּור אפן עֹוד יׁש ¿ƒ≈ְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹ
הּוא  הּנ"ל הא' ּדאפן הּברּור ּדהּנה ְְְִֵֵֶַַַַָָֹלמּטה.

ּכבד  ׁשבק י ּדבר ּדלא הרע ּדדּקּות הּברּור ּובפרט מאד, ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹ
ּברּיה  לכל ּגּופֹויא חּיי לזּכ יּוכל אׁשר זה הּוא מי ּכי , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּומדרגת  למעלת להּגיע למעלה מּלמּטה הּברּור ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹּבאפן
וגם  חּיים, ּבאלקים ולּדבק לעלֹות ׁשּיּוכל עד ּכזה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹזּכּו
עבֹודה  ּכל ּדהּנה ּכזֹו, עבֹודה על ּדרּוׁש הּזמן ְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָאריכּות

לעּלא  מּתּתא מסּדר ּבסדר ּכזֹו ּפנימית עבֹודה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻּובפרט
ּבדר והּוא ּברּור, אפן עֹוד ויׁשנֹו מרּבה. זמן ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַֹֻּדֹורׁש
ּומּצבֹו ּבמעמדֹו היטב ׁשּיתּבֹונן והּוא למּטה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּלמעלה
ּבעצמֹו, לטעֹות מּבלי עניניו ּפרטי ּכל לידע הּוא, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּבאׁשר

ּבגליא  הּתֹורה ּבידיעת וכׁשרֹונֹותיו חּוׁשיו מּצב יב הן ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
הּתֹורה ׁשּב ּובפנימּיּות ׁשמים יג ּתֹורה ּביראת מּצבֹו והן , ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מעמדֹו והן ּבּתפּלה, ׁשּבּלב ּובעבֹודה הּמצות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבקּיּום
אׁשר  רגילֹותיו, עניני וכל טבעֹותיו מּדֹותיו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָּבענין
הּמעלֹות  עניני ּגם ּבחׁשּבֹון להביא צרי זֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָּבהתּבֹוננּות
לידע  ׁשּצרי ּכׁשם הּנה העבֹודה ּדבדרכי לֹו, יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאם
עצמֹו, מעלת לידע צרי כן ּכמֹו הּנה עצמֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָחסרֹונֹות
אחד  ּבׁשּום הּמּדה על להרּבֹות ׁשּלא ּבמאד ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹויּזהר
חׁשּבֹון  ויעׂשה ּבהחסרֹונֹות, והן ּבהּמעלֹות הן ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמהענינים,
טבּוע  הּוא ּובמה נפׁשֹו, ּכחֹות ּומעמד ּבמּצב ּומדּיק ְְְְֲֶֶַַַַַַַָָֹֻצדק
ער  איז וואס אין וויסן ריכטיג אֹויף זאל ער ְְְִִִִִֶֶָָָֻּומקּׁשר,

צּוגעּבּונדען  אּון זאת יד פארטרּונקען ּכל ׁשּידע ואחר , ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָֹ
להיֹות  לעלֹות ראּוי ׁשאינֹו הגם ללּבֹו, יאמר ּומדּיק ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹֻּברּור
ּבּמעׂשה  וגם עדין, נזּדּכ לא ּגּופֹו ּכי מּצד לאלקּות ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַֹֹּכלי
ׁשּיּנקה  להיֹות יּוכל מקֹום מּכל להיֹות, ּכראּוי אינֹו ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּטֹוב
ולב  ׁשּבּמח ּבהּׂשגה אלקי אֹור ׁשּיאיר ידי על רע ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמּכל

ּדיליּה וׁשעּורא מּדתֹו מּכפי ּביתר ּגם העמק ,טו ּבתכלית ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
את  ּדֹוחה ולּבֹו מחֹו ׁשּבהּׂשגת האלקי האֹור הּנה ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹואז
,החׁש מן הרּבה ּדֹוחה האֹור מן מעט ּדהרי ,ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹהחׁש
וכּנראה  ,יחׁשי לא חׁש ּגם הּנה האלקי אֹור ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹּדלגּבי
הּמח  ּבתֹו ׂשכלית ּבהּׂשגה האלקי אֹור ּדבהאיר ְְְְְֱִִִִִַַַָָָָֹֹּבחּוׁש
הּגּוף  וחמרּיּות זהמת ּכל ּתּפל מּיד הּנה מעט, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹֻוהּלב
מהבלי  לגמרי ולּבֹו ּדעּתֹו יּסיח אׁשר עד ׁשעה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבאֹותּה
ּותפּלה, ּבתֹורה הוי' לעֹובדי ׁשּידּוע ּוכמֹו ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָהעֹולם,
ּבפרטי  אלקית הּׂשגה ּבלּמּוד עסּוקים ׁשהם ְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּדבׁשעה
ּבענין  אֹו מאין יׁש ּבריאה ּבענין ההיא, ההׂשּכלה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָעניני

עלמין  ּכל וסֹובב עלמין ּכל ּבהּׂשגת טז ממ ּלא ּוטרּודים , ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ
ה  ּכי אי וההסּברים ּתמיד הּבאּורים עֹומד האלקי אין ְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּכל  ּדממּלא אֹור הפרׁש והסּברי ּולהחיֹותֹו, להּוֹותֹו ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּבהּיׁש
מּקיפים  מּכחֹות ּבדגמאֹות עלמין ּכל הּסֹובב ואֹור ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻעלמין
הם  ּכאּלּו מרּגיׁשים הם אז הּנה ׁשּבּנפׁש, ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּופנימּיים
ׁשּבּלב  ּבעבֹודה ּתפּלתם ּבעת וכן לגמרי, אחר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבעֹולם
הּׂשגה  איזה ּבהתּבֹוננּות הּקדׁש אל לגׁשת עצמם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלהקריב
הּיראה, את המעֹוררת הּׂשגה אֹו האהבה את ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהמעֹוררת
ּבּׁשעה  הּנה הּדעת, ּבהעמקת ּבההתּבֹוננּות ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָּומתקּׁשר
ּבזה  ויׁש והּטֹוב, האֹור ּבמקֹום נמצא ּכּלֹו הּוא ְְְְִִִֵֶַַָָָֻההיא
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בעולם. האלקי האור בהשפעת דרגות שתי - העולמות כל את (מקיף) ומסובב העולמות
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אׁשר  על ּבנפׁשֹו ׁשּיׂשמח מי ּדיׁש אפנים, חּלּוקי ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכּמה
מי  ויׁש וענג, ׂשמחה ּבקֹול ּומתעֹורר לזה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹהּגיע
לבבֹו נקּדת מעמק רב ּובבכי עצּומה ּבמרירּות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻׁשּמתעֹורר
הּגיע  ּׁשעּתה ּומה מהוי', רחּוקֹו ּגדל ּדוקא אז ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבהרּגיׁשֹו
ּבלבד, ׁשעה לפי ּבתפּלה ּבעמדֹו רק הּוא ּכזֹו מעלה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָלידי
ּבכלל  ּומּצבֹו מעמדֹו על נפׁשֹו ּבמר יבּכה ּבכה ּכן ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹועל
ּכל  ּכי ּבפרט, לעצמֹו לֹו הידּועים טֹובים הּלא עניניו ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָֹועל
הן  עצמֹו, ּבחסרֹונֹות לבבֹו מצּוקת הּוא יֹודע ואחד ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָאחד
וחמּדה  ּתאוה ּבעניני הּגּוף, ּבטבע הּנֹוגעים ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּבענינים
הידּועים  הּנפׁש וכׁשרֹוני חּוׁשי ּבחסרֹוני והן רע, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַוהרּגל
ּבּה אבל לבבֹו, ּבעמק עליהם ּומצטער לעצמֹו, לֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹרק
ּדחמר  היֹות ועם והּטֹוב, האֹור ּבמקֹום נמצא הּוא ְְְְְֱִִִֶַַָָָָֹּבּׁשעה
עֹוסק  ׁשאינֹו ּבעת הּוא זה ּכל הּנה אֹותֹו, מבלּבל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָּגּופֹו
והּׂשגת  ּבידיעת עסקֹו ּבעת אבל ּותפּלה, ּדתֹורה ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָּבעבֹודה
וכאׁשר  ּבמחֹו, מאיר מּמׁש הוי' אֹור הרי אלקית, ְְְֱֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹהׂשּכלה
ּבמאד, זה על מתּפעל הרי טֹובה ּבהבנה זאת ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹמבין
מּפני  ּדֹונג ּכהּמס אׁשר הרע, חׁש את ּדֹוחה הּזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוהאֹור
ּכלל. הּקדּׁשה ּבמקֹום לעמד יּוכל ׁשּלא הרע, יאבד ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹֹֹֻאׁש
את  ׁשּמֹוצא ּדגם למּטה, מּלמעלה ּבדר הּוא זה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּוברּור
את  ימנע לא מקֹום מּכל טֹוב, לא ּבמּצב ּכּנ"ל ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹעצמֹו
וגּלּוי  אלקּות ּבהּׂשגֹות הּקדׁש אל מּלגׁשת ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹעצמֹו

האלקי אֹור ּבהעבֹודה המׁשכת ּגּופֹו יזדּכ אׁשר עד ְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּבעבֹודה  מתחיל אּדרּבה אּלא למעלה, ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָּדמּלמּטה
ּבהתּבֹוננּות  מחֹו ׁשּיטריד והּוא למּטה, ְְְְְְְְִִִֶַַַָָֹמּלמעלה
ּוכמֹו הבנתֹו, אל הּקרֹובים ּבענינים אלקית ְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָָֹּבהּׂשגה
ּדעּתֹו ויעמיק ּדוקא, ּבפרטּיּות הּבֹורא ּבגדלּות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָלהתּבֹונן
ׁשּיקלט  עד ּפעמים וכּמה ּכּמה עליהם לחזר ּבזה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻולּבֹו
ּבזה  להתּבֹונן וירּבה ׂשכלֹו, ּוכלי מחֹו ּבכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹהיטב
ולּבֹו, ּבמחֹו הּזה האֹור ׁשּיקּבע עד אלקי אֹור ְְְֱִִֶֶֶַַַָֹֹֻׁשהּוא
עד  ּגּופֹו וחמרּיּות ׁשּבמּדֹות רע ּכל יּפל מּמילא ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹואז
ולילה  יֹומם זאת עבֹודתֹו ּובהרּגל מעט, מעט ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיזדּכ
ּבעניניו  וגם הּתֹורה, ּובעסק יֹום ׁשּבכל ּתפּלֹות ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּבג'
הּתֹורה, ּפי על להיֹות הראּוי ּכפי מתנהג עֹולם ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּבעניני
עד  נעלה ּומעמד ּבמּצב מתרֹומם הּוא זה ידי על ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּנה
הּטבעית  נפׁש מּצד ּגם הינּו להרע, ּכלל ׁשּי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשאינֹו
יֹותר, עליֹונה ּבמעלה מתעּלה האדם ּדכללּות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּלֹו,
עם  ּומתאחד עֹולה הּטבעית ּדנפׁש ּׁשהּטֹוב מה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַוהּוא
עד  ּכלל, לזה ׁשּי ׁשאינֹו נדחה והרע האלקית, ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּנפׁש
ׁשל  והחמרּיּות ּבהּגּסּות ּתֹופס אינֹו ׁשהּוא מקֹום ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבכל

ׁשּבֹו. והאלקּות ּבהּדּקּות אם ּכי ההּוא, ְְֱִִֶַַַַָָָֹהּדבר
.¯ev˜ ּדמּלמעלה הּברּור ּבעבֹודה, ּבבאּור, ימׁשי ƒְְְְְֲִִֵֵַַַָָָ

טֹוב  הּלא מּמּצבֹו צדק חׁשּבֹון ּדעֹוׂשה ְְְִֶֶֶֶַַַָָֹלמּטה,
ׁשּלֹו) מהּמעלֹות אלקי (וגם אֹור ולקּבע להמׁשי ועֹובד , ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַֹֹ

.החׁש נדחה ּבמילא זה ידי ׁשעל ולּבֹו, ּבמחֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּגדֹול
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.ÂÙ היה מוועליז, נ"ע דובער ישראל ר' החסיד
בעדת  מהמפורסמים היה הוא הסבא. של ממקושריו
בר־דעת  שבוועליז, הידועים מהמלמדים החסידים,
אברך  בתור התפילה. בעבודת ועסק ובחסידות, בנגלה

צדק". ה"צמח הרבי אב־הסבא אל פעמיים נסע
דובער  ישראל ר' היה תרכ"ז ראש־השנה מאז
כל  ונכנס הסבא, אצל בליובאוויטש שנה כל מבקר
ישראל  ר' לי סיפר תרס"ב בשנת ל'יחידות'. שנה
אצל  ב'יחידות' כשהיה תרל"ח שבשנת נ"ע, דובער
להבין  מתייגע  שהוא שאף שלו, בפתק כתב הסבא,
לו: אמר והסבא עונג. בלי זה אבל היטב, ומבינו ענין
העצה  המוח, טמטום את מסירה אינה יגיעה 

בתפילה. נגינה היא לך
– דובער ישראל ר' לי אמר – זו מתשובה
שנה  שתים־עשרה להתייגע  מאד, מרוגש  הייתי
איננה  – המוח טמטום בעל להיות זאת ובכל
מהענין, שבור בהיותי ביותר. מזהירה תופעה
על  ה'חזרה' אחרי – ה'יחידות' תוכן על סיפרתי
והוא  אביכם, הנוכחי, לרבי – ראש־השנה מאמרי

הרי  מובנת, שתהיה כמה עד שההשגה לי אמר
מתפעל  הוא שאין המוח, התפעלות כשחסרה
אינה  שההשגה מראה זה מההשגה, במוחו
המוח. מטמטום בא ההתפעלות והעדר אמיתית,
ר' מספר – הנוכחי הרבי לי הסביר באריכות

ל  "העצה הרבי דברי את – דובער היא ישראל ך
נותן  שרבי מה הפרטי הסיוע זהו – בתפילה" נגינה

לחסיד.
נהפכתי  – דובער ישראל ר' סיים – הוה וכך
געגועים  בי התעוררו תפילה כל לאחרי אחר. לאיש
– הלימוד ואחרי חסידית, אימרה ולהבין ללמוד,

לתפילה. יותר חזקה תשוקה
.ÊÙ היתה ויטבסק, שבמחוז באטשייקאוו העיר

ויערות  עיירות והרבה שהעיר אחד, לגראף שייכת
אבות. נחלת אצלו היו בסביבה,

לשיכון  בנינים הרבה עם משלו ארמון היה לגראף
הבנינים  בין הרב . רכושו את שניהלו ומפקחיו אנשיו
שהיו  וחבר־עוזרים כומר קתולי, מינזר גם היה

למינזר. שייכים
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ליהודים  איפשר ימיו וכל טוב, אדם היה הגראף
בבאטשייקאוו  העניים ליהודים בכבוד, להתפרנס
מרעה  לתת ציווה כן האדמה. מס תשלום את ביטל
החזנים  השו"ב, הרב , של ולעזים לבהמות בחינם
פרנסתם, ינקו העיר יהודי כל כמעט והמלמדים.

