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

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

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh
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.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
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:dlitzd mcew xnel oekp
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wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn
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(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
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."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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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‡ÏÂ'ג ֹו אלקי ּברית  מלח  ּומבאר 1ת ׁשּבית  . ¿…ְְְֱִִֶֶַַָֹֹ

ּתֹורה ' את 2ּב'ל ּקּוטי ממ ּתקת  ׁשה ּמלח  ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָ

אף ֿ טעם , ּבֹו אין עצמ ֹו ׁשה ּמלח  ּדאף  ְְֵֶֶַַַַַַַַָָה ּבׂשר ,

ּוממ ׁשי ּבּבׂשר . ה ּטעם  ּפֹועל  ה ּוא  ֿ כן ֿ ּפי ְִִֵֵַַַַַַָָעל 

ּבּתֹורה ,3לבאר  ֿ ּכן ּגם  זֹו ּבחינה  יׁש ֿ כן ׁשּכמ ֹו , ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבעצמ ּה ׁשהיא  ה ּתֹורה , ּפנימ ּיּות  ענין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָׁשּזה ּו

טעם  ּבבחינת  מ ּוׂשגת  ׁשאינּה ונעלמה , ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנס ּתרה 

ּב"ה ּנגל ֹות  וטעם  ה ּׂשגה  לנּו ׁשּיׁש ּכמ ֹו ְְְְִֵֶַַַַַָָָָמ ּמׁש

את  ממ ּתקת  היא  הרי ֿ כן, ֿ ּפי ֿ על  ואף  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָלנּו",

ׁשעל ֿ ּכיון ה ּנגלה , לימ ּוד  ענין ׁשה ּוא  ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָה ּבׂשר ,

וכא ׁשר  חטא , יראת  לידי ּבא  ּדוקא  ֿ זה  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָידי

א ֹוצר ֹו" היא  ה ' ּתֹורת 4"יראת  היא  ה ּתֹורה  אזי ְֲִִִַַַַָָ

כ ּו'. ה '

ה ּמאמר p‰Â‰ב ) הק ּדמה 5ּבהמ ׁש ּבת ֹור  , ¿ƒ≈ְְְְֲֵֶַַַָָָ

ה ּתֹורה  ּבעסק  ה ּמעלה  ְְֲֵֵֶַַַָָלבא ּור 

מבאר 6ה ּנגלית  ,7 ית ּבר חכמת ֹו היא  ׁשה ּתֹורה  , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּֿבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  מל ּוּבׁש ׁשּבּה ְֲִֵֶֶַָָָׁשּבאציל ּות 

ּבחצאי  צדק ' ה 'ּצמח  מ ֹוסיף  זה  ועל  מ ּמׁש, ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָה ּוא 

ה ּקדמ ֹוני, מ ׁשל  ה ּתֹורה  נקרא  "ולכן ְְְְִִִֵַַַַָָָעיג ּול :

לא ֹור ֿ ּכלי ׁשה ּוא  עיּלאה , חכמה  ּבחינת  ְְְְִִִִֶֶַָָָָׁשהיא 

ע ֹולם , ׁשל  קדמ ֹונֹו ׁשה ּוא  ּבר ּוֿה ּוא  ֿ ס ֹוף  ְֵֶֶַָָאין

להבין, וצרי ּפּורים ". ּבדר ּוׁש מ ּזה  ׁשּכת ּוב  ְְְְִִִִִֶֶָָָּכמ ֹו

ּדמחד  והיּפּוכ ֹו, ּדבר  ּכֹולל  ה ּמׁשל  ענין ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּדה ּנה ,

ל  ּכלי ה ּוא  הרי ּבֹו,ּגיסא  מל ּוּבׁש וה ּנמ ׁשל  ּנמ ׁשל , ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

מ ּזה , ויתרה  ה ּמׁשל , אינֹו הרי ּגיסא ,  ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולאיד
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‡È‰ '‰ ˙‡È" L‡ÎÂ ,‡ËÁ≈¿¿«¬∆ƒ¿«ƒ
"BˆB‡4‡È‰ ‰Bz‰ ÈÊ‡ »¬««»ƒ

'eÎ '‰ ˙Bz ז "ל חכמינו  כמאמר  «
שמכניס  בשעה רבא, "אמר  ין בגמרא,

פטירתו  [אחרי  לדין  מהעולם]אדם

קבעת  באמונה, ונתת נשאת לו  אומרים

ורביה, בפריה עסקת לתורה, עתים

הבנת  בחכמה, פלפלת לישועה, צפית

אם  [אפילו  הכי  ואפילו  דבר  מתוך  דבר 

היא  ה' יראת אי  אלה] כל  את בו  יש

היא  ה' יראת [אם לא לא אי  אין  אוצרו 

לא] לא, ואם כן , בעיניו , החשוב הדבר 

לי משל  העלה לשלוחו  שאמר  לאדם

[עפר  חומטין  קב בהן  לי  עירבת לו  אמר  לו , והעלה הלך  לעלייה חיטין  כור 

לו  אמר  לאו . לו  אמר  יתליעו ], ולא יישמרו  שהחיטים כדי  אותו  שמערבים

פנימיות  תורה', ב'לקוטי  במאמר  שמבואר  וכפי  העליתה", לא אם מוטב

ה', ליראת ומביאה התורה של  הנגלה חלק בלימוד  טעם הנותנת התורה

התבואה.נמשלה  כל  על  השומר  חומטין  לקב

Ó‡n‰ CLÓ‰a ‰p‰Â (5,'תורה ב'לקוטי  ‰˜Óc‰הנזכר  B˙a ¿ƒ≈¿∆¿≈««¬»¿«¿»»
‰ÏÚn‰ e‡Ï שיש והיתרון  ¿≈««¬»

˙ÈÏ‚p‰ ‰Bz‰ ˜ÒÚa6, ¿≈∆«»«ƒ¿≈
‡Ó7, הזקן Bz‰L‰רבנו  ¿»≈∆«»

Ca˙È B˙ÓÎÁ ‡È‰ƒ»¿»ƒ¿»≈
˙eÏÈˆ‡aL האלוקית החכמה ∆«¬ƒ

האצילות  בעולם שהיא כפי  העליונה

ארבעת  מבין  והנעלה (הראשון 

– הכלליים הרוחניים העולמות

עשיה) יצירה, בריאה, «∆daLאצילות,
החכמה ‡ŒBבבחינת LaeÏÓ¿»

,LnÓ ‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡≈»«»
שהחכמה  החסידות בתורת כמבואר 

כלי  היא ֿ מה) (כוח ביטול  שעניינה

ֿ סוף  אין  אור  והשראת להתגלות ראוי 

'˜„ˆ ÁÓv'‰ ÛÈÒBÓ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ«∆«∆∆
Ïe‚ÈÚ È‡ˆÁa כהגהה בסוגריים, «¬»≈ƒ

‰Bz‰במאמר : ‡˜ ÔÎÏÂ"¿»≈ƒ¿»«»
,ÈBÓ„w‰ ÏLÓ הכתוב לשון  ¿«««¿ƒ

שמואל  בספר  לשאול  דוד  בדברי 

מרשעים  הקדמוני  משל  יאמר  (כאשר 

ש'משל  בחסידות ומבואר  רשע) יצא

התורה  זו  ÈÁa˙הקדמוני ' ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«
,‰‡lÈÚ ‰ÓÎÁ,עליונה חכמה »¿»ƒ»»

‡e‰L הי החכמה 'משל ',בחינת א ∆
את ÈÏkהיינו  ולקלוט להכיל  ראוי  ¿ƒ

האלוקי  ≈¿ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡Ïהאור 
ÏL BBÓ„˜ ‡e‰L ‡e‰ŒCea»∆«¿∆
‰fÓ e˙kL BÓk ,ÌÏBÚ»¿∆»ƒ∆

Le„a של חסידות מאמר  ƒ¿
."ÌÈetƒ

ÔÈ‰Ï CÈˆÂ'צדק ה'צמח בדברי  ¿»ƒ¿»ƒ
כי  הקדמוני ' 'משל  נקראת שהתורה

ֿ סופי , האין  האלוקי  לאור  כלי  היא

ÏÏBk ÏLn‰ ÔÈÚ ,‰p‰c מכיל ¿ƒ≈ƒ¿««»»≈
ÁÓc„בתוכו  ,BÎetÈ‰Â c»»¿ƒ¿≈«
‡ÒÈb אחד ÈÏkמצד  ‡e‰ È‰ ƒ»¬≈¿ƒ

ÏLÓpÏ שאכן משל  הוא הולם ומשל  «ƒ¿»
הנמשל , תוכן  את בתוכו  ÒÈb‡,מכיל  C„È‡Ïe ,Ba LaeÏÓ ÏLÓp‰Â¿«ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ»

שני , fÓ‰,מצד  ‰˙ÈÂ ,ÏLn‰ BÈ‡ È‰ הנמשל אינו  שהמשל  רק לא ¬≈≈«»»ƒ≈»ƒ∆
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כללי  מפתח  

 ב   ......................................   סדר החת תפילין  )א

 ג   ......................  , קכב קכא ,קכ תהליםמזמורי   )ב

    ולא תשבית ה "מאמר ד  ) ג

 ה  ...  ה "כה'תש , ישר ד א ' פרשת זכור, ט, ויקרא פרשת בת ש

   ילה ההואלבה "מאמר ד  )ד

 טו  .................................  ה "כה'תש , פורים (מאמר א)

 כז  ...........................  ז' אד"ש ה'תשי"א  מכתב,   )ה

 כח  ...  א"ישתה שי-"ד בעת ברית מילה, ז' אדרר  )ו

  כור, רשת זשיחת ש"פ ויקרא, פ  )ז

 לב  .................................  שי, ה'תשכ"ה-ט' אדר

 מד  .............  המשך שיחת חג הפורים, ה'תשכ"ה   )ח

 ב  ..............  ג , זי ךכר ויקראפרשת ות שיח-ילקוט  )ט

 ו  ..................  ד  ,זיכרך  ויקראת פרש חותשי-יטולק  )י

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טקויל  )יא

 סד  .................  "ל זצ ןה רסאואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 ט ס  ............  ויקרא פרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )יב

  ע  ...........  ויקרא פרשת לשבוע  יומיחומש  ירעושי  ) יג

 קד  .............  ויקרא פרשת לשבוע תהלים  ירועיש  )יד

    ה)(מוגהתיא  רפסב יםרשיעו  )טו

 קה  ...................................  ויקראפרשת וע לשב 

 וטק  ..........  ויקרא פרשת לשבוע ם" וי םהיו " חלו  )טז

 יזק  ........................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה  )יז

 ם "מבר ירו עיש

 כק  ......... ויקראפרשת לשבוע  ,םולים קירפ' ג –  ) יח

 צבק  .......  ויקרא פרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )יט

 חר  ...........  ויקרא פרשת לשבוע  ,ותצומספר ה –  )כ

  ובים ם וכתיביא  )כא

 יר  .....................................  יג פרק  חמיה  ,יז פרק  יחזקאל

  דמאי מסכת  –משיות   )כב

 יבר  ..................................................  אור קהתי יב

 טרי  .............................................  מא יוכת מס בעקין עי  ) כג

  ביאורים עם  גהחגי תמסכ  )כד

 כר  ...............................................  ז כ ףד עד כה  ףמד

  ביאורים עם  יבמות תמסכ  )כה

 לר  ..................................................  ה  ףד עד ב ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כו

 מזר  .................................................  "ר הזקן אדמו

  עירובין ת ך הלכושולחן ערו  )כז

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

  כי אברהם לא ידעו  אור הרתו  )כח

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

   םיחי תתור  )כט

 ור  ...............................................  אמצעי ר ה "אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  ) ל

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )לא

 טר  ..............................................  הר"ש ומ דמו"רא

   "בהמשך תער –המאמרים ספר   )לב

 סר  ..............................................  מו"ר מוהרש"באד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  ) לג

 סבר  ............................................  ''צוהריי''ר מדמוא

  קה"בל תש"ה ה'-דש"ה'תת ושיחהר פס  )לד

 סזר  ............................................  צ'' יירה מו ראדמו''

 חסר  .........................................  ט צפרק  כרוותזה ספר  ) לה

  קודש   ותרגא  ) לו

 ערב  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 עג ר  .................................  ומש לקריאה בציבורח  ) לז

 פה ר  ................  דשקו -בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לח

 פור  .....................  ויקראפרשת לשבוע  ים מוח זל  )לט

 פזר  .............  ודשקשבת  ל ות רקת דלהצות סדר מ  )מ



ו       

א ֹור ' ה 'ּתֹורה  וכל ׁשֹון ה ּנמ ׁשל . על  מעלים  ְְְְִִִֶַַַַָָׁשה ּוא 

צדק ' ה 'צמח  ׁשּמצ ּין ה ּנ"ל  ּפּורים  ),8(ּבדר ּוׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַ

ּכלל " ה ּנמ ׁשל  מ ּמה ּות  על 9"ׁשאינֹו "ׁשּמעלים  , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ּתֹורה '10ה ּנמ ׁשל " ּב'ל ּקּוטי ׁשּבּמאמר  וכיון . ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

מל ּוּבׁש "ׁשּבּה ה ּתֹורה  מעלת  א ֹוד ֹות  ְְֲֶַַַָָָָמד ּוּבר 

מה  מ ּובן, אינֹו מ ּמׁש", ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין ֵֵַַָָָא ֹור 

ה ּקדמ ֹוני", "מ ׁשל  נקראת  ׁשה ּתֹורה  ּבזה  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָמ ֹוסיף 

על  ההעלם  על  מ ֹורה  ה ּמׁשל  ענין א ּדר ּבה , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהרי

ע ֹולם . ׁשל  קדמ ֹונֹו ְְִֶַַָָה ּנמ ׁשל ,

ÔeÈÂ ׁשה ּמׁשל לעיל  ּבהאמ ּור  ה ּבא ּור  ּבהק ּדים  ¿»ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

הרי  מס ּוים  ׁשּבפרט  ה ּנמ ׁשל , על  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמעלים 

ׁשּבענין  ההעלם  מא ׁשר  יֹותר  ּגד ֹול  העלם  ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָזה 

הענין  (ללא  ּכׁשּלעצמ ּה ׁשהחידה  ּדכיון ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהחידה ,

א ֹו ׂשכלי , ּתֹוכן ּבּה אין החידה ) מ ֹורה  ְִִִֵֶֶַָָָָָׁשעליו

ׁשמ ׁשֹון  חידת  ּכמ ֹו ל ּׂשכל , ּבסתירה  אפיל ּו ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָׁשהיא 

ג ֹו' מת ֹוק  יצא  מ ּובן 11ׁשּמעז ּגּופא  מ ּזה  הרי , ֲִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבּה, ׁשּמתע ּלם  מס ּוים  ענין על  מ ֹורה  ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהחידה 

ּבֹו יׁש ה ּנמ ׁשל  ללא  ּגם  הרי ּבּמׁשל , ֿ ּׁשאיןּֿכן ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמה 

לא  ה ּמׁשל  ׁשּבׁשמיעת  יּתכן ולכן ּתֹוכן, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאיזה 

[ּולהעיר , נמ ׁשל  עליו ׁשּיׁש ּכלל  ְְְְִִִֵֶָָָָָּתֹופסים 

מבאר  ה ּנמ ׁשל 12ׁשּלפעמים  על  מעלים  ׁשה ּמׁשל  ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

לאחרי  רק  זה ּו אבל  החידה , העלם  מא ׁשר  ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּפח ֹות 

ה ּנה  ׁשאז נמ ׁשל , ל ֹו יׁש ׁשה ּמׁשל  ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיֹודעים 

ה ּנמ ׁשל  אל  לה ּגיע  יֹותר  נקל  ה ּמׁשל  ֿ ידי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעל 

מ ּצב  ּגם  להיֹות  יכ ֹול  אבל  החידה . ֿ ידי על  ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָמא ׁשר 

הענין, ּתֹוכן ּכל  מ ּונח  עצמ ֹו ׁשּבּמׁשל  ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָׁשח ֹוׁשבים 

נח ׁשב  זה  ּומ ּצד  נמ ׁשל , ּגם  ׁשּיׁשנֹו לדעת  ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמ ּבלי

וענין  חידה ]. מא ׁשר  יֹותר  ּגד ֹול  להעלם  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָה ּמׁשל 

ּתֹורה  ּב'ל ּקּוטי למבאר  ׁשּי החיל ּוק זה  ׁשם  ' ְְִִֵֶַַַָָָָֹ
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(השני ).8) איניש חייב  ד"ה ב .9)והוא ג.10)צח , יד.11)שם, יד, שנו.12)שופטים ע ' תרע "ח  סה"מ  ראה

    
מזו  יתירה אלא לנמשל , משל  היותר  לכל  והוא המשל e‰L‡עצמו  ∆

ÏLÓp‰ ÏÚ ÌÈÏÚÓ שבנמשל והרעיון  התוכן  את ומכסה מסתיר  ולמעשה «¿ƒ««ƒ¿»
(Le„aעצמו . 'B‡ ‰Bz'‰ ÔBLÏÎÂ המאמרÏ"p‰ ÌÈet ¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ««

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÔiˆnL8 האמורה המשל ),בהגהתו  של  מהותו  לגבי  ∆¿«≈«∆«∆∆
לנמשל  e‰nÓ˙ביחס BÈ‡L"∆≈ƒ«

"ÏÏk ÏLÓp‰9ÌÈÏÚnL" , «ƒ¿»¿»∆«¿ƒ
"ÏLÓp‰ ÏÚ10ÔÂÈÎÂ . ««ƒ¿»¿≈»

'‰Bz ÈËewÏ'a Ó‡naL∆««¬»¿ƒ≈»
‰Bz‰ ˙ÏÚÓ ˙B„B‡ ae„Ó¿»«¬««»
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ LaeÏÓ daL"∆»¿»≈
BÈ‡ ,"LnÓ ‡e‰ŒCea»«»≈

ÛÈÒBÓ ‰Ó ,ÔeÓ'צדק ה'צמח »«ƒ
‰Êaבהגהה שמוסיף‰Bz‰L »∆∆«»

,"ÈBÓ„w‰ ÏLÓ" ˙‡˜ƒ¿≈¿«««¿ƒ
ÏLn‰ ÔÈÚ ,‰ac‡ È‰¬≈«¿«»ƒ¿««»»
ÏÚ ÌÏÚ‰‰ ÏÚ ‰BÓ∆««∆¿≈«
ÌÏBÚ ÏL BBÓ„˜ ,ÏLÓp‰«ƒ¿»«¿∆»
הגילוי , עניין  מודגש במאמר  ואילו 

ֿ סוף. האין  אור  מלובש שבתורה היינו 

e‡a‰ ÌÈc˜‰a ÔeÈÂ¿»¿«¿ƒ«≈
ÏLn‰L ÏÈÚÏ eÓ‡‰a¿»»¿≈∆«»»

,ÏLÓp‰ ÏÚ ÌÈÏÚÓ, כלומר «¿ƒ««ƒ¿»
את  להסביר  נועד  שהמשל  למרות

מהווה  המשל  של  התוכן  הנמשל ,

של  והעומק התוכן  על  והסתר  העלם

עצמו  ÌÈeÒÓהנמשל  ËÙaL∆ƒ¿»¿»
‰Ê È‰ שבמשל ‰ÌÏÚההעלם ¬≈∆∆¿≈

ÌÏÚ‰‰ L‡Ó ˙BÈ ÏB„b»≈≈¬∆«∆¿≈
‰„ÈÁ‰ ÔÈÚaL שמעלימה ∆¿ƒ¿««ƒ»

החידה, פתרון  את «≈¿ÔÂÈÎcומסתירה
‡ÏÏ) dÓˆÚlLk ‰„ÈÁ‰L∆«ƒ»¿∆¿«¿»¿…
‰„ÈÁ‰ ‰BÓ ÂÈÏÚL ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆»»»«ƒ»

החידה  פתרון  ÔÎBzהיינו  da ÔÈ‡ (≈»∆
ÈÏÎN רומזת רק והיא עצמה מצד  ƒ¿ƒ

מסויים, È‰L‡לתוכן  B‡ לא החידה ∆ƒ
אלא משלה תוכן  חסרת eÏÈÙ‡¬ƒרק

˙„ÈÁ BÓk ,ÏÎOÏ ‰È˙Òaƒ¿ƒ»«≈∆¿ƒ«
˜B˙Ó ‡ˆÈ ÊÚnL ÔBLÓLƒ¿∆≈«»»»

'B‚11 גויית שבתוך  לכך  כשכוונתו 

דבש  של  דבורים כוורת נוצרה האריה

בשכל  מתקבל  אינו  עצמו  שמצד  דבר  הם כשלעצמם החידה ודברי  מתוק,

הפכים, שני  הם ו 'מתוק' 'עז ' Ùeb‡שהרי  ‰fÓ È‰ העובדה מעצם ¬≈ƒ∆»
שכלי  ורעיון  תוכן  מכילה לא כשלעצמה BÓ‰שהחידה ‰„ÈÁ‰L ÔeÓ»∆«ƒ»»

da ÌlÚ˙nL ÌÈeÒÓ ÔÈÚ ÏÚ אל מכוונת עצמה החידה שבעצם כך  «ƒ¿»¿»∆ƒ¿«≈»

כך , כל  גדול  והסתר  העלם זה אין  כן  ואם ÏLna,הפתרון  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»»
Ba LÈ ÏLÓp‰ ‡ÏÏ Ìb È‰ עצמו ÔÎBzמצד  ‰ÊÈ‡, הגיוני שכלי  ¬≈«¿…«ƒ¿»≈≈∆∆

ÂÈÏÚ LiL ÏÏk ÌÈÒÙBz ‡Ï ÏLn‰ ˙ÚÈÓLaL ÔÎzÈ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ»≈∆ƒ¿ƒ««»»…¿ƒ¿»∆≈»»
ÏLÓ ביותר גדול  העלם הנמשל  על  מעלים שהמשל  [ÈÚ‰Ïe,כך  ƒ¿»¿»ƒ

‡Ó ÌÈÓÚÙlL12ÏLn‰L ∆ƒ¿»ƒ¿…»∆«»»
˙BÁt ÏLÓp‰ ÏÚ ÌÈÏÚÓ«¿ƒ««ƒ¿»»

‰„ÈÁ‰ ÌÏÚ‰ L‡Ó והחידה ≈¬∆∆¿≈«ƒ»
יותר  שמאחוריה הרעיון  את מסתירה

הנמשל , על  מעלים המשל  מאשר 

הרש"ב  הרבי  של  במאמר  וכמבואר 

שבמשלים  מבואר  שם תרע"ח, משנת

שכל  בו  שיש משל  יש דרגות. כמה יש

 ֿ מכל  אבל  גשמי , עניין  שהוא אלא

ונגלה  נראה והנמשל  שכל  בו  יש מקום

שייכות  להם יש ונמשל  "דמשל  במשל ,

הוא  באמת שהמשל  והיינו  לזה, זה

ובמשל  כו ', בהגשמה שבא רק הנמשל 

ויש  כו ', הנמשל  בו  נגלה שכל  בו  שיש

אל  כלל  ֿ ערוך  באין  שהוא משל 

ֿ ערוך  באין  שהוא ומשל  השכל ",

"ויש  הנמשל , על  יותר  מעלים לנמשל 

לגמרי  העלם שזהו  חידה הנקרא משל 

מובנים  אינם עצמן  שהן  חידות ויש

מובנים  עניינים אינם כי  כלל  בשכל 

על  ביותר  מעלים הרי  חידה וכל  כלל 

מעלימה  החידה זה ולפי  כו '", השכל 

מהמשל , e‰Êיותר  Ï‡ האמור ¬»∆
ומגלה  הנמשל  על  מלמד  שהמשל  לעיל 

הוא  ÌÈÚ„BiLאותו  ÈÁ‡Ï ˜«¿«¬≈∆¿ƒ
Ê‡L ,ÏLÓ BÏ LÈ ÏLn‰L∆«»»≈ƒ¿»∆»
˙BÈ Ï˜ ÏLn‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈«»»»≈≈
L‡Ó ÏLÓp‰ Ï‡ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«∆«ƒ¿»≈¬∆

‰„ÈÁ‰ È„ÈŒÏÚ אכן המשל  כי  «¿≈«ƒ»
בשונה  הנמשל  את ומסביר  מגלה

Ìbמהחידה. ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ Ï‡¬»»ƒ¿«
vÓ נמשל שקיים כלל  יודעים שלא «»
BÓˆÚכיוון  ÏLnaL ÌÈLBÁL∆¿ƒ∆«»»«¿

ÈÏaÓ ,ÔÈÚ‰ ÔÎBz Ïk ÁeÓ»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ
,ÏLÓ Ìb BLiL ˙Ú„Ï»««∆∆¿«ƒ¿»
ÏLn‰ LÁ ‰Ê „vÓeƒ«∆∆¿»«»»

‰„ÈÁ L‡Ó ˙BÈ ÏB„b ÌÏÚ‰Ï שאמורה חידה שהיא שברור  ¿∆¿≈»≈≈¬∆ƒ»
מסוים  ופתרון  לרעיון  ].להוביל 

‰Ê ÔÈÚÂ על העלם מהווה למעשה לנמשל , הסבר  להיות שנועד  שהמשל  ¿ƒ¿»∆
‰eÏÈÁ˜הנמשל  ÌL '‰Bz ÈËewÏ'a ‡ÓÏ CiL ההבדלÔÈaL «»«¿…»¿ƒ≈»»«ƒ∆≈
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ז      

הלכ ֹות  לימ ּוד  ה ּנגלית , ה ּתֹורה  עסק  ְְִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּבין

מה ּות  ות ֹופס  מ ּׂשיג  ה ּלֹומד  ׁשהאדם  ְִֵֵֶַַַַָָָָה ּתֹורה ,

ׁשּמד ּברת  מ ּכיון ׁשּבהלכה , החכמה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועצמ ּיּות 

חכמת  ללימ ּוד  מ ּוׂשג , ׁשּמה ּותן ּגׁשמ ּיים  ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָּבענינים 

וס ּפּורי  הא ּגד ֹות  לימ ּוד  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָה ּקּבלה ,

הם  ּבּׂשכל  ׁשמל ּוּבׁשים  ה ּתֹורה  ׁשהלכ ֹות  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָה ּתֹורה ,

ּבּׂשכל , ההתל ּבׁשּות  מ ּצד  ּכי ה ּמׁשלים , ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָּדּוגמת 

רק  ּבהם  ׁשאין ֿ וׁשל ֹום  חס  לטע ֹות  ְְְִֵֶֶֶַַָָָאפ ׁשר 

ה ּזהר  וכל ׁשֹון ּתֹורה , ּגּופי 13החיצ ֹונּיּות , ְְִִִֵַַַָֹ

א ֹוריתא  ּגונא  ּכהאי ּדנׁשמתא , ּדג ּופא  ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָח ׁשיב ּותא 

ּדאיהי  נׁשמתא  כ ּו' ּתֹורה  ּגּופי כ ּו' ּגּופא  ל ּה ְְִִִִֵָָָָָאית 

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  כ ּו'. מ ּמׁש א ֹוריתא  ּדכ ּוּלא  ְְִֵֵֶַַַָָָָָע ּקרא 

ּבה ֹורא ֹות  נתל ּבׁשּו ׁשּלא  ּכיון והא ּגד ֹות , ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹה ּסּפּורים 

ר ֹואים  ה ּתֹורה ), וענין 'ּתֹורה ' ל ׁשֹון ּפיר ּוׁש ְְְִִֵֶֶַַָָ(ׁשּזה ּו

ּדּוגמת  (ה ּתֹורה ), ס ֹוד ֹות  על  מר ּמזים  ׁשהם  ְְְִֵֶֶַַַַָָּבזה 

ִַָהחידה .

LÈÂ ּבמה צדק ' ה 'צמח  ּכונת  ׁשּזֹוהי ל ֹומר  ¿≈ְִֶֶֶֶַַַַַַָ

ה ּקדמ ֹוני  מ ׁשל  ה ּתֹורה  נקרא  "ולכן ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָׁשּכתב 

ׁשּגם  ֿ ה ּוא ", ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין לא ֹור  ּכלי ׁשה ּוא  ְְִֵֶֶַָכ ּו'

ׁשּיהיה  ולפע ֹול  ל ׁשּנֹות ֹו צריכים  ה ּמׁשל  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָהעלם 

ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  לימ ּוד  ֿ ידי ׁשעל  והינּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַָּכלי,

ּדת ֹורה , נגלה  ה ּמׁשל , ּגם  ה ּנה  מלח , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנקראת 

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין לא ֹור  ּכלי .14נע ׂשה  ְְֲִֵֶַָ

ÛÈÒB‰Ïe ּבהתחלת ׁשם  ּתֹורה ' ׁשּב'ל ּקּוטי ¿ƒְְְִֵֶַַָָָ

ה 'ּמסירת  ענין א ֹוד ֹות  מד ּוּבר  ְְְְִִִַַַַָה ּסעיף 

מה ּׂשכל . ׁשּלמעלה  ה ּנפ ׁש מעצמ ּיּות  ׁשה ּוא  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָנפ ׁש',

מ ׁשל  ּבענין צדק ' ה 'צמח  ׁשה ּגהת  ל ֹומר , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָויׁש

ׁשּלפניה  ל ּתיב ֹות  רק  (לא  ׁשּיכת  ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹה ּקדמ ֹוני

ֿ איןֿ א ֹור  עצמ ּות  מל ּוּבׁש ׁשּבּתֹורה  ל ּה, ְְְֵֶַַָָָּוסמ ּוכ ֹות 

ּברא ׁש ל ּמד ּוּבר  ּגם  א ּלא ) מ ּמׁש, ֿ ה ּוא  ּבר ּו ְְֶַַַָָָָֹס ֹוף 

ענין  ּכי ֿ נפ ׁש', ה 'מסיר ּות  ענין א ֹוד ֹות  ְְְְִִִִִֶֶַַַַה ּסעיף 

מעצ  ׁשּבא  ֿ נפ ׁש' ׁשּלמעלה ה 'מסיר ּות  ה ּנפ ׁש מ ּות  ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
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א.13) קנב , ובכ"מ .14)ח "ג ואילך. פי "ב  החיים עץ  בקונטרס  המבואר וע "ד

    
˜ÒÚ בלימוד ‰Bz‰,העיסוק ˙BÎÏ‰ „eÓÈÏ ,˙ÈÏ‚p‰ ‰Bz‰ ≈∆«»«ƒ¿≈ƒƒ¿«»

‚ÈOÓ „ÓBl‰ Ì„‡‰L‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓˆÚÂ ˙e‰Ó ÒÙB˙Â ∆»»»«≈«ƒ¿≈«¿«¿ƒ«»¿»
‰ÎÏ‰aL כאלה הם שבתורה הנגלה בחלק מדובר  עליהם והמושגים ∆«¬»»

מהותם, עצם את היטב ומשיג  מבין  ÌÈÈÚaשהאדם ˙a„nL ÔÂÈkÓƒ≈»∆¿«∆∆¿ƒ¿»ƒ
ÌÈiÓLb הזה העולם מענייני  מושגים «¿ƒƒ

„eÓÈÏÏ ,‚NeÓ Ô˙e‰nL∆«»»¿ƒ
‰ÊŒCcŒÏÚÂ ,‰Ïaw‰ ˙ÓÎÁ»¿«««»»¿«∆∆∆
ÈetÒÂ ˙B„b‡‰ „eÓÈÏƒ»«»¿ƒ≈

‰Bz‰ במושגים נתקל  האדם שבהם «»
בעצם  טובה השגה לו  שאין  ורעיונות

על  יודע רק (והוא שלהם המהות

ההבדל  בחסידות כמבואר  מציאותם,

ל 'ידיעת  המהות' 'השגת בין 

‰Bz‰המציאות'), ˙BÎÏ‰L∆ƒ¿«»
˙Ó‚ec Ì‰ ÏÎOa ÌÈLaeÏÓL∆¿»ƒ«≈∆≈¿«

ÌÈÏLn‰ וכך הנמשל  על  המעלימים «¿»ƒ
שבתורה  הנגלה חלק ההלכות, לימוד 

על  והסתר  העלם מסוים במובן  הוא

שבתורה, vÓ„האלוקות Èkƒƒ«
˙eLaÏ˙‰‰ הנגלה חלק של  «ƒ¿«¿

‡LÙהאנושי ,ÏÎOaשבתורה  «≈∆∆¿»
ÔÈ‡L ÌBÏLÂŒÒÁ ˙BÚËÏƒ¿«¿»∆≈
ÈÙeb ,˙eiBˆÈÁ‰ ˜ Ì‰a»∆««ƒƒ≈

‰Bz את ולהכיר  לדעת מבלי  »
התורה, של  ה'נשמה' הפנימיות,

‰f‰ ÔBLÏÎÂ13‡˙eÈLÁ ¿ƒ¿«…«¬ƒ»
,‡˙ÓLc ‡Ùe‚c שלאדם כשם ¿»¿ƒ¿»»

היא  הגוף וחשיבות וגוף, נשמה יש

Âb‡הנשמה  È‡‰k לכך בדומה ¿««¿»
‡Ùeb dÏ ˙È‡ ‡˙ÈB‡ לתורה «¿»ƒ»»

גוף eÎ'יש ‰Bz ÈÙeb 'eÎ≈»
‡leÎc ‡wÚ È‰È‡c ‡˙ÓLƒ¿»»¿ƒƒƒ»»¿»

‡˙ÈB‡ כל עיקר  היא הנשמה «¿»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהתורה .'eÎ LnÓ«»«∆≈≈

˙B„b‡‰Â ÌÈetq‰,שבתורה «ƒƒ¿»«»
˙B‡B‰a eLaÏ˙ ‡lL ÔÂÈk≈»∆…ƒ¿«¿¿»
'‰Bz' ÔBLÏ LeÈt e‰fL)∆∆≈¿»

הוראה  של התוכן ÔÈÚÂמלשון  ¿ƒ¿«
‰Bz‰ והלכות הוראות ),הנגלית, «»

‰Êa ÌÈ‡B ובאגדות בסיפורים ƒ»∆
˙B„BÒ ÏÚ ÌÈÊnÓ Ì‰L∆≈¿«¿ƒ«
‰„ÈÁ‰ ˙Ó‚ec ,(‰Bz‰)«»¿««ƒ»

לד  ונסתר .שרומזת עמוק בר 

˙kL ‰Óa '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˙Âk È‰BfL ÓBÏ LÈÂ בהגהתו ¿≈«∆ƒ«»««∆«∆∆¿«∆»«
תורה' ב'לקוטי  למאמר  ‰ÈBÓ„wהנזכרת ÏLÓ ‰Bz‰ ‡˜ ÔÎÏÂ"¿»≈ƒ¿»«»¿«««¿ƒ

,"‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡Ï ÈÏk ‡e‰L 'eÎ נשאלה ולעיל  ∆¿ƒ¿≈»
שמבואר  בעוד  לגילוי  כלי  שהוא המשל  על  לומר  תמוה שלכאורה השאלה

והביאור  מעלים, שהמשל  בחסידות

לומר  היא צדק' ה'צמח שכוונת הוא

ÌÈÎÈˆ ÏLn‰ ÌÏÚ‰ ÌbL∆«∆¿≈«»»¿ƒƒ
ÏBÚÙÏÂ B˙BpLÏ ולא יעלים שלא ¿«¿ƒ¿

אלא ÈÏkיסתיר  ‰È‰iL לקלוט ∆ƒ¿∆¿ƒ
ֿ סוף  האין  של  הגילוי  את ולהכיל 

eÓÈÏ„האלוקי , È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈ƒ
˙‡˜pL ‰Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆ƒ¿≈

,ÁÏÓ המאמר בתחילת כמבואר  ∆«
בדוגמת  היא התורה בלימוד  (ופעולתה

ה"קב  ופעולת הבשר  על  המלח פעולת

בתבואה) Ìbחומטין " ‰p‰ƒ≈«
‰NÚ ,‰B˙c ‰Ï‚ ,ÏLn‰«»»ƒ¿∆¿»«¬∆
ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡Ï ÈÏk¿ƒ¿≈»

‡e‰14 על ולהסתיר  להעלים ובמקום

האור  את וקולט מכיל  הוא האור ,

ֿ סוף. האין 

'‰Bz ÈËewÏ'aL ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ∆¿ƒ≈»
ae„Ó ÛÈÚq‰ ˙ÏÁ˙‰a ÌL»¿«¿»««¿ƒ¿»
,'LÙ ˙ÈÒn'‰ ÔÈÚ ˙B„B‡ƒ¿««¿ƒ«∆∆

‡e‰L ונובע eiÓˆÚÓ˙נמשך  ∆≈«¿ƒ
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL LÙp‰ שהרי «∆∆∆¿«¿»≈«≈∆

החיים  על  ויתור  כדי  עד  נפש מסירות

האדם  של  הטבעי  הרצון  היפך  היא

והוא  האנושי  ההיגיון  והיפך  לחיות

מהשכל  שלמעלה הנפש מעצם נובע

האדם. של  הטבעיים ≈¿LÈÂוהרצונות
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˙‰b‰L ,ÓBÏ«∆«»««∆«∆∆
˙ÎiL ÈBÓ„w‰ ÏLÓ ÔÈÚa¿ƒ¿«¿«««¿ƒ«∆∆

˙BÈzÏ ˜ ‡Ï) מתוך המילים …««≈
dÏ,המאמר  ˙BÎeÓÒe ‰ÈÙlL∆¿»∆»¿»

˙eÓˆÚ LaeÏÓ ‰BzaL∆«»¿»«¿
‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡≈»

LnÓ, לעיל ומבואר  ‡l‡)כמובא «»∆»
ÛÈÚq‰ L‡a ae„nÏ Ìb««¿»¿…«¿ƒ
,'LÙŒ˙eÈÒÓ'‰ ÔÈÚ ˙B„B‡ƒ¿««¿ƒ∆∆

Œ˙eÈÒÓ'‰ ÔÈÚ Èk‡aL 'LÙ ƒƒ¿««¿ƒ∆∆∆»
‰ÏÚÓlL LÙp‰ ˙eÓˆÚÓ≈«¿«∆∆∆¿«¿»
˙eiÓˆÚÏ ‰ÏËaL ,ÏÎO‰Ó≈«≈∆∆¿≈»¿«¿ƒ
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ח       

ּֿבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  לעצמ ּיּות  ׁשּבטלה  ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָמה ּׂשכל ,

זֹו הרי מהחכמה , ֿ ּכן ּגם  מעלה  ׁשּלמעלה  ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָה ּוא 

ּד'מ ׁשל  ּבּה) (ּומת ּבּטא  לעב ֹודה  ּכח  ְְְֲִִִֵַַַַַָָֹּנתינת 

לקדמ ֹונֹו ּכלי ה ּמׁשל  מענין לע ׂשֹות  ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָה ּקדמ ֹוני',

ע ֹולם . ֶָׁשל 

ֿ צדק ':ÔÈÚÂג ) ה 'צמח  ׁשל  ּבּצּיּון מר ּומז זה  ¿ƒ¿»ְִֶֶֶֶֶַַַָ

ּפּורים ", ּבדר ּוׁש מ ּזה  ׁשּכת ּוב  ְְִִִֶֶָ"ּכמ ֹו

איניׁש חיב  ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ְְְְִִִִֶַַַָָֹולא 

ּבּצּיּונים  ֿ צדק ') ה 'צמח  אצל  (ּגם  ּכרגיל  ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלבס ּומי,

ּובהק ּדים , התחלת ֹו. ֿ ׁשם  על  ה ּמאמר  ְְְְֲִִֵַַַַַָָָלקר ֹוא 

לבס ּומי  הח ּיּוב  ה ּוא  ה ּפּורים  ענין עיקר  ְְְִִִִִִֵֵַַַַּדה ּנה ,

כ ּו' ידע  ּדלא  ה ּיחידה 15עד  ה ּמצוה  ׁשּזֹוהי , ְְְִִִֶַַַַָָָֹ

רגע  ּבכל  ה ּפּורים , יֹום  מ ׁש ּבכל  ה ּוא  ְְִִֶֶֶֶַַָָָׁשח ּיּוב ּה

ׁשּבֹו ּבין 16ורגע  ידע  ּדלא  "עד  ּבפיר ּוׁש וה ּנה , . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּבּמפר ׁשים  איתא  מר ּדכי", לבר ּו המן ,17אר ּור  ְְְְְִִַַָָָָָָָ

המן" ׁש"אר ּור  לח ׁשֹוב  ידע  ׁשּלא  ּבזה  ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשה ּכּונה 

להבין, צרי  א מר ּדכי ". ּבר ּו" ּבגימטר ּיא  ְְְְְִִִִַַַָָָָָה ּוא 

אינם  ּבּתֹורה  ׁשּנזּכר ּו ה ּגימטר ּיא ֹות  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהרי

ה ּגימטר ּיא  א ּלא  ֿ וׁשל ֹום , חס  ּבעלמא  ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּבאקראי

ׁשני  ּבין ּפנימית  (ה ׁשואה ) ה ּׁשּיכ ּות  על  ְְְִִֵֵַַַַָָָָמ ֹורה 

ׁשוה  ׁשּמס ּפרם  מה ּמבאר 18הענינים  וכ ּמּובן . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשה ּוא 19ּבּתניא  ּבׁשם  ׁשּנקראים  ׁשה ּנבראים  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

מאמר ֹות , ּבע ׂשרה  ׁשּנזּכרה  ה ּתבה  ׁשל  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָה ּגימטר ּיא 

זֹו מ ּתבה  נמ ׁשכת  ׁשּבהם  האלקית  הח ּיּות  ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹה ּנה 

והח ּיּות  הא ֹור  מיע ּוט  (לאחרי מאמר ֹות  ְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָׁשּבע ׂשרה 

ּפנימית  ה ׁשואה  ּגם  ׁשּיׁש מ ּובן, ּומ ּמילא  ְְִִִֵֵֶַַָָָָכ ּו').

מס ּפר . ּבא ֹות ֹו הם  ׁשּׁשמ ֹותיהם  ׁשֹונים  ענינים  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָּבין
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ב .15) ז, 16.20ֿ21)מגילה ע ' ח "ז בלקו"ש בארוכה וכ"ה 17)נתבאר תרצה. ר"ס  או"ח  בטור וב "ח  בד"מ  הובא - אגודה

סק "ג. שם סכ"אֿג.18)במג"א הראשון ויכוח  אמונים שומר ב ).19)ראה (פד, פ "ז פ "א. והאמונה היחוד שער

    
‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ האלוקות למען  האדם של  נפש' ה'מסירות ≈»

אל  בטלה הנשמה שעצמיות מכך  ֿ הוא נובעת ֿ ברוך  הקדוש של  העצמיות 

בחינה  היא והעצמיות בו , ומאוחדת ÔkŒÌbוקשורה ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«¿»«≈
,‰ÓÎÁ‰Ó ולכן(da ‡ha˙Óe) ‰„BÚÏ Ák ˙È˙p BÊ È‰ ≈«»¿»¬≈¿ƒ«…««¬»ƒ¿«≈»

˙BNÚÏ ,'ÈBÓ„w‰ ÏLÓ'cƒ¿«««¿ƒ«¬
ÏLn‰ ÔÈÚÓ העלם שתוכנו  ≈ƒ¿««»»

להיות  אותו  להפוך  אלוקות על  והסתר 

ÌÏBÚ ÏL BBÓ„˜Ï ÈÏk אין אור  ¿ƒ¿«¿∆»
העולם. מהגבלות שלמעלה סוף

‰Ê ÔÈÚÂ העלם ‚) את להפוך  היינו  ¿ƒ¿»∆
ֿ סוף  האין  לגילוי  כלי  שיהיה המשל 

על  זאת ולעשות עולם") של  ("קדמונו 

ונמשכת  שנובעת נפש' ה'מסירות ידי 

מהשכל  שלמעלה הנפש מעצמיות

(וכפי  האלוקות לעצמות הבטלה

להלן ) עוד  Ôeivaשיתבאר  ÊÓeÓ¿»«ƒ
'˜„ˆŒÁÓˆ'‰ ÏL,אלה דבריו  על  ∆«∆«∆∆

שם  אור ' ב'תורה למאמר  מציין  כשהוא

העניין : e˙kLמבואר  BÓk"¿∆»
‡ÏÂ ,"ÌÈet Le„a ‰fÓ כתב ƒ∆ƒ¿ƒ¿…

צדק' e˙kLה'צמח BÓk¿∆»
LÈÈ‡ ÈÁ ÏÈÁ˙n‰Œea„a¿ƒ««¿ƒ«»ƒƒ
Ïˆ‡ Ìb) ÏÈ‚k ,ÈÓeÒÏƒ¿≈»»ƒ«≈∆
ÌÈeiva ('˜„ˆŒÁÓˆ'‰«∆«∆∆«ƒƒ

אחרים  ‰Ó‡nלמאמרים ‡B˜Ïƒ¿««¬»
B˙ÏÁ˙‰ ÌLŒÏÚ מובן ומזה «≈«¿»»

הפנימי  לתוכן  קשורים שהדברים

שממשיך  כפי  פורים, של  הכללי 

ומבאר .

ÔÈÚ ˜ÈÚ ,‰p‰c ,ÌÈc˜‰e¿«¿ƒ¿ƒ≈ƒ«ƒ¿«
ÌÈet‰ העניין ביטוי  לידי  בא שבו  «ƒ

פורים  של  הכללי  ‰e‡והתוכן 
Ú„È ‡Ïc „Ú ÈÓeÒÏ eiÁ‰«ƒƒ¿≈«¿…»«

'eÎ15‰„ÈÁi‰ ‰Âˆn‰ È‰BfL ,∆ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»
ÌBÈ CLÓ ÏÎa ‡e‰ deiÁL∆ƒ»¿»∆∆
Ú‚Â Ú‚ ÏÎa ,ÌÈet‰«ƒ¿»∆«¿∆«

BaL16'שיחות ב'לקוטי  כמבואר  ∆
מה  ויקרא, פרשת ז , זו (חלק תוועדות

הפורים, יום מצוות משאר  שונה שהדבר  תשכ "ה), ויקרא פרשת שבת של 

אחת  פעם בפורים המגילה את קרא אדם כאשר  מגילה, מקרא מצוות לדוגמא

את  אפילו  בשלימות. המצווה את עשה הוא בכך  ביום, אחת ופעם בלילה

היום, כל  על  חיוב היא אין  הרי  בהם, להרבות שמצווה לאביונים מתנות מצוות

'משתה  – ושמחה משתה 'ימי  שנאמר  כיוון  ושמחה', 'משתה כן  שאין  מה

כמו  (לא 'ימי ' למילה סמוך  לאביונים'ושמחה' מתנות גו ' מנות 'ומשלוח

שעל  אלא 'ימי ' של  רגע כל  על  הוא שהחיוב לומר  יש – כך ) אחר  הכתובים

כל  של  ורגע רגע כל  על  נמשך  הדבר  ביום, אחת פעם המצווה של  הקיום ידי 

על  מורה "לבסומי " החיוב ולכן  היום.

התוכן  ועל  פורים של  הפנימי  התוכן 

פורים. של  המיוחד 

Ú„È ‡Ïc „Ú" LeÈÙa ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈«¿…»«
CeÏ ÔÓ‰ e‡ ÔÈa≈»»»¿»

‡˙È‡ ,"ÈÎcÓ כתוב »¿¿«ƒ»
ÌÈLÙna17‰Êa ‰ek‰L , «¿»¿ƒ∆««»»»∆

כזו  במידה מבוסם יהיה שהאדם

BLÁÏ Ú„È ‡lL את לעשות ∆…≈««¿
‰e‡החישוב "ÔÓ‰ e‡"L∆»»»

‡iËÓÈ‚a של לגימטריא שווה ¿ƒ«¿ƒ»
"ÈÎcÓ Cea".(502)C‡ »»¿¿««

È‰L ,ÔÈ‰Ï CÈ»̂ƒ¿»ƒ∆¬≈
‰Bza ekÊpL ˙B‡iËÓÈb‰«ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿¿«»

‡ÓÏÚa È‡˜‡a ÌÈ‡ סתם ≈»¿«¿«ƒ¿«¿»
‡l‡במקרה  ,ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»∆»

˙eÎiM‰ ÏÚ ‰BÓ ‡iËÓÈb‰«ƒ«¿ƒ»»«««»
‰‡ÂL‰) ודמיוןÔÈa ˙ÈÓÈt ( «¿»»¿ƒƒ≈

ÌtÒnL ÌÈÈÚ‰ ÈL¿≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»
‰ÂL18‡n‰Ó ÔenÎÂ . »∆¿«»≈«¿…»

‡Èza19ÌÈ‡p‰L ««¿»∆«ƒ¿»ƒ
‡e‰L ÌLa ÌÈ‡˜pL∆ƒ¿»ƒ¿≈∆

‰z‰ ÏL ‡iËÓÈb‰ המילה «ƒ«¿ƒ»∆«≈»
גימטריא  NÚa‰באותה ‰kÊpL∆ƒ¿¿»«¬»»

˙eiÁ‰ ‰p‰ ,˙BÓ‡Ó«¬»ƒ≈««
˙ÎLÓ Ì‰aL ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆»∆ƒ¿∆∆

‰zÓמילה‰NÚaL BÊ ƒ≈»∆«¬»»
ËeÚÈÓ ÈÁ‡Ï) ˙BÓ‡Ó«¬»¿«¬≈ƒ

'eÎ ˙eiÁ‰Â B‡‰ הגימטריא שכן  »¿««
בערך  למילה קשר  על  מלמדת אמנם

זה אבל מספרי  מאמרות, בעשרה

של  בגימטריא רק מילה שזו  העובדה

מאמרות  בעשרה המפורשת המילה

האלוקית  שהחיות מלמדת שבתורה

היא  מהמאמרות מילה של  בגימטריא שהוא הנברא שם באמצעות הנמשכת

ומצומצמת  מועטת ‰ÂL‡‰חיות Ìb LiL ,ÔeÓ ‡ÏÈnÓe .(ƒ≈»»∆≈««¿»»
˙ÈÓÈt הפנימי בתוכן  ‰Ìדמיון  Ì‰È˙BÓML ÌÈBL ÌÈÈÚ ÔÈa ¿ƒƒ≈ƒ¿»ƒƒ∆¿≈∆≈

‰‡ÂL‰‰ È‰Ó ,ÔeÓ BÈ‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .tÒÓ B˙B‡a ואיזה ¿ƒ¿»¿«ƒ∆≈»«ƒ««¿»»
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ט      

"אר ּור  ּבין הה ׁשואה  מהי מ ּובן, אינֹו ֿ ּפיֿזה  ְְִִֵֵֶַַַַָָָָועל 

ענינים  ׁשני ׁשהם  מר ּדכי", ל "בר ּו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהמן"

ּדבר הפכ  ּכל  ׁשל  הח ּיּות  ּדה ּנה , ּבזה , וה ּבא ּור  ּיים . ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

וכיון  נברא . ׁשּבׁשביל ּה העליֹונה  ה ּכּונה  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָה ּוא 

ּבׁשביל  היא  המן" "אר ּור  התה ּוּות  ְְִִִִֶַַַָָָָׁשּכּונת 

ה ּוא " ּבני20ֿ"ונהפ ֹו עב ֹודת  ֿ ידי ׁשעל  הינּו, , ְְְְֲֲֵֵֶַַַַ

ה ּכּונה  (ׁשּזֹוהי מר ּדכי " ל "בר ּו יתה ּפ ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל 

ליֹום  להפכם  ּכדי רע , עניני ּכל  ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָּבהתה ּוּות 

ׁשל 21וא ֹור  (ּכּונה ) האלקית  ׁשהח ּיּות  נמצא , ,( ְֱִִֶֶַַַָָָָָֹ

מר ּדכי" ּבר ּו" ה ּוא  המן" וזה ּו22"אר ּור  . ְְְֶַָָָָָ

המן  אר ּור  ּבין ידע  ּדלא  ּד"עד  ה ּפנימי ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹה ּפיר ּוׁש

ל "בר ּו המן" "אר ּור  את  להפ ֹו מר ּדכי", ְְְְֲֶַַָָָָָָלבר ּו

חיל ּוק  ׁשּום  נראה  יהיה  ׁשּלא  עד  ְְְְִִִֶֶֶַַָֹמר ּדכי",

"ּבר ּו23ּביניהם  נע ׂשה  המן" "אר ּור  ׁשּגם  ּכיון , ֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הענין  את  ר ֹואה  ׁשּכא ׁשר  יֹותר , ּובע ֹומק  ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָמר ּדכי".

- (ואדר ּבה  מ ּיד  ר ֹואה  ה ּוא  הרי המן", ְְְֲִֵֶַַַָָָָּד"אר ּור 

רק  "ּבר ּו24ר ֹואה  ׁשּבת ֹוכ ֹו, ה ּכּונה  את  ( ְֶֶֶַַַָָָ

.25מר ּדכי" ְְַָ

C‡ ּכא ׁשר ּדלכא ֹורה , להבין, צרי עדין «ְְְֲֲִִִִֶַַָָָ

אזי  מר ּדכי", ל "בר ּו המן" "אר ּור  ְְְְְֲִַַַָָָָָמה ּפכים 

נאמר  ל ּמה  ֿ ּכן, ואם  ּביניהם , חיל ּוק  אין ְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבאמת 

מר ּדכי", לבר ּו המן אר ּור  ּבין ידע  ּדלא  ְְְְֵַַַָָָָָָֹ"עד 

ׁשּלהיֹות ֹו א ּלא  ּביניהם , חיל ּוק  ׁשּיׁש מ ּוכח  ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשּמּזה 

מאמר  ּבהק ּדים  ויּובן החיל ּוק . יֹודע  אינֹו ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָמב ּוסם 

ּכזכ ּיֹות ,26רז"ל  ל ֹו נע ׂשּו ׁשּזד ֹונֹות  ּתׁשּובה  ּגד ֹולה  ְְְְֲִֶַַַָָֻ

ּגם  ה ּנה  (מאהבה ) ּתׁשּובה  ֿ ידי ׁשעל  ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָוהינּו,

ּבזד ֹונֹות  ׁשּיׁשנם  ה ּקד ּוׁשה  נהפכים 27ניצ ֹוצ ֹות  ְְְֱִִִֶֶֶַָָָ
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א.20) ט , רעה.21)אסתר ליום רשע  וגם ד) טז, (משלי  עה"פ  - פכ"ז המן"22)תניא שב "ארור אלקי  שהחיות דלהיות אלא

שם). ח "ב  (תניא ביותר מועט  חיות שהוא "גימטריא" של באופן הוא לכן ההעלם, בתכלית הוא מרדכי " מ "ברוך הנמשך

"בכל". בענין ואילך 275 ע ' חמ "א התוועדויות - מנחם תורת עד"ז הן 23)וראה הן על ענו מ "ת שבשעת מהמ "ד להעיר

ואילך). 124 ע ' ח "ו בלקו"ש (נת' הן לאו חיוב 24)ועל - ב ) ס , (ברכות בשמחה לקבולי  כו' דכשם החיוב  מובן ועפ "ז

פכ"ו. תניא וראה כשם. אמיתית, שמחה היינו אמת, תורת לברוך 25)ע "פ  המן ארור בין ידע  "דלא הלשון יומתק  ועפי "ז

בגימטריא  המן שארור לחשוב  ידע  "שלא להפירוש משא"כ שביניהם. ההפרש יודע  שאינו משמע  זה שמלשון - מרדכי "

שביניהם. בההפרש ולא זל"ז, שדומין במה הוא ידע " ה"לא אדרבה, הרי  מרדכי ", ב .26)ברוך פו, הן 27)יומא שגם
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(מאהבה) תשובה עשה האדם וכאשר 

אלה BiÎÊÏ˙.ניצוצות ÌÈÎÙ‰∆¡»ƒƒ¿À
‰Ê ÔÈÚe הניצוצות העלאת של  ¿ƒ¿»∆
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י       

על לז  ֿ ּתׁשּובה  ּבעלי מעלת  היא  זה  ּובענין כ ּיֹות . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֻ

ֿ ּתׁשּובה  ׁשּבעלי "ּבמק ֹום  ֿ ּדין וכ ּפסק  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָצ ּדיקים ,

לעמ ֹוד  יכ ֹולים  אין ּגמ ּורים  צ ּדיקים  ְְְֲִִִִִֵַַע ֹומדים ,

ה ּניצ ֹוצ ֹות 28ׁשם  את  רק  מבררים  ּצּדיקים  ּכי , ְְִִִִִֶַַַָָ

נֹוג ּה, מ ּקליּפת  היא  ׁשח ּיּותם  ה ּמּוּתרים  ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּבּדברים 

ׁשהם  האס ּורים  ּבּדברים  ׁשּנפל ּו ה ּניצ ֹוצ ֹות  ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָואיל ּו

לבררם  אפ ׁשר  אי ה ּטמא ֹות , קליּפֹות  ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹמ ׁשל ׁש

צרי ּתֹורה  ֿ ּפי על  (ואדר ּבה , ּתֹורה  ֿ ּפי ְְִִִַַַַָָָָעל 

מבררים 29לדח ֹותם  ֿ ּתׁשּובה  ּבעלי ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ,( ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

קליּפֹות  ּבׁשל ׁש ׁשּנפל ּו ה ּניצ ֹוצ ֹות  את  ְְְִִֶֶַַָָֹּגם 

ּבּזד ֹונֹות , ׁשּנפל ּו ה ּניצ ֹוצ ֹות  אפיל ּו (ועד  ְְְְֲִִֵֶַַַַָה ּטמא ֹות 

להיֹותם  האס ּורים , מה ּדברים  יֹותר  למ ּטה  ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשהם 

העליֹון  רצ ֹון  לזכ ּיֹות 30היפ יהפכ ּו הם  ׁשּגם  ,(31. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֻ

את  ּגם  לברר  ה ּתׁשּובה  ּבכח  ׁשּיׁש ה ּטעם  ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹוה ּנה ,

רצ ֹונֹו  היפ ׁשהם  אף  ׁשּבּזד ֹונֹות , ְְִֵֵֶֶֶַַַה ּניצ ֹוצ ֹות 

ּבבחינת  מ ּגעת  ׁשּתׁשּובה  לפי - ה ּוא  , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָית ּבר

הרצ ֹון' 'ּבעל  חס 32ֿהעצמ ּות , מ ּוכרח  ׁשאינֹו , ְְֵֶַַַַָָָָ

ּב'רצ ֹון' נת ּפס  ואינֹו מ ּצד 33וׁשל ֹום  ּדה ּנה , . ְְְְִִִֵֵַָָָָ

חפץ  מהם  ּבאיזה  יֹודע  איני הרי  ית ּבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָעצמ ּות ֹו

להיֹות 34כ ּו' חפ ׁשית ) (ּבבחירה  ׁשּבחר  א ּלא  ,ְְְִִִִֶֶַָָָָ

ׁשּי לא  ּובמילא  צ ּדיקים . ׁשל  ּבמע ׂשיהם  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹחפץ 

וׁשּיהיה  לג ּביו, מק ֹום  ּתפיסת  ל ּזד ֹונֹות  ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּתהיה 

ׁשּנמצאים  ה ּקד ּוׁשה  ניצ ֹוצ ֹות  על  להעלים  ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹּבכחם 

נת ּפסת 35ּבהם  ׁשאינּה הרצ ֹון' 'ּבעל  ּובחינת  . ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

פדה  (ד"ה נבלה נעשית דחתיכה הענין ע "ד רע " כמו שהוא עד כ"כ ונחשך "מתרחק  הניצוץ  כי  "זדונות", בשם נקראות

ח "ו  עצמם הזדונות לא אבל - קמג) ע ' לתניא בקיצורים נעתק  - תשע )) (ע ' פשע "ד ח "ב  תער"ב  (המשך העת"ר בשלום

.(35 הערה להלן וראה קג). ע ' עת"ר (סה"מ  עת"ר נ"ח  בברכות 28)(ד"ה אבהו ר' דעת והוא בדא"ח . בכ"מ  בפשיטות מובא

,(183 ע ' תש"ט  (סה"מ  תש"ט  בשלום פדה לד"ה 1 בהערה בארוכה וראה ה"ד. פ "ז תשובה בהל' הרמב "ם והביאו ב ) (לד,

.361 ע ' חי "ד ד.29)לקו"ש ו, שה"ש לקו"ת גם פכ"ד.30)ראה תניא א.31)ראה קצא, דרמ "צ  בארוכה בכ"ז ד"ה 32)ראה

ובכ"מ . לסופו. קרוב  ואילך) יב  ע ' תרצ "א סה"מ  ואילך. א קכו, ח "א קונטרסים (בסה"מ  תרצ "א שובה 33)תקעו ד"ה ראה

דמצוות  שהרצון שהגם ברצונו, ח "ו מוכרח  אינו אוא"ס  שעצמות מפני  הוא התשובה ענין שרש וז"ל: לסופו, קרוב  אעת"ר

בהרצון. ח "ו ומוכרח  מוגבל אינו אוא"ס , ועצמות בפנימיות ג"כ ד.34)הוא ז, צו לקו"ת וראה ספ "ב . אין 35)ב "ר אבל

עצמותו. אל מתייחסות המצוות שהרי  - לזכיות יהפכו עצמן הזדונות שגם אפשר ברצונו, מוכרח  שאינו שמכיון לומר

    
ÔÈcŒ˜ÒtÎÂשב'זדונות' ,ÌÈ˜Ècˆ ÏÚ ‰eLzŒÈÏÚa ˙ÏÚÓ ‡È‰ƒ«¬««¬≈¿»««ƒƒ¿«¿«ƒ
ז "ל  ÌÈeÓbחכמינו  ÌÈ˜Ècˆ ,ÌÈ„ÓBÚ ‰eLzŒÈÏÚaL ÌB˜Óa"¿»∆«¬≈¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

"ÌL „BÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡28˙‡ ˜ ÌÈÓ ÌÈ˜Ècv Èk , ≈¿ƒ«¬»ƒ«ƒƒ¿»¿ƒ«∆
˙BˆBˆÈp‰ ניצוצות את רק לקדושה ומעלים מהרע הטוב את מפרידים «ƒ

‰ÌÈzenהקדושה ÌÈcaL∆«¿»ƒ«»ƒ
ובהנאה ‰È‡באכילה Ì˙eiÁL∆«»ƒ
d‚B ˙tÈÏwÓ והנבראים הכוחות ƒ¿ƒ««

הקדושה  היפך  של  לצד  השייכים

על  מעלימים הם (כי  'קליפות' נקראים

מכסה  שהקליפה כשם האלוקי  האור 

מקבלים  המותרים והדברים הפרי ) על 

היא  כי  אור , לשון  'נוגה', מקליפת חיות

טוב, גם בה שמעורב eÏÈ‡Â¿ƒקליפה
˙BˆBˆÈp‰ האלוקית של הקדושה «ƒ

ÌÈeÒ‡‰ ÌÈca eÏÙpL∆»¿«¿»ƒ»¬ƒ
והנאה LÏLÓבאכילה Ì‰L∆≈ƒ»…

˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ שאין לגמרי  ¿ƒ«¿≈
כלל , טוב ÌÏבהן  LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿»¿»

הניצוצות  את מתוכם להפריד 

שימוש  ֿ ידי  על  לקדושה ולהעלותם

אכילתם  או  Bz‰בהם ÈtŒÏÚ«ƒ»
CÈˆ ‰Bz ÈtŒÏÚ ,‰a„‡Â)¿«¿«»«ƒ»»ƒ

Ì˙BÁ„Ï29 בבירור לעסוק ולא ƒ¿»
ŒÈÏÚaשלהם  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,(«∆≈≈«¬≈

ÌÈÓ ‰eLz בדיעבד˙‡ Ìb ¿»¿»¿ƒ«∆
LÏLa eÏÙpL ˙BˆBˆÈp‰«ƒ∆»¿¿»…

˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ אמנם כי  ¿ƒ«¿≈
הללו  הדברים עם במגע באו  בתחילה

שעשו  לאחר  אבל  תורה ֿ פי  על  שלא

היכולת  את להם יש (מאהבה) תשובה

הללו  הניצוצות את גם »¿(ÚÂ„לברר 
˙BˆBˆÈp‰ eÏÈÙ‡ הקדושה של  ¬ƒ«ƒ

BB„fa˙,האלוקית  eÏÙpL חטאים ∆»¿«¿
במזיד  hÓÏ‰שנעשו  Ì‰L נחותים ∆≈¿«»

Ì˙BÈ‰Ï ,ÌÈeÒ‡‰ ÌÈc‰Ó ˙BÈ חטאיםÔBˆ CÙÈ‰ ≈≈«¿»ƒ»¬ƒƒ¿»≈∆¿
ÔBÈÏÚ‰30 באה שלהם שהחיות האסורים הדברים של  הקיום שעצם בעוד  »∆¿

העליון  לרצון  בניגוד  איננו  הטמאות ‰Ìמהקליפות ÌbL ה'זדונות'), ∆«≈
˙BiÎÊÏ eÎÙ‰È31. ≈»¿ƒ¿À

ÌÚh‰ ,‰p‰Â לכך ‰eLz‰הפנימי  ÁÎa LiL'ה Ïמאהבת ¿ƒ≈«««∆≈¿…««¿»¿»≈
Ca˙È BBˆ CÙÈ‰ Ì‰L Û‡ ,˙BB„faL ˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ Ìb«∆«ƒ∆«¿«∆≈≈∆¿ƒ¿»≈
שכדי  מאד  נחותים דברים הם כן  ואם

בכוחות  צורך  יש אותם ולהעלות לברר 

eLzL‰מיוחדים, ÈÙÏ  ‡e‰¿ƒ∆¿»
˙ÚbÓ'ו 'נוגעת ÈÁa˙מגיעה «««ƒ¿ƒ«

˙eÓˆÚ‰ של ומהותו  עצמותו  »«¿
בעצמו , ֿ הוא ֿ ברוך  »»'ÏÚaהקדוש

'ÔBˆ‰32, מהרצון שנעלית בחינה »»
לברר  התשובה בכוח יש ולכן  העליון ,

'בעל  כי  הרצון , היפך  שהם 'זדונות' גם

והשליט  הקובע ֿ הבית' 'בעל  הרצון ',

מ'רצון ' שלמעלה בחינה זו  הרצון  על 

בחינה  העליון  הרצון  היות עם כי 

מסוימת  התלבשות זו  הרי  מאד , נעלית

מסויים, ובכיוון  בנטייה עצמותו  של 

שמנגד  מה ואילו  דוקא הקדושה בצד 

אבל  הרצון , היפך  הוא לקדושה

הרצון  ל 'בעל  ומגעת עולה 'התשובה

ÌBÏLÂŒÒÁ ÁÎeÓ BÈ‡L∆≈¿»«¿»
'ÔBˆ'a Òt˙ BÈ‡Â33 ואי ¿≈ƒ¿»»»

הרצון  את ולהגביל  'לתפוס' אפשר 

אחר . או  כזה מסויים ובכיוון  בעניין 

Ca˙È B˙eÓˆÚ „vÓ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ««¿ƒ¿»≈
Ì‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ ÈÈ‡ È‰¬≈≈ƒ≈«¿≈∆≈∆

ıÙÁ או צדיקים של  במעשיהם האם »≈
eÎ34ÁaL'להיפך  ‡l‡ ,∆»∆»«

ֿ הוא  ֿ ברוך  «ÈÁa)ƒ¿ƒ‰הקדוש
˙ÈLÙÁ ֿ חס ההכרח מפני  ולא »¿ƒ

Ì‰ÈNÚÓaושלום  ıÙÁ ˙BÈ‰Ï (ƒ¿»≈¿«¬≈∆
CiL ‡Ï ‡ÏÈÓe .ÌÈ˜Ècˆ ÏL∆«ƒƒ¿≈»…«»

BB„fÏ˙ייתכן לא  ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿
ÌÁÎa ‰È‰iLÂ ,ÂÈa‚Ï ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz'ה'זדונות ÏÚשל  ÌÈÏÚ‰Ï ¿ƒ«»¿«»¿∆ƒ¿∆¿…»¿«¿ƒ«
Ì‰a ÌÈ‡ˆÓpL ‰Le„w‰ ˙BˆBˆÈ35 יש ה'רצון ' בדרגת רק כי  ƒ«¿»∆ƒ¿»ƒ»∆
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יי      

ֿ ידי  על  ּדוקא  נמ ׁשכת  ּומצ ֹות , ּדת ֹורה  ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּב'רצ ֹון'

א ּלּו אפיל ּו ׁשּצּדיקים , והינּו, ה ּתׁשּובה . ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָעב ֹודת 

ר ּבה  ּבאהבה  ה ' ע ֹובדי לדר ּגת  ְְְְֲִִֵֶַַַַָָׁשה ּגיע ּו

ּתענּוג להם  ׁשּיׁש ּכיון הרי ּבתענּוגים , ּבעב ֹודתם , ְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשא ֹוהב  מי יׁש ּבבחינת  ּדקד ּוׁשה ,36הם  מציא ּות  , ְְְִִִִִֵֵֵֶַָ

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  הרצ ֹון. ּבחינת  רק  ממ ׁשיכים  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָולכן

ׁשל  ּבתנּועה  היא  ׁשעב ֹודתם  ּכיון ֿ ּתׁשּובה , ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבעלי

את  ּומנּתקים  מ ּמּצבם , מר ּוצים  ׁשאינם  ְְְִִִִֵֶֶַַָָָּבט ּול ,

מ ּכאן  אס ּורה  מ ּמּנּו, אר ֹויס ) זי (רייסן  ,37עצמם  ְְְִִִֶַַַָָָָ

הרצ ֹון' 'ּבעל  ּבחינת  את  הם  ממ ׁשיכים  .38לכן ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

אר ּור  ּבין ידע  ּדלא  "עד  ה ּמאמר  ּפיר ּוׁש ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹוזה ּו

"אר ּור  את  להפ ֹו ׁשה ּכח  מר ּדכי", לבר ּו ְְְֲֶֶַַַַָָָָָֹהמן

העב ֹודה  ֿ ידי על  רק  ּבא  מר ּדכי" ל "בר ּו ְְְְֲֵַַַָָָָָָָהמן"

מ ּטעם  ׁשּלמעלה  ה ּבט ּול  ּבחינת  ידע ", ְְְְִִִֶַַַַַַָָֹּד"לא 

נאמר  ׁשּבּה ּבּבחינה  מ ּגיע  זה  ענין ׁשּדוקא  ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָודעת ,

נמ ׁש ּומ ּׁשם  כ ּו', חפץ  מהם  ּבאיזה  יֹודע  ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאיני

המן" ּד"אר ּור  הענין את  להפ ֹו ל "בר ּו39ה ּכח  ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹ

.40מר ּדכי" ְְַָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ׁשל ל ּצּיּון ּבנֹוגע  ל ֹומר  יׁש ¿«ƒ∆ְִֵֵֶַַַ

ּפּורים " ל "ּדר ּוׁש ֿ צדק ' ְִִֶֶֶַַה 'צמח 

עד  כ ּו' איניׁש "חיב  ׁשהתחלת ֹו ה ּדר ּוׁש ְְִִֶֶֶַַַַָָָ(ׁשּזה ּו

ּפּורים " "ּדר ּוׁש ּבׁשם  וק ֹורא ֹו כ ּו', ידע " ְְְְְִֵַָֹּדלא 

ּבעניני  המד ּברים  ּדר ּוׁשים  ּכּמה  ׁשּיׁשנם  אף  ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָסתם ,

ענין  מת ּבּטא  זֹו ׁשּבמצוה  לפי ְְְְְִִִִִֵֶַַָּפּורים ,
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שם, מב "ר גם (וכמובן דמצוות הרצון ישנו התשובה) (שרש אוא"ס  ועצמות בפנימיות שגם שם שובה בד"ה וכדמפורש

חפץ  ואינו צדיקים של במעשיהן הוא חפץ  גופא זו בבחי ' חפץ " מהם באיזה יודע  "ואיני  אמרו שעלי ' בהבחי ' ש(גם)

בחירה  מצד הרי  - בחירתו מצד הוא הרע  ושלילת בהרצון, נתפס  אינו ית' שעצמותו מכיון [ואדרבה: רשעים) של במעשיהן

שמכיון  כי ֿאם ,[(1341 ע ' ח "ד בלקו"ש (כמבואר הגילויים בבחי ' מאשר יותר עוד בתכלית, ומופרך מושלל הרע  נעשה זו

כבפנים. כו', לגבי ' מעלים אי "ז כו' נתפס  פל"ז.36)שאינו פל"ה. דתשובה 37)תניא התנועה על וקאי  ג. ג, שמות רש"י 

בתחלתו). תש"ה המיצר מן ד"ה .(46 ע ' תש"ב  בסה"ש (נדפס  אליו הוי ' מלאך וירא עה"פ  הבעש"ט  עד"ז 38)(תורת ראה

הנ"ל. תקעו דלא 39)ד"ה ב "עד נרמז זה ענין וגם .35 ;27 הערה כנ"ל עצמו "המן" את לא אבל שבו, הניצוצות היינו