הגראף. מאחוזת יותר, או פחות
תכופות  ולעתים חלש, אדם ימיו כל היה הגראף
הייבנטאל  הגדול הרופא אצל והתרפא חולה,
והתרפא  חלישותו, גברה הגראף כשהזקין בויטבסק.

ברטנסון. המפורסם הרופא אצל
ניהול  עניני כל את העביר חלישותו, משגברה

יהודים. שונא שהיה הראשי למנהל אחוזתו
ישראל, שונא כומר למקום הגיע זמן, באותו
את  הראשי המנהל הרחיק החדש, הכומר ובהשפעת
העניים, היהודים אצל הגראף. מאחוזת היהודים
החלו  הקודש כלי אצל האדמה, מס לקחת החלו
של  הפרנסה ומצב המרעה, עבור תשלום לקחת

לגמרי. התערער היהודים
לערך. שנתיים הדבר נמשך כך

הסבא, ממקורבי היו באטישייקאוו יהודי רוב
או  לחג לליובאוויטש באים היו שקטים. אנשים
ל'יחידות', נכנסים חסידות, מאמר שומעים לשבת,
וחוזרים  ומזוני, חיי לבני מהרבי ברכה מבקשים
הרבי  עם לדבר אך ירחם. שהשי"ת בבטחון לביתם
ישראל, צורר כומר אודות הפרנסה, דוחק אודות
אף  הרהיב  לא – ישראל שונא מנהל־ראשי ואודות

אחד.
וסביהם  הוריהם שאף היהודיות, המשפחות בין
אחוזת  עם מסחר קשרי רבות שנים במשך ניהלו
אייזיק־מוניע  ב"ר שמואל ר' בשם אחד היה הגראף,

אייזיק'ס. מוליע או
חסיד  יהודי הסבא, ממקושרי היה שמואל ר'
כסוחר  טוב שם בעל בשפע, פרנסה לו היתה מכובד,
צדקה, ובעל אורחים מכניס יהודי הסביבה, בכל ישר

חסידות. אימרת הבין וגם כי־טוב, ללמוד ידע גם
שהיו  יהודים מאותם היה עצמו שמואל ר'

הגראף. אחוזת עם מסחר בקשרי קשורים
שמואל  ר' היה תר"מ השבועות בחג
שאל  ב'יחידות', הסבא אצל בהיותו בליובאוויטש.
לו  סיפר בעיר. הפרנסה למצב שמואל ר' את הסבא
היהודית  שהפרנסה שנים כמה שזה שמואל ר'
זקן  ושהגראף לכך, הסיבות את לסבא וסיפר נלקחה,
יותר  רעה ונעשית הולכת היהודית הפרנסה וחולה,
הסביבה  ויהודי העיר יהודי ואשר ליום, מיום

מהמצב. מאד מודאגים

ברטנסון  פרופסור – הסבא לו אמר – אני יודע
התרעם  הסבא מאד. מסוכן במצב שהגראף לי אמר
על  הזמן כל לו סיפרו שלא על שמואל ר' בפני קשות
ליהודים. הנוגע בכל הגראף באחוזת ההנהגה שינוי

כך  באטשייקאווער, שמואל ר' לי מספר – הסבא
וכעבור  בהרהורים, שקע – בליובאוויטש לו קראו

אמר: זמן משך
בפעם  הגראף את כשתראה הביתה, סע 
לו: למסור עליך ציוויתי שאני לו, תאמר הראשונה,
התייאשו  שהרופאים מסוכן, במצב שהוא אני יודע
והישובים  באטשייקאוו ליהודי יעזור אם מחייו.
השי"ת  לו יתן שבאחוזתו, בפונדקאות שבסביבה,
ובריאות. חיים של חודש – יהודית משפחה כל עבור
ימים  מספר כעבור ביקר לביתו, שמואל ר' כשבא
אבל  הגראף, את לראות ברצותו הגראף באחוזת
אף  הגראף אל הכניסו לא אפשרי, בלתי היה הדבר

אחד.
והרופא  טוב, אויר ומזג בהיר קייצי ביום זה היה
בשכבו  הגראף, את ולקחת הסוסים את לרתום ציווה
מביתו  הגראף את כשהוציאו ביער. לטיול מיטתו, על
איך  וראה בצד שמואל ר' עמד בעגלה, להושיבו
לו  גרם והדבר והשבור, הזקן הגראף את מובילים

עמוק. צער
אליו  יתלווה שמואל שר' וציווה בו, הבחין הגראף
הסבא. אל מקושר שמואל שר' ידע הגראף ליער.
את  לגראף מיד מסר בעגלה, שמואל ר' כשהתיישב
רשימה  לערוך שמואל לר' הורה הגראף הסבא. דברי
בבאטשייקאוו  החיות היהודיות המשפחות מכל
או  בעצמו יערוך כן באחוזתו, להתפרנס ויכולות
פונדקאות, הישובים, מכל רשימה שליח, על־ידי
יכולים  ושהיהודים לגראף השייכים נהרות,
עצמו, לגראף ימציא הרשימות את בהם. להתפרנס

מכך. יידע לא אחד ושאף
למעלה  היו לגראף שמואל ר' שמסר ברשימה
כמה  ועוד בבאטשייקאוו, משפחות וששים ממאה
היתה  ליהודים שבסביבה. בישובים משפחות עשרות
והבריא. החלים הזקן והגראף בהרחבה, פרנסה שוב

הגראף. באחוזת מאד נערץ נהיה שמואל ר'
צמחו  הגראף, של בגנו שצמחו הצמחים יתר בין

ר'גם  היה תרמ"א ומשנת יפים, והדסים לולבים
של  מגנו והדסים לולב  לסבא שנה כל שולח שמואל

הגראף.
שבא  שמואל, מר' שמעתי האמור הסיפור את
היה  אבי לליובאוויטש, תרנ"ד מנחם־אב חודש בסוף
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הרשב"ץ, למורי הסיפור את שמואל ר' כשסיפר
באמרו: הסיפור את סיים ולי, הענדל חנוך ר' לחסיד
היום, עד תר"מ קיץ מאז מופלג. זקן הוא הגראף
אף  חלה ולא בריא הגראף היה שנים, י"ד של תקופה
שלח  בחולשה, הגראף חש שבוע, לפני אחת. פעם לא
האוהל  אל לליובאוויטש לנסוע עלי וציווה לי לקרוא
חשבון  ולפי חולשה, מרגיש שהוא למסור הרבי, של
לו  מגיע היהודיות, המשפחות לעומת החדשים מספר
את  יקיים שהרבי חיים, של חדשים ושבעה שנה עוד

הבטחתו.
.ÁÙ'אלי ר' לחסיד אמר מהר"ש הרבי הסבא

– וידיעותיו כשרונותיו מצד פשוט איש – אבעלער
ל'יחידות': אליו כשנכנס

ונפגש  לשווקים נוסע הנך בך, מקנא אני אלי' 
מזכירים  העסק וכשבאמצע אנשים, הרבה עם
הנגלה  ללימוד ומעוררים יעקב' מ'עין אימרה
דמי  ואת למעלה, שמחה גורמים והחסידות,
ומה  ומזוני, חיי בבני השי"ת משלם הסרסרות
גדולה  הפרנסה יותר, רבה עבודה יותר, גדול שהשוק

יותר.
היה  שנים, עשרות כעבור כך, על סיפר אלי' כשר'
את  שמע כאילו ורגליו, ידיו ורעדו אש־להט כולו

יום. באותו הדברים
.ËÙ הזקן רבנו היה הראשונות, נשיאותו בשנות

קצרים. מאמרים אומר
המשנה  על מאמר אמר אחת, בעלי 23פעם "כל

השיר" בעלי "כל בשיר". ונמשכין בשיר יוצאין השיר
– בשיר" ונמשכין בשיר "יוצאין ומלאכים, נשמות –

ושיר  ניגון על־ידי היא שלהם וההמשכה .24ההעלאה
במספר  בשקלוב הרבי חסידי היו ההם, בימים
סיפר  שקלוב, דרך בעברו החסידים ואחד  ָמצומצם,
בעלי  "כל המשנה על הרבי של תורתו על וחזר

גדולה. בדביקות השיר"
מזה, שקלוב לחסידי היתה גדולה נפש עוגמת
ויטענו  לדבר, מה למתנגדים כבר שיהיה  ָבידעם

היה,שפירו  וכך כידוע. וחיות בבהמות הוא המשנה ש
והדבר  שקלוב, גאוני בין גדול רעש התעורר

הגליל. בכל התפרסם
שקלוב. דרך הרבי עבר מסויים, זמן כעבור

עצום, גאון הוא שהרבי בשקלוב ידעו כבר אז
לא  הרבי שאלותיהם. לשאול אליו באו שקלוב וגאוני
רבה  אסיפה לעשות והוחלט מהם. אחד לאף ענה

תורה  לומר הרבי את להזמין הקר, המדרש בבית
הזמנתם. את קיבל הרבי קושיותיהם. את ולתרץ

ואמר: הבימה על עלה המדרש, לבית בא הרבי
ניגון. אנגן קושיותיכם? לתרץ תורה, לכם אומר 
ומלאכים  נשמות – השיר" בעלי "כל אומרת: המשנה
שלהם  ההעלאה – בשיר" ונמשכין בשיר "יוצאין –
בדביקות  לשיר והתחיל וניגון. שיר על־ידי היא
שקועים  היו וכולם הס, הושלך המדרש בבית גדולה.
הם  היכן הרגישו לא שלשעה מחשבותיהם, בעמקי

נמצאים.
מגאוני  אחד כל אצל נפתרו שר, שהרבי בשעה

ושאלותיהם. קושיותיהם שקלוב
צינורות  את הרבי פתח שלו, הדביקות בניגון
וכלי  המוח בכלי פתיחה ופעל החכמה, מעיינות
לדרגה  אותם העלה הרבי שקלוב. גאוני של השכל

קושיותיהם  נפתרו וממילא יותר, .25גבוהה
יוסף  ר' העילוי שהגאון זמן באותו זה היה

אך 26כל־בו  – תקל"א – הרבי אל מקורב כבר היה
פרשת  על אז עמד הוא ממש, לחסיד שנעשה לפני
חסידי  – הדביקות ניגון של זה ענין וגם דרכים.
מתן־תורה" של "הניגון בשם זה לניגון קראו שקלוב
יוסף  ר' הגאון של החלטתו בהכרעת הרבה עזר –

לחסיד. שנהיה כל־בו
חמורות  שאלות ארבע היו כל־בו יוסף ר' לגאון
גאוני  אצל אותן ושאל ליישבן, יגע מרובים שחדשים
שר  שהרבי שעה ובאותה לו. פותר ואין וסלוצק וילנה
ארבעת  כל אצלו נתיישבו – שלו הדביקות ניגון את

הענינים.
כל־בו  יוסף ר' הגאון סיפר שנים, הרבה כעבור
ואמר: המעשה, סיפור את שיינעס אברהם ר' לחסיד
הרגשתי  – החמורות שאלותיי שנתיישבו בשעה 

קטן. ילד כמו 
כל־בו  יוסף ר' הגאון אמר – התורה מתן ניגון
להיעשות  הרבה לי עזר – שיינעס אברהם ר' לחסיד
המוח  בפתיחת הבימה על אם אז, אמרתי לחסיד.
הרי  טוב, כל־כך מליאזנא המגיד עושה לתורה,
הלב  בפתיחת העמוד ליד טוב שעושה מכל־שכן

הבורא. לעבודת
לאב־ זה סיפור סיפר שיינעס אברהם ר' החסיד
הרבי  תקס"ד. בשנת צדק" ה"צמח הרבי הסבא
לדביקות, בקשר זה סיפור על כתב צדק" ה"צמח

אותיו  תגין נקודות טעמים ענין "להבין ת",מאמר
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ב.23) נא, שבת
(הראשון).24) חנוכת שיר מזמור ד"ה לקו"ת ראה

כיֿתשא.25) פרשת סוף לתו"א מהוספות להעיר
יד.26) אות תרצ"ו שבט כ"ה לקו"ד אודות ראה



c"agרנד i`iyp epizeax zxezn

שלימות  ואשר האותיות, ענין את בארוכה והסביר
בנקודות  היא האותיות בהירות בתגין, היא האותיות
האותיות, של הענין ונושא תוכן את המביעות

הכוח  את השכל, קדמות וממשיכים מגלים והטעמים
הגלוי. בשכל השכל, של ההיולי

b"yz'd gqt ly oexg` lil zcerq

•

1
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שונה  רוח שם שררה שהפעם אלא הנפח. ראובן אליעזר של בביתו חגֿפסח ברוך בילה שוב
הישיבה  מן הביא  אותם  אמיתיים, למדנים ראובן, אליעזר של חתניו שני שם היו לגמרי.
עם  בהתפלפלות עסוק היה  רבות ושעות תורה, לדברי בניֿשיחה אפוא מצא ברוך בוויטעבסק.

בתלמוד. עמוקות בסוגיות הנפח חתני

ומאזין  הצד מן יושב ראובן אליעזר היה בתורה, מתווכחים הנפח וחתני ברוך כשהיו
מאושר  קרנו פניו הצעירים. הלמדנים שלשת משיחת אחת מלה הבין שלא למרות בהתענינות,
"ברקיע  היה הוא נחת, רווה ראובן שאליעזר מוחשי באופן היה ניכר עילאי. אור דלק ובעיניו

אמותיו. לארבע תורה להכניס שזכה על השביעי"

את  להסתיר לנכון מצא לא כאן חורין. בן עצמו את ברוך חש ראובן אליעזר של בביתו
עליונות. כתחושת או בתורה כהתהדרות כאן מתפרשת הייתה לא למדן שהוא העובדה למדנותו.
תורה, ואוהבי ה' יראי וישרים, פשוטים יהודים בין בהימצאותו שם, ששררה הטבעיות לכך גרמה

ודקדוקיה. פרטיה בכל התורה את ולשמור ה' את לעבוד היא תשוקתם שכל

על  נסוכה צער כשהבעת בדממה שרוי הנפח, של היחיד בנו שמואלֿנחום, ישב אחר בצד
בדיונים  חלק לקחת יכולתו אי בגלל נחות עצמו את חש ששמואלֿנחום בבירור ניכר פניו.
שנאלץ  מי ככל קנאה של צער תקפו הדברים, את לקלוט מסוגל היה שלא מאחר התורניים.