120 ע ' תש"ח  (סה"מ  פ "י  תש"ח  איניש חייב  רבא אמר ד"ה עד"ז (ראה "עד" - שיעור ישנו ידע ", "לא בבחי ' שגם ידע ",

פ "ו 40)ואילך)). תשי "ג עולם הרת היום ד"ה ואילך), א שמו, ח "ב  קונטרסים (סה"מ  בסופו תרצ "ה ר"ה המשך עד"ז ראה

שהענין י ) ע ' ריש תשי "ג להאיר (סה"מ  ושלא להאיר היכולת אשר העצמות יכולת מצד הוא לנהורא" חשוכא ד"אתהפכא

עיי "ש. לאור. החושך את גם להפוך אפשר זו, בחי ' גילוי  ע "י  ולכן - אחד הו"ע 

    
שהם  לדברים אלוקות ומגלים הרצון  פי  על  שהם דברים בין  להבדיל  מקום

גם  הרצון ' 'בעל  ה'עצמות', לגבי  אבל  אלוקות, על  ומעלימים הרצון  היפך 

ולהסתיר . להעלים מסוגלים לא ‰ÔBˆ'ה'זדונות' ÏÚa' ˙ÈÁe¿ƒ«««»»
˙BˆÓe ‰B˙c 'ÔBˆ'a ˙Òt˙ dÈ‡L וקיום התורה לימוד  ידי  ועל  ∆≈»ƒ¿∆∆»»¿»ƒ¿

עבודת  הרגילה, בדרך  המצוות

ו 'לגעת' להגיע אפשר  אי  הצדיקים,

היא הרי  זו , Âc˜‡בדרגה ˙ÎLÓƒ¿∆∆«¿»
.‰eLz‰ ˙„BÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««¿»
el‡ eÏÈÙ‡ ,ÌÈ˜ÈcvL ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒƒ¬ƒ≈
'‰ È„BÚ ˙b„Ï eÚÈb‰L∆ƒƒ¿«¿«¿≈

ÌÈ‚eÚ˙a ‰a ‰‰‡a שהיא ¿«¬»«»¿«¬ƒ
ה', באהבת ביותר  ונעלית גבוהה דרגה

Ì‰Ï LiL ÔÂÈkעצמם‚eÚz ≈»∆≈»∆«¬
‰Èוהנאה ,Ì˙„BÚa למרות «¬»»¬≈

מאד  נעלים בצדיקים שמדובר 

ה' מאהבת ÈÁa˙שמתענגים Ì‰≈ƒ¿ƒ«
È‰B‡L ÈÓ L36˙e‡ÈˆÓ , ≈ƒ∆≈¿ƒ

‰Le„˜c שלהם האישית והמציאות ƒ¿»
לגמרי , התבטלה ≈«¿ÔÎÏÂלא

ÔBˆ‰ ˙ÈÁa ˜ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«¿ƒ«»»
שכביכול  למעלה כזה עניין  שהיא

דווקא  ונוטה כלשהו  בגדר  מוגדר 

הקדושה. צד  של  מסויים »Œ‰Óלכיוון 
ÔÂÈk ,‰eLzŒÈÏÚa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«¬≈¿»≈»
ÏL ‰Úe˙a ‡È‰ Ì˙„BÚL∆¬»»ƒƒ¿»∆

ÏeËa,האישית ÌÈ‡Lהמציאות ƒ∆≈»
ÌvnÓ ÌÈˆeÓ לפני הקודם, ¿ƒƒ«»»

תשובה, ‡˙שעשו  ÌÈ˜zÓe¿«¿ƒ∆
ÒÈB‡ CÈÊ ÔÒÈÈ) ÌÓˆÚ«¿»«¿ƒ«¿

ויוצאים  ‡eÒ‰מתנתקים ,epnÓ (ƒ∆»»
Ô‡kÓ37, על המבואר  ֿ דרך  על  ƒ»

בסנה  רבנו  משה דברי  של  הפסוק

מכאן  אסורה ואראה", נא "אסורה

ממצב  התנתקות היינו  לשם, להתקרב

לגמרי , שונה אחר , למצב ומעבר  יוצאים ÔÎÏאחד  תשובה שבעלי  כיוון  »≈
שלהם, האישית המציאות 'ÏÚaמגדרי  ˙ÈÁa ˙‡ Ì‰ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ≈∆¿ƒ«««

'ÔBˆ‰38.הגדרה מכל  שלמעלה »»
CeÏ ÔÓ‰ e‡ ÔÈa Ú„È ‡Ïc „Ú" Ó‡n‰ LeÈt e‰ÊÂ¿∆≈««¬»«¿…»«≈»»»¿»
˙‡ CBÙ‰Ï Ák‰L ,"ÈÎcÓ»¿¿«∆«…««¬∆
Ce"Ï "ÔÓ‰ e‡"»»»¿»

"ÈÎcÓ יהיה שלא כך  כדי  ניכר עד  »¿¿«
לעיל  כמבואר  ביניהם, ההבדל 

È„ÈŒÏÚבאריכות, ˜ ‡a»««¿≈
˙ÈÁa ,"Ú„È ‡Ï"c ‰„BÚ‰»¬»¿…»«¿ƒ«

ÏeËa‰ המציאות של  המוחלט «ƒ
ÌÚhÓהאישית  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««
,˙Ú„Â למה ומעבר  מעל  ה' עבודת »««

וההיגיון , השכל  פי  על  שמתחייב

‰ÈÁaa ÚÈbÓ ‰Ê ÔÈÚ ‡˜ÂcL∆«¿»ƒ¿»∆«ƒ««¿ƒ»
העליונה  Ó‡האלוקית daL∆»∆¡«

ıÙÁ Ì‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«¿≈∆≈∆»≈
,'eÎ בחינת כמבואר שהיא לעיל 

ית', הרצון ',עצמותו  «ÌMÓeƒ'בעל 
Ák‰ CLÓ לעבודת ישראל  לבני  ƒ¿»«…«

ֿ ידה  שעל  ודעת, מטעם למעלה ה'

‰ÔÈÚביכולתם  ˙‡ CBÙ‰Ï«¬∆»ƒ¿»
"ÔÓ‰ e‡"c39Ce"Ï ¿»»»¿»
"ÈÎcÓ40. »¿¿«

Ú‚Ba ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿≈«
'˜„ˆŒÁÓˆ'‰ ÏL ÔeivÏ«ƒ∆«∆«∆∆
תורה' ב'לקוטי  הנזכר  במאמר 

"ÌÈet Lec"Ï' אור ב'תורה ƒ¿ƒ
B˙ÏÁ˙‰L Lec‰ e‰fL)∆∆«¿∆«¿»»
‡Ïc „Ú 'eÎ LÈÈ‡ ÈÁ"«»ƒƒ«¿…

B‡B˜Â ,'eÎ "Ú„È'צדק ה'צמח »«¿¿
אור ' ב'תורה  הזה למאמר  ≈¿ÌLaקורא

Û‡ ,Ì˙Ò "ÌÈet Lec"¿ƒ¿»«
ÌÈLec ‰nk ÌLiL∆∆¿»«»¿ƒ
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יב       

הענינים 41ה ּפּורים  ל ׁשני לר ּמז ּבזה  ׁשּכּונת ֹו ,( ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

המן" "אר ּור  ּדהפיכת  העב ֹודה  הן ְֲֲִִֵֶַַָָָָָׁשּבפ ּורים ,

זה  על  ּכח ' ה 'ּנתינת  והן מר ּדכי ", ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹל "בר ּו

ּבדר ּוׁש (ּכמבאר  ידע " ּד"לא  העב ֹודה  ֿ ידי ְְְְֲִֵַַַָָָָֹֹעל 

ֿ ידי 42זה  ׁשעל  ה ּוא  ידע " ּדלא  ּד"עד  ׁשה ּפיר ּוׁש ְְְֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּבעצמ ּות  מ ּגיעים  מה ּדעת  ׁשּלמעלה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָמסיר ּות ֿנפ ׁש

ֿ אין  ׁשוים א ֹור  ּכּולם  ׁשּלג ּביּה ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ְִֵֵֶַָָָ

ה ּוא  ה ּקדמ ֹוני מ ׁשל  ּבענין ׁשּדּוגמתם  ְְְְְִִֶַַַַַָָָמ ּמׁש),

ּכלי  לע ׂשֹות ֹו ה ּמׁשל  ּבהעלם  ה ּפע ּולה  ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָענין

ֿ ידי  על  לזה  ּכח ' וה 'ּנתינת  ע ֹולם , ׁשל  ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹלקדמ ֹונֹו

ה ּנפ ׁש מעצמ ּיּות  ׁשּבא  נפ ׁש' ה 'מסיר ּות  ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָענין

ב ) (סעיף  לעיל  ּכּנזּכר  מה ּׂשכל , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה 

ֲַָּבאר ּוכה .

ח ׁשֹוכא LÈÂד ) ּדאתה ּפכא  ׁשהענין לה ֹוסיף , ¿≈ְְְְְֲִִִֶַָָָָ

הענין  להפ ֹו ּבפ ּורים , (הן ְְְֲִִִֵַָָָלנה ֹורא 

ּבמ ׁשל  והן מר ּדכי", ל "בר ּו המן" ְְְְְְִֵַַָָָָָּד"אר ּור 

לקדמ ֹונֹו ּכלי יהיה  ה ּמׁשל  העלם  ׁשּגם  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָה ּקדמ ֹוני,

ת ׁשּבית  "ולא  ּבּפס ּוק  ּגם  מר ּומז ע ֹולם ) ְְְִֶַַַָָָֹׁשל 

ּב'ל ּקּוטי  ּכמבאר  ה ּמאמר ), מתחיל  (ׁשּבֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹמלח "

ה ּבׂשר ,43ּתֹורה ' את  ׁשּממ ּתיק  ה ּמלח  ּבענין ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ

ענין  וה ּוא  ׁשּבּלב , ה ּדם  מן ה ּוא  ה ּבׂשר  ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשׁשר ׁש

מן  להפכן וצרי ה ּבהמית , ׁשּבּנפ ׁש ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָה ּמּדֹות 

כ ּו'. ּדוקא  מלח  צרי ולזה  כ ּו', ה ּקצה  אל  ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה ּקצה 

לבאר  "ּברית 44ּומ ֹוסיף  ה ּמלח  ׁשּנקרא  ה ּטעם  ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

נמ ׁשכים  וה ּמריר ּות  ה ּדינים  ׁשר ׁש ּכי ,"ְְְֱִִִִִִֶֶַַָֹֹאלקי

צר ּופים  ק "ך  ּבֹו ׁשּיׁש אלקים , ֱִִִֵֵֵֶֹמ ּׁשם 

ּומהם  הע ׂשּיה , ס ֹוף  עד  למ ּטה  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָה ּמׁשּתל ׁשלים 

נע ׂשים  ׁשניהם  ׁשּבין ּדנֹוג ּה, צר ּופים  ק "ך  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַיֹונקים 

(ה ּמק ֹור  עמלק  ּוכח ׁשּבֹון ק "ך , ּפעמים  ׁשּתי ְְְְֲִֵֵֶַָָָמ "ר ,
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"חייב 41) לענין היא פורים" ב "דרוש שכוונתו אף  - ידע " דלא עד כו' אינש חייב  המתחיל ל"דרוש מציין אינו שמ "מ  אלא

ענין, איזה בזה שמרמז ניכר הי ' לא כו'", ל"ד"ה הוא בכ"מ  הציון שאופן מכיון אז, כי  - שבפורים ידע " דלא עד כו'

מציין  ולכן כו'. חייב  המתחיל לדרוש כ"א ידע ", דלא עד כו' "חייב  לענין (גם) היא שכוונתו יודעים היינו לא ובמילא

פורים". ד.42)ל"דרוש א.43)צט , ו, ע "ב .44)שם ריש שם,

    
BÊ ‰ÂˆÓaL ÈÙÏ ,ÌÈet ÈÈÚa ÌÈa„Ó‰ דלא עד  "לבסומי  של  «¿«¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»

‰ÌÈetידע" ÔÈÚ ‡ha˙Ó41 לעיל ÊnÏכמבואר  ‰Êa B˙ekL ,( ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ∆«»»»∆¿«≈
ÌÈeÙaL ÌÈÈÚ‰ ÈLÏ, הכללי תוכנו  את מבטאים ‰Ôשכאמור  ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ≈

Ô‰Â ,"ÈÎcÓ Ce"Ï "ÔÓ‰ e‡" ˙ÎÈÙ‰c ‰„BÚ‰»¬»«¬ƒ«»»»¿»»¿¿«¿≈
È„ÈŒÏÚ ‰Ê ÏÚ 'Ák ˙È˙p'‰«¿ƒ«…««∆«¿≈
‡Ók) "Ú„È ‡Ï"c ‰„BÚ‰»¬»¿…»««¿…»

‰Ê Le„a42' אור ב'תורה ƒ¿∆
LeÈt‰L הפנימית המשמעות ∆«≈
ה' Ú„È"בעבודת ‡Ïc „Ú"c¿«¿…»«

החיוב שבזה  את ז "ל  חכמינו  הגדירו 

בפורים  È„ÈŒÏÚLלבסומי ' ‡e‰∆«¿≈
‰ÏÚÓlL LÙŒ˙eÈÒÓ¿ƒ∆∆∆¿«¿»

˙Úc‰Ó"ידע "לא הנקראת ≈«««
ÌÈÚÈbÓ ומתקשרים ו 'נוגעים' «ƒƒ

ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ˙eÓˆÚa¿«¿≈»
L ,‡e‰ÌÈÂL ÌÏek dÈa‚l∆¿«≈»»ƒ

LnÓ" המן "ארור  בין  הבדל  ואין  «»
מרדכי " Ì˙Ó‚ecLל "ברוך  של ), ∆¿»»

פורים  אודות האמורים העניינים שני 

ÈBÓ„w‰ ÏLÓ ÔÈÚa שעליו ¿ƒ¿«¿«««¿ƒ
תורה' ב'לקוטי  במאמר  ‰e‡מדובר 

ÏLn‰ ÌÏÚ‰a ‰ÏeÚt‰ ÔÈÚƒ¿««¿»¿∆¿≈«»»
 ֿ (על  והסתר  העלם הוא עצמו  שמצד 

המן ") "ארור  ÈÏkדרך  B˙BNÚÏ«¬¿ƒ
ÌÏBÚ ÏL BBÓ„˜Ï בו שיתגלה ¿«¿∆»

מרדכי "), "ברוך  ֿ דרך  (על  ֿ סוף אין  אור 

‰ÊÏ 'Ák ˙È˙p'‰Â'ה לעבודת ¿«¿ƒ«…«¿∆
לגילוי  מהעלם הזה השינוי  את הפועלת

'LÙ ˙eÈÒÓ'‰ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿««¿ƒ∆∆
LÙp‰ ˙eiÓˆÚÓ ‡aL∆»≈«¿ƒ«∆∆
kÊpk ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆«ƒ¿»

.‰Îe‡a ( ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ«¬»
ÔÈÚ‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ („¿≈¿ƒ∆»ƒ¿»
‡B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡c¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

לאור  החושך  ÌÈeÙa,הפיכת Ô‰)≈¿ƒ
"ÔÓ‰ e‡"c ÔÈÚ‰ CBÙ‰Ï«¬»ƒ¿»¿»»»

הוא  עצמו  והסתר שמצד  חושך 

,"ÈÎcÓ Ce"Ï וגילוי אור  ¿»»¿¿«
ÌbL ,ÈBÓ„w‰ ÏLÓa Ô‰Â¿≈ƒ¿«««¿ƒ∆«
ÈÏk ‰È‰È ÏLn‰ ÌÏÚ‰∆¿≈«»»ƒ¿∆¿ƒ

ÌÏBÚ ÏL BBÓ„˜Ï הגילוי "ÏÂ‡עניין  ˜eÒta Ìb ÊÓeÓ ( ¿«¿∆»¿»««»¿…

ÈËewÏ'a ‡Ók ,(Ó‡n‰ ÏÈÁ˙Ó BaL) "ÁÏÓ ˙ÈaL«̇¿ƒ∆«∆«¿ƒ««¬»«¿…»¿ƒ≈
'‰Bz43Na‰ ˙‡ ˜ÈzÓnL ÁÏn‰ ÔÈÚa,טעם בו  ונותן  »¿ƒ¿««∆«∆«¿ƒ∆«»»

˙Bcn‰ ÔÈÚ ‡e‰Â ,laL Ìc‰ ÔÓ ‡e‰ Na‰ LLL∆…∆«»»ƒ«»∆«≈¿ƒ¿««ƒ
‰wˆ‰הרגשות Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ÔÎÙ‰Ï CÈˆÂ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpaL∆«∆∆««¬ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ«»∆∆«»∆

'eÎ של הטבעית הנטייה שתמורת

הזה  העולם לתאוות הבהמית הנפש

לקדושה, ייהפכו  ∆«¿ÊÏÂ‰המידות
.'eÎ ‡˜Âc ÁÏÓ CÈ»̂ƒ∆««¿»

‡Ï ÛÈÒBÓe44ÌÚh‰ ƒ¿»≈«««
˙Èa" ÁÏn‰ ‡˜pL∆ƒ¿»«∆«¿ƒ
ÌÈÈc‰ LL Èk ,"EÈ˜Ï‡¡…∆ƒ…∆«ƒƒ
ÌMÓ ÌÈÎLÓ ˙eÈn‰Â¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ≈

,ÌÈ˜Ï‡ הדין מידת של  השם ¡…ƒ
ˆÌÈÙeוהצמצום  Í"˜ Ba LiL∆≈≈ƒ

סדר  באיזה אופנים ועשרים מאה

למ"ד , אל "ף, האותיות את לכתוב

המילה  מורכבת מהם מ"ם יו "ד , ה"א,

צירופים  וריבוי  'אלוקים' שם של 

צירוף  כל  כי  צמצומים ריבוי  משמעותו 

הוא  (בדומה נוסף נוסף צמצום

הגימטריא  שהיא שמילה לעיל  למבואר 

חיות  היא מאמרות בעשרה מילה של 

ממנה  המקור  של  ומצומצמת מועטת

באה  גם היא כך  בהשתלשלות,

צמצומים) הם הצירופים

ÌÈÏLÏzLn‰ ומקורם משורשם «ƒ¿«¿¿ƒ
אלוקים ÛBÒבשם „Ú ‰hÓÏ¿«»«

‰iNÚ‰ מבין התחתון  העולם »¬ƒ»
(אצילות, הכלליים העולמות ארבעת

עשיה), יצירה, ∆≈Ì‰Óeבריאה,
d‚Bc ÌÈÙeˆ Í"˜ ÌÈ˜BÈ¿ƒ≈ƒ¿«
אלוקים  שם של  מצומצמות הארות

נוגה, קליפות את להחיות שיורדות

Ì‰ÈL ÔÈaL היינו ביחד , משניהם ∆≈¿≈∆
אלוקים  בשם שהם כפי  הצירופים ק"ך 

עד  למטה שירדו  כפי  הצירופים וק"ך 

נוגה ÈzLקליפת ,"Ó ÌÈNÚ«¬ƒ¿≈
Í"˜ ÌÈÓÚt= 120 ועוד  120) ¿»ƒ

,(240˜ÏÓÚ ÔBaLÁÎe שהוא ¿∆¿¬»≈
240 e‡"cבגימטריא B˜n‰)«»¿»

"ÔÓ‰ עמלק מזרע אגג  מבני  ÁÏn‰Âשהיה בבשר ). טעם נותן  שכאמור  »»¿«∆«
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יג      

(ענין  ה ּדינים  את  ממ ּתיק  וה ּמלח  המן"). ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּד"אר ּור 

ועיקר  מ ּׁשר ׁש ׁשּממ ׁשי ֿ ידי על  ה ּנ"ל  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַֹה ּמריר ּות )

כ ּו'. ּדקד ּוׁשה  ְְִַָה ּגב ּור ֹות 

ּפר ׁשת LÈÂה ) ּכלל ּות  עם  זה  ּולק ּׁשר  לה ֹוסיף  ¿≈ְְְִִֵֶַַָָָ

ק ֹורין  ׁשנים  ּבכ ּמה  (ׁשהרי ְְֲִִִֵֶַַָָָוּיקרא 

ּומ ּזה  לפ ּורים , ׁשּבסמיכ ּות  ּבׁשּבת  וּיקרא  ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּפר ׁשת 

ּומעלת ֹו45מ ּובן  מעניניו מר ּומז וּיקרא  ׁשּבפר ׁשת  , ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָ

וּיקרא  היא  ה ּפר ׁשה  התחלת  ּדה ּנה , ּפּורים ). ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשל 

ּו מ ׁשה , ּולכל אל  ּדּבר ֹות  ׁשּלכל  ר ׁש"י, כפיר ּוׁש ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ

ל ׁשֹון  קריאה , קדמה  ציּוּויים  ּולכל  ְְְְֲִִִִָָָָאמיר ֹות 

יֹותר  ונעלה  ׁשּקֹודם  ענין ׁשּזה ּו הינּו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָחיּבה ,

מ ּכל  ּבמעלה ) ּגם  א ּלא  ּבזמן, רק  לא  ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹ(קדימה 

ׁשּבּתֹורה  וציּוּויים  אמיר ֹות  וכ ּמּובן 46ה ּדּבר ֹות , . ְְְֲִִִִֶַַַָָ

הוי' וּיקרא  ולא  סתם , "וּיקרא " ּׁשּכת ּוב  מ ּמה  ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹּגם 

ׁשה ּקריאה  ּכיון הוי'), וּיאמר  הוי', ויד ּבר  ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ(ּכמ ֹו

ּכפי  ּבעצמ ֹו, ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ מה ּקד ֹוׁש ּבאה  חיּבה  ְְְִִֵֶַַָָָָָׁשל 

הוי' מ ּׁשם  אפיל ּו למעלה  אתרמיז 47ׁשה ּוא  ּדלא  , ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹ

כ ּו' א ֹות  ּכי 48ּבׁשּום  "ונפ ׁש ה ּוא  ה ּפר ׁשה  וס ּיּום  . ְְְִִֶֶַָָָ

חטא 49תחטא " א ּלא  ּבׁשֹוגג , חטא  רק  ולא  , ְְְְֱֵֵֵֶֶַָָֹ

מעילה  מעל ", ב ֹו "ּומעלה  ה ּוא  והחטא  ְְְְֲִִֵֵַַָָָָּבמזיד ,

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ּבּקד ֹוׁש ֿ ליצלן ורחמנא  ֿ וׁשל ֹום  ,50חס  ְְְְִַַַָָָָָָ

ה ּתב ֹות  ׁשּגם  ועד  ׁשקר . על  ׁשב ּועה  ְְְֵֶֶֶַַַַַָוגם 

ב ּה" "לא ׁשמה  הם  ה ּפר ׁשה  ׁשל  .51האחר ֹונֹות  ְְֲֵֶַַַָָָָָָ

לא  ה ּוא  ה ּפר ׁשה  ׁשם  ׁשהרי מ ּובן, אינֹו ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹולכא ֹורה 

ּכל  ּתֹוכן על  מ ֹורה  א ּלא  התחלת ּה, ֿ ׁשם  על  ְֵֶֶֶַַַַָָָָָרק 

לס ּיּומ ּה עד  ה ּכלל 52ה ּפר ׁשה  מ ּצד  ואדר ּבה , , ְְְְִִַַַַַַָָָָָָ

ּבתח ּלתן" וס ֹופן ּבס ֹופן ּתח ּלתן יׁש53ׁש"ּנע ּוץ  , ְְְְִִִֵֶָָָָָָָ

להתחלת ּה. ה ּפר ׁשה  ס ּיּום  ּבין מיּוחדת  ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיכ ּות 
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(45.(1 הערה 129 ע ' ח "ה בלקו"ש (נעתק  וישב  ר"פ  תושב "כ חלק  של"ה חביבין 46)ראה יד) (פ "ג, אבות וכבמשנה

חמדה. כלי  להם שנתן ח "ב 47)ישראל תער"ב  (המשך העת"ר ויקרא סד"ה וראה ויקרא. ר"פ  לקו"ת ב . קב , זח "א ראה

ואילך). תתקיח  48.45)ס "ע  הערה 25 ע ' ח "ז לקו"ש וראה ב . רנז, זח "ג וראה ב . פ , פנחס  ואילך.49)לקו"ת כא ה,

שם.50) פירש"י  כו.51)ראה 5257)שם, ע ' ח "ה לקו"ש בארוכה ראה וכיו"ב . ויקרא פ ' ונקראים חלקים הם כולם שהרי 

ואילך. 264 ע ' חמ "א התוועדויות - מנחם תורת מ "ז.53)ואילך. פ "א יצירה ספר

    
CÈLÓnL È„ÈŒÏÚ Ï"p‰ (˙eÈn‰ ÔÈÚ) ÌÈÈc‰ ˙‡ ˜ÈzÓÓ«¿ƒ∆«ƒƒƒ¿««¿ƒ«««¿≈∆«¿ƒ

'eÎ ‰Le„˜c ˙Beb‰ ˜ÈÚÂ LMÓ וחסידות בקבלה כמבואר  ƒ…∆¿ƒ««¿ƒ¿»
מוחלט  הוא הטוב הגבורות בשורש כי  בשרשם' אלא נמתקים הדינים ש'אין 

והמתקתם  קשות גבורות להתהוות יכולים רבים וצמצומים ירידה אחרי  ורק

בהם  ומאיר  שמתגלה ידי  על  היא

עצמה. הגבורה במידת ועיקרם שורשם

‰Ê M˜Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ¿«≈∆
eÏÏk ÌÚ˙ של הכללי  התוכן  ƒ¿»

‰nÎa È‰L) ‡˜iÂ ˙Lt»»««ƒ¿»∆¬≈¿«»
ÌÈL, המאמר אמירת בשנת כמו  »ƒ

(תשע"ו ), השנה וגם ÔÈB˜ƒתשכ "ה
˙aLa ‡˜iÂ ˙Lt»»««ƒ¿»¿«»
‰fÓe ,ÌÈeÙÏ ˙eÎÈÓÒaL∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆

ÔeÓ45‡˜iÂ ˙LÙaL , »∆¿»»««ƒ¿»
ÏL B˙ÏÚÓe ÂÈÈÚÓ ÊÓeÓ¿»≈ƒ¿»»«¬»∆

ÌÈet שאף מקומות בכמה כמבואר  ƒ
בסדר  קשורה לא המועדים קביעות כי 

לחגים  שהרי  בתורה השבוע פרשיות

בחודש, היום לפי  קבועים תאריכים יש

קשר  יש הפנימי  התוכן  מצד  זאת  בכל 

למועדים  השבוע פרשת בין  ושייכות

שבוע  באותו  ).שחלים
‡È‰ ‰Lt‰ ˙ÏÁ˙‰ ,‰p‰c¿ƒ≈«¿»««»»»ƒ
LeÈÙÎe ,‰LÓ Ï‡ ‡˜iÂ«ƒ¿»∆…∆¿≈
ÏÎÏe ˙Bac ÏÎlL ,È"L«ƒ∆¿»ƒ¿¿»

ÌÈÈeeÈˆ ÏÎÏe ˙BÈÓ‡ של ¬ƒ¿»ƒƒ
ישראל  ובני  למשה ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

,‰aÈÁ ÔBLÏ ,‰‡È˜ ‰Ó„»̃¿»¿ƒ»¿ƒ»
e‰fL ,eÈ‰ ֿ הקדוש של  החיבה «¿∆∆

לישראל  ֿ הוא Ì„BwLברוך  ÔÈÚƒ¿»∆≈
‰ÓÈ„˜) ˙BÈ ‰ÏÚÂ עדיפות ¿«¬∆≈¿ƒ»

Ìb ‡l‡ ,ÔÓÊa ˜ ‡Ï…«ƒ¿«∆»«
,˙Bac‰ ÏkÓ (‰ÏÚÓa¿«¬»ƒ»«ƒ¿

‰BzaL ÌÈÈeeÈˆÂ ˙BÈÓ‡46. ¬ƒ¿ƒƒ∆«»
e˙kM ‰nÓ Ìb ÔenÎÂ¿«»«ƒ«∆»

Ì˙Ò "‡˜iÂ" ולפרש לפרט  מבלי  «ƒ¿»¿»
הקורא, ‰ÈÂ'נאמר ÏÂ‡מי  ‡˜iÂ ¿…«ƒ¿»¬»»

BÓk) אחרים מקומות בריבוי  שנאמר  ¿

aÈÁ‰בתורה  ÏL ‰‡Èw‰L ÔÂÈk ,('ÈÂ‰ Ó‡iÂ ,'ÈÂ‰ a„ÈÂ«¿«≈¬»»«…∆¬»»≈»∆«¿ƒ»∆ƒ»
ישראל  לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  והאהבה ונמשכת a‡‰החיבה נובעת »»

eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙk ,BÓˆÚa ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰Ó≈«»»¿«¿¿ƒ∆¿«¿»¬ƒ
'ÈÂ‰ ÌMÓ47, ועל המהות, עצם ולא 'שם' זאת בכל  אבל  נעלה שם שהוא ƒ≈¬»»

"אנכי ", בחינת שהוא נאמר  עצמותו 

עצמי  ‡˙ÊÈÓאני  ‡Ïc שאיננה ¿…ƒ¿»ƒ
eÎ'נרמזת ˙B‡ ÌeLa48. ¿

‰Lt‰ ÌeiÒÂ והחתימה הסיום ¿ƒ«»»»
אשם  קרבן  בדיני  הּוא ויקרא פרשת של 

מסויימים  חטאים על  כפרה בתור  הבא

נאמר  כך  Èkועל  LÙÂ"¿∆∆ƒ
"‡ËÁ˙49‡ËÁ ˜ ‡ÏÂ , ∆¡»¿…«≈¿

,„ÈÊÓa ‡ËÁ ‡l‡ ,‚‚BLa¿≈∆»≈¿¿≈ƒ
B ‰ÏÚÓe" ‡e‰ ‡ËÁ‰Â¿«≈¿»¬»
ÌBÏLÂŒÒÁ ‰ÏÈÚÓ ,"ÏÚÓ»«¿ƒ»«¿»
ŒLB„wa ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁÂ¿«¿»»ƒ¿»«»

‡e‰ŒCea50ÏÚ ‰ÚeL Ì‚Â , »¿«¿»«
˜L ביותר חמורים חטאים היינו  ∆∆

ביותר . גדולה ירידה »¿ÚÂ„שגורמים
˙Bz‰ ÌbLהמילים˙BBÁ‡‰ ∆««≈»«¬

‰ÓL‡Ï" Ì‰ ‰Lt‰ ÏL∆«»»»≈¿«¿»
"d51, בפרשת האחרון  הפסוק »

על  מכפר  האשם שקרבן  אומר  ויקרא

והפסוק  הסליחה, את ומביא החטא

אשר  מכל  אחת על  לו  "ונסלח אומר 

שהסיום  כך  כתוב בה" לאשמה יעשה

הפרשה, של  האחרונות המילים שלו ,

אשמה  לשון  בה", "לאשמה הם

ÔeÓ,וחובה. BÈ‡ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»
‰Lt‰ ÌL È‰L"ויקרא" ∆¬≈≈«»»»

חיבה  לשון  ˜ותוכנו  ‡Ï ‡e‰…«
‰BÓ ‡l‡ ,d˙ÏÁ˙‰ ÌLŒÏÚ«≈«¿»»»∆»∆
„Ú ‰Lt‰ Ïk ÔÎBz ÏÚ«∆»«»»»«

dÓeiÒÏ52„vÓ ,‰a„‡Â , ¿ƒ»¿«¿«»ƒ«
ÔÙBÒa Ô˙lÁz ıeÚp"L ÏÏk‰«¿»∆»¿ƒ»»¿»

"Ô˙lÁ˙a ÔÙBÒÂ53LÈ , ¿»ƒ¿ƒ»»≈
ÌeiÒ ÔÈa ˙„ÁeÈÓ ˙eÎiL«»¿∆∆≈ƒ
CÈ‡Â .d˙ÏÁ˙‰Ï ‰Lt‰«»»»¿«¿»»»¿≈
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יד       

ס ּיּום  הם  ב ּה" "לא ׁשמה  ׁשה ּתב ֹות  יּתכן ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָואי

ה ּוא , הענין  א חיּבה . ל ׁשֹון וּיקרא , ְְְִִִַַַָָָָָָּפר ׁשת 

ה ּזד ֹונֹות  על  מ ֹורה  ב ּה" ּד"לא ׁשמה  ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשהענין

ונסלח  ג ֹו' וכ ּפר  ֿ ידי  על  לזכ ּיֹות  ,51ׁשּנהפכים  ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָֻ

ּכא ׁשר  היא  וה ּסליחה  ה ּכּפרה  אמ ּתית  ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהרי

לזכ ּיֹות  נהפכים  ּדוקא 26ה ּזד ֹונֹות  זה  ּובענין . ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָֻ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  החיּבה  אמ ּתית  ְֲִִִִֵֶַַַָָָמת ּבּטאת 

ּכא ׁשר  אפיל ּו ׁשּלכן ל ּתֹורה , ׁשּקדמה  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָליׂשראל 

וע ֹוׂשה  ה ּתֹורה  מצ ֹות  על  ע ֹובר  יׂשראל  ְְְִִִֵֵֶַַָָאיׁש

וא ֹוהב  אז ּגם  ה ּנה  ֿ ליצלן, רחמנא  ע ׂשו ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָמע ׂשה 

יעקב  עצמ ּות ֹו54את  ׁשּמּצד  ׁשאף  [והינּו, ׁשּבֹו ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹ

ּוכמ ֹו ג ), סעיף  לעיל  (ּכּנזּכר  כ ּו' חפץ " מהן ּבאיזה  יֹודע  "איני נאמר   ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָית ּבר

יעקב 55ׁשּכת ּוב  את  וא ֹוהב  ה ּנה  לכא ֹורה , ּבׁשוה  ׁשניהם  ליעקב , ע ׂשו אח  הלא  ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

ׂשנאתי  ע ׂשו ועד 56ואת  א ׁשמ ֹותיו, על  וס ֹולח  מכ ּפר  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ וה ּקד ֹוׁש ,[ ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּדאתה ּפכא  הענין ּכלל ּות  ּגם  נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  לזכ ּיֹות , נהפכים  ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשה ּזד ֹונֹות 

למתקא  ּומריר ּו לנה ֹורא  וׂשמחת 57ח ׁשֹוכא  מ ּמׁש, ּבקר ֹוב  צדקנּו מ ׁשיח  ּבביאת  , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָ

רא ׁשם  על  .58ע ֹולם  ַָָֹ
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ג.54) א, ב .55)מלאכי  ואילך.56)שם, א תקסה, (ח "ג) בראשית אוה"ת ואילך. א לז , לג"פ  לקו"ת ג. קכ, בתו"א נתבאר

א.57)ובכ"מ . ד, זח "א יא.58)ראה נא, שם י . לה, ישעי '

    
˙Bz‰L ÔÎzÈהמילים"d ‰ÓL‡Ï" והחובה החטא על  שמדברות ƒ»≈∆«≈¿«¿»»

?‰aÈÁ ÔBLÏ ,‡˜iÂ ˙Lt ÌeiÒ Ì‰≈ƒ»»««ƒ¿»¿ƒ»
"d ‰ÓL‡Ï"c ÔÈÚ‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ את מבטא הוא אף «»ƒ¿»∆»ƒ¿»ƒ¿«¿»»

הוא  שכן  ישראל , לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ‰BB„f˙חיבת ÏÚ ‰BÓ∆««¿
È„ÈŒÏÚ ˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰pL∆∆¡»ƒƒ¿À«¿≈

ÁÏÒÂ 'B‚ tÎÂ51 האמורים ¿ƒ∆¿ƒ¿«
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ס ּיּום  הם  ב ּה" "לא ׁשמה  ׁשה ּתב ֹות  יּתכן ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָואי

ה ּוא , הענין  א חיּבה . ל ׁשֹון וּיקרא , ְְְִִִַַַָָָָָָּפר ׁשת 

ה ּזד ֹונֹות  על  מ ֹורה  ב ּה" ּד"לא ׁשמה  ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשהענין

ונסלח  ג ֹו' וכ ּפר  ֿ ידי  על  לזכ ּיֹות  ,51ׁשּנהפכים  ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָֻ

ּכא ׁשר  היא  וה ּסליחה  ה ּכּפרה  אמ ּתית  ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהרי

לזכ ּיֹות  נהפכים  ּדוקא 26ה ּזד ֹונֹות  זה  ּובענין . ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָֻ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  החיּבה  אמ ּתית  ְֲִִִִֵֶַַַָָָמת ּבּטאת 

ּכא ׁשר  אפיל ּו ׁשּלכן ל ּתֹורה , ׁשּקדמה  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָליׂשראל 

וע ֹוׂשה  ה ּתֹורה  מצ ֹות  על  ע ֹובר  יׂשראל  ְְְִִִֵֵֶַַָָאיׁש

וא ֹוהב  אז ּגם  ה ּנה  ֿ ליצלן, רחמנא  ע ׂשו ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָמע ׂשה 

יעקב  עצמ ּות ֹו54את  ׁשּמּצד  ׁשאף  [והינּו, ׁשּבֹו ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹ

ּוכמ ֹו ג ), סעיף  לעיל  (ּכּנזּכר  כ ּו' חפץ " מהן ּבאיזה  יֹודע  "איני נאמר   ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָית ּבר

יעקב 55ׁשּכת ּוב  את  וא ֹוהב  ה ּנה  לכא ֹורה , ּבׁשוה  ׁשניהם  ליעקב , ע ׂשו אח  הלא  ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

ׂשנאתי  ע ׂשו ועד 56ואת  א ׁשמ ֹותיו, על  וס ֹולח  מכ ּפר  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ וה ּקד ֹוׁש ,[ ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּדאתה ּפכא  הענין ּכלל ּות  ּגם  נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  לזכ ּיֹות , נהפכים  ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשה ּזד ֹונֹות 

למתקא  ּומריר ּו לנה ֹורא  וׂשמחת 57ח ׁשֹוכא  מ ּמׁש, ּבקר ֹוב  צדקנּו מ ׁשיח  ּבביאת  , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָ

רא ׁשם  על  .58ע ֹולם  ַָָֹ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dbibg(oey`x meil)

mikxvp eide ,xird zneg xigyie oyr da didi `ly ick ,qxg ilk
ozip `le ,miycw leyiae zlik`l miycg qxg ilkl zrd lk
mixagd mileki `ly oeik ,mixag mixcwn `l` epwi `ly xefbl
xeaivd aexy dxifb mixfeb oi`e ,zekxvpd zexcwd lk z` wtql

j` .da cenrl leki epi`ïéðîàð ïéà ,õeçìå íéòéãBnä ïîinr ¦©¦¦§©¥¤¡¨¦
milk eidiy ick my cr mpin`dl icy ,qxg ilk zxdh lr ux`d

.milyexia miievn
:mipn`p izni` zx`an dpyndãöék,mipn`pøcwäux`d mr ¥©©©¨

,úBøãwä øëBî àeäLyk,íéòéãBnä ïî íéðôì ñðëðxkend m` wx ¤¥©§¥¦§©¦§¦¦©¦¦
øcwä àeä,envr [zexcwd dyer-]åxkeny el`úBøãwä ïä ©©¨§¥©§¥

,dyryåo`iady e`xy mixagdïîàð ,ïéç÷Blä ïäj` ,ozxdh lr §¥©§¦¤¡¨

lr `le ,miptle miricenn ayeid xg` ux`d mrl mxqnyk `l
`ly mixagl on`p epi`e ,eizexcw mr sxvny xg` xcwn zexcw

m`e .o`iady e`xàöéeixeg`l aeyl miricenn,ïîàð Bðéàitk ¨¨¥¤¡¨
.x`azpy

àøîâ
:ezyxtn `ziixade ,dpyna yxtzp `l dnvr miricen oic,àðz̈¨

íéòéãBî,dnvríéîòtdpicíéðôìkeøc÷ ,ãöék .õeçlk íéîòô ¦¦§¨¦§¦§¦§¨¦§©¥©©¨
àöBémilyexinñðëð øáçåeybtpe ,milyexil wegxn ribn - ¥§¨¥¦§¨

dpic ,miricena,íéðôìkzgwl lkei `l aey ,my epin`i `l m`y §¦§¦
.`vei `ed ixdy ,epnnïäéðLe miricenl uegn eidïéñðëðdil` §¥¤¦§¨¦
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‰ÏÈla ה ּמל ׁשנת  נדדה  וצרי1הה ּוא  , ««¿»ְְְִֶֶַַַָָָ

הה ּוא ", "ּבּלילה  א ֹומר ֹו ְְְִַַַָָלהבין,

היּו סתם  "ּבּלילה " א ֹומר  ּכׁשהיה  ּגם  ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָּדלכא ֹורה ,

המא ֹורע ֹות  היּו ׁשּבּה ה ּלילה  על  ׁשּקאי ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָיֹודעים 

זה  לבאר  ויׁש ׁשּלפניו. ּבּפס ּוקים  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָה ּכת ּובים 

ֿ וחמי  מ ֹורי קד ּוׁשת  ּכב ֹוד  ּׁשּמביא  מה  ֿ ּפי ְְְִִִִֵֶַַַָעל 

זה  ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ּבמאמר ֹו ּדאיתא 2אדמ ֹו"ר  , ְְְְֲִִִֶַַַַָָ

מהרי"ל  צרי3ּבמנהגי הה ּוא " ּדמ "ּבּלילה  ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָ

ה ּנס . עיקר  ׁשּזה ּו לפי ּבקריאת ֹו ק ֹול ֹו את  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָלהג ּבי ּה

ּב'ּילק ּוט ' ּׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּפי על  ּבּמאמר  4ּומבאר  ְְֲִֵֶַַַַַַָָָ

ע ֹולם ". ׁשל  "מל ּכֹו זה  " ה ּמל ׁשנת  ְְְְֶֶֶֶַַַָָָּד"נדדה 

ׁשינה  נע ׂשה  ׁשינה , ׁשל  ּבמ ּצב  הם  ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדכ ׁשיׂשראל 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ע ֹולם ". ׁשל  ּב"מל ּכֹו אני 5ּכביכ ֹול  ְְְְֲִִֶֶַָָָ

ּבּזהר  ואיתא  ה ּׁשינה 6יׁשנה , ֿ ידי ּדעל  ּבגל ּותא , ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹ

ה ּגל ּות  ּבזמן ׁשינה 7ּדיׂשראל  ּגֹורמים  הם  , ְְְְִִִֵֵֵַַָָָ

למעלה  נדדה 7ּכביכ ֹול  הה ּוא  ׁש"ּבּלילה  וזה ּו . ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָ

זמן  ה ּוא  לילה  נס , ׁשל  עיקר ֹו ה ּוא  " ה ּמל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשנת 

וזה 8ה ּגל ּות  (למעלה ), ׁשינה  ׁשל  זמן ׁשה ּוא  , ְְְְֵֶֶֶַַַָָָ

מל ּכֹו , ה ּמל ׁשנת  נדדה  (ּגל ּות ) הה ּוא  ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָׁש"ּבּלילה 

נס . ׁשל  עיקר ֹו ה ּוא  ע ֹולם " ִֵֶֶָָׁשל 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבּלילה" ה ּכת ּוב  ּדּיּוק  לבאר  יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵַַַָָָ

מ ֹורה  נס ּתר  ל ׁשֹון "ה ּוא " ְְִֶַָהה ּוא ",

ו"ה ּוא "), "לילה " הס ּתר , ּפעמים  (ׁשני העלם  ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָעל 

על  (לילה )ׁשּנֹוסף  ּדגל ּות  וההס ּתר  ההעלם  ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ההעלם  היה  אח ׁשור ֹוׁש, ּבימי אז, ה ּנה  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבכלל ,
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תש"נ. - פורים בקונטרס  לאור ויצא שליט "א אדמו"ר כ"ק  ע "י  הוגה המאמר א.1)*) ו, (נדפס 2)אסתר ה'ש"ת דשנת

השני '. בפעם לארה"ב  בבואו שאמרו הראשון המאמר והוא ואילך). 5 ע ' ה'ש"ת סתר"צ 3)בסה"מ  או"ח  בד"מ  הובא

סקי "ז. שם גם 4)ובמג"א וראה עולם). של מלכו שנת נדדה בתחילתו: ושם לסופו. קרוב  תתנז רמז - א (ו, עה"פ  שמעוני 

עה"פ . ב .5)תרגום ה, 8).6)שה"ש ע ' שם סה"מ  - ס "ד ה'ש"ת דשנת בהמאמר (הובא א צה, דב "אני7)ח "ג להעיר,

וש"אני להקב "ה], כנס "י  מאמר שזהו שם הנ"ל במאמר גם [וכמובא ישראל על זה קאי  פשוטו דלפי  פירושים. שני  ישנה"

א). קה, - תס "ט  (תקו"ז בגלותא שכינתא על קאי  הערה 8)ישנה" ה'תשד"מ  זה בד"ה בהנסמן גם וראה ע "ב . ריש סז, זח "ג

לילה". נק ' שהגלות "ידוע  24 שבהערה האמצעי  דאדמו"ר ובהמאמר פא). ע ' ריש אדר המאמרים ספר - מנחם (תורת 16

    
היהודים: על  המן  גזירת אודות הסיפור  לאחר  אסתר , במגילת נאמר 

CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla1BÓB‡ ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ מדוע , ««¿»«»¿»¿««∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿
במגילה  ‡ÓBנאמר  ‰È‰Lk Ìb ,‰B‡ÎÏc ,"‡e‰‰ ‰ÏÈla"««¿»«¿ƒ¿»«¿∆»»≈

Ì˙Òהכתוב  "‰ÏÈla","ההוא "בלילה שמדובר  ולפרט להוסיף מבלי  ««¿»¿»
È‡wL ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ היא שהכוונה »¿ƒ∆»≈

eÈ‰ daL ‰ÏÈl‰ ÏÚ«««¿»∆»»
ÌÈe˙k‰ ˙BÚB‡Ó‰«¿»«¿ƒ

ÂÈÙlL ÌÈ˜eÒta הפרק בסוף «¿ƒ∆¿»»
ולפניו ? הקודם

‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ‡Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ«
ŒÈBÓ ˙Le„˜ „Bk ‡ÈnM∆≈ƒ¿¿«ƒ

"BÓ„‡ ÈÓÁÂ הריי "צ הרבי  ¿»ƒ«¿
ÏÈÁ˙n‰Œeac BÓ‡Óa הפותח ¿«¬»ƒ««¿ƒ

שנת  נדדה ההוא "בלילה זה, בפסוק

Ê2‡˙È‡c‰המלך " מובא , ∆¿ƒ»
Ï"È‰Ó È‚‰Óa3 הלוי יעקב רבי  ¿ƒ¿¬≈«¬ƒ

אשכנז , חכמי  מגדולי  ֿ סגל , מולין 

"‡e‰‰ ‰ÏÈla"Óc מפסוק החל  ¿ƒ««¿»«
אסתר ˆCÈזה  מגילת את הקורא »ƒ

˜BÏBבפורים  ˙‡ dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«∆
˜ÈÚ e‰fL ÈÙÏ B˙‡È˜aƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆ƒ«

Òp‰, המן מגזירת היהודים הצלת של  «≈
מפשטות  שמובן  שבגלל כפי  הכתובים

שהיו  השנה קראו נדודי  לאחשורוש

הצלתו  על  הזיכרונות בספר  לפניו 

וזה  היהודי  מרדכי  ידי  על  ותרש מבגתן 

ההצלה  לנס דבר  של  בסופו  הוביל 

המן . הריי "צ ‡Óeמגזירת הרבי  ¿»≈
Ó‡na של הפנימית המשמעות את ««¬»

שנת  נדדה ההוא ש"בלילה זה עניין 

הנס  עיקר  הוא Ó‰המלך " ÈtŒÏÚ«ƒ«
'Ëe˜Ïi'a e˙kM4 ילקוט' מדרש ∆»««¿

‰CÏn"שמעוני ' ˙L ‰„„"c¿»¿»¿««∆∆
"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ" ‰Ê, כלומר ∆«¿∆»

'נדודי  של  מצב היה ההוא בלילה

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש אצל  למעלה, שינה'

ומבאר . שממשיך  כפי  כביכול ,

ÏL vÓa Ì‰ Ï‡NÈLÎcƒ¿∆ƒ¿»≈≈¿«»∆

,‰ÈL'כ 'שינה מוגדר  ישראל  בני  של  הרוחני  והמצב המעמד  NÚ‰כאשר  ≈»«¬∆
ישראל  בני  של  ה'שינה' ÏLבעקבות BkÏÓ"a ÏBÎÈk ‰ÈL≈»ƒ¿»¿«¿∆

e˙kL BÓÎe ."ÌÏBÚ5 השירים ישראל ‡Èבשיר  LÈ‰,כנסת »¿∆»¬ƒ¿≈»
‡˙È‡Â מובא‰fa6‡˙eÏ‚a,בגלותÏ‡NÈc ‰ÈM‰ È„ÈŒÏÚc ¿ƒ»«…«¿»»¿«¿≈«≈»¿ƒ¿»≈

הרוחני  ‰eÏb˙במובן  ÔÓÊa7Ì‰ , ƒ¿««»≈
ÏBÎÈk ‰ÈL ÌÈÓBb¿ƒ≈»ƒ¿»

‰ÏÚÓÏ7,. להלן שיתבאר  כפי  ¿«¿»
e‰ÊÂ לכך הפנימי  ÏÈla"L‰הטעם ¿∆∆««¿»

‡e‰ "CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰«»¿»¿««∆∆
‰ÏÈÏ ,Ò ÏL B˜ÈÚ ש‡e‰ זמן ƒ»∆≈«¿»

את  מסמל  חושך , ‰eÏb˙של  ÔÓÊ8, ¿««»
‰ÈL ÏL ÔÓÊ ‡e‰L∆¿«∆≈»

(‰ÏÚÓÏ) אור שבלילה כשם כי  ¿«¿»
בזמן  כביכול , כך , נראה, לא היום

ושורר  בעולם אלוקות גילוי  אין  הגלות

והסתר , לכך ÊÂ‰העלם הטעם ¿∆
(˙eÏb) ‡e‰‰ ‰ÏÈla"L∆««¿»«»
ÏL BkÏÓ ,CÏn‰ ˙L ‰„„»¿»¿««∆∆«¿∆

Ò ÏL B˜ÈÚ ‡e‰ "ÌÏBÚ כי »ƒ»∆≈
הי  לא ההוא' מ'הלילה הייתה החל  ה

השתנה  והמצב למעלה, 'שינה' עוד 

וגילוי . לאור  והסתר  מהעלם

˜eic ‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈ƒ
‰‰e‡"לשון  ‰ÏÈla" e˙k‰«»««¿»«

נאמר  שלא הטעם את בכתוב ולבאר 

סתם, ÔBLÏ"בלילה" "‡e‰"¿
zÒ מלשון בשונה ֿ שלישי , גוף ƒ¿»

ֿ ראשון , גוף 'אתה', ÏÚנוכח, ‰BÓ∆«
,zÒ‰ ÌÈÓÚt ÈL) ÌÏÚ‰∆¿≈¿≈¿»ƒ∆¿≈

"‡e‰"Â "‰ÏÈÏ" הסתר כלומר , «¿»¿
"לילה" הלשונות, שני  כי  כפול ,

והסתר  העלם מסמלים ),ו "הוא"
zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ÏÚ ÛÒBpL∆»««∆¿≈¿«∆¿≈

,ÏÏÎa (‰ÏÈÏ) ˙eÏ‚c בני כאשר  ¿»«¿»ƒ¿»
ירוד  רוחני  במצב נמצאים ישראל 

והסתר  העלם גם יש מזה וכתוצאה

כביכול , ‡Ê,למעלה, ‰p‰ בשעה ƒ≈»
המגילה, סיפור  עוסק ≈ÈÓÈaƒשבה
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טז   

וכדאיתא  ּכפ ּול . הס ּתר  יֹותר , ע ֹוד  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָוההס ּתר 

ואנכי 9ּבּגמרא  מ ּנין, ה ּתֹורה  מן הס ּתר 10אס ּתר  ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ֿ ט ֹוב ' ֿ ׁשם  ה 'ּבעל  ּתֹורת  ֿ ּפי ועל  11אס ּתיר . ְְִִֵַַַַַַ

ּפעמים ) (ׁשּתי אס ּתיר " "הס ּתר  ְְְְְִִֵֵֵַַָּדפיר ּוׁש

ּגם  ה ּוא  ׁשּכן ל ֹומר , יׁש מ ּוס ּתר , ה ּוא  ְְֵֵֵֶֶֶַַַָׁשההס ּתר 

ה ּוא  ּדגל ּות  ׁשה ּלילה  הה ּוא ", ּד"ּבּלילה  ְְְְֵֶַַַַַַָָָה ּפיר ּוׁש

מר ּגיׁשים  ׁשאין הינּו הס ּתר , - ּד"ה ּוא " ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַּבא ֹופן

ׂשמים  ,וח ׁש לילה  ה ּוא  לא ֹור .12ׁשה ּגל ּות  ח ׁש ְְְִֶֶֶַַָָָֹֹ

," ה ּמל ׁשנת  נדדה  הה ּוא  "ּבּלילה  מדיק  ְְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָוה ּכת ּוב 

ות ֹוקף  ּגֹודל  יֹותר  ּדהגם 13להד ּגיׁש ה ּנס . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַ

ּבתכלית  ׁשינה  היתה  אז ּדיׂשראל  ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשה ּׁשינה 

אחר  ּבמק ֹום  המבאר   ּדר ֿ ּבין 14[ועל  החיל ּוק  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ

אינֹו ׁשהחל ֹום  יֹודעים  ׁשה ּיׁשנים  לתר ּדמה , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשינה 

ה ּנר ּדמים  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ׁשקר , ׁשה ּוא  חל ֹום  ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָא ּלא 

ּכזֹו ׁשינה  ּגֹורם  ׁשּזה  לאמת ], ה ּׁשקר  את  ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָח ֹוׁשבים 

ׁשנת  "נדדה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  למעלה , ּגם  ְְְְְִִַַַָָָָָָּכביכ ֹול 

סתם , ׁשינה  אפיל ּו ע ֹולם ", ׁשל  מל ּכֹו -  ְְֲִֵֶֶֶַַָָָה ּמל

ְָָ"נדדה ".

הה ּוא 15ּבּמאמר CÈLÓÓeב ) ׁש"ּבּלילה  ּדזה  , «¿ƒְְֲֶֶַַַַַָָ

ׁשל  מל ּכֹו -  ה ּמל ׁשנת  ְְְֶֶֶַַַָָנדדה 

ֿ ידי  על  נע ׂשה  ּדפ ּורים ) ה ּנס  (עיקר  ְְֲִִֵֵַַַַָָע ֹולם "

ה ּׁשנה  ּכל  ּבמ ׁש ּדיׂשראל  ֿ נפ ׁש' .16ה 'מסיר ּות  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

רצ ֹונֹו ע ֹוׂשין  ׁשּיׂשראל  ּבזמן הרי להבין, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָוצרי

לא  הה ׁשּתל ׁשל ּות ) סדר  (מ ּצד  אזי מק ֹום , 17ׁשל  ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

ייׁשן  ולא  אז 18ינּום  עמד ּו ׁשּיׂשראל  וכיון , ְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹ
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ב .9) קלט , יח .10)חולין לא, תשנ"ט )11)וילך קה"ת (הוצאת טוב  שם כתר בראשית. ר"פ  יוסף  יעקב  בתולדות הובאה

מב . סי ' כ.12)בהוספות ה, ישעי ' - הכתוב  נס .13)לשון של תוקפו התחלת הוא ההוא דמבלילה א) (יט , מגילה ראה

קעט  ס "ע  תרפ "א סה"מ  - (ה'תש"ח  תרפ "א אינש חייב  מהרי "ל וברד "ה במנהגי  מ "ש עם זה מקשר  (107 ע ' ה'תש "ח  ואילך.

הנס . עיקר 14.7)שזהו ע ' ה'תש"ב  9).15)סה"מ  ע ' שם (סה"מ  ה' סעיף  ה'ש"ת ס "ו 16)דשנת ה'תשד"מ  זה ד"ה ראה

וש"נ. פה). ע ' אדר המאמרים ספר - מנחם ד.17)(תורת קכא, 18.4)תהלים שבהערה יל"ש

    
.ÏeÙk zÒ‰ ,˙BÈ „BÚ zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ‰È‰ ,LBÂLÁ‡¬«¿≈»»«∆¿≈¿«∆¿≈≈∆¿≈»

‡˙È‡„ÎÂכמובא‡Óba9,ÔÈpÓ ‰Bz‰ ÔÓ zÒ‡ מופיעה היכן  ¿ƒ¿ƒ»«¿»»∆¿≈ƒ«»ƒ«ƒ
בפסוק  רמוזה שהיא עונה והגמרא בתורה ‡ÈÎ‡Â10ÈzÒאסתר  zÒ‰ ¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ

אסתיר ". "הסתר  כפול , הסתר  היה המלכה, אסתר  בימי  שעה, שבאותה ומכאן 

ŒÌLŒÏÚa'‰ ˙Bz ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««««≈
'BË11zÒ‰" LeÈÙc¿≈«¿≈

(ÌÈÓÚt ÈzL) "ÈzÒ‡«¿ƒ¿≈¿»ƒ
zÒeÓ ‡e‰ zÒ‰‰L, כלומר ∆«∆¿≈¿»

של  במובן  כפול  להסתר  רק הכוונה אין 

אלא  יותר , ו 'עבה' גדול  הסתר 

(וכאשר  ונסתר  נעלם עצמו  שההסתר 

זהו  וניכר  נראה לא עצמו  ההסתר 

כאשר  במיוחד , גדול  והסתר  העלם

לא  שהמצב בעובדה מכירים לא אפילו 

ÈÌbרצוי ) ‡e‰ ÔkL ,ÓBÏ L≈«∆≈«
,"‡e‰‰ ‰ÏÈla"c LeÈt‰«≈¿««¿»«
המלה  (לאחר  'ההוא' המלה שגם

כפול  הסתר  על  מורה ,'בלילה'),
‰ÏÈl‰L וההסתר eÏ‚c˙ההעלם ∆««¿»¿»

עצמו  "‡e‰"c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿
eÈ‰ ,zÒ‰ וההסתר שההעלם ∆¿≈«¿

כך  כל  וחמור  ≈∆ÔÈ‡Lגדול 
‰ÏÈÏ ‡e‰ ˙eÏb‰L ÌÈLÈbÓ«¿ƒƒ∆«»«¿»

,CLÁÂ ישעיהו הנביא כלשון  ¿…∆
ÌÈÓN12B‡Ï CLÁ טועים »ƒ…∆¿

אור . הוא שהחושך  לחשוב

‡e‰‰ ‰ÏÈla" ˜È„Ó e˙k‰Â¿«»¿«≈««¿»«
LÈb„‰Ï ,"CÏn‰ ˙L ‰„„»¿»¿««∆∆¿«¿ƒ

Û˜B˙Â Ï„Bb ˙BÈ13Òp‰ ≈∆¿∆«≈
לעיל  שהובא מהרי "ל  מנהגי  וכלשון 

ככל  כי  נס, של  תוקפו  מתחיל  שמכאן 

היה  ה'שינה' של  וההסתר  שההעלם

נדדה  ה'שינה' כאשר  כך  יותר , גדול 

ויותר  גדול  יותר  ועילוי  חידוש זה היה

ÈM‰L‰מיוחד . Ì‚‰c«¬«∆«≈»
Ê‡ Ï‡NÈc אחשורוש ÈÏÎ˙a˙בימי  ‰ÈL ‰˙È‰ עמוקה שינה ¿ƒ¿»≈»»¿»≈»¿«¿ƒ

מאד  ונחות ירוד  רוחני  מצב היינו  ÌB˜Óaביותר , ‡Ó‰ CcŒÏÚÂ]¿«∆∆«¿…»¿»
Á‡14 בחסידות˜eÏÈÁ‰ ההבדל,‰Óc˙Ï ‰ÈL ÔÈa «≈«ƒ≈≈»¿«¿≈»

ÌÈLi‰L חלום חולמים הם ‡l‡ובשנתם BÈ‡ ÌBÏÁ‰L ÌÈÚ„BÈ ∆«¿≈ƒ¿ƒ∆«¬≈∆»

ÌBÏÁ יודעים וביום אמיתית, מציאות ˜L,החלום e‰L‡ולא ¬∆∆∆
ÌÈÓcp‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó טועים רגילה משינה יותר  עמוקה שינה הישנים «∆≈≈«ƒ¿»ƒ

שהם  כך  כדי  ÈL‰עד  ÌBb ‰fL ,[˙Ó‡Ï ˜M‰ ˙‡ ÌÈLBÁ¿ƒ∆«∆∆∆¡∆∆∆≈≈»
,‰ÏÚÓÏ Ìb ÏBÎÈk BÊk בני נתונים היו  בה העמוקה הרוחנית השינה »ƒ¿»«¿«¿»

שגם  גרמה שעה באותה ישראל 

השינה  כביכול , ההעלם (היינו למעלה,

ביותר , עמוקה 'שינה' היתה וההסתר ),

˙L ‰„„" ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»¿»¿«
,"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ  CÏn‰«∆∆«¿∆»
"‰„„" ,Ì˙Ò ‰ÈL eÏÈÙ‡¬ƒ≈»¿»»¿»
השינה  מצב נמשך  שלא בלבד  זו  לא

אלא  הכפול , ההסתר  של  העמוקה

ושנת  רגילה. שינה של  המצב גם נפסק

'נדדה'. עולם, של  מלכו  המלך ,

CÈLÓÓe ( הריי "צ הרבי  «¿ƒ
Ó‡na15, הנזכר‰Êc ««¬»¿∆

˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"L∆««¿»«»¿»¿«
"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ  CÏn‰«∆∆«¿∆»
‰NÚ (ÌÈeÙc Òp‰ ˜ÈÚ)ƒ««≈¿ƒ«¬»
והסתר  ההעלם הפסקת של  זו  פעולה

אחשורוש  בימי  והגילוי  האור  והתחלת

‰'LÙŒ˙eÈÒÓ'נפעלה  È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ∆∆
‰M‰ Ïk CLÓa Ï‡NÈc16 ¿ƒ¿»≈¿∆∆»«»»

שהגזירה  ועד  המן  גזירת שנגזרה מאז 

השנה  כל  ובמשך  שנה חלפה התבטלה

על  נפש במסירות ישראל  בני  עמדו 

רק  היתה הגזירה שהרי  בה' האמונה

היו  ואם היהודים דתם על  את ממירים

כל  אבל  להינצל , יכולים היו  (ח"ו )

חוץ  מחשבת ליבם על  עלתה לא השנה

אור ' ב'תורה (כמבואר  ֿ ושלום חס

הזקן ). לרבנו 

,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ זה ביאור  לפי  ¿»ƒ¿»ƒ
המסירות  בגלל  המלך ' שנת ש'נדדה

ישראל , בני  של  ÔÓÊaנפש È‰¬≈ƒ¿«
„Ò „vÓ) ÈÊ‡ ,ÌB˜Ó ÏL BBˆ ÔÈNBÚ Ï‡NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿∆»¬«ƒ«≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ מלמעלה האלוקי  האור  והמשכת ירידת של  הרגיל  הסדר  «ƒ¿«¿¿
כלל  בדרך  העולם  את מנהיג  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש כפי  כלומר , Ï‡למטה, (17 …

ÔLÈÈ ‡ÏÂ ÌeÈ18, רצונו את ועושים כשורה נוהגים ישראל  בני  כאשר  »¿…ƒ»
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יז     

ה ּנס , מה ּו ה ּׁשנה , ּכל  ּבמ ׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבמסיר ּות ֿנפ ׁש

ּתֹוקף  מ ּזה  ׁשנת 19ויתרה  ׁש"ּנדדה  ּבזה  ה ּנס , ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

הה ּוא  "ּבּלילה  ּדפיר ּוׁש להבין, צרי ּגם  ." ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָה ּמל

 ה ּמל על  ׁשּקאי ּפׁשּוט ֹו לפי " ה ּמל ׁשנת  ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנדדה 

"ּבּלילה  ׁשארע ּו ׁשה ּדברים  ה ּוא , - ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָאח ׁשור ֹוׁש

" ה ּמל ׁשנת  ׁש"ּנדדה  ּגרמ ּו הם  ועל 20ֿהה ּוא " . ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ

מ ׁשּתל ׁשלים  ּדלמ ּטה  ׁשהענינים  ה ּיד ּוע  ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָּפי

למעלה  ּבנֹוגע 21מענינם  ה ּוא  ֿ כן ּדכמ ֹו מ ּובן, , ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ

ע ֹולם ", ׁשל  מל ּכֹו -  ה ּמל ׁשנת  ׁש"ּנדדה  ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָלזה 

להיֹות  ׁשּגרם  ה ּוא  הה ּוא " ּד"ּבּלילה  ְְְְִִֶֶַַַַָָָָׁשהענין

"לילה  הרי להבין, וצרי ." ה ּמל ׁשנת  ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ"נדדה 

ההעלם  על  א ) סעיף  לעיל  (ּכּנזּכר  מ ֹורה  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָהה ּוא "

הה ּוא " ׁש"ּלילה  הענין  היפ וג ֹודל ֹו, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָוההס ּתר 

ׁשל  מל ּכֹו -  ה ּמל ׁשנת  "נדדה  ׁשּיהיה  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמביא 

.22ע ֹולם " ָ

א ֹור 'ÔeÈÂג ) ּב'ת ֹורה  המבאר  ּבהק ּדים  זה  ¿»ְְְְִֶַַָָֹ

ּפּורים  ּבדר ּוׁש23ּבדר ּוׁשי ּובאר ּוּכה  , ְְֲִִִֵָָ

האמצעי  ּוב 'ּלילה '24אדמ ֹו"ר  (ּגיל ּוי) ּדב 'ּיֹום ' , ְְְְְְִִֶַַָָָ

הענינים  ׁשני יׁש מהם , אחד  ּבכל  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ(העלם ),

"יֹום  ּכתיב  ׁשּלפעמים  וזה ּו והעלם . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָּדגיל ּוי

ּגיל ּוי  על  מ ֹורה  ּד"זה " ּכתיב 25ה ּזה ", ולפעמים  , ְְְְִִִִֶֶֶַַָ

(ּכּנ"ל ). העלם  על  מ ֹורה  ּד"ה ּוא " הה ּוא ", ְְֵֶֶַַַַ"יֹום 

ה ּזה ", "לילה  ּכתיב  לפעמים  ּבּלילה , ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָוכן

ה ּבא ּור  ּונק ּודת  הה ּוא ". "לילה  ּכתיב  ְְְְְִִִֵַַַַָָולפעמים 
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א)],19) יד, (מגילה אנן" אחשורוש עבדי  ["אכתי  בגלות היו דפורים הנס  לאחרי  שגם דמזה לומר, יש הנס , לכללות בנוגע 

היתה  במס "נ כשעמדו אצלם שהיתה שהשינה כיון אבל שינה. של במצב  עדיין היו במס "נ שעמדו לאחרי  שגם מוכח ,

נס *. של תוקפו נק ' ולמה כ"כ, פלא אינו המלך שנת דנדדה הנס  בתכלית, שינה ולא סתם עה"פ 20)שינה פירש"י  ראה

גו'". המן את אסתר שזימנה על לבו את "שם ב ) טו, רפ "ג.21)(ממגילה תניא היפך 22)ראה לכאורה שזהו לזה נוסף 

למעלה. כביכול שינה ההשתלשלות) סדר (ע "פ  גורם ההוא דלילה בהמאמר ד).23)המבואר (צד, אסתר ותוסף  ד"ה 24)ד"ה

ואילך). תטו ס "ע  נ"ך - אדהאמ "צ  (מאמרי  תקפ "ו פורים אסתר, ותוסף  מ "ש ענין להבין באצבעו 25)והנה "מראה כמארז"ל

ב . טו, בשלח  עה"פ  פירש"י  גם וראה שם. ובפירש"י  בסופה תענית ספכ"ג. שמו"ר - זה" ואומר

ההוא . דבלילה  הדיוק  א "מ  גם  (*

    
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש אזי  ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש כפי של  ישן ', ולא ינום 'לא מצידו 

זה  המלך , שנת נדדה ההוא "בלילה זה, פסוק על  שמעוני ' ב'ילקוט שמובא

עצמו  עושה חוטאין  כשישראל  אלא לפניו , יש שינה וכי  עולם. של  מלכו 

יישן ", ולא ינום לא רצונו  וכשעושים ‡Êכישן , e„ÓÚ Ï‡NiL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»≈»¿»
המן  וגזירת אחשורוש בימי 

Ïk CLÓa LÙŒ˙eÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆¿∆∆»
‰fÓ ‰˙ÈÂ ,Òp‰ e‰Ó ,‰M‰«»»««≈ƒ≈»ƒ∆

Û˜Bz19 וחוזק Êa‰עיקר  ,Òp‰ ∆«≈»∆
"CÏn‰ ˙L ‰„„p"L זה והרי  ∆»¿»¿««∆∆

ההנהגה  וסדר  ומתבקש מובן  דבר 

לנס? נחשב זה כן  אם ומדוע הרגילה,

LeÈÙc ,ÔÈ‰Ï CÈˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿≈
˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"««¿»«»¿»¿«
È‡wL BËeLt ÈÙÏ "CÏn‰«∆∆¿ƒ¿∆»≈

היא  ‰CÏnשהכוונה ÏÚ««∆∆
ÌÈc‰L ,‡e‰  LBÂLÁ‡¬«¿≈∆«¿»ƒ
Ì‰ "‡e‰‰ ‰ÏÈla" eÚ‡L∆≈¿««¿»«≈

"CÏn‰ ˙L ‰„„p"L eÓb20 »¿∆»¿»¿««∆∆
(והובא  ז "ל  חכמינו  שאמרו  וכפי 

של  ששנתו  הכתוב) על  רש"י  בפירוש

מוטרד  שהיה מכך  נדדה אחשורוש

את בעקבות  זימנה שאסתר  העובדה

למחרת. לעשות שתכננה למשתה המן 

ÌÈÈÚ‰L Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«»«∆»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏLÏzLÓ ‰hÓÏc ונובעים ƒ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ

הזה  לעולם כפי ÌÈÚÓובאים ≈ƒ¿»»
מה ÏÚÓÏ21‰שהוא  וכל  ברוחניות, ¿«¿»

מה  של  השתקפות הוא למטה שקורה

למעלה, ÔÎŒBÓÎcשקורה ,ÔeÓ»ƒ¿≈
˙L ‰„„p"L ‰ÊÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈«¿∆∆»¿»¿«
,"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ  CÏn‰«∆∆«¿∆»
"‡e‰‰ ‰ÏÈla"c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿««¿»«

ישראל  בני  של  הרוחני  ‰e‡המצב
˙L ‰„„" ˙BÈ‰Ï ÌbL∆»«ƒ¿»¿»¿«

"CÏn‰ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ÔÈ‰Ï,של  CÈˆÂ הדבר ,. נפעל  ‰Èכיצד  «∆∆¿»ƒ¿»ƒ¬≈
ÌÏÚ‰‰ ÏÚ (‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ kÊpk) ‰BÓ "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ««∆¿≈

BÏ„B‚Â zÒ‰‰Â ג והסתר , העלם של  ביטויים שני  הלשון , "לילה"וכפל  ם ¿«∆¿≈¿¿
של  הירוד  שהמצב לעיל  וכמבואר  ביותר  גדול  שההסתר  מלמדים "הוא" וגם

למעלה, השינה את גרם ישראל  ‰‰e‡"בני  ‰ÏÈl"L ÔÈÚ‰ CÙÈ‰≈∆»ƒ¿»∆«¿»«
"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ  CÏn‰ ˙L ‰„„" ‰È‰iL ‡ÈÓ22 ואם ≈ƒ∆ƒ¿∆»¿»¿««∆∆«¿∆»

שכשם  כאן  באמור  הביאור  מה כן 

גרמו  ההוא הלילה אירועי  שלמטה

המלך  שנת של  נדידה שתהיה

העלם  ואיך  ברוחניות, גם כך  אחשורוש

השינה  להיפך  לגרום יכול  והסתר 

למעלה?