תורה. בני בשיח להשתתף יכול ואינו בצד לשבת

את  לחוש בסגולה אחר, ממישהו יותר ניחן, ברוך במתרחש. הבחינה ברוך של החדה עינו
בכך  גם הבחין ברוך הפשוט. הילד שמואלֿנחום, של ללבו גם ידע ולכן יהודי, כל של רגשותיו
ודאי  צער. של ראש ניע כדי תוך יחידו בנו אל ראובן אליעזר של מבטיו מופנים לפעם שמפעם
של  שבלבו גם יתכן עםֿהארץ. יחידו בנו לבין הלמדנים חתניו בין בפער מתמיד יותר אז נוכח
כך  כל הצטיין הקשיים, כל חרף הרב, שבעמלו ברוך, לבין בנו בין השוואה אף עלתה הנפח

בתורתו.

רבים, רחמים בקרבו עורר שצערו בשמואלֿנחום, להתבונן המשיך רעיון ברוך עלה כך
מסוגל  ולהיות לגיסיו להידמות עז שרצונו מורה שמואלֿנחום של זה צער אין האם במוחו;

בתורה? לעסוק

יהודי  להיות שאפשר אמנם, "נכון, ראובן: אליעזר עם בשיחה ברוך פתח  שכך, כיוון
נהנה  עצמי אני הרי גדול. עניין היא שמלאכה הדבר ודאי כן למדן. להיות מבלי גם יראֿשמים
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להצטער  לך שאין קודמת בהזדמנות לך אמרתי אף כך משום מלאכה. לשום בז ואיני כפי מיגיע
נחום  שמואל של פניו על הנסוך בצער בהתבונני ברם, בעלֿמלאכה. הוא נחום ששמואל כך על
עשוי  ללימוד הרב שחשקו למסקנה אני מגיע חתניך, בין התורניות השיחות אחרי עוקב כשהוא 

ישיבה. לאיזו בנו את  ישלח שהנפח אפוא, הייתה, ברוך, של עצתו בןֿתורה". להיות להביאו

אותו  ישלח שאכן אביו לפני להתחנן והחל בבכי, פרץ ההצעה את נחום שמואל כששמע
אמנם  נעשה לברוך, שנים כעבור שנודע וכפי משאלתו, את מילא ראובן אליעזר כלשהי. לישיבה 
סיפוק  חש כך על ברוך כששמע בןֿתורה. יהודי של לחתנו היה ואף תורה לבן נחום שמואל
של  זו על גם כיֿאם עצמו, נחום שמואל של רוחו קורת על רק לא היה סיפוקו בכך. חלקו על

לבןֿתורה. יהיה שבנו גדול היה שחשקו ראובן, אליעזר

שם  ללמוד כדי לביישנקוביץ, להגיע בדעתו היה עדיין לדרך. שוב ברוך יצא הפסח לאחר
ברוך  החליט וויטעבסק את עברה לביישנקוביץ שהדרך כיוון זאב. אברהם רבי הגאון אצל תורה
הייתה  אחותו ואחותו. ודודתו דודו משפחתו, עם להתראות כדי בוויטעבסק, קלה לשעה להתעכב
בישיבת  הר"מים לאחד כך אחר שנעשה יצחק, יוסף בשם מסמארגון לבןֿישיבה נשואה כבר

העיר. בקצה הייתה דירתם  בילד. הזוג חונן כבר לוויטעבסק ברוך כשהגיע וויטעבסק.

שעתה  הייתה תקוותם שובו. על מאד שמחו הללו ודודתו. דודו את ומצא ברוך חיפש תחלה
אף  מוכנים היו הם בבית. דבר לו חסר היה לא כן עשה שאילו מובן ביתם. כתלי בין יישאר
כל  הימצאו מקום על להודיעם אף שטרח מבלי מספר, שנים לפני שעזבם כך על לו לסלוח
בשעתו  מהם ברוך את הרחיק מה בכלל ידעו לא אף דבר של לאמיתו תהומות. צלל כאילו הזמן,
בדברים. לקצר אהב מטבעו ממושכים, להסברים נכנס לא מצדו ברוך חזרה. עתה הביאו ומה

לאיש. להזדקק ולא כפו מיגיע רק ליהנות בחיים דרך עצמו על שקיבל להם הבהיר אך

כוונתו  לישיבה. הלך - הישיבה מראשי אחד הוא יצחק, יוסף ר' שגיסו, ברוך ששמע לאחר
ב  ולעמוד תלמידיה , את וכן הישיבה ראשי את להכיר גם זו.הייתה ישיבה של מהותה על כלל

בגובה  אברך זה היה הצד; מן בו התבונן ברוך שיעורו. בהרצאת גיסו עסק לישיבה ברוך כשהגיע
והשמיע  הדוכן ליד עמד הוא החלטיות. הביעו פניו שחורות. ועיניים נאה מראה בעל ממוצע,

טובה. ובהסברה ורם צלול בקול שיעורו את

בבד  כשבד - רבה בחריפות הסוגיה את ניתח יצחק יוסף ר' עמוק. היה השיעור תוכן
כאשר  ברוך. על טוב רושם השאירו המשמיעו והן  השיעור הן גדולה. בפשטות הדברים מתקבלים
בסוגיה  להתעמק והחל ברוך גם התיישב - השיעור לשינון למקומו, איש איש התלמידים, התפזרו
אגב  ושהשמיע בשיעור, גדולה למדנות השקיע שגיסו לדעת נוכח ברוך השיעור. נסב שעליה

רבים. חידושים

(כתובות  חסדא רב מאמר את בהסבירו אגדה, דבר יצחק יוסף רבי השמיע השיעור (בסיום
שהכוונה  פירש הוא נאה" ומראך ערב קולך כי שנאמר: מום, זה הרי - באשה עבה "קול א): ע,
זה  הרי שאז צרכיו, כתובע המתפלל - עבה" "קול הקב"ה. של אשתו הנקראת ישראל, לכנסת

ערב"). "קול היא שאז בתחנונים, להיות צריכה התפילה כי מום,

ממנו: והוקסם פלטיאל, רבי הגאון הישיבה, ראש של לשיעורו ברוך הקשיב מכן לאחר
כזו. בעמקות נתקל לא מעולם
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הלך  ראשית, בוויטעבסק. לקיים עצמו על שנטל משימות מספר לבצע ברוך יצא עתה
הנהר  לחוף לעיר מחוץ שוב לטייל תשוקתו את מימש מכן לאחר הוריו. קברי על להשתטח
נמחו  לא במהלכם, שהתקיימו והשיחות אלה, טיולים אביו. עם בילדותו מטייל היה שם דווינה,

ברוך. של מזיכרונו עדיין

מאוחר  הגיע גם לשם אחותו, לבית הלך לו, חיוניות שהיו הללו, המשימות את שביצע לאחר
למד  יצחק יוסף ר' ביותר. לבבית הייתה הגיסים ובין האחות לבין האח בין הפגישה גיסו. יותר
עם  קצרה שיחה לאחר הוא. מי לדעת מבלי בישיבה כן לפני ראה אותו גיסו, את להכיר עתה

רב. זמן שנמשכה גיסו, עם תורנית בשיחה ברוך פתח אחותו,

השבת, את אתנו תשבות "ודאי בביתה: שיישאר רצתה והאחות שבת, בערב היה הדבר
היה  לברוך אך לשבת. בביתם להישאר ביקשו הגיס גם אמרה. - רב" כה זמן לך שציפינו לאחר

לראשונה. הופיע שם הרי  הדוד. בבית לקראתו התכוננו ודאי שכן מוכן, תירוץ

ולא  כפו מיגיע וליהנות בדרכו, להמשיך היה רצונו משלו. תכניות לברוך לו היו למעשה
השולחן  אם אף אחת, לשבת ולו אחרים שולחן על סמוך להיות  רצה לא הוא  לאחרים. להזדקק

דודו. של או אחותו של הוא

כלשהו, ולפת חלות לעצמו קנה שבת לקראת בו. ללון ביתֿמדרש ומצא חיפש כבר ברוך
תמיד. כדרכו

מתחילה, שתיכנן כפי לביישנקוביץ לנסוע במקום בוויטעבסק, להישאר ברוך החליט בינתיים
בוויטעבסק? בהתנהגותו לו יפריע האם הרמי"ם. כאחד גיסו כיהן בה ישיבה באותה וללמוד
אחותו, לא לחשוש. ממה לו אין ולכן ממישהו, בדרכו להירתע מכדי בדעתו תקיף די כבר ברוך

עליו. להשפיע מסוגלים אחר מישהו ולא דודתו לא דודו, לא גיסו, לא

הוא  וכי בביתם, לאכול או מללון מתחמק שברוך לקרוביו התברר דבר של בסופו כאשר
להסביר  לנכון ברוך מצא אז התנהגותו. פשר את להם שיסביר עליו לחצו צר, בלחם מסתפק
מקום  על מלהודיע ונמנע בשעתו אותם עזב כך משום וכי כפיו , מיגיע ליהנות החלטתו את להם
צעיר  בהיותו סותרות, השפעות בפני לעמוד יוכל לא שמא חשש תקופה אותה כל הימצאו.
להזדקק  יאלצוהו לא ואחרים שקרוביו כדי עצמו, את ולהסתיר בנכר להיות בחר כך משום וחלש.
ללכת  החלטתו ונחושה לפניו, אשר את יפה הוא יודע שבגר, לאחר עתה, ברם, בשרֿודם. לעזרת
מהם  בקשתו כך. על לדעת לקרוביו ומותר אחרים, מהשפעת חושש אינו שוב בה. שבחר בדרך
גדושת  אך היסורים, רצופת לדרכו בקשר וטרוניות בשאלות עליו מלהכביד להימנע רק היא

לבב. ובר כפיים כנקי ה' את בעבודתו הוא רגליו על ניצב שהוא הכרה מתוך רצון שביעות

•

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

ycew zexb`

תרפ"א  סיון ט"ו ב"ה,

מבחר  הנכבד, הרב עוז, ידידי כבוד

שאול  מוהר"ר אי"א ווח"ס התלמידים,

שי' דובער

וברכה. שלום

מולדתו  למקום ית' בעזרתו לנסוע בדעתו אשר שמעתי

יהי' והשי"ת במאוד, הדבר ונכון טוב לאטוי. במדינת ַשהיא

בעזרת  משתתף הייתי אני וגם הטוב, רצונו להפיק בעזרו
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משם  מכתבים כמה קבלתי כי לזה, הדרושה ההוצאה

להמציא  נפשם בפנימיות מבקשים הגדול הנהר ומעבר

הרוחני. במזון הט' נפשם להחיות דא"ח וספרי כתבים להם

בעזהי"ת  האמיתית הפעולה אשר במוחש ידענו וכאשר

וההתעסקות  חסידות בלימוד בפועל העבודה בהרמת

חבירים, ודיבוק ריעים באהבת המדות ותיקון בתפלה

אהובים, כאחים להיות לרעהו, מאיש ההרגש והתעוררות

הן  זה, על ונפשו לבו הנותן משפיע אמצע[ו]ת ע"י הוא

התעוררות. במכתבי בכתב והן בפומבי בדיבור

טוב  פרי ית' בעזרתו ראינו ראה עליון לאל ָֹותודה

שהיתה  ומקום מקום בכל אשר בשנים, רבות זה בעמלינו

מתענגים  המקום יושבי הנם הנה כאמור, טובה ִָהתעסקות

החומר. על הצורה בהגברת בכלל, האנושי מעלת טוב על

שמואל  ר' הרב היקר ידידינו לנו הוא ולמופת

גרוזיא  בערי יושב שנים כששה זה אשר לעוויטין,

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד ורצון חפץ עפ"י בקוטאיס,

ההוא, להחבל עתידות חש אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

הנ"ל  ידידינו את וישלח המוסרי מצבם בהרמת וחפץ

לכלכלם, הדת עניני בכל ולהתענין וישיבה, חדרים ליסד

בעזרם  ד' יהי' טוב רוב על מתענגים המה ת"ל כהיום הנה

ברו"ג. עילוי אחר בעילוי מעלה מעלה ויעלו

לעשות  החובה עליו אדם, הוא באשר אדם כל והנה

החי', על האדם מותר בזה אשר זולתו, לטובת ולפעול

ודואג  האנושי, הקיבוץ אוהב בטבעו, מדיני להיותו

ביושר  אחד כל וכמובן והמוסרי, החומרי טובתו בהפרחת

לעבודה  יותר מסוגל וזה לכזה, יותר מסוגל זה סגולתו,

למו  יהי' לא פעולתם יחליפו אם אשר מוסרית ותעמולה

הדרושות. תוצאות

איש  ויושר, תום באנשים הגדול האדם תלמידי אנחנו

העובדים  ראש הטוהר, ויופי הצדק סמל האלקים,

אאמו"ר  כ"ק הוד איןֿסוף בתקות טהורה באמונה

זכי  אשר זי"ע, נבג"מ ראות זצוקללה"ה ימינו, על עמוד נו

כשמש  יזרחו, לאחת אחת אשר הכבירות, פעול[ו]תיו

אורו  יאהיל עלינו והדרתו, תורתו ישראל לב על צהרים,

הכללית, האנושית זיק בקרבינו ויפיח והמתנוצץ, החד

בחיים  הנעימים והנהגותי' החסידות אל והתמסרות

בעזרתו  להשתדל הגשמיים, בחיים והישרים הרוחניים,

ב"ה, הוי' רצון שהוא הקדושים, רצונותיו להפיק ית'

בנים  לב לקרב ידינו, תשיג אשר בכל הקודש, עם בטוב

אלינו, השומעים לפני להורות שבשמים, אבינו אל

העולם, אבות יושר בדרכי להלוך ומשתוקקים והתאבים

בכל  בעזרם ולהיות ולהרפידה, לסקלה האמיתי הדרך

יודרש. אשר

אדמות, עלי תעודתינו רגע אף לשכוח אין עלינו

צבאות  אלקים אל אותנו, פרש השמים רוחות כארבע

לנו  גילו שם, זעיר שם זעיר רק מאתנו, נעלמת כוונה לסוד

לברבריא, גולה ואחד לברטניא גולה אחד באמרם רבותינו

בעוני  ר"ל התלאות בים (שווימען) שחים מאתנו ורבים

רקב, נפל ח"ו בארזים גם אשר ולחץ, בדוחק כל, וחוסר

וסובל  מעוך ולחוץ, דחוק אחד וכל גשמי, מעמד מבלי

ר"ל.