‡Ó‰ ÌÈc˜‰a ‰Ê ÔeÈÂ (‚¿»∆¿«¿ƒ«¿…»
ÈLe„a 'B‡ ‰B˙'a מאמרי ¿»ƒ¿≈

של  ÌÈet23‰ke‡eהחסידות , ƒ»¬»
ÈÚˆÓ‡‰ "BÓ„‡ Le„a24, ƒ¿«¿»∆¿»ƒ

) 'ÌBi'c מסמל הוא כלל  שבדרך  ¿¿
(ומבטא  '‰ÏÈl'e (ÈeÏÈb שבדרך ƒ««¿»

ומבטא  מסמל  הוא ≈¿∆‰ÌÏÚ),כלל 
LÈ ,Ì‰Ó „Á‡ ÏÎa בעצםÈL ¿»∆»≈∆≈¿≈

ÌÏÚ‰Â ÈeÏÈ‚c ÌÈÈÚ‰ ובעצם »ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆¿≈
והמושג  'העלם' גם מבטא 'יום' המושג 

'גילוי '. גם מבטא ∆¿e‰ÊÂ'לילה'
,"‰f‰ ÌBÈ" È˙k ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«∆

ÈeÏÈb ÏÚ ‰BÓ "‰Ê"c25 ¿∆∆«ƒ
ואפשר  בגלוי  ונוכח נמצא כשהדבר 

"זה", עליו  ולומר  עליו  להצביע

,"‡e‰‰ ÌBÈ" È˙k ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÌÏÚ‰ ÏÚ ‰BÓ "‡e‰"c¿∆«∆¿≈

(Ï"pk) ולא גילוי  רק הוא 'יום' ואם ««
מצב  ייתכן  לא ההוא'.העלם 'יום של 

È˙k ÌÈÓÚÙÏ ,‰ÏÈla ÔÎÂ¿≈¿«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
"‰f‰ ‰ÏÈÏ", גילוי לשון  «¿»«∆

‰ÏÈÏ" È˙k ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»
"‡e‰‰ היה לילה ואם העלם, לשון  «

של  מצב יתכן  לא גילוי , ללא העלם רק

הזה'. 'לילה

ÌÈLec‰Ó Ôenk) ‰Êa e‡a‰ ˙„e˜e החסידות מאמרי  ¿««≈»∆«»≈«¿ƒ
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יח   

יֹום  ּבין ּדהחיל ּוק  מה ּדר ּוׁשים ), (ּכּמּובן ְְִִֵֵֶַַַָָּבזה 

ולילה  א ֹור , ה ּוא  ּדיֹום  עצמם , ּבהם  ה ּוא  ְְְְְֶַַַָָָָָולילה 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ,ח ׁש לא ֹור 26ה ּוא  אלקים  וּיקרא  ְְֱִִֶֶַָָָֹֹ

ה ּיֹום  ּבא ֹופן חיל ּוק  וע ֹוד  לילה , קרא  ולח ׁש ְְְְִֶֶַַָָָָֹיֹום 

א ֹו ("זה ") ּגיל ּוי ׁשל  ּבא ֹופן הם  אם  ְְְִִֵֶֶֶַַָוה ּלילה ,

ּבנֹוגע  "זה " ּדל ׁשֹון ("ה ּוא "). העלם  ׁשל  ְְְְֵֵֶֶֶֶַָּבא ֹופן

ּכמ ֹו וה ּלילה  ה ּיֹום  על  מ ֹורה  ולילה , ְְְְְֶַַַַַָָָליֹום 

על  מ ֹורה  "ה ּוא " ול ׁשֹון ּבגיל ּוי, למ ּטה  ְְְְְִִֶֶַַָָׁשּנמ ׁשכ ּו

ׁשּנמ ׁשכ ּו (לפני ּבעצם  ׁשהם  ּכמ ֹו וה ּלילה  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָה ּיֹום 

ּבׁשר ׁשם . ׁשהם  ּכמ ֹו - יֹותר  ּולמעלה  ְְְְְְִֵֵֶַָָָּבגיל ּוי),

ּכתיב  מצרים  ּדיציאת  ׁשּבּגא ּולה  ּבעצם 27וזה ּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָ

מצרים , מארץ  הוי' צבא ֹות  ּכל  יצא ּו ה ּזה  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָה ּיֹום 

עכ ׁשו  ׁשהם  (ּכמ ֹו ּומצ ֹות  ּבת ֹורה  ּכתיב 28וכן (29 ְְְְְְִִֵֵֶַָָ

ּוב ּגא ּולה  ג ֹו', מצ ּו אלקי ה ' ה ּזה  ְְְֱֶֶַַַַָֹה ּיֹום 

ּכתיב  ּכי 30העתידה  ג ֹו', הה ּוא  ּבּיֹום  ואמר  ְְֲִִִַַַָָָ

ה ּוא  מצרים  ּדיציאת  ּבּגא ּולה  ׁשהיה  ְְִִִִִֶַַַַָָָה ּגיל ּוי

ה ּזה ", "יֹום  למ ּטה , ׁשּנמ ׁש ּכמ ֹו ּדהא ֹור  ְְְְִִֶֶַַַָָָה ּגיל ּוי

ּכמ ֹו הא ֹור  עצם  ּגיל ּוי יהיה  העתידה  ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָּוב ּגא ּולה 

הה ּוא ". "יֹום  וגיל ּוי, מהמ ׁשכה  למעלה  ְְְְִֵֶַַַָָָׁשה ּוא 

ּבחינת ÊŒCcŒÏÚÂ‰ד ) ל ּלילה , ּבנֹוגע  ה ּוא  ¿«∆∆∆ְְְִֵַַַַָ

מ 'א ֹור ' ׁשּלמעלה  ְְֵֶֶַַָֹהח ׁש

לפני  עצמ ֹו ּדהח ׁש הא ֹור ), מעצם  ּגם  ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ(למעלה 

ּבׁשר ׁשֹו) ׁשה ּוא  ּכמ ֹו ֿ ׁשּכן (ּומ ּכל  ּבגיל ּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָׁשּנמ ׁש

נקרא  למ ּטה  נמ ׁש וכא ׁשר  הה ּוא ", "לילה  ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָנקרא 

"לילה  ללילה , ׁשּבנֹוגע  א ּלא  ה ּזה ". ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ"לילה 

ּדכיון  ה ּזה ". מ "ּלילה  למ ּטה  ה ּוא  ְְְִֵֶַַַַָָָהה ּוא "

ה ּׁשר ׁש ה ּוא  מ 'א ֹור ', ׁשּלמעלה  ּדלילה  ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהח ׁש

לכן  ּכפ ׁשּוט ֹו, ח ׁש נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוה ּסּבה 
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ה.26) א, מא.27)בראשית יב , דע 28)בא שם שהתורה ג"כ ועיין ח . פי "א, (קה"ר משיח  של תורתו לגבי  הבל היא כשיו

ובכ"מ ). ואילך. פי "ז תרל"ז וככה (המשך לע "ל יהי ' רצונך" "כמצות המצוות דקיום שהשלימות במצוות, ועד"ז א). פ "ב ,

טז.29) כו, ט .30)תבוא כה, ישעי '

    
eÏÈÁ‰c˜הנזכרים  ‰e‡ההבדל ), ‰ÏÈÏÂ ÌBÈ ÔÈaלראש Ì‰aלכל  ¿«ƒ≈»«¿»»∆

e˙kL BÓk ,CLÁ ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ ,B‡ ‡e‰ ÌBÈc ,ÌÓˆÚ26 «¿»¿¿«¿»…∆¿∆»
הבריאה ÏÈÏ‰במעשה ‡˜ CLÁÏÂ ÌBÈ B‡Ï ÌÈ˜Ï‡ ‡˜iÂ«ƒ¿»¡…ƒ»¿«…∆»»»¿»

והעלם, חושך  הוא והלילה וגילוי , אור  הוא היום עצמם מצד  ¿BÚÂ„ואכן 
,‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ÔÙB‡a ˜eÏÈÁƒ¿∆«¿««¿»
פעולתם  את פועלים הם שבה בצורה

Ì‰ Ì‡ ביטוי לידי  ובאים פועלים ƒ≈
B‡ ("‰Ê") ÈeÏÈb ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ∆
ביטוי  לידי  ובאים פועלים שהם

.("‡e‰") ÌÏÚ‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆∆¿≈
ÌBÈÏ Ú‚Ba "‰Ê" ÔBLÏc¿»∆¿≈«¿

,‰ÏÈÏÂ"הזה ו "הלילה הזה" "היום »«¿»
BÓk ‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ÏÚ ‰BÓ∆««¿««¿»¿

ÈeÏÈ‚a ‰hÓÏ eÎLÓpL ועניינם ∆ƒ¿¿¿«»¿ƒ
בגלוי ,ופעולתם  וניכרים נראים

ÌBi‰ ÏÚ ‰BÓ "‡e‰" ÔBLÏÂ¿»∆««
ÌˆÚa Ì‰L BÓk ‰ÏÈl‰Â מצד ¿««¿»¿∆≈¿∆∆

מהותם  eÎLÓpLעצם ÈÙÏ) וירדו ƒ¿≈∆ƒ¿¿
למטה  ÏÚÓÏe‰והתגלו  ,(ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿«¿»

Ì‰L BÓk  ˙BÈ"יום" המושגים ≈¿∆≈
שירדו ÌLLaו "לילה" לפני  ¿»¿»

מוגדרת. כמציאות ונבראו 

e‰ÊÂ לכך הפנימי  Ïe‡baL‰הטעם ¿∆∆«¿»
È˙k ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc27 כתוב ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ

e‡ˆÈבתורה ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa¿∆∆««∆»¿
ı‡Ó 'ÈÂ‰ ˙B‡ˆ Ïk»ƒ¿¬»»≈∆∆

,ÌÈˆÓ ואומר מדייק הכתוב וכאן  ƒ¿»ƒ
גלוי , אור  היינו  הזה", ≈¿ÔÎÂ"היום

Ì‰L BÓk) ˙BˆÓe ‰B˙a¿»ƒ¿¿∆≈
ÂLÎÚ28 הגלות È˙kבזמן  (29 «¿»¿ƒ

EeˆÓ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰f‰ ÌBi‰««∆¡…∆¿«¿
,'B‚ ואומר מדייק הכתוב כאן  וגם

גלוי , אור  היינו  הזה", "ביום

È˙k ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡be30 «¿»»¬ƒ»¿ƒ
ישעיהו  ‰‰e‡בנבואת ÌBia Ó‡Â¿»«««

'B‚ שלעתיד ואומר  מדייק הכתוב וכאן 

ההוא", "ביום של  התגלות תהיה לבוא

‰Ïe‡ba ‰È‰L ÈeÏÈb‰ Èkƒ«ƒ∆»»«¿»
ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc של עניינם וכן  ƒƒ«ƒ¿«ƒ

הגלות  בזמן  שהוא כפי  והמצוות BÓkהתורה B‡‰c ÈeÏÈb‰ ‡e‰«ƒ¿»¿
CLÓpLומתגלה בו hÓÏ‰ויורד  נאמר  ולכן  בגלוי , ‰f‰"וניכר  ÌBÈ" ∆ƒ¿»¿«»«∆

וגילוי , אור  BÓkלשון  B‡‰ ÌˆÚ ÈeÏÈb ‰È‰È ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡be«¿»»¬ƒ»ƒ¿∆ƒ∆∆»¿
ÈeÏÈ‚Â ‰ÎLÓ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L מתגלה בלתי  העצם כלל  ובדרך  ∆¿«¿»≈«¿»»¿ƒ

ולכן  עצמו , העצם ולא מהעצם והארה התפשטות רק הוא בגילוי  שבא ומה

הזו  ההתגלות על  ֿ לבואנאמר  לעתיד  ‰‰e‡"שתהיה ÌBÈ" להורות «
מגילוי . למעלה בהעלם, היא עצמה שמצד  כזו  בחינה התגלות על  שמדובר 

,‰ÏÈlÏ Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ אינו „) שלו  הנעלה שבמובן  ¿«∆∆∆¿≈«««¿»
השלילי  במובן  והעלם חושך  מסמל 

את  ‰CLÁאלא ˙ÈÁa¿ƒ««…∆
'B‡'Ó ‰ÏÚÓlL שלמעלה העלם ∆¿«¿»≈

למעלה (מגילוי  רק לא 'חושך ' והוא

אלא סתם, Ìbמאור  ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«
B‡‰ ÌˆÚÓ,מתגלה לא הוא שגם ≈∆∆»

עניינו  זאת שבכל  אלא לעיל , כמבואר 

שלמעלה  'לילה' ואילו  האור , עצם הוא

האור ' מ'עצם גם נעלה וגילוי , ),מאור 
CLÓpL ÈÙÏ BÓˆÚ CLÁ‰c¿«…∆«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»

ÈeÏÈ‚a מחשיך הוא שאז  למטה ¿ƒ
e‰L‡ומעלים BÓk ÔkLŒÏkÓe)ƒ»∆≈¿∆

BLLa מתגלה אינו  בוודאי  שאז  ¿»¿
וחושך  לילה "ÏÈÏ‰בתור  ‡˜ (ƒ¿»«¿»

,"‡e‰‰ לא מציאותו  כי  העלם לשון  «
ניכרת, ולא CLÓגלוייה L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿»

‰hÓÏ והעלם כ 'לילה' בגילוי  ובא ¿«»
"‰f‰ ‰ÏÈÏ" ‡˜ גילוי לשון  ƒ¿»«¿»«∆

והתגלה  וירד  שנמשך  לאחר  כעת כי 

וניכרת. ברורה כ 'לילה' מציאותו  למטה

‰ÏÈÏ" ,‰ÏÈÏÏ Ú‚BaL ‡l‡∆»∆¿≈«¿«¿»«¿»
"‡e‰‰ והתגלה ירד  שה'לילה' לאחר  «

והעלם  חושך  של  מציאות ‰e‡בתור 
‰hÓÏ במדריגה"‰f‰ ‰ÏÈl"Ó ¿«»ƒ«¿»«∆

יותר  ומעלים מסתיר  ההוא' ו 'לילה

ומבאר . שממשיך  כפי  הזה', מ'לילה

‰ÏÈÏc CLÁ‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«…∆¿«¿»
‡e‰ ,'B‡'Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‰aq‰Â LM‰«…∆¿«ƒ»∆«¿≈∆

,BËeLÙk CLÁ ‰NÚ, כלומר «¬∆…∆ƒ¿
למעלה  הוא העלם בתוך  'לילה' אמנם

אין  כי  של מ'אור ' להעלם הכוונה

שלמעלה  להעלם אלא וחושך  הסתר 

לקולטו  יכולים העיניים שאין  מגילוי 

לרדת  בשביל  נעלית מדי  שיותר  (בחינה

העיניים  אין  אך  אור  שהוא שלמרות בשמש המבט ֿ דרך  על  ולהתגלות

והמקור  השורש הוא הזה הנעלה ההעלם זאת עם אבל  בו ) להביט מסוגלות

חושך  יהיה רבות מדריגות זו  בחינה והשתלשלות ירידת שלאחר  לכך  והסיבה

והסתר , העלם של  השלילי  במובן  ‰‰ÌÏÚכפשוטו , ÔÎÏzÒ‰‰Â »≈«∆¿≈¿«∆¿≈
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יט     

על ֿ ׁשּנע ׂשה  ּכפ ׁשּוט ֹו) ח ׁש) וההס ּתר  ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹההעלם 

"לילה  (ׁשּלמעלה ), הח ׁש עצם  המ ׁשכת  ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹידי

ּג ח ׁש ה ּוא  ׁשּנע ׂשה הה ּוא ", מהח ׁש יֹותר  ד ֹול  ֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

ּבהמ ׁשכה , ׁשּבא  ּכמ ֹו הח ׁש המ ׁשכת  ֿ ידי ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָֹעל 

ה ּוא  ׁשה ּלילה  ה ּוא  ה ּזה " ּד"לילה  ה ּזה ". ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָ"לילה 

לגיל ּוי  [ועד  ּבגיל ּוי ׁשּנר ּגׁש ּד"זה ", ְְְְְְִִִֶֶֶַָּבא ֹופן

"זה " ול ֹומר  ּבאצ ּבע  להרא ֹות  ׁשה ּוא 31ׁשאפ ׁשר  [ ְְְְְְֶֶֶֶֶַַַָ

ּבא ֹופן  ה ּוא  ׁשה ּלילה  ה ּוא  הה ּוא " ו"לילה  ְְְְְֶֶַַַַַָָָלילה ,

לילה . ׁשה ּוא  נר ּגׁש ׁשאין ("ה ּוא "), ְְְְִֵֵֶֶֶַָָּדהס ּתר 

,ÈÚ‰Ïe] הענין מבאר  ה ּנ"ל  ּדב ּדר ּוׁשים  ¿»ƒְְְִִִַַַָָָֹ

הה ּוא " ו"לילה  ה ּזה " ְְְְֶַַַַָָּד"לילה 

רא ּיה  ׁשּיׁשנּה ה ּוא  "יֹום " ּדענין אחר . ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָּבא ֹופן

ּבאלק ּות  ה ּׂשגה  ֿ ּפנים  ֿ ּכל  על  א ֹו מה 32ּֿבאלק ּות  , ֱֱִֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבׁשם  נקרא  אמ ּונה  רק  ּכׁשּיׁשנּה ֿ ּכן ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָּׁשאין

היא  ׁשהאמ ּונה  ה ּוא  ה ּזה " "לילה  וענין ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָ"לילה ".

ּבד ּוגמת  ההתא ּמת ּות , ּובתכלית  ּגד ֹול  ְְְְְְְִִֶַַַַָּבת ֹוקף 

ׁשּכת ּוב  וזה ּו ּדרא ּיה . ליל 33ההתא ּמת ּות  ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשהיה  ּדה ּגיל ּוי ה ּזה , ה ּלילה  ה ּוא  ג ֹו' ְְִִִֶֶַַַַָָָׁשימ ּורים 

ח ׁש ׁשּנת ּבּטל  ּבא ֹופן היה  לא  ("זה ") ְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹאז

ּבגל ּות  היּו עדין ׁשהרי א ּלא 34ה ּלילה , , ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָ

ּגמ ּורה , ּבוּדא ּות  היתה  אז ׁשּלהם  ְְְֱֶֶֶַָָָָָָָָׁשהאמ ּונה 

ׁשה ּגיע ּו ּדזה  ׁשם , [ּומבאר  ּדרא ּיה . ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹּכהוּדאי

עב ֹודתם  ֿ ידי על  ה ּוא  ה ּזה " "לילה  ְְְֲִִֵֶַַַַָָָלבחינת 

ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ּובלבנים . ּבח ֹומר  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַּבמצרים 

ּבזמן  ׁשּגם  ה ּזה ", "לילה  ׁשּיהיה  ׁשּבכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעכ ׁשו,

העמל  ֿ ידי על  ה ּוא  "זה ", ּבחינת  יהיה  ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָה ּגל ּות 
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(31.25 הערה לעיל השגה 32)נסמן בעלי  היו הבית בזמן כי  לילה, בשם הגלות וזמן יום, בשם נק ' הבית שזמן דזהו

בדוגמת  היא ההשגה וגם באלקות, הראי ' ישנה לא הגלות ובזמן באלקות, הראי ' גם אצלם היתה לרגל ובעלייתם גדולה,

מנחם  תורת ואילך. 186 ס "ע  חמ "ג התוועדויות - מנחם תורת בארוכה כמבואר ג), כט , וישב  (תו"א שבשינה המדמה כח 

וש"נ. ואילך. קפט  ס "ע  ניסן המאמרים ספר שם.33)- האמצעי  אדמו"ר ובמאמר בתו"א הובא - מב . יב , ובפרט 34)בא

ממש. בגלות עדיין כשהיו חצות, קודם שהי ' ח ) שם, (בא הק "פ  אכילת גבי  גם כתיב  הזה" "לילה שלשון

    
CLÁ‰ ÌˆÚ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL (BËeLÙk CLÁ)…∆ƒ¿∆«¬∆«¿≈«¿»«∆∆«…∆

(‰ÏÚÓlL),נקרא לעיל  ‰‰e‡",שכאמור  ‰ÏÈÏ" שנפעל חושך  ∆¿«¿»«¿»«
שלמעלה  החושך  עצם של  למטה והירידה מההמשכה CLÁכתוצאה ‡e‰…∆

CLÁ‰Ó ˙BÈ ÏB„b וההסתרCLÁ‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL »≈≈«…∆∆«¬∆«¿≈«¿»««…∆
בעצם  שהוא כפי  ¿BÓkאלא לא

,‰ÎLÓ‰a ‡aL הנקרא החושך ∆»¿«¿»»
."‰f‰ ‰ÏÈÏ" לכך והטעם «¿»«∆

הלילה  הזה', מ'לילה הנמשך  שהחושך 

ומתגלה  יורד  שהוא אינו כפי  למטה,

החושך  כמו  רבה במידה מסתיר 

מ'הלילה  ויורד  שמשתלשל  וההסתר 

כיון  הוא ‰f‰"ההוא', ‰ÏÈÏ"c¿«¿»«∆
ÔÙB‡a ‡e‰ ‰ÏÈl‰L ‡e‰∆««¿»¿∆

,"‰Ê"c,וניכרת גלוייה מציאות ¿∆
ÈeÏÈ‚Ï „ÚÂ] ÈeÏÈ‚a LbpL∆ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ
Úaˆ‡a ˙B‡‰Ï LÙ‡L∆∆¿»¿«¿¿∆¿«

"‰Ê" ÓBÏÂ31,‰ÏÈÏ ‡e‰L [ ¿«∆∆«¿»
‰ÏÈl‰L ‡e‰ "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â¿«¿»«∆««¿»
,("‡e‰") zÒ‰c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿∆¿≈
‰ÏÈÏ ‡e‰L Lb ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»∆«¿»
נרגשת  לא הלילה מציאות וכאשר 

שהוא  ולחשוב לטעות אפשר  ואפילו 

לאמיתו  זה, הרי  חושך יום, דבר , של 

מתורת  לעיל  שמובא כפי  ביותר , גדול 

כפול  והסתר  שהעלם ֿ טוב ֿ שם הבעל 

שיש  בכך  מכירים לא אפילו  כאשר  הוא

לאור . חושך  ושמים הסתר ,

Ï"p‰ ÌÈLecc ,ÈÚ‰Ïe]¿»ƒƒ«¿ƒ««
האמצעי  ואדמו "ר  הזקן  אדמו "ר  של 

"‰f‰ ‰ÏÈÏ"c ÔÈÚ‰ ‡Ó¿…»»ƒ¿»¿«¿»«∆
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â ביניהם וההבדל  ¿«¿»«
הרוחנית  ‡Á.במשמעותו  ÔÙB‡a¿∆«≈

הנזכרים, במאמרים מבואר  »¿ÔÈÚc¿ƒוכך 
"ÌBÈ" וגילוי אור  ‰e‡שעניינו 

dLiLובעולם i‡‰לאדם ∆∆¿»¿ƒ»
˙e˜Ï‡a טובה וקליטה הבנה ∆¡…

מוחשית  ראייה כמו  ÌÈtŒÏkŒÏÚוברורה B‡ הפחות הבנה ‰O‚‰לכל  «»»ƒ«»»
‡e˜Ï‡a32‰eÓ˙שכלית  ˜ dLiLk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó שהיא , ∆¡…«∆≈≈¿∆∆¿»«¡»

כמו  האדם נפש בפנימיות חודר  ולא למעלה יותר  שנשאר  'מקיף' יותר  כוח

השכלית  וההבנה המוחשית "ÏÈÏ‰"הראייה ÌLa ‡˜.העלם שעניינו  ƒ¿»¿≈«¿»

‡e‰ "‰f‰ ‰ÏÈÏ" ÔÈÚÂ של והיתרון  המעלה את שמדגיש ביטוי  ¿ƒ¿««¿»«∆
וההשגה  מההבנה פנימי  ופחות נרגש פחות דבר  היותה שעם ומורה האמונה

‰‰˙‡e˙n˙ומורה  ˙ÈÏÎ˙e ÏB„b Û˜B˙a ‡È‰ ‰eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆»¿«¿ƒ«ƒ¿«¿
והוא  מאוד  חזקה שלו  שהאמונה כזה באופן  בה' מאמין  בטוח והיהודי 

הכי  בצורה האמת שזו  ומאמין 

שום  וללא ספק שום ללא המוחלטת

‰‰˙‡e˙n˙פקפוק, ˙Ó‚e„a¿¿««ƒ¿«¿
‰i‡c דבר רואה אדם שכאשר  כשם ƒ¿ƒ»

בקיומו  לחלוטין  בטוח הוא עיניו  במו 

כלל . ספק שום ללא

e‰ÊÂ במה הפנימי  הפירוש ¿∆
e˙kL33 ט"ו של  הלילה אודות ∆»

ממצרים, ישראל  בני  יציאת יום ניסן ,

‰ÏÈl‰ ‡e‰ 'B‚ ÌÈeÓÈL ÏÈÏ≈ƒƒ««¿»
,‰f‰ הלילה" ואומר  מדייק והכתוב «∆

להורות ‡Êהזה" ‰È‰L ÈeÏÈb‰c¿«ƒ∆»»»
" נאמר  כמו Ê‰(עליו  גילוי  לשון  ," ∆

זה") ואומר  באצבעו  ‰È‰"מראה ‡Ï…»»
,‰ÏÈl‰ CLÁ Ïha˙pL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«≈…∆««¿»

˙eÏ‚a eÈ‰ ÔÈ„Ú È‰L34 ורק ∆¬≈¬«ƒ»¿»
יצאו  הזה" היום "בעצם למחרת

על  נאמר  זאת ובכל  בפועל , ממצרים

הלשון  'לילה' של  שעה באותה מצבם

Ì‰lL"זה", ‰eÓ‡‰L ‡l‡∆»∆»¡»∆»∆
Ê‡'שימורים 'ליל  הנקרא לילה באותו  »

,‰eÓb ˙e‡cÂa ‰˙È‰»¿»¿«»¿»
‰i‡c È‡cÂ‰k נאמר ולכן  ¿«««ƒ¿ƒ»

אמונה  זו  אחד  מצד  כי  הזה", "הלילה

כלל  ובדרך  והשגה הבנה או  ראייה ולא

היא  הראייה ֿ שכן  וכל  והשגה ההבנה

מאשר  פנימי  ויותר  נעלה יותר  עניין 

האמונה  לילה באותו  אבל  האמונה,

ובוודאות  מאד , וחזקה גדולה היתה

אותו  ולכן  מוחשית ראייה ה'לילה'כמו 

'זה  ÌL'.נקרא ‡Óe] במאמרי ¿…»»
הנזכרים, eÚÈb‰Lהחסידות ‰Êc¿∆∆ƒƒ

הלילה  באותו  במצרים ישראל  ‰e‡בני  "‰f‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÈÁÏƒ¿ƒ««¿»«∆
È„ÈŒÏÚ של וההכנה ÌÈÏeההקדמה ÓBÁa ÌÈˆÓa Ì˙„BÚ «¿≈¬»»¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ

והתעלות. זיכוך  בהם שפעלה ÂLÎÚעבודה ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ בזמן ¿«∆∆∆«¿»
‰eÏb˙הזה, ÔÓÊa ÌbL ,"‰f‰ ‰ÏÈÏ" ‰È‰iL È„ÎaL הנמשל ∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«¿»«∆∆«ƒ¿««»
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כ   

קל ֿ ּדא  - "ּבח ֹומר " ה ּתֹורה , ּבעסק  ְְְְִֵֶֶַַַָָָוה ּיגיעה 

הלכתא  ל ּבּון ּדא  - "ּובלבנים " ועל 35ֿוח ֹומר , , ְְְְִִִִֵֶַָָָ

ּבטרד ֹות  וה ּיגיעה  העמל  ֿ ידי על  ֿ זה   ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּדר

לחם  ּתאכל  א ּפי ּבזעת  "ליל 36ה ּפרנסה  ּוכמ ֹו ה , ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ֿ ידי  על  לזה  ׁשה ּגיע ּו מצרים  ּדיציאת  ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַה ּזה "

ּולבנים  ח ֹומר  ּובלבנים , ּבח ֹומר  ְְְֲִִִֵֵֶֶָָעב ֹודתם 

ׁשאמר ּו וזה ּו ע ֹול 37ּכפ ׁשּוטם . עליו המק ּבל  ּכל  ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ארץ   ּדר ע ֹול  מ ּמּנּו מעבירין ה ּפֹורק 38ּתֹורה  וכל  ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּכי  ארץ ,  ּדר ע ֹול  עליו נֹותנין ּתֹורה  ע ֹול  ְִִִֶֶֶֶֶָָָמ ּמּנּו

"לילה  לבחינת  מ ּגיעים  ארץ   ּדר ע ֹול  ֿ ידי על  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּגם 

ּב"ּלילה  (ׁשּבּדר ּוׁשים ) זה  ּפיר ּוׁש ֿ ּפי ועל  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָה ּזה "].

ׁשחסר  ה ּוא  הה ּוא " ּד"לילה  ל ֹומר , צרי ְְִֵֶֶַַַַָָָה ּזה ",

ּפיר ּוׁש ע ֹוד  ל ֹומר  ויׁש האמ ּונה . ּבוּדא ּות  ְְֱֵֵַַַָָָּגם 

"זה " ׁשה ּלׁשֹון הה ּוא ", ו"לילה  ה ּזה " ְְְְֶֶֶַַַַַָָָּב"ּלילה 

ּבגיל ּוי  ה ּוא  ה ּלילה  אם  ה ּלילה . על  קאי ְְְְִִֵַַַַַָָָו"ה ּוא "

ה ּוא  ׁשה ּלילה  א ֹו לילה , ׁשה ּוא  ׁשּנר ּגׁש ְְְִֶֶֶֶַַַָָָ("זה ")

לילה ]. ׁשה ּוא  נר ּגׁש ׁשאין ("ה ּוא ") ְְְְִֵֵֶֶֶַָָּבהס ּתר 

מק ֹומ ֹות ÔeÈÂה ) ּבכ ּמה  המבאר  ֿ ּפי על  39זה  ¿»ְְְִֶַַַָָֹ

ה ּמאמר  ֿ ס ֹוף 40ּבפיר ּוׁש ֿ אין א ֹור  ְֲֵֵַַָ

אין  עד  מ ּטה  ּולמ ּטה  קץ  אין עד  מעלה  ְְְְֵֵֵַַַַַַָָָָלמעלה 

ההת ּפּׁשט ּות  ענין ה ּוא  כ ּו' מ ּטה  ּדלמ ּטה  ְְְְְִִִִַַַַַַָָּתכלית ,

ּומת ּגּלה  מת ּפּׁשט  ׁשה ּוא  ֿ ס ֹוף , אין ּדא ֹור  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַוה ּגיל ּוי

ענין  ה ּוא  כ ּו' מעלה  ּולמעלה  מ ּטה , למ ּטה  ְְְְְִַַַַַַָָָָעד 

ׁשה ּוא  ֿ ס ֹוף , ֿ אין ׁשּבא ֹור  והעל ּיה  ְְְְֲִִֵֶֶַַָָההתע ּלמ ּות 

ּובעיל ּוי  העלם  אחר  ּבהעלם  ּומתע ּלם  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַמתע ּלה 

הענין  ּגם  וה ּנה  מעלה . למעלה  עיל ּוי, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָאחר 

ה ּוא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ּבא ֹור  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו כ ּו' מ ּטה  ְְְִֵֶַַָָּדלמ ּטה 
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ובכ"מ .35) שמות. ר"פ  תו"א א. קנג, ח "ג א. כז, ח "א יט .36)זהר ג, מ "ה.37)בראשית פ "ג "עול 38)אבות שם באבות

ארץ ". דרך "עול רק  הובא הנ"ל ובדרושים ארץ ". דרך ועול (סה"מ 39)מלכות ואילך פי "ג ה'שי "ת לגני  באתי  המשך

ואילך. קפח  ס "ע  תרס "ו המשך עד"ז וראה ואילך). 133 ע ' -40)ה'שי "ת יט  תיקון שם (וראה נז תיקון סוף  תקו"ז ראה

סע "ג. לד, יתרו ז"ח  ב ). מ ,

    
אלוקות  גילוי  בו  שאין  זמן  שהוא כיוון  "Ê‰"ל 'לילה' ˙ÈÁa ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ«∆

כמו  ובוודאות בתוקף אמונה תהיה הזה בזמן  וגם ותוקף גילוי  על  המורה

הראייה, של  והוודאות ÒÚa˜התוקף ‰ÚÈ‚i‰Â ÏÓÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆»»¿«¿ƒ»¿≈∆
,‰Bz‰ הכתוב בלשון  מרומזת התורה בלימוד  שהיגיעה בזוהר  שמובא כפי  «»

עבדו  ישראל  שבני  הפרך  עבודת על 

c‡במצרים  "ÓBÁa" זה ¿∆»
ÓBÁÂŒÏ˜ המידות מי "ג  אחת «»∆

בהם, נדרשת ÌÈÏe"ƒ¿≈ƒ"שהתורה
‡˙ÎÏ‰ ÔeaÏ ‡c 35 ליבון זה »ƒƒ¿¿»

את  מזככת בתורה הזו  והיגיעה ההלכה

אותו  ומביאה "לילה האדם של  למצב

לעיל , כמבואר  ∆∆∆»¿ÊŒCcŒÏÚÂ‰הזה"
‰ÚÈ‚i‰Â ÏÓÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆»»¿«¿ƒ»

‰Òt‰ ˙B„Ëa בתורה ככתוב ¿ƒ¿««¿»»
 ֿ הקדוש גזר  הדעת עץ חטא שלאחר 

בני  כל  ועל  הראשון  אדם על  ֿ הוא ברוך 

הבאים בדורות ‡EÈtהאדם ˙ÚÊa¿≈««∆
ÌÁÏ ÏÎ‡z36 צריך להתפרנס וכדי  …«∆∆

זו  ויגיעה עמל  וגם ולהזיע, להתייגע

כלי  אותו  ועושים האדם את מזככים

ולהגיע יו  לאלוקות להתקרב ראוי  תר 

בזמן  ובוודאות בתוקף בה' לאמונה

‰f‰"הגלות, ‰ÏÈÏ" BÓÎe¿«¿»«∆
ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc לעיל שכמבואר  ƒƒ«ƒ¿«ƒ

"זה" לבחינת שהגיעו  משמעותו 

"לילה" של  במצב eÚÈb‰L∆ƒƒבעודם
ÓBÁa Ì˙„BÚ È„ÈŒÏÚ ‰ÊÏ¿∆«¿≈¬»»¿∆
ÌÈÏe ÓBÁ ,ÌÈÏeƒ¿≈ƒ∆¿≈ƒ

ÌËeLÙk ידי ֿ על  גם פועלים כך  ƒ¿»
בלימוד  וב'לבנים' ב'חומר ' היגיעה

הפרנסה. בטרדות וכן  ∆¿e‰ÊÂהתורה
eÓ‡L37 ז "ל Ïkחכמינו  ∆»¿»

‰Bz ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰«¿«≈»»»
Cc ÏBÚ epnÓ ÔÈÈÚÓ«¬ƒƒƒ∆∆∆

ı‡38 טרדות את ממנו  מסלקים ∆∆
הזה העולם וענייני  «¿ÏÎÂהפרנסה

epnÓ ˜Bt‰ מעצמו‰Bz ÏBÚ «≈ƒ∆»
Èk ,ı‡ Cc ÏBÚ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B¿ƒ»»∆∆∆∆ƒ
ı‡ Cc ÏBÚ È„ÈŒÏÚ Ìb, לעיל כמבואר  הפרנסה, טרדות עול  ««¿≈∆∆∆∆

.["‰f‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÈÁÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒƒ¿ƒ««¿»«∆
ÌÈLecaL) ‰Ê LeÈt ÈtŒÏÚÂ לעיל ‰f‰",הנזכרים ‰ÏÈl"a ( ¿«ƒ≈∆∆«¿ƒ¿«¿»«∆

ישראל  לבני  יש אלוקות על  והעלם 'לילה' של  ובמצב בזמן  שגם הוא שעיקרו 

'הזה', בה', וודאית חזקה ‰e‡אמונה "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ,ÓBÏ CÈ»̂ƒ«¿«¿»«
כזה רוחני  ‰‡eÓ‰מצב ˙e‡cÂa Ìb ÒÁL שהמצב לכך  בנוסף כי  ∆»≈«¿«»»¡»

'הוא' של  במצב אלא ובתוקף בחוזק לא היא האמונה גם והעלם, 'לילה' הוא

לעניין  לעיל  למבואר  (בדומה העלם של  ביטוי  ֿ זה הרי  'הוא' המלה שגם

כפול ). הסתר  אסתיר ', 'הסתר 

LeÈt „BÚ ÓBÏ LÈÂ מלבד ¿≈«≈
הקודמים  «¿»¿ÏÈl"a‰הפירושים

"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â "‰f‰«∆¿«¿»«
ביניהם, ההבדל  «»∆ÔBLl‰Lומשמעות

ÏÚ È‡˜ "‡e‰"Â "‰Ê"∆¿»≈«
‰ÏÈl‰ עצמו‡e‰ ‰ÏÈl‰ Ì‡ . ««¿»ƒ««¿»

LbpL ("‰Ê") ÈeÏÈ‚a וניכר ¿ƒ∆∆ƒ¿»
וגלוייה  ברורה ∆e‰L‡בצורה

‡e‰ ‰ÏÈl‰L B‡ ,‰ÏÈÏ«¿»∆««¿»
ÔÈ‡L ("‡e‰") zÒ‰aLb ¿∆¿≈∆≈ƒ¿»

‰ÏÈÏ ‡e‰L לטעות ואפשר  ∆«¿»
והעלם  לילה זה שאין  ].ולחשוב

‰Ê ÔeÈÂ הנזכר ‰) האחרון  הפירוש ¿»∆
שניכר  לילה הוא הזה" ש"לילה לעיל 

הוא  ההוא" ו "לילה לילה, שהוא ונרגש

לילה  שהוא ונרגש ניכר  שלא לילה

‰nÎa ‡Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó39 בחסידותLeÈÙa ¿¿≈
Ó‡n‰40 בזוהר ‡ŒBשמקורו  ««¬»

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÛBÒŒÔÈ‡ מתעלם ≈¿«¿»«¿»
˜ıומתעלה  ÔÈ‡ „Ú עד גבול  אין  «≈≈

ומתעלה  מתעלם הוא «»¿hÓÏe‰היכן 
‰hÓ האינסופי האלוקי  האור  וכן  «»

ומתגלה  למטה ויורד  ‡ÔÈנמשך  „Ú«≈
˙ÈÏÎz הוא היכן  עד  וגבול  סוף ואין  «¿ƒ

ומתגלה, ונמשך  hÓ‰יורד  ‰hÓÏcƒ¿«»«»
˙eËMt˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ 'eÎƒ¿««ƒ¿«¿

ÛBÒŒÔÈ‡ B‡c ÈeÏÈb‰Â שנמשך ¿«ƒ¿≈
ומאיר , ËMt˙Óויורד  ‡e‰L∆ƒ¿«≈

,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ‰lb˙Óeƒ¿«∆«¿«»«»
ÔÈÚ ‡e‰ 'eÎ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»«¿»ƒ¿«
ŒB‡aL ‰iÏÚ‰Â ˙eÓlÚ˙‰‰«ƒ¿«¿¿»¬ƒ»∆¿
‰lÚ˙Ó ‡e‰L ,ÛBÒŒÔÈ‡≈∆ƒ¿«∆

ÌlÚ˙Óe עצמו את ומסתיר  ‰ÌÏÚומעלים Á‡ ÌÏÚ‰a לאחר ƒ¿«≈¿∆¿≈««∆¿≈
שוב  ומתעלם חוזר  ÏÚÓ‰שמתעלם, ‰ÏÚÓÏ ,ÈeÏÈÚ Á‡ ÈeÏÈÚe¿ƒ««ƒ¿«¿»«¿»

גבול . וללא סוף אין  עד 

ŒÔÈ‡ŒB‡a ‡e‰L BÓk 'eÎ ‰hÓ ‰hÓÏc ÔÈÚ‰ Ìb ‰p‰Â¿ƒ≈«»ƒ¿»ƒ¿«»«»¿∆¿≈
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כי     

ׁשּלפני  הא ֹור  ּכלל ּות  ׁשהרי העלם . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָּבחינת 

ּבעצמ ּות ֹו ה ּכל ּול  א ֹור  ה ּוא  וא ֹור 41ה ּצמצ ּום  , ְְְְִַַַָ

מ ּגיל ּוי  למעלה  ה ּוא  ּבּמא ֹור  ׁשה ּוא 42ה ּכל ּול  וזה  . ְְְִִֶֶַַַָָָ

ה ּגיל ּוי  הרי מ ּטה , למ ּטה  עד  ּומת ּגּלה  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָמת ּפּׁשט 

ה ּקו, (א ֹור  ה ּצמצ ּום  לאחרי מ ּמּנּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָׁשּנמ ׁש

ה ּוא  ה ּסֹובב ) א ֹור  מהא ֹור ואפיל ּו הארה  רק  ֲִֵֵֶַַַָָָ

ּדזה  ּכיון ֿ מק ֹום , מ ּכל  אבל  ה ּצמצ ּום . ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּלפני

ּכח  ה ּוא  כ ּו' מ ּטה  למ ּטה  ה ּוא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ְֵֶַַַָָֹׁשא ֹור 

ּגם  הרי ֿ איןֿס ֹוף , ּדא ֹור  וה ּגיל ּוי ְְְְֲִִֵֵַַַַההת ּפּׁשט ּות 

וכ ּמבאר  ה ּגיל ּוי. ענין ה ּוא  ּבׁשר ׁשֹו, ׁשה ּוא  ְְְְְְִִֶַַַָָֹּכמ ֹו

ההל ּולא ' ה ּוא 43ּב'המ ׁש ּגּופא  ׁשּבעצמ ּות ֹו , ְְְְִֵֶֶַַָָ

ֿ ס ֹוף  ֿ אין ׁשא ֹור  זה  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ּגיל ּוי. ְִִִֵֵֵֶֶֶַַּבבחינת 

אינֹו ּבעצמ ּות ֹו ׁשּגם  ה ּוא  כ ּו' מעלה  למעלה  ְְְְְֵֶַַַַָָה ּוא 

הענינים  ּדׁשני ׁשה ּׁשר ׁש ל ֹומר , ויׁש ּגיל ּוי. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבגדר 

ּבענין  ה ּוא  ה ּזה ", ו"יֹום  הה ּוא " "יֹום  ְְְִֶַַָָּד'יֹום ',

(לאחרי  ּבפ ֹועל  ׁשה ּגיל ּוי כ ּו'. מ ּטה  ְְְֲִִֵֶַַַַַָָּדלמ ּטה 

ה ּגיל ּוי  וכח  ה ּזה ", ּד"יֹום  ה ּׁשר ׁש ה ּוא  ְְְִִֶֶַַַַַֹֹה ּצמצ ּום )

ה ּׁשר ׁש ה ּוא  ה ּצמצ ּום ) (לפני ֿ ס ֹוף  ֿ אין ְְְִִֵֵֶַַֹּדא ֹור 

ּגם  (ׁשּלמעלה  ּדלילה  וה ּׁשר ׁש הה ּוא ". ְְְְְְֶֶַַַַַָָֹּד"יֹום 

כ ּו'. מעלה  ּדלמעלה  ּבענין ה ּוא  הה ּוא ") ְְְְִִִַַַָָָָמ "ּיֹום 

זה p‰Â‰ו) ענינים . ׁשני ּדבצמצ ּום  יד ּוע  ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֶַָָ

[ּובזה  ה ּגיל ּוי ּבׁשביל  ה ּוא  ְְִִִִֶֶַַָׁשה ּצמצ ּום 
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ובכ"מ .41) קפ . ע ' תרס "ו הכלול 42)המשך האור גם גילוי , בגדר אינו שהעצם וכיון העצם. כמו הוא בהעצם הכלול דכל 

א). רח , ח "ב  קונטרסים ק . ע ' תרע "ח  (סה"מ  מגילוי  למעלה הוא 151).43)בו ע ' שם (סה"מ  פט "ז

    
ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ÛBÒ האור של  וההתגלות ההארה עצם כלומר , ¿ƒ«∆¿≈

האינסופי  האור  של  וצמצום העלם של  תוצאה בעצם היא האינסופי  האלוקי 

גבול . eÏÏk˙והבלי  È‰L כללי באופ ‰ÌeˆÓvן  ÈÙlL B‡‰ ∆¬≈¿»»∆ƒ¿≈«ƒ¿
לפני  שהוא כפי  עצמו  האור  את כי  שלו , וההארה ההתפשטות את (המאפשר 

לקבל ) יכולים לא העולמות הצמצום,

B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ B‡ ‡e‰Â41 «»¿«¿
במהותו  כלול  שהוא כפי  האור 

בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ועצמותו 

והגדרה  ו 'ציור ' מציאות שום לו  ואין 

עצמו , B‡naבפני  ÏeÏk‰ B‡Â¿«»«»
האור  ÏÚÓÏ‰מקור  ‡e‰¿«¿»

ÈeÏÈbÓ42‡e‰L ‰ÊÂ האור . ƒƒ¿∆∆
לגילוי  שייך  אינו  במקורו  שהוא שכפי 

‰lb˙Óe ËMt˙Ó ונמשך ויורד  ƒ¿«≈ƒ¿«∆
ÈeÏÈb‰ È‰ ,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú«¿«»«»¬≈«ƒ
ÈÁ‡Ï epnÓ CLÓpL∆ƒ¿»ƒ∆¿«¬≈

Âw‰ B‡) ÌeˆÓv‰ כמבואר «ƒ¿««
הצמצום  שלאחר  וחסידות בקבלה

'הסתלק' ֿ סוף האין  אור  בו  הראשון 

חזר  גבול , בלי  להאיר  מעצמו  ומנע

ֿ סוף  מהאין  והאיר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

אור  והוא דק לקו  הנמשל  מצומצם אור 

ֿ סוף  אין  מאור  הארה הוא שאמנם הקו 

בהארה  מדובר  אבל  הצמצום שלפני 

‰Bqמצומצמת, B‡ eÏÈÙ‡Â«¬ƒ«≈
שם  על  עלמין ' כל  'סובב הנקרא אור 

הוא  כי  בשווה העולמות בכל  שמאיר 

לפי  מצומצם אור  ולא גבול  בלי  אור 

העולמות  ‰‡‰ערך  ˜ ‡e‰ («∆»»
ומצומצמת  ÈÙlLמועטת B‡‰Ó≈»∆ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰ עצמו ֿ סוף האין  האור  ולא «ƒ¿
ההמשכה  עניין  גם שלמעשה ונמצא

ֿ סוף של  האין  אור  על  העלם הוא קץ" אין  עד  מטה "למטה ֿ סוף האין  אור 

ֿ גבול . ÌB˜ÓŒÏkÓ,הבלי  Ï‡העלם אכן  שזהו  Êc‰למרות ÔÂÈk ¬»ƒ»»≈»¿∆
‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡L ומאיר ויורד  ‰e‡נמשך  'eÎ ‰hÓ ‰hÓÏ ∆≈¿«»«»

של  ופעולה ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡c,התגלות ÈeÏÈb‰Â ˙eËMt˙‰‰ Ák…««ƒ¿«¿¿«ƒ¿≈
,BLLa ‡e‰L BÓk Ìb È‰ ושרשו במקורו  הוא זה שכוח כפי  ¬≈«¿∆¿»¿

בפועל  שבא כפי  רק ולא ‰ÈeÏÈbהעליון , ÔÈÚ ‡e‰ גם מזו  וכתוצאה ƒ¿««ƒ
גי  של  פעולה היא למטה מצומצם פעולתו  אור  התגלות שכאמור  (למרות לוי 

'העלם'). נחשבת אכן  ֿ גבול  הבלי  ֿ סוף אין  CLÓ‰'aמאור  ‡nÎÂ¿«¿…»¿∆¿≈
בעל  לקראת ,ÏeÏ‰‰43‡'מאמרי  לפרסום מסר  הריי "צ שהרבי  המאמרים «ƒ»

אין  "אור  בעניין  נרחב ביאור  מופיע (שם נסתלק שבו  היום תש"י  שבט יו "ד 

תכלית") אין  עד  מטה ולמטה קץ אין  עד  מעלה למעלה ¿»¿∆B˙eÓˆÚaLסוף

ÈeÏÈb ˙ÈÁa ‡e‰ ‡Ùeb של ומהותו  שבעצמותו  מבואר  שם »ƒ¿ƒ«ƒ
וכוח  ההעלם כוח וגם ההתפשטות כוח גם קיים בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

ונמשך  נובע (ומזה גופא בעצמותו  שהוא כפי  הגילוי  עניין  הוא ההתפשטות

ֿ סוף  אין  אור  והתגלות הארת תכלית).עניין  אין  עד  מטה ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óלמטה
‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡L ‰Ê Ôk≈∆∆≈

'eÎ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ קץ אין  עד  ¿«¿»«¿»
‡e‰ כזה B˙eÓˆÚaעניין  ÌbL∆«¿«¿

ÈeÏÈb „‚a BÈ‡ נובעת ומזה ≈¿∆∆ƒ
להתעלות  זה כוח פעולת ונמשכת

ולהתעלם.

ÈLc LM‰L ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«…∆ƒ¿≈
,'ÌBÈ'c ÌÈÈÚ‰ כמבואר שהם, »ƒ¿»ƒ¿

‰‰e‡"לעיל , ÌBÈ" התגלות «
היא  עצמה שמצד  'יום' מבחינת

'הוא',למעלה  נקראת ולכן  מגילוי 

והעלם  נסתר  ‰f‰"לשון  ÌBÈ"Â¿«∆
אור  הוא שעניינה יום בחינת גילוי 

גילוי , לשון  'זה' נקראת ולכן  וגילוי 

'eÎ ‰hÓ ‰hÓÏc ÔÈÚa ‡e‰»ƒ¿»ƒ¿«»«»
מושרשות  'יום' של  הבחינות שתי 

נאמר  שעליה ֿ סוף באין  זו  בבחינה

כוח  היינו  תכלית" אין  עד  מטה "למטה

וההתגלות. ÈeÏÈb‰L∆«ƒההתפשטות
האלוקי  האור  (ÈÁ‡Ïשל  ÏÚBÙa¿«¿«¬≈

ÌeˆÓv‰ כמבואר הקו ', 'אור  הארת «ƒ¿
ÌBÈ"cלעיל  LM‰ ‡e‰ («…∆¿

"‰f‰ בפועל וההארה ומההתגלות «∆
"יום (אף  ונמשך  בא מצומצמת) שהיא

וגילוי , אור  ‰ÈeÏÈbהזה", ÁÎÂ¿…««ƒ
ÈÙÏ) ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡c¿≈ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰ מאיר אינו  שאמנם «ƒ¿
אבל  מגילוי  למעלה הוא כי  בעולמות

וההתפשטות  הגילוי  כוח על  ‰‰e‡מדובר  ÌBÈ"c LM‰ ‡e‰ ממנו ) " «…∆¿«
מגילוי . למעלה הוא עצמו  שמצד  האור  ונמשך  ÏÈÏc‰בא LM‰Â¿«…∆¿«¿»

לגמרי  מגילוי  שלמעלה מבחינה ÌBi"Óהתגלות Ìb ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»«ƒ
"‡e‰‰ בגילוי מלבוא ונעלית הצמצום לפני  שהיא כפי  הגילוי  כוח בחינת «

לנבראים  eÎ'בפועל  ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏc ÔÈÚa ‡e‰ האלוקי ) הכוח »ƒ¿»ƒ¿«¿»«¿»
קץ. אין  עד  גבול , ללא ולהתעלם להתעלות

ÌeˆÓˆc Úe„È ‰p‰Â (Â הוא עצמו  שמצד  ֿ סוף האין  האלוקי  האור  ¿ƒ≈»«ƒ¿ƒ¿
ונבראים  לעולמות ומתגלה נמשך  מלהיות ÌÈÈÚ.למעלה ÈL אחד עניין  ¿≈ƒ¿»ƒ

הוא  ‰ÈeÏÈbבצמצום ÏÈLa ‡e‰ ÌeˆÓv‰L ‰Ê אמנם כלומר , ∆∆«ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ
היא  הצמצום מועטת פעולת להארה מוגבל  הבלתי  הגילוי  והעלם האור  מיעוט

כדי  הגילוי , בשביל  היא הצמצום של  והמטרה הכוונה אבל  ומצומצמת
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כב   

ּדוקא  ה ּצמצ ּום  ֿ ידי ׁשעל  זה  ענינים . ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּגּופא 

ּגם  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ּדא ֹור  ה ּגיל ּוי ֿ לבא  לעתיד  ְְִִִֵֶֶַַָָֹיהיה 

ה ּגיל ּוי  יהיה  ה ּצמצ ּום  ֿ ידי ׁשעל  וזה  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּבע ֹולמ ֹות ,

ּגם  ׁשּלמעלה  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ועצמ ּות  ְְְְְִִִֵֶַַַָּדפנימ ּיּות 

ה ּצמצ ּום ] לפני ׁשהאיר  ׁשּבּצמצ ּום 44מהא ֹור  וזה  , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

ׁשאינֹו ֿ ס ֹוף  ֿ אין ּדא ֹור  ה ּׁשלמ ּות  מת ּגּלה  ְְְְִֵֵֵֶַַַָעצמ ֹו

ּכח  ּגם  ל ֹו ויׁש ה ּגיל ּוי ּבענין ֿ וׁשל ֹום  חס  ְְְְְִִֵַַַַַָָֹמ ּוג ּבל 

ׁשני  יׁשנם  ׁשּבּצמצ ּום  ּדזה  ל ֹומר , ויׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָההעלם .

ֿ ס ֹוף , ֿ אין ּדא ֹור  ההעלם  ּבכח  ּכי ה ּוא , - ְְְְִִִֵֵֶַַָֹענינים 

ּכמ ֹו ההעלם  ּכח  מדרגֹות . ׁשּתי ה ּצמצ ּום , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַֹֹׁשר ׁש

ההעלם  ּבכח  זֹו ּדר ּגא  [ׁשּגם  ה ּגיל ּוי לענין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּׁשּי

אבל  ה ּגיל ּוי , מ ּכח  למעלה  היא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ְְְֲִִִֵַַַָָֹּדא ֹור 

ּדה ּצמצ ּום  לגיל ּוי], ׁשּיכת  היא  ֿ מק ֹום  ְְְִִִִֶֶַַָָמ ּכל 

ּכח  ועצם  ה ּגיל ּוי. ּבׁשביל  ה ּוא  זֹו מ ּדר ּגא  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹׁשּנמ ׁש

(ׁש ׁשּנמ ׁשההעלם  ּדה ּצמצ ּום  מ ּגיל ּוי), ּלמעלה  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

זה  א ּלא ) ה ּגיל ּוי, ּבׁשביל  (לא  ה ּוא  זֹו ְְִִִִֶֶַַָָֹמ ּדר ּגא 

ההעלם . ּכח  מת ּגּלה  עצמ ֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹׁשּבּצמצ ּום 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ׁשּׁשני ּבזה  ּבא ּור  לה ֹוסיף  יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵֵֶֶָ

הה ּוא " ("לילה  ּד'לילה ' ְְְְִִַַַָָָָהענינים 

ּבא ֹופן  הם  למ ּטה , ׁשהם  ּכמ ֹו ה ּזה ") ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָו"לילה 

"לילה  ּדלמעלה  ּבׁשר ׁשם , ׁשהם  מ ּכמ ֹו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָהפ ּו

ׁשהם  ּוכמ ֹו ה ּזה ", מ "ּלילה  למעלה  ה ּוא  ְְְְִֵֶֶַַַַָָהה ּוא "

ּד"לילה  (לגריע ּותא ) ההס ּתר  למ ּטה , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָנמ ׁשכים 

ּד"לילה  מההס ּתר  יֹותר  ּגד ֹול  הס ּתר  ה ּוא  ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָהה ּוא "

יׁש ׁשּלמעלה , ּד'לילה ' הענינים  ׁשני ּכי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָה ּזה ",

ההעלם  ּבכח  ה ּנ"ל  ּדרג ֹות  ׁשּתי ׁשהם  ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָֹל ֹומר ,

ההעלם  ּכח  ה ּוא  ה ּזה " "לילה  ֿ ס ֹוף , ֿ אין ְְְֵֵֶֶַַַַָֹּדא ֹור 
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ד.44) ע ' תרס "ו המשך

    
לקבל  יכולים והנבראים שהעולמות כזה גילוי  ויאיר  Ùeb‡שיומשך  ‰Êe]»∆»

הצמצום בעניין  בעקבות שיתאפשר  הגילוי  בשביל  נועד  שהצמצום עצמו  זה

.ÌÈÈÚ ÈL אחד Âc˜‡עניין  ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚL ‰Ê ידו שעל  ¿≈ƒ¿»ƒ∆∆«¿≈«ƒ¿«¿»
בעולמות מתאפשרת  ֿ סוף מהאין  אור  והארת ÏŒ„È˙ÚÏ‡התגלות ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ»…

המשיח  ŒÔÈ‡ŒB‡cבימות ÈeÏÈb‰«ƒ¿≈
ÛBÒ הצמצום לפני  שהוא כפי  עצמו 

˙BÓÏBÚa Ìb האור הארת כי  «»»
ֿ אי  באור  שמקורו  ֿ סוף המצומצם ן 

של  והכשרה הכנה היא הצמצום שלפני 

תהיה  לבוא שלעתיד  לכך  העולמות

עצמו , ֿ סוף מהאין  התגלות בהם

Â נועד שהצמצום בכך  השני  ¿העניין 
הוא  הגילוי  È„ÈŒÏÚLבשביל  ‰Ê∆∆«¿≈
‰È‰È ÌeˆÓv‰ דבר של  בסופו  «ƒ¿ƒ¿∆

˙eÓˆÚÂ ˙eiÓÈÙc ÈeÏÈb‰«ƒƒ¿ƒƒ¿«¿
Ìb ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡≈∆¿«¿»«
ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ È‡‰L B‡‰Ó≈»∆≈ƒƒ¿≈«ƒ¿
אלוקית, הארה בעולמות שיש לאחר  כי 

דבר  של  בסופו  מצומצמת, כי  אף

שיאיר  כך  כדי  עד  יזדככו  העולמות

אלא  הצמצום שלפני  האור  רק לא בהם

ה'עצמות' אור  44Â]גם השני , ¿העניין 
הוא הצמצום ידי  על  ∆Ê‰שנפעל 

BÓˆÚ ÌeˆÓvaL באור לא ∆«ƒ¿«¿
בעניין  אלא הצמצום ידי  על  שמתגלה

עצמו  וההגבלה ההעלם הצמצום,

ŒÔÈ‡ŒB‡c ˙eÓÏM‰ ‰lb˙Óƒ¿«»«¿≈¿≈
ÌBÏLÂŒÒÁ Ïa‚eÓ BÈ‡L ÛBÒ∆≈¿»«¿»

ÈeÏÈb‰ ÔÈÚa שהרי ֿ אין  אור  אם ¿ƒ¿««ƒ
יכול  ואינו  להתגלות רק יכול  סוף

'אין  שאינו  נמצא עצמו , את להגביל 

גבול  בבלי  שמדובר  וכיוון  אמיתי  סוף'

בתכלית  שלם שאינו  ייתכן  לא אמיתי 

הכוחות Ákאלא Âבכל  Ìb BÏ LÈ ¿≈«…«
ÌÏÚ‰‰ את מבטא שהצמצום ונמצא «∆¿≈

ֿ סוף. האין  של  השלימות

ÌeˆÓvaL ‰Êc ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆«ƒ¿
ÌÈÈÚ ÈL ÌLÈ שהצמצום והשני  הגילוי  בשביל  נועד  שהצמצום האחד  ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ

- ֿ סוף האין  של  השלימות את ומגלה ‰‰ÌÏÚמבטא ÁÎa Èk ,‡e‰ƒ¿…««∆¿≈
,ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡c מעלה ("למעלה עצמו  את להעלים ֿ סוף האין  של  הכוח ¿≈
שהוא קץ") אין  B‚„Ó˙.פעולת ומקור LLעד  ÈzL ,ÌeˆÓv‰ …∆«ƒ¿¿≈«¿≈

היא אחת [ÌbLדרגה ÈeÏÈb‰ ÔÈÚÏ CiML BÓk ÌÏÚ‰‰ Ák…««∆¿≈¿∆«»¿ƒ¿««ƒ∆«
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡c ÌÏÚ‰‰ ÁÎa BÊ ‡bc סוף ֿ אין  אור  שבה הדרגה «¿»¿…««∆¿≈¿≈

לגילוי , שייך  אבל  ונבראים) (לעולמות מתגלה לא ÁkÓאכן  ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ…«

,ÈeÏÈb‰ זו ודרגה בפועל  הגילוי  ונמשך  נובע שממנו  מהכוח יותר  נעלית «ƒ
מתגלית לא ÈeÏÈ‚Ï],אכן  ˙ÎiL ‡È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï‡¬»ƒ»»ƒ«∆∆¿ƒ

BÊ ‡bcÓ CLÓpL ÌeˆÓv‰c לגילוי ששייך  כפי  ההעלם ‰e‡כוח ¿«ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¿»
ÈeÏÈb‰ ÏÈLa.Â היא יותר  הנעלית ההעלם, בכוח השנייה ÌˆÚהדרגה ƒ¿ƒ«ƒ¿∆∆

‰ÏÚÓlL) ÌÏÚ‰‰ Ák…««∆¿≈∆¿«¿»
ÈeÏÈbÓ מתגלה שאינו  רק ולא לגמרי  ƒƒ

לגילוי  שייך  אינו  גם אלא ),בפועל 
‡bcÓ CLÓpL ÌeˆÓv‰c¿«ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¿»

(Ï‡נעלית  ‡e‰ BÊ הראשון העניין  …
הוא  שהצמצום זה ÏÈLaƒ¿ƒבצמצום,

(‡l‡ ,ÈeÏÈb‰ השני העניין  «ƒ∆»
BÓˆÚבצמצום  ÌeˆÓvaL ‰Ê∆∆«ƒ¿«¿

ÌÏÚ‰‰ Ák ‰lb˙Ó זה ידי  ועל  ƒ¿«∆…««∆¿≈
ֿ סוף, האין  שלימות ביטוי  לידי  באה

לעיל . כמבואר 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ לעיל המבואר  לפי  ¿«ƒ∆
של  הפנימית המשמעות אודות

הזה" ו "לילה ההוא" "לילה המושגים

ביניהם  e‡aוההבדל  ÛÈÒB‰Ï LÈ≈¿ƒ≈
'‰ÏÈÏ'c ÌÈÈÚ‰ ÈML ‰Êa»∆∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿«¿»
‰ÏÈÏ"Â "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ")«¿»«¿«¿»

‰hÓÏ Ì‰L BÓk ("‰f‰ כפי «∆¿∆≈¿«»
האלוקית  להתגלות מתייחסים שהם

הוא  הזה" ש"לילה ונבראים בעולמות

ו "לילה  ונרגש שניכר  והסתר  העלם

וחמור  גדול  והסתר  העלם הוא ההוא"

מכירים  שלא כך  כדי  עד  יותר 

והסתר , העלם שהוא ≈‰Ìומרגישים
L BÓkÓ CeÙ‰ ÔÙB‡a שני ¿∆»ƒ¿∆

ב'לילה' אלה ÌLLaמושגים Ì‰≈¿»¿»
באלוקות, למעלה «¿»¿ÏÚÓÏcƒ‰ומקורם

"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" העלם בחינת «¿»«
מגילוי  ÏÚÓÏ‰שלמעלה ‡e‰¿«¿»

יותר  ‰f‰"נעלה ‰ÏÈl"Ó בחינת ƒ«¿»«∆
ומתגלה, לגילוי  שייך  שכן  העלם

,‰hÓÏ ÌÈÎLÓ Ì‰L BÓÎe¿∆≈ƒ¿»ƒ¿«»
‡˙eÚÈ‚Ï) zÒ‰‰, כחיסרון «∆¿≈ƒ¿ƒ»

השלילי  ˙BÈבמובן  ÏB„b zÒ‰ ‡e‰ "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c וחמור ) ¿«¿»«∆¿≈»≈
‰f‰",יותר  ‰ÏÈÏ"c zÒ‰‰Ó להתפלא יש ולכאורה לעיל , כמבואר  ≈«∆¿≈¿«¿»«∆

להיפך  זה הרי  ולמטה הזה', מ'הלילה נעלה ההוא' 'הלילה שלמעלה כך  על 

הוא בזה הביאור  אלא ההוא' מ'הלילה נעלה הזה' ÈLו 'הלילה Èkƒ¿≈
˙B‚c ÈzL Ì‰L ,ÓBÏ LÈ ,‰ÏÚÓlL '‰ÏÈÏ'c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«¿»∆¿«¿»≈«∆≈¿≈¿»
Ák ‡e‰ "‰f‰ ‰ÏÈÏ" ,ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡c ÌÏÚ‰‰ ÁÎa Ï"p‰««¿…««∆¿≈¿≈«¿»«∆…«

,("‰f‰") ÈeÏÈbÏ CiML ("‰ÏÈÏ") ÌÏÚ‰‰ בסדר שאמנם «∆¿≈«¿»∆«»¿ƒ«∆
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כג     

וכיון  ("ה ּזה "), ל ּגיל ּוי  ׁשּׁשּי ְְְִֵֶֶַַַָָָ("לילה ")

ּבׁשביל  ה ּוא  זֹו מ ּדר ּגא  ׁשּנמ ׁש ְְְְִִִִִֶֶַַָָׁשה ּצמצ ּום 

וההס ּתר  (ההעלם  ה "ּלילה " לכן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָה ּגיל ּוי,

ּבגיל ּוי  ׁשּנר ּגׁש ּד"זה ", ּבא ֹופן ה ּוא  ְְְְְִִֶֶֶֶַָָׁשּלמ ּטה )

ה ּוא  לגיל ּוי מביא  ׁשההעלם  זה  ּכי לילה . ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשה ּוא 

ה ּצּמא ֹון   ּדר ֿ [ועל  ההעלם  ּכׁשּנר ּגׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּדוקא 

יֹותר  ׁשה ּוא  (לילה ) ה ּגל ּות  ׁשּבזמן ְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹלאלק ּות 

ה ּבית  ֿ ידי 45מ ּבזמן על  ה ּבא  ה ּגיל ּוי ׁשה ּוא  , ְְִִִִֵֶַַַַַַָ

ההעלם  ׁשּנר ּגׁש ֿ ידי על  ּדוקא  ׁשּזה ּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָההעלם ,

ּכח  עצם  ה ּוא  הה ּוא " ו"לילה  ּדה ּגל ּות ]. ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָֹוההס ּתר 

ּדה ּצמצ ּום  ל ּגיל ּוי, מ ּׁשּיכ ּות  ׁשּלמעלה  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָההעלם 

ה ּגיל ּוי, ּבׁשביל  (לא  ה ּוא  זֹו מ ּדר ּגא  ְְְִִִִִֶַַָָֹׁשּנמ ׁש

ה "ּלילה " ולכן ההעלם , ּכח  מת ּגּלה  ׁשּבֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹא ּלא )

ה ּוא  ּדה ּצמצ ּום , זה  מענין ה ּנמ ׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשּלמ ּטה 

העלם  ׁשה ּוא  נר ּגׁש ׁשאין ּד"ה ּוא ", ְְְְִֵֵֶֶֶֶָּבא ֹופן

ּבעב ֹודת  א ּלה  ענינים  ׁשני ׁשּבין והחיל ּוק  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָוהס ּתר .

ה ּגל ּות , ח ׁש) ּבּלילה  ׁשהעב ֹודה  ה ּוא , - ְֲֶֶַַַָָָָָָָֹהאדם 

מ ּצד  ה ּזה ) ע ֹולם  ּדכלל ּות  הח ׁש ֿ זה   ּדר ֿ ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹועל 

ה ּתׁשּוקה  היא  ה ּגיל ּוי ׁשּבׁשביל  ְְְִִִִִֶַַַָה ּצמצ ּום 

ּבּלילה  והעב ֹודה  ה ּלילה . מח ׁש לצאת  ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוה ּצּמא ֹון

היא  ההעלם , ּכח  מת ּגּלה  ׁשּבּצמצ ּום  זה  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹמ ּצד 

ה ּלילה  ּדח ׁש ּבּׁשר ׁש וכ ּו' עצמ ֹו,ההת ּבֹוננּות  ְְְְְְִֶֶַַַַַָֹֹ

העצמי. ּבהעלם  ה ּוא  ְְְִֵֶֶַַָָׁשּׁשר ׁשֹו

זה e‰ÊÂז) -  ה ּמל ׁשנת  נדדה  הה ּוא  "ּבּלילה  ¿∆ְְְֶֶֶַַַַַָָָ

ה ּוא  הה ּוא " ּד"לילה  ע ֹולם ", ׁשל  ְְְֶַַַָָמל ּכֹו

ה ּׁשר ׁש ּכי ," ה ּמל ׁשנת  "נדדה  להיֹות  ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּגרם 

"לילה  מ ּבחינת  ה ּוא  ׁשּלמ ּטה  הה ּוא " ְְְְְִִֶַַַַַָָָּד"לילה 

ּד"יֹום  מההעלם  ׁשּלמעלה  ּדלמעלה , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָהה ּוא "

ועל ֿ ה ּזה ". ּד"לילה  מההעלם  ואפיל ּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָהה ּוא ",

ּכל  ּבמ ׁש נפ ׁש ּבמסיר ּות  אז עמד ּו ׁשּיׂשראל  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָידי
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הזה' 'הלילה מבחינת נעלית מגילוי  שלמעלה ההוא' 'לילה בחינת המדריגות

לגילוי  שייכת הזה' 'הלילה בחינת מהותה מצד  ÌeˆÓv‰Lאבל  ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«ƒ¿
"‰ÏÈl"‰ ÔÎÏ ,ÈeÏÈb‰ ÏÈLa ‡e‰ BÊ ‡bcÓ CLÓpL∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ«ƒ»≈««¿»
LbpL ,"‰Ê"c ÔÙB‡a ‡e‰ (‰hÓlL zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰)«∆¿≈¿«∆¿≈∆¿«»¿∆¿∆∆ƒ¿»

‰Ê Èk .‰ÏÈÏ ‡e‰L ÈeÏÈ‚a¿ƒ∆«¿»ƒ∆
‡ÈÓ ÌÏÚ‰‰L דבר של  בסופו  ∆«∆¿≈≈ƒ

ÈeÏÈ‚Ï הוא העלם שלכאורה למרות ¿ƒ
הגילוי , LbpLkהיפך  ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿∆ƒ¿»

ÔB‡nv‰ CcŒÏÚÂ] ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆∆«ƒ»
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ˙e˜Ï‡Ï∆¡…∆ƒ¿««»
ÔÓÊaÓ ˙BÈ ‡e‰L (‰ÏÈÏ)«¿»∆≈ƒƒ¿«

˙Èa‰45,אלוקות גילוי  היה כאשר  ««ƒ
‡e‰L שבא הצימאון והגילוי  עצמו  ∆

ממנו בעקבותיו  ÈeÏÈb‰«ƒוכתוצאה
e‰fL ,ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡a‰«»«¿≈«∆¿≈∆∆
ÌÏÚ‰‰ LbpL È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈∆ƒ¿»«∆¿≈

[˙eÏb‰c zÒ‰‰Â לילה' ולכן  ¿«∆¿≈¿«»
ששייך  ההעלם כוח למעלה, הזה'

הזה' 'לילה בחינת את מביא לגילוי ,

מורגש. העלם «¿»¿ÏÈÏ"Â‰למטה,
ÌÏÚ‰‰ Ák ÌˆÚ ‡e‰ "‡e‰‰«∆∆…««∆¿≈
,ÈeÏÈbÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»¿ƒ
BÊ ‡bcÓ CLÓpL ÌeˆÓv‰c¿«ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¿»
,ÈeÏÈb‰ ÏÈLa ‡Ï) ‡e‰…ƒ¿ƒ«ƒ
Ák ‰lb˙Ó BaL (‡l‡∆»∆ƒ¿«∆…«
"‰ÏÈl"‰ ÔÎÏÂ ,ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿»≈««¿»
‰Ê ÔÈÚÓ CLÓp‰ ‰hÓlL∆¿«»«ƒ¿»≈ƒ¿»∆

,ÌeˆÓv‰c נועד שלא הצמצום ¿«ƒ¿
כוח  התגלות והוא הגילוי  בשביל 

הוא  המדריגות שבסדר  למרות ההעלם,

הצמצום  מעניין  יותר  נעלה עניין 

שבמהותו  כיוון  אך  הגילוי , שבשביל 

הנמשך  ה'לילה' מגילוי , למעלה הוא

e‰"c‡",ממנו  ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿
ÌÏÚ‰ ‡e‰L Lb ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»∆∆¿≈

zÒ‰Â גדול העלם זה הרי  ולמעשה ¿∆¿≈
הזה'. 'לילה של  מההעלם יותר 

ÌÈÈÚ ÈL ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰Â¿«ƒ∆≈¿≈ƒ¿»ƒ
‰l‡ הוא שהצמצום  (האחד  בצמצום ≈∆

מגלה  שהצמצום והשני  הגילוי  בשביל 

השורש  שהם ֿ סוף האין  כוח את

ביטוי  לידי  בא שהוא כפי  ההוא') ו 'לילה הזה' ל 'לילה Ì„‡‰ ˙„BÚa«¬«»»»
‰„BÚ‰L ,‡e‰'ה את עובד  והסתר ÏÈla‰שהיהודי  העלם של  בזמן  ∆»¬»««¿»

אלוקות  ÌÏBÚעל  ˙eÏÏÎc CLÁ‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ ,˙eÏb‰ CLÁ)…∆«»¿«∆∆∆«…∆ƒ¿»»
‰f‰ הרוחנית האלוקות על  ומסתיר  מעלים הוא גשמי  עולם vÓ„שבתור  ( «∆ƒ«