וכשושנה  באנוש, הוא אלקים רוח אבל כן, אמנם

מכוון  הוא בזה אשר ויגיעתו, בעמלו טוב פרי לעשות יפרח

ונוצר. נברא אשר אל

נכונה  מולדתו למקום הנסיעה כי לראשונה ונשובה

והרבה  הרבה עשות יוכל כל יוצר ובעזרת היא, וישרה

הביא  ויוכל הוי', לדבר הצמאים היקרים אחינו לטובת

ענינים  בכל כולה בהמדינה היושבים לאחינו רב תועלת

אבאר: כאשר הדתיים

גדול  טלית ולא תפילין לא לנו אין כהיום מדינתינו

גמרא  יאמר ומי ואגדה, חומש סידור מזוזה וקטן,

ואם  ר"ל, והשריפות הפרעות מהבלבולים אשר ומשניות

נדרש  אחת בבת וחומש סידור מזוזות טו"ת לאחד נדרש

אדם  שום יוכל לא אשר רו"כ א' מאות ת"ק לכה"פ ע"ז לו

ואין  טו"ת הדורשים ורבים זאת, השג הללו ֵַבעתים

פרוסת  לאכול צריך בתים ועושה הסופר גם כי להשיג,

הספיק  ולא ימיו כל הי' לעני אשר זאת, ממלאכתו לחם,

לעצם  אבל הוא. מבהיל אשר עתה, גם ומה פרנסתו, על

להניח  החפצים אנשים כמה כלל, נוגע זה אין הענין

פשוטים  אנשים רואות ועינינו להם, ואין יום בכל תפילין

תפילין. הניח למען הכנסת לבית באים גלוחים, וחפשים

ביכולתם  אין הראשון מיום אשר מצוה, בר בני וכמה כמה

ואשרי  לנו. הי' מה אוי ר"ל תפילין בהנחת המצוה לקיים

דבר  הדורשים בישראל אלפים צמאון לראות זכינו כי לנו

להדריך  לבבם בכל ומשתוקקים טהור, בלב ודתו הוי'

חס  ורק הדת, קודש בדרכי האמצעים בניהם המה רים

ע"כ  ואשר והדומה. תפילין ספרים כמו לזה, הדרוש[ים]

בהשתדלות  האפשר בכל בזה השתדל עלינו החובה

גדולה. ותעמולה

. . צריכים. לדעתי ההשתדלות אופן
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Ì‰ Ìb ÔBL¯b Èa L‡¯ ˙‡ ‡N(כב (ד, »…∆…¿≈≈¿«≈
ÔBL¯b.'מרע ל'סּור רֹומז ּגרּוׁשין, לׁשֹון מּלׁשֹון ˜‰˙- – ≈¿ְְִֵֵֵָ¿»ְִ
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אייר, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

ברכה ושלום!

בטח תסלח לי על שכותב אני אלי' בענין פרטי שלה.

כמה פעמים שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שענין אהבת ישראל הוא גם 

לאיש הישראלי הנמצא במקום רחוק ואפילו זה שאף פעם לא ראה אותו, אשר גם בזה ציותה תורתנו 

הקדושה ואהבת לרעך כמוך. ואם יש תקוה שיכולים לעזור למי שהוא הנמצא בריחוק מקום ובלתי 

מכירו, חוב קדוש הוא על כל אחד ואחת להשתדל בטובת חברו, אשר כל ישראל חברים.

נודעתי אשר כמה פעמים הציעו נכבדות בשבילה, ומפני כמה סיבות סרבה מלהסכים עליהם.

כמובן אי אפשר להגיד בריחוק מקום חוות דעת בנוגע להצעה פרטית, אבל ארשה לעצמי לבוא 

בהערה כללית בזה.

נשואין בחיי האיש או האשה הוא מאורע העקרי ביותר, הטובע חותמו על כל החיים כולם. 

ובמילא צריכים על זה התיישבות וא"א לעשות זה בחפזון.

אבל עם זה, כמו בכל מאורעות חיי האדם, הקטנים והגדולים, א"א לאדם להביא בחשבון את 

כל הפרטים עד תכליתם, כי סוף כל סוף מוגבל ביותר הוא ואין שכלו ומחשבתו יכולים להקיף את כל 

הסיבות והמסובבים של כל דבר ודבר. במדה ידועה הרי בכל דבר וענין צריך להשתמש במדת הבטחון 

בהשי"ת אשר הוא כיון את הדבר לטוב בכל הפרטים.

וכן הוא גם בנוגע לשידוך, אשר אי אפשר למצוא דבר שלם בתכלית עם כל המעלות, וא"א 

להביא בחשבון את כל התוצאות עד תכליתן. ואם הדברים העקרים הם בסדר, הנה לפעמים תכופות 

מהנכון לוותר על ענינים טפלים שנראים או נדמים שאינם כדבעי, ובפרט שאפשר שאין זה אלא דמיון 

בלבד, ובאמת גם הם מתאימים.

כל  כי  כן,  אינה  האמת  אבל  והמדוברת,  המדובר  של  פרטי  ענין  אלא  זה  שאין  אומרים  יש 

ישראל ערבים זה בזה וטובתו של כל אחד ואחת או להיפך ח"ו משפיעה על משפחתו ועל ידידיו ואפילו 

אלו הרחוקים במקום. ואם בעתים כתיקונם הי' כן, על אכו"כ בזמננו אלה, אחרי השמדות הנוראות 

- כהנה  שלקחו מאתנו רבבות מאחב"י הי"ד, אשר ממילא גדול ביותר ערך כל בית הנבנה בישראל 

וכהנה, ובפרט כשיש לקוות שהבית הזה ייבנה על יסודי התורה והמצוה.

אקוה שתוכל לבשרני בשורות טובות בהנ"ל, ואחתום בברכה להסתדרות טובה בקרוב, טובה 

בגו"ר גם יחד.

אתענין לדעת אם משתתפת היא בחיים הציבוריים בסביבתה, ובאיזה אופן.

 ב"ה,  כ"ב אייר, תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

קבלתי הפ"נ שלו שמבקש ברכה לרפואה למחלת עיניו ועבור זוג'.. תחי'.

לרפואה  שניהם  את  אזכיר  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ציון  על  לכשאהי' 

ואקווה שיוכלו לבשר לי בשורות טובות בזה.

המשך בעמוד רסר
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úîLáe íúãár ìëìe íäéìk-ìëì íäéøúéîe¥´§¥¤½§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§¥´Ÿ
:íàOî úøîLî éìk-úà eã÷ôzâìúàæ ¦§§½¤§¥−¦§¤¬¤©¨¨«´Ÿ

ìäàa íúãár-ìëì éøøî éða úçtLî úãár£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãrBîúáù úçðîá ë"r ¥®§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

Iåçáåãìäãrä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥−̈
:íúáà úéáìe íúçtLîì éúäwä éða-úà¤§¥´©§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

äììL ïaîíéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´
:ãrBî ìäàa äãárì àávì àaä-ìk äðL̈¨®¨©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

åìòáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå©¦«§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬
:íéMîçå úBàîæìúçtLî éãe÷ô älà ¥−©«£¦¦«¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ

ã÷t øLà ãrBî ìäàa ãáòä-ìk éúäwä©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©³
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìr ïøäàå äLîñ ¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

çìúéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§−̈§¥¬
:íúáàèììL ïaîãrå äìrîå äðL íéL £Ÿ¨«¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−

äãárì àávì àaä-ìk äðL íéMîç-ïa¤£¦¦´¨¨®¨©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−
:ãrBî ìäàaîíúçtLîì íäéã÷t eéäiå §¬Ÿ¤¥«©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈

ìLe úBàî LLå íétìà íúáà úéáì:íéL §¥´£Ÿ¨®©§©¾¦§¥¬¥−§¦«
àîãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−

ét-ìr ïøäàå äLî ã÷t øLà ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬
:ýåýéáîéøøî éða úçtLî éãe÷ôe §Ÿ̈«§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®

:íúáà úéáì íúçtLîìâîìL ïaîäðL íéL §¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧§¦³¨¨Æ
àávì àaä-ìk äðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå̈©½§¨§©−¤£¦¦´¨®̈¨©¨Æ©¨½̈

:ãrBî ìäàa äãárìãîíäéã÷ô eéäiå ©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«©¦§¬§ª«¥¤−
ìL íúçtLîì:íéúàîe íéôìà úLäîälà §¦§§Ÿ®̈§¬¤£¨¦−¨¨«¦¥´¤

äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìr ïøäàååîíéã÷tä-ìk §©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«¨©§ª¦¿

ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¦§¨¥−
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úàæîïaî ¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧

ìLäðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL íéL §¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨®̈
àOî úãárå äãár úãár ãárì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©−̈

:ãrBî ìäàaçîíéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå §¬Ÿ¤¥«©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½
:íéðîLe úBàî Lîçåèîã÷t ýåýé ét-ìr ©«£¥¬¥−§Ÿ¦«©¦̧§Ÿ̈¹¨©³
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-ìrå Búãár-ìr Léà Léà äLî-ãéa íúBà¨Æ§©¤½¦¬¦²©£«Ÿ̈−§©
:äLî-úà ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOîô ©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr gi zegiy ihewl)

È¯¯Ó Èa ˙ÁtLÓ È„e˜Ù ‰l‡(מה (ד, ≈∆¿≈ƒ¿¿…¿≈¿»ƒ
È¯¯Óהּלּו ׁשל עבֹודה היינּו העגלֹות, על היה מּׂשאֹו – ¿»ƒְֲֲִֶַַַָָָָָָ

"מׁשכני". הּבהמית, ּבּנפׁש ּגבּול לעיל ÔBL¯bּבלי נאמר ּבֹו – ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ≈¿ְֱֵֶַ

אחרי" האלקית, ּבּנפׁש ּגם זֹו עבֹודה היינּו ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹ"ּולמּׂשא",

ׁשאינֹו˜‰˙נרּוצה". האלקית, הּנפׁש ׁשרׁש מּצד זֹו עבֹודה – ָָ¿»ֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

היה  לכן חדריו". הּמל "הביאני הּבהמית, לּנפׁש ּכלל ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּי

היה  חדריו" הּמל "הביאני ּכי ּתֹורה, - הארֹון מּׂשאֹו ֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָעּקר

ּתֹורה. ְַַָּבמּתן

éùéìùäà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
reøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©

:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëåâäá÷ð-ãr øëfî §¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤¦¨¨³©§¥¨Æ
àìå íeçlLz äðçnì õeçî-ìà eçlLz§©¥½¤¦¬©©«£¤−§©§®§³Ÿ
:íëBúa ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬§¨«

ã-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNriå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤
øac øLàk äðçnì õeçîïk äLî-ìà ýåýé ¦−©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬

:ìàøNé éða eNrôääLî-ìà ýåýé øaãéå ¨−§¥¬¦§¨¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlåék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³

ýåýéa ìrî ìòîì íãàä úàhç-ìkî eNré©«£Æ¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®
:àåää Lôpä äîLàåæíúàhç-úà ecåúäå §¨«§−̈©¤¬¤©¦«§¦§©À¤©¨¨»

BúLéîçå BLàøa BîLà-úà áéLäå eNr øLà£¤´¨¼§¥¦³¤£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−
:Bì íLà øLàì ïúðå åéìr óñéçïéà-íàå Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤−¨©¬«§¦¥̧

áLenä íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì̈¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²©¨¬
Ba-øtëé øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬§©¤−

:åéìrèìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå ¨¨«§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²
:äéäé Bì ïäkì eáéø÷é-øLàéåéLã÷-úà Léàå £¤©§¦¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«§¦¬¤¢¨−̈

:äéäé Bì ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bìô ´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr gl zegiy ihewl)

eNÚ ¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â(ז (ה, ¿ƒ¿«∆«»»¬∆»
Ï·BËÏ ‰ÓBc . . ·ÊÚÏ BaÏa ¯Ób ‡ÏÂ ÌÈ¯·„a ‰cÂ˙n‰«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿…»«¿ƒ«¬…∆¿≈

B„Èa ı¯LÂ(רמּב"ם) ¿∆∆¿»ְַַ

ּתׁשּובה, ּבלי וּדּוי ׁשאין סתם לֹומר לֹו היה ְְְְִִִֵֶַָָָָָלכאֹורה

ּדבר אינֹו הּׁשרץ ּדהּנה לֹומר, ויׁש זֹו. ּדגמא ּכתב ˆ„„Èּומּדּוע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ¿»ƒ
הּוא אּלא חציצה), (ּכמֹו הּטבילה ּפעּלת את ‰CÙהּמֹונע ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻ≈∆

ּכאן: ואף מּמּנה. וטהרה הּטמאה עזיבת ׁשענינּה ְְְְְֲֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּטבילה,

טהרה  ׁשל אחד מעׂשה ׁשניהם ּכי לּוּדּוי, ּתכן אין ּתׁשּובה ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבלי

החטא. ְְִֵַַֻמּטמאת

éòéáøàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ

:ìrî Bá äìrîe BzLà äèNú-ékâéLéà áëLå ¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©§¨©̧¦´
äøzñðå dLéà éðérî íìrðå òøæ-úáëL dúàŸ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈§¦§§−̈
:äNtúð àì àåäå da ïéà ãrå äàîèð àéäå§¦´¦§®̈¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ¦§¨«¨

ãéàåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìr øárå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´
-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìr øár-Bà äàîèð¦§®̈¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤

äàîèð àì àéäå BzLà:åèLéàä àéáäå ¦§½§¦−¬Ÿ¦§¨«¨§¥¦̧¨¦´
äéìr dðaø÷-úà àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³¤¨§¨¨Æ¨¤½¨
åéìr ÷öé-àì íéøòN çî÷ äôéàä úøéNr£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈
àeä úàð÷ úçðî-ék äðáì åéìr ïzé-àìå ïîL¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³§¨ŸÆ½

:ïår úøkæî ïBøkæ úçðîæèïäkä dúà áéø÷äå ¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®
:ýåýé éðôì dãîräåæéíéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå §¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−

ò÷ø÷a äéäé øLà øôrä-ïîe Nøç-éìëa¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈£¤³¦«§¤Æ§©§©´
:íénä-ìà ïúðå ïäkä çwé ïkLnäçéãéîräå ©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬¤©¨«¦§¤«¡¦̧

Làø-úà òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ¤´Ÿ
úçðî ïBøkfä úçðî úà äétk-ìr ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½¦§©¬
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîäèé-ìà øîàå ïäkä dúà réaLäå ©«§¨«§¦«§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤
úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL àì-íà äMàä̈«¦¨Æ¦¸Ÿ¨©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²
íéønä énî é÷pä CLéà úçz äàîèª§−̈©´©¦¥®¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬

:älàä íéøøàîäëCLéà úçz úéèN ék zàå ©«§¨«§¦−¨¥«¤§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−
éãrìaî BzáëL-úà Ca Léà ïziå úàîèð éëå§¦´¦§¥®©¦¥̧¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−

:CLéààëúráLa äMàä-úà ïäkä réaLäå ¦¥«§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´
CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàå äìàä̈«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²