˙‡ˆÏ ÔB‡nv‰Â ‰˜eLz‰ ‡È‰ ÈeÏÈb‰ ÏÈLaL ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒƒ«¿»¿«ƒ»»≈
‰ÏÈl‰ CLÁÓ היהודי את מעורר  הגילוי  בשביל  שנועד  הצמצום כי  ≈…∆««¿»

מהחושך  לצאת להשתוקק ה' העובד 

לגילוי . ולבוא «¬«¿BÚ‰Â„‰והצמצום
‰ÏÈla של ומצב במעמד  ה' עבודת ««¿»

והסתר  ÌeˆÓvaLהעלם ‰Ê „vÓƒ«∆∆«ƒ¿
‡È‰ ,ÌÏÚ‰‰ Ák ‰lb˙Óƒ¿«∆…««∆¿≈ƒ

LMa 'eÎÂ ˙eBa˙‰‰ ומקור «ƒ¿¿¿«…∆
BÓˆÚ ‰ÏÈl‰ CLÁc שהוא כפי  ¿…∆««¿»«¿

באלוקות, ‰e‡למעלה BLML∆»¿
ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰a מגילוי שלמעלה «∆¿≈»«¿ƒ

יותר  נעלית עבודה והיא לגמרי ,

מתחבר  האדם בה כי  לגילוי  מהשאיפה

בחינה  עם התבוננות, ֿ ידי  על  ומתקשר ,

בעצמו . ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש אצל  עצמית

e‰ÊÂ (Ê בו הפסוק של  הפנימי  התוכן  ¿∆
המאמר  ‰‰e‡פותח ‰ÏÈla"««¿»«

BkÏÓ ‰Ê  CÏn‰ ˙L ‰„„»¿»¿««∆∆∆«¿
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ,"ÌÏBÚ ÏL∆»¿«¿»«
הנקראת  הנעלית האלוקית הבחינה

הם  שהדברים (שכפי  ההוא" "לילה

כפול , הסתר  של  לשון  זה הרי  למטה

בשורש  אבל  לגריעותא, וחושך  לילה

בחינת  על  מדובר  למעלה הדברים

שייך  שאינו  עד  מגילוי  שלמעלה העלם

באריכות) לעיל  כמבואר  ‰e‡לגילוי ,
˙L ‰„„" ˙BÈ‰Ï ÌbL∆»«ƒ¿»¿»¿«

"CÏn‰ למעלה 'שינה' תהיה שלא «∆∆
ÏÈÏ"c‰כביכול , LM‰ Èkƒ«…∆¿«¿»

‰hÓlL "‡e‰‰ שהוא כפי  «∆¿«»
מצבם  שהיה כפי  מאוד , ומסתיר  מעלים

אחשורוש, בימי  ישראל  בני  ‰e‡של 
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿»«

,‰ÏÚÓÏc והסתר העלם על  שמורה ƒ¿«¿»
ביותר  הנעלה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰במובן 

,"‡e‰‰ ÌBÈ"c ÌÏÚ‰‰Ó≈«∆¿≈¿«
‰ÏÈÏ"c ÌÏÚ‰‰Ó eÏÈÙ‡Â«¬ƒ≈«∆¿≈¿«¿»

"‰f‰.באריכות לעיל  כמבואר  «∆
Ê‡ e„ÓÚ Ï‡NiL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»≈»¿»

השלילי  במובן  ההוא' 'לילה הנחות ומצב המעמד  LÙלמרות ˙eÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆
„vÓ ‰˙È‰ Ì‰lL 'LÙ ˙eÈÒÓ'‰L ,‰M‰ Ïk CLÓa¿∆∆»«»»∆«¿ƒ∆∆∆»∆»¿»ƒ«
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כד   

מ ּצד  היתה  ׁשּלהם  נפ ׁש' ׁשה 'מסיר ּות  ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָה ּׁשנה ,

אחר 46ההס ּתר  ּבמק ֹום  המבאר   ּדר ֿ 47[ועל  ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ה ּוא  נפ ׁש' ה 'מסיר ּות  ּכח  ּגיל ּוי ה ּגל ּות  ְְִִִֶֶֶַַַַָֹׁשּבזמן

ּבחינת  (ּבגיל ּוי) נמ ׁש ה ּבית ], מ ּבזמן ְְְְִִִִִִֵַַַַָיֹותר 

ּדלמ ּטה . הה ּוא " ּב"ּלילה  ּדלמעלה  הה ּוא " ְְְְְִִַַַַַַַָָָָ"לילה 

הה ּוא  ּב"ּבּלילה  ה ּפיר ּוׁשים  ּדׁשני ה ּקׁשר  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזה ּו

ענין  ּגֹורם  הה ּוא " ׁש"ּלילה  ," ה ּמל ׁשנת  ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָנדדה 

ׁשנת  נדדה  הה ּוא  "ּבּלילה  ּׁשּכת ּוב  (ּומה  ְְְֵֶַַַַַַָָָָָה ּׁשינה 

"ּבּלילה  ׁשהיה  ּדהגם  ה ּנס , להד ּגיׁש ה ּוא  " ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָה ּמל

וׁש"ּלילה  ( ה ּמל ׁשנת  נדדה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָהה ּוא ",

זה  ּכי ," ה ּמל ׁשנת  "נדדה  להיֹות  ּגרם  ְְְִִֶֶֶַַַַָָָהה ּוא "

ּכמ ֹו ה ּוא  ה ּׁשינה  ענין ּגֹורם  הה ּוא " ְְְִֵֵֶַַַַָָׁש"ּלילה 

ּבֹו ׁשּנמ ׁש ֿ ידי על  אבל  עצמ ֹו, מ ּצד  ְְְֲִִֵֶֶַַַָָׁשה ּוא 

הרי  ּדלמעלה , הה ּוא " "לילה  ּבחינת  ְְְְְֲִִֵַַַַָָָׁשר ׁשֹו,

." ה ּמל ׁשנת  "נדדה  להיֹות  ּגֹורם  ה ּוא  ְְְְִֵֶֶַַַַָָָא ּדר ּבה ,

ה ּוא LÈÂח ) " ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  לה ֹוסיף , ¿≈ְְְְִֶֶַַָָ

הה ּוא " מ "ּלילה  ּגם  יֹותר  ְְְִֵַַַַָָלמעלה 

ּגֹורם  רק  ה ּוא  הה ּוא " [ו"לילה  ְְְְֵֶַַַַָָׁשּלמעלה 

ה ּוא , והענין .[" ה ּמל ׁשנת  "נדדה  ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָלהמ ׁשכת 

ׁשּבא ֹור ֿ ה ּגיל ּוי וכח  ההעלם  ּכח  ו'לילה ', ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹּד'יֹום '

לאחרי  ּגם  ולכן, ענינים . ׁשני הם  ֿ ס ֹוף , ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָאין

ּב"ּלילה המ ׁשכ  ּדלמעלה  הה ּוא " "לילה  ּבחינת  ת  ְְְְְְִִַַַַַַַַָָָָ

יֹותר , [וע ֹוד  לילה  נׁשאר  ה ּוא  ּדלמ ּטה , ְְְְִִֵַַַַָָהה ּוא "

ּכח  ה ּוא  ּבֹו ׁשּנמ ׁש זה  ּכי הה ּוא "], ְְִִֶֶַַַָָֹ"לילה 

ּבנֹוגע  ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ה ּגיל ּוי. ּכח  ולא  ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹההעלם 

ה ּׁשנה , ּכל  ּבמ ׁש נפ ׁש ּבמסיר ּות  ׁשעמד ּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָלזה 

מ ּצד  ּבאה  ׁשּלהם  נפ ׁש' ׁשה 'מסיר ּות  ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדכיון

ההס ּתר  ֿ ידי ׁשעל  ז), סעיף  לעיל  (ּכּנזּכר  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָההס ּתר 

מ ּגיל ּוי  ׁשּלמעלה  ּדנׁשמה  ההעלם  ל ּכח ֹות 48מתע ֹורר  (ּכ ֿ (ּכל  ׁשּי זה  אין , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
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קיב .46) ע ' תרפ "ז סה"מ  ואילך),47)ראה קפז ע ' תרמ "ח  (סה"מ  תרמ "ח  בטרוניא בא הקב "ה אין ד"ה בארוכה ראה

תרפ "ד  (סה"מ  ואילך סי "ב  ה'תש"ט ) ישנה אני  (וד"ה תרפ "ד משכני  ד"ה ואילך). רנח  ע ' תרפ "ה (סה"מ  ואילך ס "ב  תרפ "ה

ועוד. בתחלתו. אידיש בסה"מ  בטרוניא בא הקב "ה אין ד"ה ואילך). 119 ע ' ה'תש"ט  ואילך. רצב  בהנסמן 48)ע ' ראה

הקודמת. בהערה

    
zÒ‰‰46 נפש למסירות אותם עורר  עצמו  [CcŒÏÚÂוההסתר  «∆¿≈¿«∆∆

Á‡ ÌB˜Óa ‡Ó‰47˙eÏb‰ ÔÓÊaL גילוי אין  כאשר  דוקא «¿…»¿»«≈∆ƒ¿««»
כך  כל  גבוהות בדרגות איננה באלוקות וההשגה ההבנה וגם ÈeÏÈbƒאלוקות

˙Èa‰ ÔÓÊaÓ ˙BÈ ‡e‰ 'LÙ ˙eÈÒÓ'‰ Ák ראו כאשר כולם …««¿ƒ∆∆≈ƒƒ¿«««ƒ
שבו  בזמן  דווקא כי  בגלוי , אלוקות

חלשים  הם והרגש השכל  כוחות

נפש' ה'מסירות כוח מתעורר  יחסית,

תוקף  נפש'ועל ],ביתר  ה'מסירות ידי 

‰ÏÈÏ" ˙ÈÁa (ÈeÏÈ‚a) CLÓƒ¿»¿ƒ¿ƒ««¿»
‰ÏÚÓÏc "‡e‰‰ העצמי ההעלם «ƒ¿«¿»

ֿ סוף  האין  ‰‰e‡"של  ‰ÏÈl"a««¿»«
‰hÓÏc. וההסתר ההעלם בתוך  ƒ¿«»

ÌÈLeÈt‰ ÈLc Lw‰ e‰ÊÂ¿∆«∆∆ƒ¿≈«≈ƒ
˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"a¿««¿»«»¿»¿«

,"CÏn‰ אחד ÏÈl"L‰פירוש «∆∆∆«¿»
"‡e‰‰ וגדול כפול  והסתר  העלם «

‰ÈM‰ ÔÈÚ ÌBb,למעלה ≈ƒ¿««≈»
"ÏÈla‰כביכול  e˙kM ‰Óe)«∆»««¿»

‡e‰ "CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰«»¿»¿««∆∆
‰È‰L Ì‚‰c ,Òp‰ LÈb„‰Ï¿«¿ƒ«≈«¬«∆»»

"‡e‰‰ ‰ÏÈla" הייתה כן  ואם ««¿»«
למעלה, 'שינה' להיות «ŒÏkÓƒצריכה

(CÏn‰ ˙L ‰„„ ÌB˜Ó»»¿»¿««∆∆
השני  ‰‰e‡"והפירוש ‰ÏÈl"LÂ¿∆«¿»«

˙L ‰„„" ˙BÈ‰Ï Ìb»«ƒ¿»¿»¿«
"CÏn‰ הפירושים שני  שלכאורה «∆∆

המאמר  תוכן  פי  על  אבל  הפכיים, הם

בזה  זה קשורים Ê‰הם Èkƒ∆
ÔÈÚ ÌBb "‡e‰‰ ‰ÏÈl"L∆«¿»«≈ƒ¿«
‡e‰L BÓk ‡e‰ ‰ÈM‰«≈»¿∆

שלמטה  וההעלם »vÓƒ„ה'לילה'
BÓˆÚ, והסתר העלם אכן  שהוא «¿

Ba CLÓpL È„ÈŒÏÚ Ï‡¬»«¿≈∆ƒ¿»
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÈÁa ,BLL»¿¿ƒ««¿»«
‡e‰ ,‰ac‡ È‰ ,‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»¬≈«¿«»

העליון  הוא' BÈ‰Ï˙'לילה ÌBb≈ƒ¿
,"CÏn‰ ˙L ‰„„" עניין היפך  »¿»¿««∆∆

השינה.

‰„„"c ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Á¿≈¿ƒ¿»¿»

˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ "CÏn‰ ˙L, מאד נעלית שהיא באלוקות מדריגה ¿««∆∆¿«¿»≈
ÏÚÓlL‰למעלה  "‡e‰‰ ‰ÏÈl"Ó Ìb לעיל כמבואר  מעלתו  כל  עם «ƒ«¿»«∆¿«¿»

"„„‰באריכות  ˙ÎLÓ‰Ï ÌBb ˜ ‡e‰ "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â]¿«¿»««≈¿«¿»«»¿»
"CÏn‰ ˙L מהגורם יותר  נעלית התוצאה ].אבל  ¿««∆∆

,'‰ÏÈÏ'Â 'ÌBÈ'c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿»«¿»
ÌÏÚ‰‰ Ák(לילה)ÈeÏÈb‰ ÁÎÂ …««∆¿≈¿…««ƒ

‰Ì(יום) ,ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡aL∆¿≈≈
ÌÈÈÚ ÈL.שוניםÌb ,ÔÎÏÂ ¿≈ƒ¿»ƒ¿»≈«

˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ÈÁ‡Ï¿«¬≈«¿»«¿ƒ«
‰ÏÚÓÏc "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«ƒ¿«¿»

,‰hÓÏc "‡e‰‰ ‰ÏÈl"a גם ««¿»«ƒ¿«»
יש  וההסתר  ההעלם שבתוך  לאחר 

כיוון  נעלה, מאד  ממקור  וגילוי  המשכה

סוף  סוף ההעלם, מכוח המשכה שזו 

‡e‰שלמטה ההוא' »¿‡Lƒה'לילה
˙BÈ,בגדר  „BÚÂ] ‰ÏÈÏ שנשאר «¿»¿≈
Ê‰בגדר  Èk ,["‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«ƒ∆

Ba CLÓpL סוף ֿ מהאין  מלמעלה ∆ƒ¿»
Ák ‡ÏÂ ÌÏÚ‰‰ Ák ‡e‰…««∆¿≈¿……«

.ÈeÏÈb‰«ƒ
‰ÊÏ Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿∆
CLÓa LÙ ˙eÈÒÓa e„ÓÚL∆»¿ƒ¿ƒ∆∆¿∆∆

,‰M‰ Ïk עניין זה היה שאמנם »«»»
של  המשכה ופעל  והמשיך  מאוד  נעלה

ההוא' eÈÒÓ'‰L˙'לילה ÔÂÈÎc¿≈»∆«¿ƒ
„vÓ ‰‡a Ì‰lL 'LÙ∆∆∆»∆»»ƒ«
(Ê ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ kÊpk) zÒ‰‰«∆¿≈«ƒ¿»¿≈¿ƒ
וחושך , 'לילה' של  מצב מתוך 

הייתה  נפש המסירות של  וההתעוררות

‰‰zÒכיוון  È„ÈŒÏÚL שהיה ∆«¿≈«∆¿≈
אחשורוש  ‰‰ÌÏÚבימי  BÚ˙Óƒ¿≈«∆¿≈

ÈeÏÈbÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÓLc48 ƒ¿»»∆¿«¿»ƒƒ
מלמעלה  נמשך  (ולכן  רגילים במצבים

העצמי  האלוקי  ההעלם מבחינת

מגילוי ), CiLשלמעלה ‰Ê ÔÈ‡≈∆«»
,ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ (CkŒÏk)»««…«¿ƒ
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כה     

לאחרי  (ּגם  היּו ה ּגל ּויים  ל ּכח ֹות  ּובנֹוגע  ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָֹה ּגל ּויים ,

הה ּוא " ּד"לילה  ּבמ ּצב  ֿ נפ ׁש') ועל 49ֿה 'מסיר ּות  . ְְְְְִֶֶַַַַַָָ

ּבּמאמר  המבאר   אין 50ּדר ה ּׁשינה  ׁשּבעת  ּדזה  ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבד ּוגמת  ה ּוא  זה  על  זה  ה ּכח ֹות  מעלת  ְְֲִֶֶַַַַַָֹניּכר 

ׁשּׁשם  ה ּנפ ׁש, ּבעצם  ּכל ּולים  ׁשהם  ּכמ ֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹה ּכח ֹות 

ׁשּיׁש מ ּובן, ּומ ּזה  ּבה ׁשואה . הם  ה ּכח ֹות  ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹּכל 

ה ּכח ֹות  מתע ּלים  ּדוקא  ׁשאז ּבׁשינה , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹמעלה 

ל ּכח ֹות  ׁשּיכת  אינּה זֹו ׁשּמעלה  א ּלא  ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלמק ֹורם ,

ה ּגל ּויים  ּבּכח ֹות  ואדר ּבה , (ּגיל ּויים ), ְְְְִִִִַַַַַָֹה ּגל ּויים 

נדדה  הה ּוא  ׁש"ּבּלילה  וזה  וח ּסר ֹון. ּגרע ֹון ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָנע ׂשה 

ענין  ה ּוא  " ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  ," ה ּמל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָׁשנת 

ה ּוא  ֿ איןֿס ֹוף  ׁשא ֹור  מ ּזה  ה ּנמ ׁשכים  ְִִִִִֵֶֶַַָה ּגיל ּויים 

ה ּוא  ה ּגיל ּוי), (קו ּתכלית  אין עד  מ ּטה  ְְִִֵַַַַַַָָלמ ּטה 

ה ּנ"ל  ּבּדר ּוׁש וכ ּמבאר  וגיל ּוי. ּדהעלם  ְְְְְְִִֵֶַַַַַָֹהח ּבּור 

נדדה  הה ּוא  ׁש"ּבּלילה  ּדזה  האמצעי, ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָלאדמ ֹו"ר 

אחת  ׁשעינֹו ה ּצבי ּכמ ׁשל  ה ּוא  " ה ּמל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַׁשנת 

קמ ּוצה  אחת  ועינֹו והעלם 51ּפת ּוחה  ּגיל ּוי , ְְְְְִֵֵֶַַָָ

ּדׁשני  הח ּבּור  אז ׁשהיה  ּדזה  ׁשם , ּומבאר  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּביחד .

ּגיל ּוי  היה  ׁשאז לפי ה ּוא  וגיל ּוי ּדהעלם  ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָההפכים 

וה ּגיל ּוי  ההעלם  העצמ ּות , ׁשּלג ּבי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָהעצמ ּות ,

אחר  ּבמק ֹום  וכ ּמבאר  הפכים . ּדזה 52אינם  ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹ

להאיר , ׁשּלא  ּוביכל ּתֹו להאיר  ּביכל ּתֹו ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹׁשהעצמ ּות 

ׁשּכת ּוב ׁשני  ּדמה  ל ֹומר  ויׁש אחד . ענין הם  הם  ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ֿ ידי  על  נע ׂשה  " ה ּמל ׁשנת  ׁש"ּנדדה  ּדזה  ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבּמאמר 

ה ּׁשנה , ּכל  ּבמ ׁש ּדיׂשראל  נפ ׁש' ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָה 'מסיר ּות 

אז, ׁשהיתה  העצמ ּות  להמ ׁשכת  ּגם  היא  ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָה ּכּונה 
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בשעת 49) שגם בהערות, 818 ע ' ח "ג לקו"ש וראה ובכ"מ ). פי "ח . (תניא קדה"ש על נפשו מוסר שבקלים קל גם שהרי 

שכשבא  (32 (ע ' העבודה בקונטרס  ממ "ש לזה סתירה ואין הוא. שבקלים קל ועדיין מצוה, באיזו יזהר שלא אפשר המס "נ

משא"כ  בכללות, הוא שם המדובר כי  - ממש אחר אדם נעשה כו' מזה ניצל מהשי "ת סיבה ומאיזה בפו"מ  מס "נ לידי 

ד"לילה  בהמצב  ונשאר וחושך, לילה הוא שהגלות ההרגש בו פועל זה שאין ועאכו"כ פרטית. במצוה לזהירות בנוגע 

ועצ "ע . .51 שבהערה תו"א וראה ואילך).50)ההוא". 6 ע ' שם (סה"מ  ג סעיף  ה'ש"ת וראה 51)דשנת ספ "ח . שהש"ר

מאמר  המשך שם בתו"א שמביא מזה ולהעיר בפורים. שהי ' הנס  לענין זה הובא - ד קטז, מג"א ובתו"א א. יד , זח "ב 

שאין "בשעה שם דאין המדרש זה ענין שגם - עכ"פ " אחת בעינו עליהם מביט  הוא הקב "ה, של רצונו עושין ישראל

במס "נ. שעמדו אף  דפורים, הנס  לענין שם מובא רצונו, א.52)עושין שמו, ח "ב  קונטרסים סה"מ  קפח . ע ' תרס "ו המשך

ובכ"מ .

    
בגלוי  היא ופעולתם להם מודע שהאדם והרגש השכל  »≈¿Ú‚Beכוחות

vÓa ('LÙŒ˙eÈÒÓ'‰ ÈÁ‡Ï Ìb) eÈ‰ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ«…«¿ƒ»«¿«¬≈«¿ƒ∆∆¿«»
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c49. כפול והסתר  גלות בתוך  ונשארו  ¿«¿»«

Ó‡na ‡Ó‰ CcŒÏÚÂ50 בלי' ֿ המתחיל  הרבי דיבור  של  ההוא' לה ¿«∆∆«¿…»««¬»
‡ÔÈהריי "צ  ‰ÈM‰ ˙ÚaL ‰Êc¿∆∆¿≈«≈»≈

‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙BÁk‰ ˙ÏÚÓ kÈƒ»«¬««…∆«∆
שהאדם  בשעה הכוחות ממצב בשונה

והכוחות  מהרגש נעלה שהשכל  ער 

החיצוניים הפנימיים  מהכוחות נעלים

הלאה, Ó‚e„a˙וכן  ‡e‰ של המצב ¿¿«
˙BÁk‰ האדם נפש Ì‰Lשל  BÓk «…¿∆≈

ÌML ,LÙp‰ ÌˆÚa ÌÈÏeÏk¿ƒ¿∆∆«∆∆∆»
‰‡ÂL‰a Ì‰ ˙BÁk‰ Ïk,אחת »«…≈¿«¿»»

על  הנעלים הכוחות של  והיתרון 

כיוון הכוחות  מורגש לא הנחותים

מוגדרים  לא הכוחות הנפש שבעצם

והשוואה fÓe‰עדיין . דימיון  שיש ƒ∆
לכוחות  השינה בעת הנפש כוחות בין 

הנפש  בעצם שהם כפי  «ÔeÓ,הנפש
‰ÈLa ‰ÏÚÓ LiL מצב לעומת ∆≈«¬»¿≈»

ער , אדם השינה Ê‡Lשבו  בעת ∆»
˙BÁk‰ ÌÈlÚ˙Ó ‡˜Âc«¿»ƒ¿«ƒ«…

ÌB˜ÓÏ בשונה) בנפש ושורשם ƒ¿»
ער  האדם כאשר  הכוחות של  מהמצב

יציאה  של  בכיוון  הם הכוחות שאז 

חוץ, כלפי  ÏÚnL‰מהנפש ‡l‡∆»∆«¬»
BÊ השינה בעת הנפש בכוחות שיש

ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ ˙ÎiL dÈ‡≈»«∆∆«…«¿ƒ
˙BÁka ,‰a„‡Â ,(ÌÈÈeÏÈb)ƒƒ¿«¿«»«…
ÔBqÁÂ ÔBÚb ‰NÚ ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ«¬∆≈»¿ƒ»
שרואים  כמו  לגריעותא, ההוא' 'לילה

הנפש  כוחות השינה שבעת במוחש

פועלים. אינם הגלויים

‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"L ‰ÊÂ¿∆∆««¿»«»¿»
˙L ‰„„"c ,"CÏn‰ ˙L¿««∆∆¿»¿»¿«

CÏn‰,עולם של  מלכו  ,"ÌÈÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ‡e‰ אלקיים אורות של  «∆∆ƒ¿««ƒƒ
ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰hÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡L ‰fÓ ÌÈÎLÓp‰«ƒ¿»ƒƒ∆∆≈¿«»«»«≈

ÌÏÚ‰c eaÁ‰ ‡e‰ ,(ÈeÏÈb‰ Â˜) ˙ÈÏÎz של מצב (שנשאר  «¿ƒ««ƒ«ƒ¿∆¿≈
העלם) ההוא", ה'שינה').ÈeÏÈ‚Â"בלילה ונפסקה "נדדה" זה עם (ויחד  ¿ƒ

Ï"p‰ Leca ‡nÎÂ¿«¿…»«¿««
‰Êc ,ÈÚˆÓ‡‰ "BÓ„‡Ï¿«¿»∆¿»ƒ¿∆
˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"L∆««¿»«»¿»¿«

‡e‰ "CÏn‰ ז "ל חכמינו  כדברי  «∆∆
‰vבמדרש ÏLÓkÈ שאפילו ƒ¿««¿ƒ

את  עוצם הוא אין  ישן  שהוא בשעה

אלא לגמרי  ‡Á˙עיניו  BÈÚL∆≈««
‰ˆeÓ˜ ˙Á‡ BÈÚÂ ‰Áe˙t51, ¿»¿≈««¿»

‡Óe .„ÁÈa ÌÏÚ‰Â ÈeÏÈbƒ¿∆¿≈¿««¿»≈
ÌL, האמצעי È‰L‰אדמו "ר  ‰Êc »¿∆∆»»
Ê‡" המלך שנת ש"נדדה בשעה »

ÌÈÎÙ‰‰ ÈLc eaÁ‰«ƒƒ¿≈«¬»ƒ
Ê‡L ÈÙÏ ‡e‰ ÈeÏÈ‚Â ÌÏÚ‰c¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ∆»

˙eÓˆÚ‰ ÈeÏÈb ‰È‰ עצמותו »»ƒ»«¿
בעצמו , ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ומהותו 

˙eÓˆÚ‰ Èa‚lL מכל שנעלה ∆¿«≈»«¿
'גילוי ', או  'העלם' של  הגדרה

ÌÈ‡ ÈeÏÈb‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«ƒ≈»
ÌB˜Óa ‡nÎÂ .ÌÈÎÙ‰¬»ƒ¿«¿…»¿»

Á‡52 בחסידות‰Êc «≈¿∆
È‡‰Ï BzÏÎÈa ˙eÓˆÚ‰L∆»«¿ƒ»¿¿»ƒ
Ì‰ÈL ,È‡‰Ï ‡lL BzÏÎÈeƒ»¿∆…¿»ƒ¿≈∆

„Á‡ ÔÈÚ Ì‰ היכולת עניין  ≈ƒ¿»∆»
כוחות  שני  ולא הכול , של  והשלימות

שונים.

e˙kL ‰Óc ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«∆»
˙L ‰„„p"L ‰Êc Ó‡na««¬»¿∆∆»¿»¿«
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ "CÏn‰«∆∆«¬»«¿≈
Ï‡NÈc 'LÙ ˙eÈÒÓ'‰«¿ƒ∆∆¿ƒ¿»≈
‡È‰ ‰ek‰ ,‰M‰ Ïk CLÓa¿∆∆»«»»««»»ƒ
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï Ìb«¿«¿»«»«¿
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כו   

ולכן, ה ּנׁשמה , מעצם  ּבאה  נפ ׁש מסיר ּות  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכי

העצמ ּות . המ ׁשיכ ּו נפ ׁש' ה 'מסיר ּות  ֿ ידי ְְְְִִִֵֶֶַַַָעל 

ּבּמאמר LÈÂט ) המבאר  עם  זה  ּדעל 53ֿלק ּׁשר  ¿≈ְְְֲִֵֶַַַַַָָֹ

ח ּבּור  נע ׂשה  " ה ּמל ׁשנת  ׁש"ּנדדה  ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָידי

ׁשּלמעלה  הא ֹור  ׁשּגם  ה ּפנימי, עם  ְְְִִִִֶֶַַַַַָָה ּמּקיף 

ּכי  ּבפנימ ּיּות , נמ ׁש (מ ּקיף ) ְְְְְִִִִִִִֵַַָמה ׁשּתל ׁשל ּות 

[ּדמ ּקיף  והעלם  ּגיל ּוי ה ּוא  ּופנימי ּדמ ּקיף  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹה ּׁשר ׁש

ֿ ידי  על  ׁשּנמ ׁש וה ּפנימי ה ּגיל ּוי, מ ּצד  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָה ּוא 

המ ׁשכת  ֿ ידי ועל  ההעלם ], מ ּצד  ה ּוא  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָצמצ ּום 

נתח ּבר  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  אז, ׁשהיתה  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעצמ ּות 

ּדמ ּקיף  הח ּבּור  ּגם  נע ׂשה  וה ּגיל ּוי, ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָההעלם 

לכלל  ּכללית  יׁשּועה  נמ ׁש ֿ זה  ֿ ידי ועל  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּופנימי.

יֹותר 54יׂשראל  ׁשּיכ ּות  יׁש ה ּמּקיף  ּדבבחינת  , ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ

את  המן ׁשע ׂשה  ּדזה ּו מ ּׁשם , לק ּבל  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָל ּקליּפֹות 

א ּמה  חמ ׁשים  ּגב ֹוּה לק ּבל 55העץ  עצמ ֹו ׁשהג ּביּה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

(מ ּקיף ), מה ׁשּתל ׁשל ּות  ׁשּלמעלה  ה ּנּו"ן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָמ ּׁשער 

נע ׂשה  ּבפנימ ּיּות , ה ּמּקיף  ׁשּנמ ׁש ֿ ידי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָועל 

ויקר " וׂשׂשֹון וׂשמחה  א ֹורה  היתה  ,56"ל ּיה ּודים  ְְְְְִִִַָָָָָָ

לנּו ּתהיה  .57ּכן ְִֵֶָ

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

(53.(10 ע ' ה'ש"ת (סה"מ  ה' המאמר.54)סעיף  וחותם בסיום אדמו"ר מו"ח  כ"ק  יד.55)לשון ה, טז.56)אסתר ח , שם

במוצש"ק .57) היא דפורים שהקביעות (תש"נ) זו לשנה במיוחד ושייך ההבדלה. נוסח 

    
Ê‡ ‰˙È‰L בני עמדו  שבה נפש המסירות ידי  על  ונפעל  נמשך  זה שגם ∆»¿»»

הגזירה, תקופת כל  לאורך  ÌˆÚÓישראל  ‰‡a LÙ ˙eÈÒÓ Èkƒ¿ƒ∆∆»»≈∆∆
˙eÓˆÚ‰ eÎÈLÓ‰ 'LÙ ˙eÈÒÓ'‰ È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏÂ ,‰ÓLp‰«¿»»¿»≈«¿≈«¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»«¿

לעצם  יתברך .כי  עצמותו  את להמשיך  כוח יש הנשמה

‡Ó‰ ÌÚ ‰Ê M˜Ï LÈÂ (Ë¿≈¿«≈∆ƒ«¿…»
Ó‡na53 הריי "צ הרבי  של  הנזכר  ««¬»

˙L ‰„„p"L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆»¿»¿«
ÛÈwn‰ eaÁ ‰NÚ "CÏn‰«∆∆«¬»ƒ««ƒ

ÌÚ,ÈÓÈt‰ בחסידות כמבואר  ƒ«¿ƒƒ
בדרך  ומתגלה נמשך  האלוקי  האור 

ש'סובב' מוגבל  בלתי  אור  'מקיף'

והנבראים, העולמות מעל  ו 'מקיף'

ומצומצם  מוגבל  אור  שהוא ו 'פנימי '

ובנבראים  בעולמות המתלבש

ה'מקיף' האור  כלל  ובדרך  בפנימיותם.

ובנבראים  בעולמות ונמשך  יורד  לא

מיוחדים  ובזמנים בעניינים אבל  בגלוי ,

כך  ועל  בפנימיות, מאיר  ה'מקיף'

המלך " שנת ש"נדדה שבשעה מבואר 

עם  ה'מקיף' של  וייחוד  חיבור  נעשה

ÏÚÓlL‰ה'פנימי ' B‡‰ ÌbL∆«»∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Ó'השתלשלות 'סדר  ≈ƒ¿«¿¿

והמשכת  ירידת של  הרגיל  הסדר  הוא

שהוא  למטה מלמעלה האלוקי  האור 

בדרך  נמשך  זה ובסדר  והדרגה בסדר 

שעה  באותה אבל  פנימי , אור  כלל 

שלמעלה  השתלשלות'האור  מ'סדר 

CLÓ (ÛÈwÓ) והאיר «ƒƒ¿»
LM‰ Èk ,˙eiÓÈÙa העליון ÈeÏÈbוהמקור  ‡e‰ ÈÓÈÙe ÛÈwÓc ƒ¿ƒƒƒ«…∆¿«ƒ¿ƒƒƒ

ÌÏÚ‰Â לעיל האמורים האלוקיים הכוחות גבול ,[ÛÈwÓcשני  הבלי  הארת ¿∆¿≈¿«ƒ
מעולמות  vÓ„למעלה ‡e‰ כוחÈeÏÈb‰, סוף ֿ הארת ÈÓÈt‰Âשבאין  ƒ««ƒ¿«¿ƒƒ

המוגבל  ˆÌeˆÓהאור  È„ÈŒÏÚ CLÓpL האלוקי האור  ‰e‡ומיעוט ∆ƒ¿»«¿≈ƒ¿
„vÓכוחÌÏÚ‰‰ סוף ֿ ‰eÓˆÚ˙שבאין  ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚÂ ,[ ƒ««∆¿≈¿«¿≈«¿»«»«¿

Ê‡ ‰˙È‰L,הנס תוקף והתחיל  המלך " שנת "נדדה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰כאשר  ∆»¿»»∆«¿≈∆
,ÈÓÈÙe ÛÈwÓc eaÁ‰ Ìb ‰NÚ ,ÈeÏÈb‰Â ÌÏÚ‰‰ aÁ˙ƒ¿«≈«∆¿≈¿«ƒ«¬»««ƒ¿«ƒ¿ƒƒ

(מקיף). והגילוי  (פנימי ) ההעלם ומקור  שורש

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ עצמותו המשכת והייתה המלך " שנת CLÓש"נדדה ¿«¿≈∆ƒ¿«
Ï‡NÈ ÏÏÎÏ ˙ÈÏÏk ‰ÚeLÈ54ÛÈwn‰ ˙ÈÁc שהיא , כפי  ¿»¿»ƒƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ«««ƒ

השתלשלות, מסדר  למעלה עצמה, eÎiL˙מצד  LÈ˙BtÈÏwÏ ˙BÈ ≈«»≈«¿ƒ
המעלימים  הקדושה היפך  של  הכוחות

שהקליפה  כשם האלוקות על  ומסתירים

הפרי  על  ÌMÓמסתירה Ïa˜Ï שפע ¿«≈ƒ»
סדר  מה'פנימי ', (בשונה וחיות

השפעה  אין  שממנו  השתלשלות,

‡˙לקליפות), ÔÓ‰ ‰NÚL e‰Êc¿∆∆»»»»∆
ıÚ‰ מרדכי את עליו  לתלות שרצה »≈

‰n‡ ÌÈLÓÁ dBb55 »«¬ƒƒ«»
ÚMÓ Ïa˜Ï BÓˆÚ dÈa‚‰L∆ƒ¿ƒ««¿¿«≈ƒ««
‰ÏÚÓlL Ô"ep‰«∆¿«¿»

,(ÛÈwÓ) ˙eÏLÏzL‰Ó ספירת ≈ƒ¿«¿¿«ƒ
לחמישים  מחולקת העליונה הבינה

'שערים'. המכונות דרגות

שישנם  בגמרא ז "ל  חכמינו  אמרו 

למשה  ניתנו  וכולם בינה שערי  חמישים

'ותחסרהו  שנאמר  אחת, חסר  רבינו 

בפטירתו  שרק ואמרו  מאלוקים' מעט

שנקבר  בכך  כנרמז  הנו "ן  לשער  זכה

ספירת  לגבי  (וגם בו " "נו "ן  נבו , בהר 

שהאדם  נאמר  ימים מ"ט שהיא העומר 

השער  עד  בעבודתו  להגיע מסוגל 

משפיעים  הנו "ן  שער  ואת המ"ט,

ומבואר  השבועות) בחג  מלמעלה

באלוקות  שלמעלה וחסידות בקבלה

ממנה  ההשפעה שבאמצעותם 'שערים' חמישים העליונה הבינה בספירת יש

נעלה  הכי  שהוא הנו "ן  משער  השפעה אין  כלל  ובדרך  ונמשכת, יורדת

'סדר  פי  על  שזהו  אלא השערים, לקבל מחמישים רצה והמן  השתלשלות'

חיות  לקבל  יכולה שהקליפה וכאמור  השתלשלות, מסדר  מלמעלה השפעה

מהפנימי , מאשר  יותר  ‰ÛÈwnמה'מקיף' CLÓpL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«««ƒ
,˙eiÓÈÙa ואז המן  מחשבת ‰È˙‰התבטלה ÌÈ„e‰iÏ" ‰NÚ ƒ¿ƒƒ«¬»«¿ƒ»¿»

"˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰B‡56eÏ ‰È‰z Ôk ,57. »¿ƒ¿»¿»ƒ»≈ƒ¿∆»
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כז

ב"ה.