ìå äìàì-úà ýåýé úúa Cnr CBúa äráL §¨¨¬§¦§ª−̈§´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤
ðèa-úàå úìôð Cëøé:äáö Cáëíénä eàáe §¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−¨¨«ÂÂ̈©©̧¦

érîa älàä íéøøàîäìtðìå ïèa úBaöì C ©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬¤−¤§©§¦´
:ïîà | ïîà äMàä äøîàå Cøéâëáúëå ¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«§Â¨©Â

éî-ìà äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈¤¥¬
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:íéønäãëíéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå ©¨¦«§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−
:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe íéøøàîä©«§¨«§¦®¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«

äëúàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ
éðäådúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈

:çaænä-ìàåë-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å ¤©¦§¥«©§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤
-úà ä÷Lé øçàå äçaænä øéè÷äå dúøkæà©§¨´̈½̈§¦§¦−©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤

:íénä-úà äMàäæëäúéäå íénä-úà d÷Läå ¨«¦−̈¤©¨«¦§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´
dá eàáe dLéàa ìrî ìòîzå äàîèð-íà¦¦§§¨»©¦§´Ÿ©´©§¦¨¼¨̧¹̈
äìôðå dðèá äúáöå íéøîì íéøøàîä íénä©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈
:dnr áø÷a äìàì äMàä äúéäå dëøé§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈§¤¬¤©¨«

çëäúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ ärøæðåèëäèNz øLà úàðwä úøBz úàæ §¦§¢¨¬¨«©¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬

:äàîèðå dLéà úçz äMàìøLà Léà Bà ¦¨²©¬©¦−̈§¦§¨«¨´¦À£¤̧
ãéîräå BzLà-úà àp÷å äàð÷ çeø åéìr øárz©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´¤¦§®§¤«¡¦³
úà ïäkä dì äNrå ýåýé éðôì äMàä-úà¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨¨Æ©Ÿ¥½¥¬

:úàfä äøBzä-ìkàìäMàäå ïårî Léàä äwðå ¨©−̈©«Ÿ§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´
:dðår-úà àOz àåääôåàýåýé øaãéå ©¦½¦−̈¤£Ÿ¨«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà Léà íäìà£¥¤®¦´«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤´¤¨¦½

:ýåýéì øéfäìâõîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî §©¦−©«Ÿ̈«¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤
äzLé àì íéáðr úøLî-ìëå äzLé àì øëL¥−̈´Ÿ¦§¤®§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½

:ìëàé àì íéLáéå íéçì íéáðråãBøæð éîé ìk ©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−¬ŸŸ¥«−Ÿ§¥´¦§®
âæ-ãrå íépöøçî ïéiä ïôbî äNré øLà ìkî¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²§©−̈

:ìëàé àìäøáré-àì ørz Bøæð øãð éîé-ìk ¬ŸŸ¥«¨§¥Æ¤´¤¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ
ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãr BLàø-ìr©Ÿ®©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ

:BLàø ørN òøt ìcb äéäé Lã÷åéîé-ìk ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬¤−©§©¬Ÿ«¨§¥¬
:àáé àì úî Lôð-ìr ýåýéì Bøéfäæåéáàì ©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ§¨¦´

ék íúîa íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−§Ÿ®̈¦²
:BLàø-ìr åéäìà øæðçàeä Lã÷ Bøæð éîé ìk ¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«−Ÿ§¥´¦§®¨¬−

:ýåýéìèíàút òúôa åéìr úî úeîé-éëå ©«Ÿ̈«§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ
íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð Làø ànèå§¦¥−´Ÿ¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬

:epçlâé éréáMäéíéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe ©§¦¦−§©§¤«©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½

ìäà çút-ìà ïäkä-ìà äðBé éða éðL Bà¬§¥−§¥´¨®¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤
:ãrBîàéãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNrå ¥«§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´

Lc÷å Lôpä-ìr àèç øLàî åéìr øtëå äìòì§Ÿ½̈§¦¤´¨½̈¥«£¤¬¨−̈©©®̈¤§¦©¬
:àeää íBia BLàø-úàáééîé-úà ýåýéì øéfäå ¤Ÿ−©¬©«§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´

íéîiäå íLàì BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−§¨¨®§©¨¦³
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøäâéúøBz úàæå ¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«§¬Ÿ©−

çút-ìà Búà àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´Ÿ½¤¤−©
:ãrBî ìäàãéNák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå ¬Ÿ¤¥«§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á

-úa úçà äNáëå äìòì ãçà íéîú BúðL-ïa¤§¨¸¨¦³¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯©
íéîz ãçà-ìéàå úàhçì äîéîz dúðL§¨¨²§¦−̈§©®̈§©«¦¤¨¬¨¦−

ì:íéîìLåèïîMa úìeìa úlç úìñ úBvî ìñå ¦§¨¦«§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤
:íäékñðå íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe§¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈§¦§¥¤«

æèBúàhç-úà äNrå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬¤©¨−
:Búìr-úàåæéíéîìL çáæ äNré ìéàä-úàå §¤«Ÿ¨«§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©§¨¦Æ

Búçðî-úà ïäkä äNrå úBvnä ìñ ìr ýåýéì©«Ÿ̈½©−©´©©®§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦§¨−
:Bkñð-úàåçéãrBî ìäà çút øéæpä çlâå §¤¦§«§¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤¥−

ïúðå Bøæð Làø ørN-úà ç÷ìå Bøæð Làø-úà¤´Ÿ¦§®§¨©À¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ
:íéîìMä çáæ úçz-øLà Làä-ìrèéç÷ìå ©¨¥½£¤©−©¤¬©©§¨¦«§¨©̧

ävî úlçå ìéàä-ïî äìLa røfä-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧©¨³
étk-ìr ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçà©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤®̈§¨©Æ©©¥´

:Bøæð-úà Bçlbúä øçà øéæpäëéðäåíúBà ó ©¨¦½©©−¦§©§¬¤¦§«§¥¦Á¨̧
ìr ïäkì àeä Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz | ïäkä©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤Æ©Ÿ¥½©µ

îeøzä ÷BL ìrå äôeðzä äæçäzLé øçàå ä £¥´©§½̈§©−´©§®̈§©©²¦§¤¬
:ïéé øéæpäàëBðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàæ ©¨¦−¨«¦Ÿ́©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³

Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìr ýåýéì©«Ÿ̈Æ©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ
:Bøæð úøBz ìr äNré ïk øcé øLàôáëøaãéå £¤´¦½Ÿ¥´©«£¤½©−©¬¦§«©§©¥¬

:øîàl äLî-ìà ýåýéâë-ìàå ïøäà-ìà øac §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥³¤©«£ŸÆ§¤
øBîà ìàøNé éða-úà eëøáú äk øîàì åéðä¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−¤§¥´¦§¨¥®¨−

:íäìñãë:EøîLéå ýåýé Eëøáéñäëøàé ¨¤«§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«¨¥̧
éìà åéðt | ýåýé:jpçéå Eñåëåéðt | ýåýé àOé §Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ

éìà:íBìL Eì íNéå EñæëéîL-úà eîNå ¥¤½§¨¥¬§−¨«§¨¬¤§¦−
:íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìrñ ©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«
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:íéønäãëíéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå ©¨¦«§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−
:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe íéøøàîä©«§¨«§¦®¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«

äëúàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ
éðäådúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈

:çaænä-ìàåë-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å ¤©¦§¥«©§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤
-úà ä÷Lé øçàå äçaænä øéè÷äå dúøkæà©§¨´̈½̈§¦§¦−©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤

:íénä-úà äMàäæëäúéäå íénä-úà d÷Läå ¨«¦−̈¤©¨«¦§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´
dá eàáe dLéàa ìrî ìòîzå äàîèð-íà¦¦§§¨»©¦§´Ÿ©´©§¦¨¼¨̧¹̈
äìôðå dðèá äúáöå íéøîì íéøøàîä íénä©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈
:dnr áø÷a äìàì äMàä äúéäå dëøé§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈§¤¬¤©¨«

çëäúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ ärøæðåèëäèNz øLà úàðwä úøBz úàæ §¦§¢¨¬¨«©¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬

:äàîèðå dLéà úçz äMàìøLà Léà Bà ¦¨²©¬©¦−̈§¦§¨«¨´¦À£¤̧
ãéîräå BzLà-úà àp÷å äàð÷ çeø åéìr øárz©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´¤¦§®§¤«¡¦³
úà ïäkä dì äNrå ýåýé éðôì äMàä-úà¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨¨Æ©Ÿ¥½¥¬

:úàfä äøBzä-ìkàìäMàäå ïårî Léàä äwðå ¨©−̈©«Ÿ§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´
:dðår-úà àOz àåääôåàýåýé øaãéå ©¦½¦−̈¤£Ÿ¨«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà Léà íäìà£¥¤®¦´«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤´¤¨¦½

:ýåýéì øéfäìâõîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî §©¦−©«Ÿ̈«¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤
äzLé àì íéáðr úøLî-ìëå äzLé àì øëL¥−̈´Ÿ¦§¤®§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½

:ìëàé àì íéLáéå íéçì íéáðråãBøæð éîé ìk ©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−¬ŸŸ¥«−Ÿ§¥´¦§®
âæ-ãrå íépöøçî ïéiä ïôbî äNré øLà ìkî¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²§©−̈

:ìëàé àìäøáré-àì ørz Bøæð øãð éîé-ìk ¬ŸŸ¥«¨§¥Æ¤´¤¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ
ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãr BLàø-ìr©Ÿ®©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ

:BLàø ørN òøt ìcb äéäé Lã÷åéîé-ìk ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬¤−©§©¬Ÿ«¨§¥¬
:àáé àì úî Lôð-ìr ýåýéì Bøéfäæåéáàì ©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ§¨¦´

ék íúîa íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−§Ÿ®̈¦²
:BLàø-ìr åéäìà øæðçàeä Lã÷ Bøæð éîé ìk ¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«−Ÿ§¥´¦§®¨¬−

:ýåýéìèíàút òúôa åéìr úî úeîé-éëå ©«Ÿ̈«§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ
íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð Làø ànèå§¦¥−´Ÿ¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬

:epçlâé éréáMäéíéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe ©§¦¦−§©§¤«©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½

ìäà çút-ìà ïäkä-ìà äðBé éða éðL Bà¬§¥−§¥´¨®¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤
:ãrBîàéãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNrå ¥«§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´

Lc÷å Lôpä-ìr àèç øLàî åéìr øtëå äìòì§Ÿ½̈§¦¤´¨½̈¥«£¤¬¨−̈©©®̈¤§¦©¬
:àeää íBia BLàø-úàáééîé-úà ýåýéì øéfäå ¤Ÿ−©¬©«§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´

íéîiäå íLàì BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−§¨¨®§©¨¦³
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøäâéúøBz úàæå ¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«§¬Ÿ©−

çút-ìà Búà àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´Ÿ½¤¤−©
:ãrBî ìäàãéNák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå ¬Ÿ¤¥«§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á

-úa úçà äNáëå äìòì ãçà íéîú BúðL-ïa¤§¨¸¨¦³¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯©
íéîz ãçà-ìéàå úàhçì äîéîz dúðL§¨¨²§¦−̈§©®̈§©«¦¤¨¬¨¦−

ì:íéîìLåèïîMa úìeìa úlç úìñ úBvî ìñå ¦§¨¦«§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤
:íäékñðå íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe§¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈§¦§¥¤«

æèBúàhç-úà äNrå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬¤©¨−
:Búìr-úàåæéíéîìL çáæ äNré ìéàä-úàå §¤«Ÿ¨«§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©§¨¦Æ

Búçðî-úà ïäkä äNrå úBvnä ìñ ìr ýåýéì©«Ÿ̈½©−©´©©®§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦§¨−
:Bkñð-úàåçéãrBî ìäà çút øéæpä çlâå §¤¦§«§¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤¥−

ïúðå Bøæð Làø ørN-úà ç÷ìå Bøæð Làø-úà¤´Ÿ¦§®§¨©À¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ
:íéîìMä çáæ úçz-øLà Làä-ìrèéç÷ìå ©¨¥½£¤©−©¤¬©©§¨¦«§¨©̧

ävî úlçå ìéàä-ïî äìLa røfä-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧©¨³
étk-ìr ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçà©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤®̈§¨©Æ©©¥´

:Bøæð-úà Bçlbúä øçà øéæpäëéðäåíúBà ó ©¨¦½©©−¦§©§¬¤¦§«§¥¦Á¨̧
ìr ïäkì àeä Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz | ïäkä©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤Æ©Ÿ¥½©µ

îeøzä ÷BL ìrå äôeðzä äæçäzLé øçàå ä £¥´©§½̈§©−´©§®̈§©©²¦§¤¬
:ïéé øéæpäàëBðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàæ ©¨¦−¨«¦Ÿ́©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³

Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìr ýåýéì©«Ÿ̈Æ©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ
:Bøæð úøBz ìr äNré ïk øcé øLàôáëøaãéå £¤´¦½Ÿ¥´©«£¤½©−©¬¦§«©§©¥¬

:øîàl äLî-ìà ýåýéâë-ìàå ïøäà-ìà øac §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥³¤©«£ŸÆ§¤
øBîà ìàøNé éða-úà eëøáú äk øîàì åéðä¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−¤§¥´¦§¨¥®¨−

:íäìñãë:EøîLéå ýåýé Eëøáéñäëøàé ¨¤«§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«¨¥̧
éìà åéðt | ýåýé:jpçéå Eñåëåéðt | ýåýé àOé §Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ

éìà:íBìL Eì íNéå EñæëéîL-úà eîNå ¥¤½§¨¥¬§−¨«§¨¬¤§¦−
:íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìrñ ©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«
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ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz `yp t"y zgiy)

¯ÈÊ ¯„ ¯cÏ ‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡(ב (ו, ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ

ÔÈi‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ÈfÈ ,dÏe˜Ï˜a ‰ËBÒ ‰‡B¯‰(רש"י) »∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ««ƒ

ׁשרֹואה  מי ראי: הּוא ׁש'הּזּולת' אֹומר, ְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ּכי  זה, ּדפי מעין יׁש עצמֹו ּבֹו ׁשּגם סימן רע, ּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבזּולתֹו

ׁשראה  אדם ּכאן: ואף ּבחברֹו. אֹותֹו רֹואה היה לא ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחרת

זה, לחטא מסּים קׁשר לֹו ׁשּיׁש לדעת חּיב ּבקלקּולּה, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻסֹוטה

עצמֹו. את ּולהגּדיר לתּקן עליו ולכן ּבדּקּות, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלפחֹות

éùéîçæà-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤
åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈
Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥−©§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬

:íúàáúéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå Ÿ¨«©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´
-ìr íéãîrä íä úhnä éàéNð íä íúáà£Ÿ¨®¥µ§¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©

:íéã÷täâ-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå ©§ª¦«©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«
éðL-ìr äìâr ø÷a øNr éðLe áö úìâr¤§¬Ÿ¨Æ§¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬
éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬−̈¦§¥¬

:ïkLnäã:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåäç÷ ©¦§¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
ãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãár éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

åíúBà ïziå ø÷aä-úàå úìârä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìàæúraøà úàå úBìârä ézL | úà ¤©«§¦¦«¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©

:íúãár éôk ïBLøâ éðáì ïúð ø÷aäç| úàå ©¨½̈¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«§¥´
ø÷aä úðîL úàå úìârä òaøàéøøî éðáì ïúð ©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−¦§¥´§¨¦®

:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãár éôk§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
èíäìr Lãwä úãár-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½

:eàOé óúkaéúkðç úà íéàNpä eáéø÷iå ©¨¥−¦¨«©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´
íàéNpä eáéø÷iå Búà çLnä íBéa çaænä©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®©©§¦¯©§¦¦²

:çaænä éðôì íðaø÷-úààé-ìà ýåýé øîàiå ¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤
eáéø÷é íBiì ãçà àéNð íBiì ãçà àéNð äLî¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ©½©§¦¸Æ

:çaænä úkðçì íðaø÷-úàñáéáéø÷nä éäéå ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©©§¦À©©§¦²
áãðénr-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬¤©¦«¨−̈

:äãeäé ähîìâéúçà óñk-úør÷ Bðaø÷å §©¥¬§¨«§¨§¨º©«£©¤´¤©©À
ìLøæî dì÷Lî äàîe íéLíéráL óñk ãçà ÷ §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬
ì÷Lúìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤

:äçðîì ïîMá äìeìaãéáäæ äøNr úçà ók §¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈
:úøè÷ äàìîåèãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákæèãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìæéíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãezr äMîç£¦¨Æ©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:áãðénr-ïa ïBLçð ïaø÷ äæ äMîçôçéíBia £¦®̈¤²¨§©¬©§−¤©¦«¨¨«©Æ

:øëùOé àéNð øreö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«
èéìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

ïîMá:äçðîìëäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àëãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaáë:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
âëäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
eö-ïa ìàðúð ïaø÷:ørôãëéLéìMä íBia ¨§©¬§©§¥−¤¨«©Æ©§¦¦½

:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðäëBðaø÷ ¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º
ìL úçà óñk-úør÷dì÷Lî äàîe íéL ©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼

Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

åë:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ókæëøt ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−

:äìòìçë:úàhçì ãçà íéfr-øérNèëçáæìe §Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:ïìç-ïa áàéìàôìéðáì àéNð éréáøä íBia ¡¦−̈¤¥«Ÿ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàøàìBðaø÷-úør÷ §¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©

úçà óñkìLãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîáìúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²
:úøè÷ äàìî áäæ äøNrâìø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàãì-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«
:úàhçì ãçà íéfräìø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´

iyy - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
-ïa øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦−¤

:øeàéãLôåìïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBia §¥«©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®
Léøeö-ïa ìàéîìL:écæìóñk-úør÷ Bðaø÷ §ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤

ìL úçàóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤
íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñçìäøNr úçà ók ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬
:úøè÷ äàìî áäæèììéà ø÷a-ïa ãçà øt ¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦

BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà:äìòìîíéfr-øérN ¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬
:úàhçì ãçààîíéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïaø÷ äæ äMîçô £¦®̈¤²¨§©¬§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr bi zegiy ihewl)

e‡OÈ Û˙ka ,Ì‰ÈÏÚ L„w‰ ˙„·Ú(ט (ז, ¬…««…∆¬≈∆«»≈ƒ»
הפצת  ׁשל הּקדֹוׁשה העבֹודה עליו ׁשהּטלה יהּודי ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָֻיׁש

ׁשל  לּבם וקרּוב והּמנֹורה) (הארֹון ׁשּבּתֹורה והּנסּתר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנגלה

ּבמקֹום  זֹו ׁשליחּות למּלא ועליו ׁשּבּׁשמים, לאביהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

אף  וזאת, מּמקֹומֹו. לזּוז ולא לׁשם הביאתּו העליֹונה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהּכּונה

ּבהמֹות e‡OÈׁש"ּבּכתף על הּכלים נֹוׂשאים היּו ׁשּלא היינּו ," ֵֶַָƒ»ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

ּזה  מה ּולהבין לׂשאת יכֹולה אינּה הּבהמית הּנפׁש - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועגלֹות

ּזה. מה ְֶַַועל

éùùáîóñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´®̈¤§¨−̈
:ìàeòc-ïaâîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷íéL ¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáãîäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷äî-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤

:äìòì BúðL-ïa ãçàåîãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìæîíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîçôçîíBia £¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«©Æ

-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éréáMä©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤
:ãeäénrèîðaø÷ìL úçà óñk-úør÷ BíéL ©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáðäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àð-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤

:äìòì BúðL-ïa ãçàáðãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìâðíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîçô £¦®̈¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

ãðìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−
:øeöäãt-ïaäðúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ ¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À

ìLóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤
íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñåðäøNr úçà ók ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬
áäæ:úøè÷ äàìîæðãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt ¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákçðãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìèðíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®
:øeöäãt-ïa ìàéìîb ïaø÷ äæôñíBia ¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«©Æ

:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éréLzä©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«
àñìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»

ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤

:äçðîìñá:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók §¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤
âñ-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤

:äìòì BúðLãñ:úàhçì ãçà íéfr-øérN §¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
äñäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ôåñàéNð éøéNrä íBia ¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«©Æ¨«£¦¦½¨¦−

:écLénr-ïa øæréçà ïã éðáìæñ-úør÷ Bðaø÷ ¦§¥´¨®£¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©
ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ

| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîçñúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²

:úøè÷ äàìî áäæ äøNrèñø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàò-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«

:úàhçì ãçà íéfràòø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´



רסג iying - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz `yp t"y zgiy)

¯ÈÊ ¯„ ¯cÏ ‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡(ב (ו, ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ

ÔÈi‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ÈfÈ ,dÏe˜Ï˜a ‰ËBÒ ‰‡B¯‰(רש"י) »∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ««ƒ

ׁשרֹואה  מי ראי: הּוא ׁש'הּזּולת' אֹומר, ְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ּכי  זה, ּדפי מעין יׁש עצמֹו ּבֹו ׁשּגם סימן רע, ּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבזּולתֹו

ׁשראה  אדם ּכאן: ואף ּבחברֹו. אֹותֹו רֹואה היה לא ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחרת

זה, לחטא מסּים קׁשר לֹו ׁשּיׁש לדעת חּיב ּבקלקּולּה, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻסֹוטה

עצמֹו. את ּולהגּדיר לתּקן עליו ולכן ּבדּקּות, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלפחֹות

éùéîçæà-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤
åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈
Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥−©§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬

:íúàáúéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå Ÿ¨«©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´
-ìr íéãîrä íä úhnä éàéNð íä íúáà£Ÿ¨®¥µ§¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©

:íéã÷täâ-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå ©§ª¦«©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«
éðL-ìr äìâr ø÷a øNr éðLe áö úìâr¤§¬Ÿ¨Æ§¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬
éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬−̈¦§¥¬

:ïkLnäã:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåäç÷ ©¦§¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
ãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãár éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

åíúBà ïziå ø÷aä-úàå úìârä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìàæúraøà úàå úBìârä ézL | úà ¤©«§¦¦«¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©

:íúãár éôk ïBLøâ éðáì ïúð ø÷aäç| úàå ©¨½̈¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«§¥´
ø÷aä úðîL úàå úìârä òaøàéøøî éðáì ïúð ©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−¦§¥´§¨¦®

:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãár éôk§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
èíäìr Lãwä úãár-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½

:eàOé óúkaéúkðç úà íéàNpä eáéø÷iå ©¨¥−¦¨«©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´
íàéNpä eáéø÷iå Búà çLnä íBéa çaænä©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®©©§¦¯©§¦¦²

:çaænä éðôì íðaø÷-úààé-ìà ýåýé øîàiå ¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤
eáéø÷é íBiì ãçà àéNð íBiì ãçà àéNð äLî¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ©½©§¦¸Æ

:çaænä úkðçì íðaø÷-úàñáéáéø÷nä éäéå ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©©§¦À©©§¦²
áãðénr-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬¤©¦«¨−̈

:äãeäé ähîìâéúçà óñk-úør÷ Bðaø÷å §©¥¬§¨«§¨§¨º©«£©¤´¤©©À
ìLøæî dì÷Lî äàîe íéLíéráL óñk ãçà ÷ §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬
ì÷Lúìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤

:äçðîì ïîMá äìeìaãéáäæ äøNr úçà ók §¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈
:úøè÷ äàìîåèãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákæèãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìæéíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãezr äMîç£¦¨Æ©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:áãðénr-ïa ïBLçð ïaø÷ äæ äMîçôçéíBia £¦®̈¤²¨§©¬©§−¤©¦«¨¨«©Æ

:øëùOé àéNð øreö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«
èéìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

ïîMá:äçðîìëäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àëãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaáë:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
âëäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
eö-ïa ìàðúð ïaø÷:ørôãëéLéìMä íBia ¨§©¬§©§¥−¤¨«©Æ©§¦¦½

:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðäëBðaø÷ ¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º
ìL úçà óñk-úør÷dì÷Lî äàîe íéL ©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼

Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

åë:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ókæëøt ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−

:äìòìçë:úàhçì ãçà íéfr-øérNèëçáæìe §Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:ïìç-ïa áàéìàôìéðáì àéNð éréáøä íBia ¡¦−̈¤¥«Ÿ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàøàìBðaø÷-úør÷ §¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©

úçà óñkìLãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîáìúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²
:úøè÷ äàìî áäæ äøNrâìø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàãì-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«
:úàhçì ãçà íéfräìø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´

iyy - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
-ïa øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦−¤

:øeàéãLôåìïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBia §¥«©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®
Léøeö-ïa ìàéîìL:écæìóñk-úør÷ Bðaø÷ §ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤

ìL úçàóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤
íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñçìäøNr úçà ók ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬
:úøè÷ äàìî áäæèììéà ø÷a-ïa ãçà øt ¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦

BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà:äìòìîíéfr-øérN ¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬
:úàhçì ãçààîíéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïaø÷ äæ äMîçô £¦®̈¤²¨§©¬§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr bi zegiy ihewl)

e‡OÈ Û˙ka ,Ì‰ÈÏÚ L„w‰ ˙„·Ú(ט (ז, ¬…««…∆¬≈∆«»≈ƒ»
הפצת  ׁשל הּקדֹוׁשה העבֹודה עליו ׁשהּטלה יהּודי ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָֻיׁש

ׁשל  לּבם וקרּוב והּמנֹורה) (הארֹון ׁשּבּתֹורה והּנסּתר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנגלה

ּבמקֹום  זֹו ׁשליחּות למּלא ועליו ׁשּבּׁשמים, לאביהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

אף  וזאת, מּמקֹומֹו. לזּוז ולא לׁשם הביאתּו העליֹונה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהּכּונה

ּבהמֹות e‡OÈׁש"ּבּכתף על הּכלים נֹוׂשאים היּו ׁשּלא היינּו ," ֵֶַָƒ»ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

ּזה  מה ּולהבין לׂשאת יכֹולה אינּה הּבהמית הּנפׁש - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועגלֹות

ּזה. מה ְֶַַועל

éùùáîóñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´®̈¤§¨−̈
:ìàeòc-ïaâîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷íéL ¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáãîäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷äî-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤

:äìòì BúðL-ïa ãçàåîãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìæîíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîçôçîíBia £¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«©Æ

-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éréáMä©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤
:ãeäénrèîðaø÷ìL úçà óñk-úør÷ BíéL ©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáðäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àð-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤

:äìòì BúðL-ïa ãçàáðãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìâðíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîçô £¦®̈¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

ãðìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−
:øeöäãt-ïaäðúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ ¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À

ìLóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤
íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñåðäøNr úçà ók ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬
áäæ:úøè÷ äàìîæðãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt ¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákçðãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìèðíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®
:øeöäãt-ïa ìàéìîb ïaø÷ äæôñíBia ¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«©Æ

:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éréLzä©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«
àñìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»

ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤

:äçðîìñá:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók §¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤
âñ-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤

:äìòì BúðLãñ:úàhçì ãçà íéfr-øérN §¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
äñäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ôåñàéNð éøéNrä íBia ¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«©Æ¨«£¦¦½¨¦−

:écLénr-ïa øæréçà ïã éðáìæñ-úør÷ Bðaø÷ ¦§¥´¨®£¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©
ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ

| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîçñúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²

:úøè÷ äàìî áäæ äøNrèñø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàò-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«

:úàhçì ãçà íéfràòø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´



xihtnרסד ,iriay - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
-ïa øæréçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦¤−¤¤

:écLénrôáòàéNð íBé øNr ézLr íBéa ©¦«©¨«§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−
:ïøër-ïa ìàérât øLà éðáìâò-úør÷ Bðaø÷ ¦§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«¨§¨º©«£©

ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîãòók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçàäòãçà øt ©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
åò:úàhçì ãçà íéfr-øérNæòíéîìMä çáæìe §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»

äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷ä¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈
ìàérât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

:ïøër-ïaôçòéðáì àéNð íBé øNr íéðL íBéa ¤¨§¨«§Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´
:ïðér-ïa òøéçà éìzôðèòóñk-úør÷ Bðaø÷ ©§¨¦®£¦©−¤¥¨«¨§¨º©«£©¤´¤

ìL úçàóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤
íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñôäøNr úçà ók ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬
:úøè÷ äàìî áäæàôìéà ø÷a-ïa ãçà øt ¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçàáô-øérN ¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«
:úàhçì ãçà íéfrâôø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´

íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
:ïðér-ïa òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éðaô §¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬£¦©−¤¥¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(90 'nr fl zegiy ihewl)

¯L‡ È·Ï ‡ÈN ÌBÈ ¯NÚ ÈzLÚ ÌBÈa(עב (ז, ¿«¿≈»»»ƒƒ¿≈»≈
עׂשרה  עׁשּתי . . ׁשּנאמר ּגֹורע, הּמֹוסיף ּכל אמרּו: ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָרז"ל

י"ב)יריעֹות להו הוי מהכא, עיי"ן הּמֹוסיף (דל "ּכל ׁשל הּׁשרׁש . ְִִֶֶַַָֹ

ונׁשּברּו אֹורֹות, רּבּוי ּבֹו ׁשהיה הּתהּו, ּבעֹולם הּוא ְְְְִִֵֶַַָָָֹּגֹורע"
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ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

zea` iwxtl mixe`ia

` dpyn ` wxt

úñðë éLðàì äeøñî íéàéáðe ,íéàéáðì íéð÷æe ,íéð÷æì òLBäéå ,òLBäéì døñîe ,éðéqî äøBz ìa÷ äLîŸ¤¦¥¨¦¦©§¨¨¦ª©¦ª©¦§¥¦§¥¦¦§¦¦§¦¦§¨¨§©§¥§¤¤
ìL eøîà íä .äìBãbä:äøBzì âéñ eNòå ,äaøä íéãéîìú eãéîòäå ,ïéca íéðeúî eåä ,íéøáã äL ©§¨¥¨§§Ÿ¨§¨¦¡§¦©¦§©£¦©§¦¦©§¥©£§¨©¨

ycew zegiyn zecewp

"משה הלשון מהו זו, במשנה שואלים המפרשים
תורה תורהמסיניקיבל קיבל "משה כתוב לא מדוע "

"?מהקב"ה

במדרש המובא פי על זאת לבאר שבשעה1יש ,[

התכנסו לישראל, התורה את לתת הקב"ה שרצה
בגלל התורה תינתן שעליו ביקש מהם אחד וכל ההרים
הוים תרצדון "למה הקב"ה, להם אמר מעלתו.

אתכם1גבנונים" עושה בה מתגאים שאתם הגאוה
גבנונים" ל"הרים

שתינתן הזכות את מכם ונוטלת - "גיבן" מלשון ֿ
מכל הנמוך סיני, הר זאת לעומת התורה. עליכם
התורה, תינתן עליו - טוריא") מכל ("דמכיך ההרים

לשבתו" אלוקים חמד "ההר הוא .1כי

הכרחי תנאי הם והענווה שהביטול למדים אנו מכך
כוונת אפוא זו ולימודה. התורה לקבלת ומוקדם
"מסיני" להיות צריכה התורה שקבלת ללמדנו המשנה,

וענווה. ביטול - דוקא
מה אם : גיסא לאידך להקשות אפשר זה לפי אך
מדוע וענווה, ביטול הם התורה לקבלת שמכשיר
בעמק, ולא שיהיה) ככל (נמוך הר על התורה ניתנה

במישור? לפחות, או
הוא התורה לקבלת הרצוי המצב כי למדים נמצאנו

נמוך. שני ומצד הר אחד מצד נמוך; הר -

: האדם בעבודת הדבר משמעות
ביחד אך ושפלֿרוח. ענו להיות האדם נדרש ככלל

במקום ותוקף התנשאות שוללת זו הנהגה אין זאת עם
- השולחןֿערוך בתחילת שנאמר כפי זאת, הדורש
שבהם ומצבים זמנים יש המלעיגים". מפני יבוש "ואל
המונעים כנגד ובתוקף בעוז לעמוד האדם נדרש

ה'. מעבודת אותו ומעכבים
מתןֿתורה של התכלית לומר: יש אחר, באופן

חז"ל כמאמר לתחתונים1היא, ירדו "עליונים ,

העליונים בין לחבר כלומר, לעליונים". יעלו ותחתונים
(בכך אלוקות. - העולם מגשמיות ולעשות לתחתונים
יתברך לו "לעשות - העולם בריאת תכלית נשלמת

בתחתונים" אחד,1רירה מצד סיני. הר מסמל זאת את .(
תחתונים, - "סיני" שני מצד רוחניות; עליונים, - "הר"
אלה. עם אלה של איחוד היה במתןֿתורה גשמיות.

והאפשרות הכוח לו מנין לחשוב: יהודי יכול
גשמיות של איחוד - ה' בעבודת זו דרך ליישם

? הפכים שני הם שביסורם ורוחניות
תורה קיבל "משה ואומרת: המשנה משיבה כך על
סיני להר אם הכוח. לכך ניתן "מסיני" כבר - מסיני"
בין לחבר כוח הקב"ה נתן ה"דומם", ממין שהוא
ממין האדם, עלֿאחתֿכמהֿוכמה מנוגדים, קצוות
ובוודאי בוודאי - המינים מכל הנעלה שהוא ה"מדבר"
תכלית את בכך ולקיים כן לעשות הכוח לו ניתן
דירה יתברך לו "להיות - העולמות ובריאת בריאתו

בתחתונים".
(276 עמ' א, כרך שיחות, (לקוטי

א.1. כט, מגילה גם ראה יז. ס"ח, בובר) (הוצאת תהילים יז.2.מדרש סח, שם.3.תהילים פרשה4.שם, רבה שמות
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והאפשרות הכוח לו מנין לחשוב: יהודי יכול
גשמיות של איחוד - ה' בעבודת זו דרך ליישם

? הפכים שני הם שביסורם ורוחניות
תורה קיבל "משה ואומרת: המשנה משיבה כך על
סיני להר אם הכוח. לכך ניתן "מסיני" כבר - מסיני"
בין לחבר כוח הקב"ה נתן ה"דומם", ממין שהוא
ממין האדם, עלֿאחתֿכמהֿוכמה מנוגדים, קצוות
ובוודאי בוודאי - המינים מכל הנעלה שהוא ה"מדבר"
תכלית את בכך ולקיים כן לעשות הכוח לו ניתן
דירה יתברך לו "להיות - העולמות ובריאת בריאתו

בתחתונים".
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א.1. כט, מגילה גם ראה יז. ס"ח, בובר) (הוצאת תהילים יז.2.מדרש סח, שם.3.תהילים פרשה4.שם, רבה שמות

לו.5.יב. פרק תניא
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הנה  עתה,  עד  זאת  עשה  לא  באם  ובכן  הקב"ה,  ברכות  לקבל  כלים  לעשות  צריך  יהודי  כל 

יתחיל מעתה לאמר תהלים בכל יום שיעור תהלים כפי שנחלק לימי החדש באופן שיגמור התהלים 

כולו במשך החדש, וגם ללמוד בכל יום פרשה חומש ובמשך השבוע לגמור הסדרה, וגם ליטול חלק 

בשיעורים ברבים בבית הכנסת, באלו השיעורים אשר יש לו המשכה אליהם, וזוגתו תחי' תתן לצדקה 

לקופת רבי מאיר בעל הנס - רמבעה"ן - קודם הדלקת נרות בכל ערב ש"ק וערב יום טוב.

וילמדה  כבר,  בעומר שנדפסה לא  לל"ג  ומצו"פ השיחה  אקוה לשמוע בשורות טובות מהם, 

ויתעמק בה.

בברכת רפואה קרובה.

המשך מעמוד רזפ



לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בכל העולם )בהעלותך באה”ק( - בערים שונות בעולם ער
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:3805:3608:2608:2509:0609:0610:1810:1913:1413:1519:4019:4320:0920:1319:2220:25באר שבע )ק(

05:3305:3208:2208:2109:0309:0310:1610:1613:1313:1419:4619:4920:1320:1619:1920:29חיפה )ק(

05:3505:3308:2308:2309:0409:0410:1610:1613:1213:1319:4519:4820:0920:1219:0720:25ירושלים )ק(

05:3605:3408:2408:2409:0509:0510:1810:1813:1413:1519:4219:4520:1220:1519:2520:27תל אביב )ק(

04:5904:5507:4507:4108:5408:5310:1510:1413:3213:3320:4620:5221:2921:3520:3321:54אוסטריה, וינה )ק(

07:2607:3009:1009:1309:5009:5210:4010:4212:4812:4917:1117:0917:4017:3916:5117:51אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:0805:0507:5707:5409:0008:5910:2010:1913:3413:3520:4220:4721:2221:2820:2821:46אוקראינה, אודסה )ק(

04:3404:3107:2007:1608:2808:2709:4909:4913:0613:0720:2020:2521:0221:0820:0621:27אוקראינה, דונייצק )ק(

04:4304:4007:2807:2408:3808:3710:0009:5913:1713:1820:3320:3821:1621:2220:1921:41אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

05:0104:5707:4007:3209:0008:5910:2210:2213:4313:4521:0621:1221:5321:5920:5322:20אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

04:5204:4807:3007:2208:5208:5110:1510:1413:3613:3721:0021:0521:4621:5320:4722:15אוקראינה, קייב )ק(

05:3905:3608:2808:2509:2809:2710:4710:4714:0014:0121:0721:1121:4321:4920:5322:06איטליה, מילאנו )ק(

06:0906:1008:3708:3809:0809:0910:1110:1212:4212:4318:1518:1618:3918:4017:5818:49אקוואדור, קיטו )ח(

07:5207:5509:4209:4410:2010:2211:1111:1313:2113:2317:5217:5118:2118:1917:3318:31ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

09:0109:0510:3810:4011:2011:2212:0912:1114:1314:1418:2518:2318:5818:5618:0519:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

05:4205:4008:3308:3209:2109:2110:3710:3713:4113:4220:2720:3121:0121:0520:1221:19ארה״ב, בולטימור )ק(

05:2705:2508:1808:1709:0809:0810:2510:2513:3113:3220:2020:2420:5521:0020:0621:14ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:2805:2508:1908:1709:0909:0810:2510:2513:3113:3320:2120:2520:5621:0020:0621:15ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

05:5805:5608:4908:4709:4209:4211:0010:5914:0814:0921:0221:0621:3821:4320:4821:58ארה״ב, דטרויט )ק(

06:2106:2009:0909:0909:4809:4811:0011:0013:5413:5520:1820:2120:4620:4920:0321:01ארה״ב, האוסטון )ק(

05:4205:4108:3208:3109:1409:1410:2710:2813:2513:2719:5820:0120:2820:3219:4220:44ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:2906:2909:1509:1509:5209:5211:0211:0313:5313:5420:0820:1120:3520:3819:5220:49ארה״ב, מיאמי )ק(

05:2105:1908:1208:1009:0309:0310:2010:2013:2713:2820:1820:2220:5420:5820:0421:13ארה״ב, ניו הייבן )ק(

05:5205:5008:4308:4209:3309:3210:4910:4913:5513:5620:4420:4821:1821:2320:2921:37ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:1805:1608:0908:0709:0109:0110:1810:1813:2613:2720:1920:2320:5520:5920:0421:15ארה״ב, שיקגו )ק(

06:5406:5609:0809:1009:4009:4210:3810:4013:0013:0118:0718:0718:3118:3217:4918:41בוליביה, לה-פס )ח(

05:3305:2908:0507:4909:3509:3310:5810:5714:2114:2221:4821:5422:3622:4321:3523:06בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:3505:3108:1008:0009:3609:3410:5910:5814:2114:2221:4621:5222:3422:4121:3323:03בלגיה, בריסל )ק(

06:4106:4408:4708:4909:2109:2210:1710:1812:3412:3517:3217:3217:5417:5317:1418:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:2806:3008:3508:3609:0809:1010:0410:0612:2212:2417:1717:1717:4317:4316:5917:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

04:4904:4507:1806:5908:5208:5010:1510:1513:3913:4021:1021:1521:5622:0321:0022:26בריטניה, לונדון )ק(

04:4704:4307:0707:0808:5508:5310:2010:2013:4813:5021:2721:3322:2022:2821:1722:55בריטניה, מנצ'סטר )ק(

04:5004:4607:0407:0508:5508:5410:2010:1913:4513:4721:2121:2722:1022:1821:0822:42גרמניה, ברלין )ק(

05:2105:1708:0107:5409:2009:1910:4310:4214:0314:0521:2621:3122:1222:1821:1222:39גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:4706:5008:5008:5109:2409:2610:1910:2112:3512:3617:3017:2917:5017:4917:1118:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0006:0008:4208:4209:1609:1710:2410:2513:0913:1019:1219:1419:3819:4018:5619:51הודו, מומבאי )ח(

05:5705:5708:3908:3909:1309:1310:2110:2113:0513:0619:0719:1019:3319:3518:5119:45הודו, פונה )ח(

04:5104:4807:3807:3408:4408:4310:0510:0413:2113:2220:3220:3821:1421:2020:1921:39הונגריה, בודפשט )ק(

04:3104:2907:2207:2008:1308:1209:2909:2912:3512:3719:2619:3020:0120:0519:1120:20טורקיה, איסטנבול )ח(

06:0506:0308:5508:5409:4209:4110:5710:5713:5914:0120:4120:4521:1421:1820:2721:32יוון, אתונה )ק(

05:1405:1108:0207:5809:0609:0510:2610:2613:4113:4320:5120:5621:3321:3820:3821:56מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בכל העולם )בהעלותך באה”ק( - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:3805:3608:2608:2509:0609:0610:1810:1913:1413:1519:4019:4320:0920:1319:2220:25באר שבע )ק(

05:3305:3208:2208:2109:0309:0310:1610:1613:1313:1419:4619:4920:1320:1619:1920:29חיפה )ק(

05:3505:3308:2308:2309:0409:0410:1610:1613:1213:1319:4519:4820:0920:1219:0720:25ירושלים )ק(

05:3605:3408:2408:2409:0509:0510:1810:1813:1413:1519:4219:4520:1220:1519:2520:27תל אביב )ק(

04:5904:5507:4507:4108:5408:5310:1510:1413:3213:3320:4620:5221:2921:3520:3321:54אוסטריה, וינה )ק(

07:2607:3009:1009:1309:5009:5210:4010:4212:4812:4917:1117:0917:4017:3916:5117:51אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:0805:0507:5707:5409:0008:5910:2010:1913:3413:3520:4220:4721:2221:2820:2821:46אוקראינה, אודסה )ק(

04:3404:3107:2007:1608:2808:2709:4909:4913:0613:0720:2020:2521:0221:0820:0621:27אוקראינה, דונייצק )ק(

04:4304:4007:2807:2408:3808:3710:0009:5913:1713:1820:3320:3821:1621:2220:1921:41אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

05:0104:5707:4007:3209:0008:5910:2210:2213:4313:4521:0621:1221:5321:5920:5322:20אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

04:5204:4807:3007:2208:5208:5110:1510:1413:3613:3721:0021:0521:4621:5320:4722:15אוקראינה, קייב )ק(

05:3905:3608:2808:2509:2809:2710:4710:4714:0014:0121:0721:1121:4321:4920:5322:06איטליה, מילאנו )ק(

06:0906:1008:3708:3809:0809:0910:1110:1212:4212:4318:1518:1618:3918:4017:5818:49אקוואדור, קיטו )ח(

07:5207:5509:4209:4410:2010:2211:1111:1313:2113:2317:5217:5118:2118:1917:3318:31ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

09:0109:0510:3810:4011:2011:2212:0912:1114:1314:1418:2518:2318:5818:5618:0519:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

05:4205:4008:3308:3209:2109:2110:3710:3713:4113:4220:2720:3121:0121:0520:1221:19ארה״ב, בולטימור )ק(

05:2705:2508:1808:1709:0809:0810:2510:2513:3113:3220:2020:2420:5521:0020:0621:14ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:2805:2508:1908:1709:0909:0810:2510:2513:3113:3320:2120:2520:5621:0020:0621:15ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

05:5805:5608:4908:4709:4209:4211:0010:5914:0814:0921:0221:0621:3821:4320:4821:58ארה״ב, דטרויט )ק(

06:2106:2009:0909:0909:4809:4811:0011:0013:5413:5520:1820:2120:4620:4920:0321:01ארה״ב, האוסטון )ק(

05:4205:4108:3208:3109:1409:1410:2710:2813:2513:2719:5820:0120:2820:3219:4220:44ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:2906:2909:1509:1509:5209:5211:0211:0313:5313:5420:0820:1120:3520:3819:5220:49ארה״ב, מיאמי )ק(

05:2105:1908:1208:1009:0309:0310:2010:2013:2713:2820:1820:2220:5420:5820:0421:13ארה״ב, ניו הייבן )ק(

05:5205:5008:4308:4209:3309:3210:4910:4913:5513:5620:4420:4821:1821:2320:2921:37ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:1805:1608:0908:0709:0109:0110:1810:1813:2613:2720:1920:2320:5520:5920:0421:15ארה״ב, שיקגו )ק(

06:5406:5609:0809:1009:4009:4210:3810:4013:0013:0118:0718:0718:3118:3217:4918:41בוליביה, לה-פס )ח(

05:3305:2908:0507:4909:3509:3310:5810:5714:2114:2221:4821:5422:3622:4321:3523:06בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:3505:3108:1008:0009:3609:3410:5910:5814:2114:2221:4621:5222:3422:4121:3323:03בלגיה, בריסל )ק(

06:4106:4408:4708:4909:2109:2210:1710:1812:3412:3517:3217:3217:5417:5317:1418:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:2806:3008:3508:3609:0809:1010:0410:0612:2212:2417:1717:1717:4317:4316:5917:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

04:4904:4507:1806:5908:5208:5010:1510:1513:3913:4021:1021:1521:5622:0321:0022:26בריטניה, לונדון )ק(

04:4704:4307:0707:0808:5508:5310:2010:2013:4813:5021:2721:3322:2022:2821:1722:55בריטניה, מנצ'סטר )ק(

04:5004:4607:0407:0508:5508:5410:2010:1913:4513:4721:2121:2722:1022:1821:0822:42גרמניה, ברלין )ק(

05:2105:1708:0107:5409:2009:1910:4310:4214:0314:0521:2621:3122:1222:1821:1222:39גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:4706:5008:5008:5109:2409:2610:1910:2112:3512:3617:3017:2917:5017:4917:1118:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0006:0008:4208:4209:1609:1710:2410:2513:0913:1019:1219:1419:3819:4018:5619:51הודו, מומבאי )ח(

05:5705:5708:3908:3909:1309:1310:2110:2113:0513:0619:0719:1019:3319:3518:5119:45הודו, פונה )ח(

04:5104:4807:3807:3408:4408:4310:0510:0413:2113:2220:3220:3821:1421:2020:1921:39הונגריה, בודפשט )ק(

04:3104:2907:2207:2008:1308:1209:2909:2912:3512:3719:2619:3020:0120:0519:1120:20טורקיה, איסטנבול )ח(

06:0506:0308:5508:5409:4209:4110:5710:5713:5914:0120:4120:4521:1421:1820:2721:32יוון, אתונה )ק(

05:1405:1108:0207:5809:0609:0510:2610:2613:4113:4320:5120:5621:3321:3820:3821:56מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בכל העולם )בהעלותך באה”ק( - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:5705:5708:3908:3909:1309:1410:2110:2213:0713:0819:1019:1319:3619:3918:5419:49מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:5808:0309:2509:2810:1110:1410:5711:0012:5712:5816:5616:5317:3117:2916:3517:43ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:0805:0707:5507:5508:3308:3309:4409:4412:3612:3718:5518:5719:2319:2618:3919:37נפאל, קטמנדו )ח(

04:4804:4607:3907:3808:2808:2809:4409:4412:4912:5019:3619:4020:1020:1519:2020:29סין, בייג'ין )ח(

06:5706:5809:2709:2709:5709:5811:0011:0113:3313:3419:0819:0919:3219:3318:5119:42סינגפור, סינגפור )ח(

04:2104:1706:3406:3508:2608:2409:5009:4913:1513:1620:4720:5321:3721:4520:3422:09פולין, ורשא )ק(

06:2206:2408:4108:4209:1209:1310:1110:1312:3612:3717:5017:5018:1418:1517:3218:24פרו, לימה )ח(

05:5505:5208:4408:4109:4509:4411:0411:0414:1714:1821:2321:2722:0222:0821:0922:25צרפת, ליאון )ק(

05:5205:4908:3608:3209:4809:4711:1011:0914:2814:2921:4721:5322:2922:3521:3422:55צרפת, פריז )ק(

05:4305:4408:1508:1608:4708:4709:5009:5112:2512:2618:0618:0718:3018:3117:4918:40קולומביה, בוגוטה )ח(

05:3905:3708:3008:2809:2509:2510:4310:4313:5313:5520:5520:5921:2921:3420:4121:50קנדה, טורונטו )ק(

05:0905:0607:5907:5608:5908:5810:1810:1813:3113:3220:3720:4121:1521:2020:2321:37קנדה, מונטריאול )ק(

05:3305:3208:2308:2209:0609:0610:2010:2013:1913:2019:5419:5720:2520:2819:3820:41קפריסין, לרנקה )ק(

04:2704:2106:5406:5508:3808:3610:0510:0413:3613:3821:2221:2922:2022:2921:1022:59רוסיה, ליובאוויטש )ח(

03:5403:4906:2706:2808:0908:0709:3609:3513:1013:1221:0621:1322:0322:1220:5422:46רוסיה, מוסקבה )ח(

04:3004:2607:1707:1408:2208:2109:4309:4212:5812:5920:0920:1420:5020:5619:5521:14רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:3405:3008:2108:1709:2709:2610:4710:4714:0314:0421:1921:2421:5622:0221:0622:20שוויץ, ציריך )ק(

05:5005:5008:2808:2909:0109:0110:0710:0812:4812:4918:4218:4419:0719:0918:2619:19תאילנד, בנגקוק )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בכל העולם )בהעלותך באה”ק( - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:5705:5708:3908:3909:1309:1410:2110:2213:0713:0819:1019:1319:3619:3918:5419:49מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:5808:0309:2509:2810:1110:1410:5711:0012:5712:5816:5616:5317:3117:2916:3517:43ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:0805:0707:5507:5508:3308:3309:4409:4412:3612:3718:5518:5719:2319:2618:3919:37נפאל, קטמנדו )ח(

04:4804:4607:3907:3808:2808:2809:4409:4412:4912:5019:3619:4020:1020:1519:2020:29סין, בייג'ין )ח(

06:5706:5809:2709:2709:5709:5811:0011:0113:3313:3419:0819:0919:3219:3318:5119:42סינגפור, סינגפור )ח(

04:2104:1706:3406:3508:2608:2409:5009:4913:1513:1620:4720:5321:3721:4520:3422:09פולין, ורשא )ק(

06:2206:2408:4108:4209:1209:1310:1110:1312:3612:3717:5017:5018:1418:1517:3218:24פרו, לימה )ח(

05:5505:5208:4408:4109:4509:4411:0411:0414:1714:1821:2321:2722:0222:0821:0922:25צרפת, ליאון )ק(

05:5205:4908:3608:3209:4809:4711:1011:0914:2814:2921:4721:5322:2922:3521:3422:55צרפת, פריז )ק(

05:4305:4408:1508:1608:4708:4709:5009:5112:2512:2618:0618:0718:3018:3117:4918:40קולומביה, בוגוטה )ח(

05:3905:3708:3008:2809:2509:2510:4310:4313:5313:5520:5520:5921:2921:3420:4121:50קנדה, טורונטו )ק(

05:0905:0607:5907:5608:5908:5810:1810:1813:3113:3220:3720:4121:1521:2020:2321:37קנדה, מונטריאול )ק(

05:3305:3208:2308:2209:0609:0610:2010:2013:1913:2019:5419:5720:2520:2819:3820:41קפריסין, לרנקה )ק(

04:2704:2106:5406:5508:3808:3610:0510:0413:3613:3821:2221:2922:2022:2921:1022:59רוסיה, ליובאוויטש )ח(

03:5403:4906:2706:2808:0908:0709:3609:3513:1013:1221:0621:1322:0322:1220:5422:46רוסיה, מוסקבה )ח(

04:3004:2607:1707:1408:2208:2109:4309:4212:5812:5920:0920:1420:5020:5619:5521:14רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:3405:3008:2108:1709:2709:2610:4710:4714:0314:0421:1921:2421:5622:0221:0622:20שוויץ, ציריך )ק(

05:5005:5008:2808:2909:0109:0110:0710:0812:4812:4918:4218:4419:0719:0918:2619:19תאילנד, בנגקוק )ח(



רעי לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בכל העולם )בהעלותך באה”ק( - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:3805:3608:2608:2509:0609:0610:1810:1913:1413:1519:4019:4320:0920:1319:2220:25באר שבע )ק(

05:3305:3208:2208:2109:0309:0310:1610:1613:1313:1419:4619:4920:1320:1619:1920:29חיפה )ק(

05:3505:3308:2308:2309:0409:0410:1610:1613:1213:1319:4519:4820:0920:1219:0720:25ירושלים )ק(

05:3605:3408:2408:2409:0509:0510:1810:1813:1413:1519:4219:4520:1220:1519:2520:27תל אביב )ק(

04:5904:5507:4507:4108:5408:5310:1510:1413:3213:3320:4620:5221:2921:3520:3321:54אוסטריה, וינה )ק(

07:2607:3009:1009:1309:5009:5210:4010:4212:4812:4917:1117:0917:4017:3916:5117:51אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:0805:0507:5707:5409:0008:5910:2010:1913:3413:3520:4220:4721:2221:2820:2821:46אוקראינה, אודסה )ק(

04:3404:3107:2007:1608:2808:2709:4909:4913:0613:0720:2020:2521:0221:0820:0621:27אוקראינה, דונייצק )ק(

04:4304:4007:2807:2408:3808:3710:0009:5913:1713:1820:3320:3821:1621:2220:1921:41אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

05:0104:5707:4007:3209:0008:5910:2210:2213:4313:4521:0621:1221:5321:5920:5322:20אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

04:5204:4807:3007:2208:5208:5110:1510:1413:3613:3721:0021:0521:4621:5320:4722:15אוקראינה, קייב )ק(

05:3905:3608:2808:2509:2809:2710:4710:4714:0014:0121:0721:1121:4321:4920:5322:06איטליה, מילאנו )ק(

06:0906:1008:3708:3809:0809:0910:1110:1212:4212:4318:1518:1618:3918:4017:5818:49אקוואדור, קיטו )ח(

07:5207:5509:4209:4410:2010:2211:1111:1313:2113:2317:5217:5118:2118:1917:3318:31ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

09:0109:0510:3810:4011:2011:2212:0912:1114:1314:1418:2518:2318:5818:5618:0519:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

05:4205:4008:3308:3209:2109:2110:3710:3713:4113:4220:2720:3121:0121:0520:1221:19ארה״ב, בולטימור )ק(

05:2705:2508:1808:1709:0809:0810:2510:2513:3113:3220:2020:2420:5521:0020:0621:14ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:2805:2508:1908:1709:0909:0810:2510:2513:3113:3320:2120:2520:5621:0020:0621:15ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

05:5805:5608:4908:4709:4209:4211:0010:5914:0814:0921:0221:0621:3821:4320:4821:58ארה״ב, דטרויט )ק(

06:2106:2009:0909:0909:4809:4811:0011:0013:5413:5520:1820:2120:4620:4920:0321:01ארה״ב, האוסטון )ק(

05:4205:4108:3208:3109:1409:1410:2710:2813:2513:2719:5820:0120:2820:3219:4220:44ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:2906:2909:1509:1509:5209:5211:0211:0313:5313:5420:0820:1120:3520:3819:5220:49ארה״ב, מיאמי )ק(

05:2105:1908:1208:1009:0309:0310:2010:2013:2713:2820:1820:2220:5420:5820:0421:13ארה״ב, ניו הייבן )ק(

05:5205:5008:4308:4209:3309:3210:4910:4913:5513:5620:4420:4821:1821:2320:2921:37ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:1805:1608:0908:0709:0109:0110:1810:1813:2613:2720:1920:2320:5520:5920:0421:15ארה״ב, שיקגו )ק(

06:5406:5609:0809:1009:4009:4210:3810:4013:0013:0118:0718:0718:3118:3217:4918:41בוליביה, לה-פס )ח(

05:3305:2908:0507:4909:3509:3310:5810:5714:2114:2221:4821:5422:3622:4321:3523:06בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:3505:3108:1008:0009:3609:3410:5910:5814:2114:2221:4621:5222:3422:4121:3323:03בלגיה, בריסל )ק(

06:4106:4408:4708:4909:2109:2210:1710:1812:3412:3517:3217:3217:5417:5317:1418:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:2806:3008:3508:3609:0809:1010:0410:0612:2212:2417:1717:1717:4317:4316:5917:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

04:4904:4507:1806:5908:5208:5010:1510:1513:3913:4021:1021:1521:5622:0321:0022:26בריטניה, לונדון )ק(

04:4704:4307:0707:0808:5508:5310:2010:2013:4813:5021:2721:3322:2022:2821:1722:55בריטניה, מנצ'סטר )ק(

04:5004:4607:0407:0508:5508:5410:2010:1913:4513:4721:2121:2722:1022:1821:0822:42גרמניה, ברלין )ק(

05:2105:1708:0107:5409:2009:1910:4310:4214:0314:0521:2621:3122:1222:1821:1222:39גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:4706:5008:5008:5109:2409:2610:1910:2112:3512:3617:3017:2917:5017:4917:1118:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0006:0008:4208:4209:1609:1710:2410:2513:0913:1019:1219:1419:3819:4018:5619:51הודו, מומבאי )ח(

05:5705:5708:3908:3909:1309:1310:2110:2113:0513:0619:0719:1019:3319:3518:5119:45הודו, פונה )ח(

04:5104:4807:3807:3408:4408:4310:0510:0413:2113:2220:3220:3821:1421:2020:1921:39הונגריה, בודפשט )ק(

04:3104:2907:2207:2008:1308:1209:2909:2912:3512:3719:2619:3020:0120:0519:1120:20טורקיה, איסטנבול )ח(

06:0506:0308:5508:5409:4209:4110:5710:5713:5914:0120:4120:4521:1421:1820:2721:32יוון, אתונה )ק(

05:1405:1108:0207:5809:0609:0510:2610:2613:4113:4320:5120:5621:3321:3820:3821:56מולדובה, קישינב )ק(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בכל העולם )בהעלותך באה”ק( - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
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תפלת הדרךרעב

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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