תורה  – חיים "תורת אדמו"ר מו"ח כ"ק ופירש  היא. ונצחיית היא חיים תורת חלקי' לכל תורתנו
ענינים  וכמה הכלל. בחיי שכן ומכל הפרט בחיי יומיים", היום בחיים ואחת אחד לכל הוראה הנותנת

dpey`xשבתורה dtwyday שאנו למצב או אלה, בימינו המעשיים לחיים שייכות להם שאין לדמות יש ,
בדקות  אם ההוה, למצב דוגמא בהם גם למצוא יש העיון אחרי הנה עתה, בו וללמוד 1נמצאים להיפך, או

תעשה  פן לך השמר או ועשה, קום להפועל: בהנוגע מוחלטים וציווים ברורות הוראות אלו .2מענינים

בזה. הנדפס להמאמר בנוגע הוא וכן

בפועל" והמצות התורה בקיום נפש "במסירת לעמוד בחזקה הוא מבלי 3דורש – החנוך על וביחוד
ועולל  נסתר שונא "הוא המתנקם עם להתחשב ומבלי בגלוי" הלוחם שונא "הוא האויב עם להתחשב

החוק". מגדר יוצא שהוא הנקמה בענין  . . עלילות

בית  של תנוקות עתה שיעשום או רבן, בית של תינוקות להיות שימשיכו אלו, תנוקות אשר, ומבטיח,
אויב  שישבית הוא הוא וחנוכם למודם הנה – והערמות התחבולות וההפחדות הגזירות כל למרות רבן

לגאולה. יזכו זו נפש מסירת ידי על ואדרבה, אלו ומתנקם

הנלחמים  מתנקמים אם בגלוי הנלחמים אויבים אם כאלו, נמצאים ומדינה מדינה בכל הנה עתה גם
גדולים  אין קטנים אין "אם אחז כמטרת והמטרה בתינוקות, השליטה היא אחת כוונתם אבל בתחבולות,

בעולם". שכינתו משרה הקב"ה אין . . תורה אין . . חכמים אין . . תלמידים אין . .

ע"י אשר עתה, גם הובטח כן zgוכאז ila dcnrde ytp zxiqnd החינוך ובענין ומצות התורה בקיום
יועילו, לא מאלקות" ח"ו ולהדיחם מישראל תורה ח"ו "שתשכח והגזירות התחבולות כל הנה בפרט,

צדיקים". כולם ועמך להיות ו"היסוד בישראל" ומופתים "לאותות יהיו והילדים

ידי  על בימינו במהרה שתבוא והאמיתית, השלימה לגאולה ידה על לזכות זו נפש מסירת כח וגדול
צדקנו. משיח

Ô‰‡Ò¯Â‡È˘ ÌÁÓ

.`"yiz'd y"c` 'f

.i.p ,oilwexa
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ביאור 1) [189 ע' תשי"א [סה"מ סי"א במאמר ראה – לדוגמא
ואחד. אחד בכל בדקות – קריא רחמנא מחתרתא אפום גנבא ענין

[קנט,2) (בתניא אחרון בקונטרס שכתב ממה סתירה לזה אין
יהיו  ולא היו שלא הלכות שיש ההלכות, פרטי להבין ד"ה ב])

וזה  – פשוטו מידי יוצא והלכה מקרא אין כי – במציאות לעולם
במציאות. לעולם יהי' שלא אפשר

לקמן 3) המובא כן .[182 ע' תשי"א [סה"מ ס"ג במאמר
מהמאמר. הוא כפולות במירכאות

.346 ע' חי"א לקו"ש .178 ע' תשי"א בסה"מ נדפסה
תתקמ. אגרת ח"ד שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש

:dfa qtcpd xn`nd'ע תשי"א (סה"מ זו שנה פורים קונטרס
שליט"א  אדמו"ר כ"ק כותב המכתב בתחילת ואילך). 180

(בהערה):

כ"ק  באשר כי זו, שנה נדפס לא שבט ליו"דֿי"ג "קונטרס
עד  קונטרס – לגני (באתי מאמר בעצמו קבע אדמו"ר מו"ח
הסתלקותו, יום הוא שבט ליו"ד ואילך]) 111 ע' תש"י [סה"מ
אנו  שלו ההילולא וביום בזה. לשנות המלך אחרי יבוא מי הרי

גופא". זה במאמר ולהעמיק ללמוד אלא לנו אין

   

ולכן, ה ּנׁשמה , מעצם  ּבאה  נפ ׁש מסיר ּות  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכי

העצמ ּות . המ ׁשיכ ּו נפ ׁש' ה 'מסיר ּות  ֿ ידי ְְְְִִִֵֶֶַַַָעל 

ּבּמאמר LÈÂט ) המבאר  עם  זה  ּדעל 53ֿלק ּׁשר  ¿≈ְְְֲִֵֶַַַַַָָֹ

ח ּבּור  נע ׂשה  " ה ּמל ׁשנת  ׁש"ּנדדה  ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָידי

ׁשּלמעלה  הא ֹור  ׁשּגם  ה ּפנימי, עם  ְְְִִִִֶֶַַַַַָָה ּמּקיף 

ּכי  ּבפנימ ּיּות , נמ ׁש (מ ּקיף ) ְְְְְִִִִִִִֵַַָמה ׁשּתל ׁשל ּות 

[ּדמ ּקיף  והעלם  ּגיל ּוי ה ּוא  ּופנימי ּדמ ּקיף  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹה ּׁשר ׁש

ֿ ידי  על  ׁשּנמ ׁש וה ּפנימי ה ּגיל ּוי, מ ּצד  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָה ּוא 

המ ׁשכת  ֿ ידי ועל  ההעלם ], מ ּצד  ה ּוא  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָצמצ ּום 

נתח ּבר  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  אז, ׁשהיתה  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעצמ ּות 

ּדמ ּקיף  הח ּבּור  ּגם  נע ׂשה  וה ּגיל ּוי, ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָההעלם 

לכלל  ּכללית  יׁשּועה  נמ ׁש ֿ זה  ֿ ידי ועל  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּופנימי.

יֹותר 54יׂשראל  ׁשּיכ ּות  יׁש ה ּמּקיף  ּדבבחינת  , ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ

את  המן ׁשע ׂשה  ּדזה ּו מ ּׁשם , לק ּבל  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָל ּקליּפֹות 

א ּמה  חמ ׁשים  ּגב ֹוּה לק ּבל 55העץ  עצמ ֹו ׁשהג ּביּה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

(מ ּקיף ), מה ׁשּתל ׁשל ּות  ׁשּלמעלה  ה ּנּו"ן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָמ ּׁשער 

נע ׂשה  ּבפנימ ּיּות , ה ּמּקיף  ׁשּנמ ׁש ֿ ידי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָועל 

ויקר " וׂשׂשֹון וׂשמחה  א ֹורה  היתה  ,56"ל ּיה ּודים  ְְְְְִִִַָָָָָָ

לנּו ּתהיה  .57ּכן ְִֵֶָ
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(53.(10 ע ' ה'ש"ת (סה"מ  ה' המאמר.54)סעיף  וחותם בסיום אדמו"ר מו"ח  כ"ק  יד.55)לשון ה, טז.56)אסתר ח , שם

במוצש"ק .57) היא דפורים שהקביעות (תש"נ) זו לשנה במיוחד ושייך ההבדלה. נוסח 

    
Ê‡ ‰˙È‰L בני עמדו  שבה נפש המסירות ידי  על  ונפעל  נמשך  זה שגם ∆»¿»»

הגזירה, תקופת כל  לאורך  ÌˆÚÓישראל  ‰‡a LÙ ˙eÈÒÓ Èkƒ¿ƒ∆∆»»≈∆∆
˙eÓˆÚ‰ eÎÈLÓ‰ 'LÙ ˙eÈÒÓ'‰ È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏÂ ,‰ÓLp‰«¿»»¿»≈«¿≈«¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»«¿

לעצם  יתברך .כי  עצמותו  את להמשיך  כוח יש הנשמה

‡Ó‰ ÌÚ ‰Ê M˜Ï LÈÂ (Ë¿≈¿«≈∆ƒ«¿…»
Ó‡na53 הריי "צ הרבי  של  הנזכר  ««¬»

˙L ‰„„p"L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆»¿»¿«
ÛÈwn‰ eaÁ ‰NÚ "CÏn‰«∆∆«¬»ƒ««ƒ

ÌÚ,ÈÓÈt‰ בחסידות כמבואר  ƒ«¿ƒƒ
בדרך  ומתגלה נמשך  האלוקי  האור 

ש'סובב' מוגבל  בלתי  אור  'מקיף'

והנבראים, העולמות מעל  ו 'מקיף'

ומצומצם  מוגבל  אור  שהוא ו 'פנימי '

ובנבראים  בעולמות המתלבש

ה'מקיף' האור  כלל  ובדרך  בפנימיותם.

ובנבראים  בעולמות ונמשך  יורד  לא

מיוחדים  ובזמנים בעניינים אבל  בגלוי ,

כך  ועל  בפנימיות, מאיר  ה'מקיף'

המלך " שנת ש"נדדה שבשעה מבואר 

עם  ה'מקיף' של  וייחוד  חיבור  נעשה

ÏÚÓlL‰ה'פנימי ' B‡‰ ÌbL∆«»∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Ó'השתלשלות 'סדר  ≈ƒ¿«¿¿

והמשכת  ירידת של  הרגיל  הסדר  הוא

שהוא  למטה מלמעלה האלוקי  האור 

בדרך  נמשך  זה ובסדר  והדרגה בסדר 

שעה  באותה אבל  פנימי , אור  כלל 

שלמעלה  השתלשלות'האור  מ'סדר 

CLÓ (ÛÈwÓ) והאיר «ƒƒ¿»
LM‰ Èk ,˙eiÓÈÙa העליון ÈeÏÈbוהמקור  ‡e‰ ÈÓÈÙe ÛÈwÓc ƒ¿ƒƒƒ«…∆¿«ƒ¿ƒƒƒ

ÌÏÚ‰Â לעיל האמורים האלוקיים הכוחות גבול ,[ÛÈwÓcשני  הבלי  הארת ¿∆¿≈¿«ƒ
מעולמות  vÓ„למעלה ‡e‰ כוחÈeÏÈb‰, סוף ֿ הארת ÈÓÈt‰Âשבאין  ƒ««ƒ¿«¿ƒƒ

המוגבל  ˆÌeˆÓהאור  È„ÈŒÏÚ CLÓpL האלוקי האור  ‰e‡ומיעוט ∆ƒ¿»«¿≈ƒ¿
„vÓכוחÌÏÚ‰‰ סוף ֿ ‰eÓˆÚ˙שבאין  ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚÂ ,[ ƒ««∆¿≈¿«¿≈«¿»«»«¿

Ê‡ ‰˙È‰L,הנס תוקף והתחיל  המלך " שנת "נדדה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰כאשר  ∆»¿»»∆«¿≈∆
,ÈÓÈÙe ÛÈwÓc eaÁ‰ Ìb ‰NÚ ,ÈeÏÈb‰Â ÌÏÚ‰‰ aÁ˙ƒ¿«≈«∆¿≈¿«ƒ«¬»««ƒ¿«ƒ¿ƒƒ

(מקיף). והגילוי  (פנימי ) ההעלם ומקור  שורש

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ עצמותו המשכת והייתה המלך " שנת CLÓש"נדדה ¿«¿≈∆ƒ¿«
Ï‡NÈ ÏÏÎÏ ˙ÈÏÏk ‰ÚeLÈ54ÛÈwn‰ ˙ÈÁc שהיא , כפי  ¿»¿»ƒƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ«««ƒ

השתלשלות, מסדר  למעלה עצמה, eÎiL˙מצד  LÈ˙BtÈÏwÏ ˙BÈ ≈«»≈«¿ƒ
המעלימים  הקדושה היפך  של  הכוחות

שהקליפה  כשם האלוקות על  ומסתירים

הפרי  על  ÌMÓמסתירה Ïa˜Ï שפע ¿«≈ƒ»
סדר  מה'פנימי ', (בשונה וחיות

השפעה  אין  שממנו  השתלשלות,

‡˙לקליפות), ÔÓ‰ ‰NÚL e‰Êc¿∆∆»»»»∆
ıÚ‰ מרדכי את עליו  לתלות שרצה »≈

‰n‡ ÌÈLÓÁ dBb55 »«¬ƒƒ«»
ÚMÓ Ïa˜Ï BÓˆÚ dÈa‚‰L∆ƒ¿ƒ««¿¿«≈ƒ««
‰ÏÚÓlL Ô"ep‰«∆¿«¿»

,(ÛÈwÓ) ˙eÏLÏzL‰Ó ספירת ≈ƒ¿«¿¿«ƒ
לחמישים  מחולקת העליונה הבינה

'שערים'. המכונות דרגות

שישנם  בגמרא ז "ל  חכמינו  אמרו 

למשה  ניתנו  וכולם בינה שערי  חמישים

'ותחסרהו  שנאמר  אחת, חסר  רבינו 

בפטירתו  שרק ואמרו  מאלוקים' מעט

שנקבר  בכך  כנרמז  הנו "ן  לשער  זכה

ספירת  לגבי  (וגם בו " "נו "ן  נבו , בהר 

שהאדם  נאמר  ימים מ"ט שהיא העומר 

השער  עד  בעבודתו  להגיע מסוגל 

משפיעים  הנו "ן  שער  ואת המ"ט,

ומבואר  השבועות) בחג  מלמעלה

באלוקות  שלמעלה וחסידות בקבלה

ממנה  ההשפעה שבאמצעותם 'שערים' חמישים העליונה הבינה בספירת יש

נעלה  הכי  שהוא הנו "ן  משער  השפעה אין  כלל  ובדרך  ונמשכת, יורדת

'סדר  פי  על  שזהו  אלא השערים, לקבל מחמישים רצה והמן  השתלשלות'

חיות  לקבל  יכולה שהקליפה וכאמור  השתלשלות, מסדר  מלמעלה השפעה

מהפנימי , מאשר  יותר  ‰ÛÈwnמה'מקיף' CLÓpL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«««ƒ
,˙eiÓÈÙa ואז המן  מחשבת ‰È˙‰התבטלה ÌÈ„e‰iÏ" ‰NÚ ƒ¿ƒƒ«¬»«¿ƒ»¿»

"˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰B‡56eÏ ‰È‰z Ôk ,57. »¿ƒ¿»¿»ƒ»≈ƒ¿∆»
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.`"iyz'd ipyÎxc` 'f ,*dlinÎzixa zra c"x .c"qa
מוגה  בלתי

הסעודה  קודם הברית, שיזכה 1[לאחרי הבן אבי את וברך מזונות, מיני שליט"א אדמו"ר כ"ק טעם ,
בעבודתו  שימשיך וברכו אידן", דאך מאכט "איר באמרו: המוהל, את בירך וכן הרחבה. מתוך כו' ַָלגדלו

וברוחניות]. בגשמיות בהצלחה,

היו ‡ לא לי: והשיב אותם? רשמו לא למה – מנהגים אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל פעם שאלתי .
וצריכים  לפועל הנוגעים ענינים ריבוי ישנם הרי ושאלתי: דעם"). אין געלעגן ניט ("מ'איז בזה מונחים

אותם. רשמו שלא ׁשאד") א טאקע איז ("עס חבל באמת והשיב: להתנהג? איך ַַָלידע

מכ"ק  הבנתי לרבים, גם והשייך ברשימה, ציינתיו אדמו"ר, מו"ח כ"ק אצל מנהג איזה כשראיתי ולכן,
ברבים. לפרסם שכדאי אדמו"ר מו"ח

בסנדקאות · אדמו"ר מו"ח כ"ק נתכבד שבה בבריתֿמילה נוכח להיות לי נזדמן פעם וציינתי 2. ,
הנהגות  כמה :3ברשימותי

ברכה  ללא בה והתעטף שלו, הטלית להביא צוה אדמו"ר מו"ח .4כ"ק

כפי  – הפסק של השיעורים כל לאחרי שחרית, תפלת לאחרי שעות כשלשֿארבע היתה הבריתֿמילה
דעתו  שיסיח עד שיעורים: כמה הזקן רבינו של בשו"ע שעות 5שמצינו ב' וכיו"ב 6, התעטף 7, ואעפ"כ, ֿ

ברכה. ללא שלו בהטלית

עלי' מברכים שאין שאולה בטלית להתעטף יכול שהי' ד 8ואף שלו בהטלית התעטף מ"מ, וללא , וקא,
הפסק. שיעור לאחרי גם עוה"פ לברך צורך שאין להורות ברכה,

ובשעת  מאד, ולבן חיור נראה – הסנדק שהי' – אדמו"ר מו"ח שכ"ק הבחנתי הבריתֿמילה בשעת
דם  על להסתכל יכול שלא כמי ראשו את אדמו"ר מו"ח כ"ק הפנה .4החיתוך,

שוחט  הי' אדמו"ר מו"ח כ"ק שהרי – שבדבר הפלא על כמי 9ולהעיר ראשו את הפנה ואעפ"כ, ,
דם. על להסתכל יכול שאינו

("געשעּפטשעט  בשפתיו מרחש אדמו"ר מו"ח כ"ק הי' הבריתֿמילה זמן כל שבמשך הבחנתי כן כמו
בלחש  ליּפן") די משהו.4מיט שאומר הבחנתי אבל מעשה, בשעת אמר מה יודע אינני – .

חייך  שליט"א אדמו"ר (כ"ק הבריתֿמילה, בשעת אמר מה אדמו"ר מו"ח כ"ק את שאלתי אח"כ
אבל  – לומר... צריכים מה אדע בסנדקאות פעם יכבדוני  שאם לפועל , הנוגע דבר שזהו והוספתי, ואמר:)

לי. השיב לא אדמו"ר מו"ח כ"ק

משהו. אומר שהי' עכ"פ אני יודע אבל אמר, מה אמנם יודע אינני נּו, שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

הסעודה ‚ בעת הבריתֿמילה, לאחרי אדמו"ר 10. מו"ח כ"ק אמר ,11:

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

טענענבוים. מענדל מנחם יוסף ר' הרה"ת אצל (*
ברית 1) דסעודת העילוי אודות גם שהזכיר נוספת, ברשימה

אברהם  "ויעש ח) כא, (וירא כמ"ש – בתורה שנזכרה מילה,
פכ"ט. (פדר"א אחת ולדעה יצחק", את הגמל ביום גדול משתה

הברית. ביום זו סעודה היתה א) קל, שבת – שש תוד"ה
ע'2) ח"ד (אגרותֿקודש זו שנה טבת כ"ב מכתב גם ראה
קכט).
בשנת 3) מילה (מברית 7 ע' סה חוברת "רשימות" ראה

תרצ"ה  בשנת מילה (מברית 14 ע' קפו חוברת באטואצק), ָתרצ"ב
בוורשא).

בסנדקאות 4) כשנתכבד – שליט"א אדמו"ר כ"ק גם נהג כך
) זו מילה ).l"endבברית

ציצית 5) הל' גם וראה סכ"גֿכה. ס"ח ציצית הל' או"ח
בסופן.בסידור אדה"ז
סי"ג.6) סתרל"ט סכ"ט. סכ"ה שם
(שם 7) היום כל הוא שלהם שהשיעור דברים שיש ולהעיר,

רי  ס"ע ח"ג שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש וראה ס"ז. סמ"ז
וש"נ). ואילך.

ס"ח.8) סי"ד שם אדה"ז שו"ע ראה
שסא.9) ע' ח"ו מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

תרגימא.10) מיני וטעימת לחיים באמירת
שלא – כו'), ידים (בנטילת ממש סעודה התקיימה זה לאחרי

אדמו"ר. מו"ח כ"ק בנוכחות
חשון.11) ז יום" ב"היום הובא
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העברת  ואח"כ המעשה, שזהו"ע הגוף, ערלת העברת צ"ל שבתחילה הוא מ"ת לאחר העבודה סדר
המחשבה. ענין הלב, ערלת העברת ואח"כ הדיבור, ענין הלשון, ערלת

בוראו  את הכיר שנים שלש בן הפוך: באופן הסדר הי' – מ"ת קודם – אבינו אברהם שזהו"ע 12אצל ֿ
בעולם  ית' אלקותו בפירסום עבודתו היתה ואח"כ כפשוטה 13המחשבה, המילה היתה ואח"כ בדיבור, ֿ

במעשה. –

ענין – העיקרי בהענין היא ההתחלה אצלנו, .dyrndאבל

סיפר „ אדמו"ר 14. מו"ח :15כ"ק

אומן  הי' אחד מוהל מוהלים. שני בין לבחור צריכים היו הצמחֿצדק מנכדי א' אצל בריתֿמילה על
לא  אבל לכוונות , שייך שהי' אחד ומוהל כו', כוונות לכוין כ"כ שייך הי' לא אבל במלאכתו, מומחה

באמרו: מומחה, אומן שהוא המוהל ליקח הצמחֿצדק וצוה כ"כ. מומחה אומן lirl`הי' 'iyr"ו"לעילא ,
אדרעסן"). קיין ניט דארטן מ'דארף וואס לעילא ("אזא ב"כתובת" צורך אין ששם כזו ַַַַָָבדרגא

המוהל  ליקח שיכולים שהסיבה הדברים, פירוש לבאר אפשר לכאורה אדמו"ר: מו"ח כ"ק והוסיף
ענינים  בכמה שמצינו וכפי הכוונות, את כיוון השני שהמוהל מפני היא, לכוונות, שייך שאינו אף האומן

לשני  גם מועילה אחד של מובן,16שכוונתו לעילא", "עשי' הצמחֿצדק של מלשונו אבל, .'iyrdy
dnvrlyk.בכוונות צורך ואין וטובה, די'

מילה:‰ שבמצות העשי' מעלת בביאור להוסיף ויש .

עשה, מצות שהיא – פסח) (מלבד המצוות בשאר דוגמתה מצינו שלא מילה במצות המיוחדת המעלה
תעשה, לא במצוות אלא אינה כרת אזהרת כי, המצוות, שאר לגבי חידוש שזהו כרת, אזהרת בה ויש

עשה  מצות ביטול על כרת אזהרת יש ופסח במילה .17ורק

הענין  :18וביאור

חסידות  בדרושי בבחי'19מבואר הם עשה שמצוות עשה, מצוות לגבי תעשה לא במצוות מעלה שיש
לבוא  שיכולים אורות ממשיכים עשה מצוות קיום ע"י כי, י"ה, בבחי' הם תעשה לא ומצוות ו"ה,

ע"י היא המשכתם ולכן בכלים, שהם iyr'ולהתלבש אורות ממשיכים תעשה לא מצוות ע"י משא"כ ,
שע"י באופן היא המשכתם ולכן בכלים, מהתלבשות iyrd'למעלה xcrd נמשך הדבר) מלעשות (מניעה

עשי'. ע"י להמשיכם איֿאפשר אבל ממילא, בדרך האור

טעמא  ומהאי בכלים, ולהתלבש לבוא שיכול האור בהמשכת מעלה אמנם יש עשה 20כלומר: מצות
תעשה  לא מצות ידם 21דוחה שעל כיון עשה, ממצוות יותר גבוהים הם תעשה לא מצוות אעפ"כ, אבל ,

בכלים. מהתלבשות שלמעלה אור יותר, נעלה אור נמשך

דוקא. תעשה לא במצוות היא כרת אזהרת – עשה מצוות על תעשה לא מצוות מעלת גודל ומצד

תעשה, לא מצוות מעלת כמו מעלתן שגדלה עכצ"ל, כרת, אזהרת יש ופסח מילה שבמצות וכיון
ממשיכים ידם שעל milkaהיינו, zeyalzdn dlrnly zexe` שלמעלה האורות שגם מזה, ויתירה ,

תעשה), (לא העשי' העדר ע"י אלא עשי' ע"י להמשיכם איֿאפשר כלל שבדרך בכלים מהתלבשות
ע"י ופסח במילה .iyr'נמשכים
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וש"נ.12) ח. פ"ל, ב"ר סע"א. לב, נדרים
ה"ג.13) פ"א ע"ז הל' רמב"ם ראה
כו'.14) סיפר הזדמנות באותה אחדים: בזכרון
(15.(88 ע' (לעיל ס"י שרה חיי ש"פ שיחת גם ראה
ס"ז.16) סתקפ"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראה
א.17) רס, זח"א וראה בתחלתה. כריתות

ב'תרצז 18) ע' ז) (כרך יתרו אוה"ת ראה – לקמן בהבא
מצות  להצ"צ סהמ"צ ואילך. תסו ס"ע ב) (כרך שה"ש ואילך.
.23 הערה 834 ע' ח"ג לקו"ש רע"ב). יו"ד, (דרמ"צ ספ"ב מילה

ובכ"מ.19) ואילך. ב ג, פקודי לקו"ת ראה
ד.20) ו, שם לקו"ת ראה
ועוד.21) ב. קלב, שבת
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Â מארז"ל לבאר יש עפ"ז מצוותי'22. כל כנגד שקולה . . "שבת – שבת לגבי מילה למעלת בנוגע
יודע  אתה ואין זו גב על זו באות שהיו מטרוניות לשני משל אותה, דוחה המילה ו(אעפ"כ) תורה של

ממנו": גדולה שחבירתה יודע את חבירתה מפני יורדת שהיא זו מחבירתה, גדולה זו אי

עשה  דמצות והחילוק הגדר ישנו בשבת גם הרי, תורה", של מצוותי' כל כנגד שקולה ש"שבת אע"פ
האורות  והמשכת (מ"ע), עשי' של באופן היא בכלים האורות שהמשכת כאמור, תעשה, לא ומצות
עשי'. של באופן להמשיכם ואיֿאפשר (מל"ת), העשי' העדר של באופן היא בכלים מהתלבשות שלמעלה

שהם  תעשה לא דמצוות המעלה בה שיש – השבת מן גדולה שהמילה אותה", דוחה "המילה ולכן
מהתלבשות  שלמעלה האורות נמשכים ידה שעל כרת), אזהרת בה שיש מזה (כמובן עשה ממצוות גבוהים
באופן  נמשכים דוקא) העשי' העדר ע"י נמשכים כלל (שבדרך אלה נעלים שאורות אלא עוד ולא בכלים,

.iyr'של

Ê:לומר יש – הדבר טעם ובביאור .

הדיבור  שלאחרי הציווי מצד אותה מקיימים שאנו ואף הדיבור. לפני נאמרה פסח ) (וכן מילה ,23מצות
הדיבור  לפני שהיא כפי מילה למצות  גם מתייחסת .24מ"מ,

החסידות  התגלות לאופן מתייחס התניא שספר – החסידות לתורת בנוגע מצינו שעד"ז [ולהעיר
פטרבורג  לפני היתה שכתיבתו אף פטרבורג, ].25לאחרי

שלמעלה  נעלים אורות להמשכת עשי' ע"י בכלים אורות המשכת אופן בין שהחילוק לומר, ויש
והגבלה  מדידה היתה לא הדיבור לפני אבל הדיבור, לאחרי נתחדש עשי', העדר ע"י בכלים מהתלבשות
מהתלבשות  שלמעלה אורות להמשיך יכולים הדיבור, ללפני ומתייחסת שנאמרה מילה במצות ולכן, זו,

עשי' ע"י .26בכלים

Á(:מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק נוכח הי' שבה הבריתֿמילה אודות לספר המשיך שליט"א אדמו"ר (כ"ק .

הוא  זה שסכום באמרו, הישיבה, עבור זלאטעס עשרים אדמו"ר מו"ח כ"ק נתן הנ"ל ָבהבריתֿמילה
בהישיבה  הנימול) (הרך הילד של לימודו עבור דמיֿקדימה .27בתור

בהישיבה. הילד של לימודו עבור דמיֿקדימה להישיבה ליתן – בריתֿמילה בכל זה מנהג לקבוע ויש

ועוד  להישיבה, מעות שנותנים בכך תועלת יש – לראש לכל ואמר:) חייך שליט"א אדמו"ר (כ"ק
זה. מנהג לקבוע יש אדמו"ר, מו"ח  כ"ק שהנהיג הנהגה שזוהי שכיון העיקר, והוא

עשרים  של שהערך באמרו, להישיבה, ליתן דאלאר חמש לבעלֿהברית נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
דאלאר. לחמש היום שוה אז מהוריי"צ) אדמו"ר כ"ק שנתן (הסכום ָזלאטעס 

אדמו"ר  מכ"ק (שקיבל אלה שטרות לפדות יכול אם שליט"א אדמו"ר כ"ק אצל שאל הברית בעל
והוסיף:] לפדות, שיכול שליט"א אדמו"ר כ"ק והשיב אחרים, שטרות להישיבה וליתן שליט"א)

(א  זה בענין קולא אמנם מצינו ולכן בהקדש משויו", בפחות ש"נפדה חומרות), כמה בו יש שבכלל ף
משויו  בפחות הפדיון יהי' לא הפחות שלכל להדגיש .28יש
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ה"ט.22) פ"ג נדרים ירושלמי
ספ"ז.23) חולין להרמב"ם פיה"מ
ואילך.24) 55 ע' ח"ל לקו"ש בארוכה ראה
(25.114 ע' .55 ע' שלום תורת סה"ש ראה
הנביא 26) אליהו ביאת אודות גם שדובר נוספת, ברשימה

הבטיח  מהר"ש שאדמו"ר וסיפר, הסדר, בליל כמו הברית, בעת
וכך, כך באופן יתנהג שאם לאה), דבורה הרבנית בתו (בן לנכדו
ס"ע  קפז חוברת "רשימות" גם (ראה הנביא אליהו את לו יראה

ואילך). 13

שיש  שכיון הסדר, בליל אליהו של כוסו אודות נזכר וכן
לכן  הלכה, נפסקה ולא חמישי, כוס לשתות צריך אם פלוגתא
לרמז  אליהו", של "כוסו אותו וקורין חמישי, כוס מוזגים
אזי  "תיקו"), (כהר"ת הספקות כל את ויפתור אליהו שכשיבוא
48 ע' חכ"ז לקו"ש בארוכה (ראה זה כוס של דינו גם יתברר

ואילך).
צה 27) מילה (מ"ברית שני אדר כח יום" ב"היום הובא

.(3 הערה לעיל ראה ורשא".
בסופן.28) תמורה הל' רמב"ם ראה
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ואמר:] תשי"א, קה"ת הוצאת ה' תהלת סידור לבעלֿהברית נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

– אדמו"ר. מו"ח כ"ק של ביוגרפיא נדפסה שבו זה, סידור מביתֿהדפוס היום הגיע פרטית בהשגחה
ועברי  אלףֿבית בו וילמד לישיבה, וילך שיגדל עד הילד עבור ישמרו זה .29סידור

1

2

3

תחנון 29) לאמירת בנוגע חקירה שיש שאמר נוספת, ברשימה
לקט  ס' (ראה אחר במקום נמצא הסנדק כאשר הברית, אחר

הורה  ולכן וש"נ), ואילך. סקל"ט קלא סימן או"ח החדש הקמח
מיד. מנחה שיתפללו

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אדר תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

קבלתי מכתבו מוצש"ק תרומה, ונצטערתי לקרות בו אשר זוגתו תחי' מרגשת חלושה, ולא 
די בזה ומוסיף במכתבו עוד תיבת מאד ובודאי יש בזה הוספה מצד המרה שחורה שלו בעצמו נוסף 
על המ"ש והניערווין של זוגתו שתחי', ואם היו מתחזקים שניהם בבטחונם בהשי"ת אשר הוא הוא 
ובכל רגע, ומשגיח עליהם  ילידיהם בכל עת  גם עולמם הם עם  ובמילא  ומלואו  המהווה את העולם 
בהשגחה פרטית לבל יחסר כל המצטרך להם ולילידיהם שיחיו, במילא אין להם להתערב בעינו של 
השי"ת ולדאוג באיזה אופן ימציא להם השי"ת את כל הצריך להם לאחר זמן, והכל גלוי וידוע לפניו 
וכבר קצב להם מזונותיהם בהרחבה כפסק רז"ל בעשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פ ובידם עוד להוסיף 
ע"ז את כל מה שיוציאו על חינוך ילידיהם בכיוון לחינוך דתורה, שכיוון זה מתחיל בתחלת כניסת נפש 
האלקית )ועיין בשו"ע לרבינו הזקן מהדורא בתרא סוף סי' ד' במוסגר, וידוע מרז"ל אשה כמאן דמה]י[

לא דמיא( - היו רואים זה גם במוחש.

מוסג"פ הקונטרס לפורים הבע"ל ובטח יפרסמו באופן המתאים.

מצטער הנני על העדר הידיעות מפעולות צעירי אגו"ח בקשר עם יום ההילולא יו"ד שבט העבר, 
בינינו!  יהי' זה מרקד  ועד מתי  וכנראה שגרם לזה פירוד הלבבות...  ימי הפורים האלה,  ובקשר עם 
ובפרט אחרי שרבוה"ק צועקים על ענין זה בפרט זה כמה וכמה דורות, והאומנם א"א שיהי' מוח שליט 

על הלב עכ"פ בנוגע להבפו"מ?

מובן מעצמו אשר דבריי אלה מכוונים לא אל פרט אלא לכללות הצעירים ובטח זה שענין זה 
הולמו יקבל ע"ע לתקן את זה בהקדם היותר אפשרי, ובפרט בימי הפורים שזהו ענין אתהפכא, ונהפוך 
הוא, וכמבואר ג"כ בדא"ח בתו"א ובכמה מקומות שזהו ענין אתהפכא חשוכא לנהורא, הרי ישתמשו 
בהתלהבות שהיתה מקודם בענין הפירוד שתהי' קאי מרתחא להם בעניני התיקון ובענינים של פועל... 
יתבוננו עד כמה גדולה הרחמנות עלי ועליהם, אויף וואס מען ניט מיך אויס, ועל מה הם "צריכים" 

לתת הכחות גשמיים ורוחניים.

בברכה לשמחת פורים כדבעי ולהמשכתה על כל השנה כולה.
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מוגה  בלתי

ולכל ‡. אמירות ולכל דברות "לכל רש"י: מפרש פרשתנו, שבהתחלת משה" אל "ויקרא הפסוק על
שנאמר  בו, משתמשים השרת שמלאכי לשון חיבה, לשון קריאה, קדמה (ורש"י 1ציוויים זה. אל זה וקרא
שנאמר  וטומאה, עראי בלשון עליהן נגלה העולם אומות לנביאי אבל בלעם".2מוסיף:) אל אלקים ויקר

לאזניו, ומגיע הולך "הקול ומפרש: משה", אל "ויקרא התיבות את פעם עוד רש"י מעתיק [ואחרֿכך
ה]. סעיף כדלקמן וכו'", שומעין לא ישראל וכל

בפשטות  הוא לפרשם) רש"י צריך (שלכן משה" אל "ויקרא בתיבות מקרא של בפשוטו הקושי והנה,
ולמה  משה", אל ה' "וידבר מיד להתחיל יכול היה הפסוק שהרי לגמרי, מיותרות אלו תיבות שלכאורה -
הוא  ש"ויקרא" רש"י מפרש זה ועל - אליו")? ה' "וידבר (ואחרֿכך משה" אל "ויקרא תחילה נאמר

חיבה". "לשון

זה  לפני שכתוב למה בהמשך בא משה" אל ש"ויקרא לומר אפשר היה לכאורה יכול 3ולהעיר: "ולא
לאוהל  לבוא תחילה לקרותו הקב"ה הוצרך ולכן וגו'", הענן עליו שכן כי מועד אוהל אל לבוא משה

חז"ל  במדרשי שמצינו (וכפי אליו דיבר לאחריֿזה ורק אינו 4מועד, רש"י אבל הקריאה). טעם שזהו
אליו ה' "וידבר הלשון מפשטות כי כן, משה nמפרש  היה לא הדיבור בעת שגם משמע, מועד", אוהל

מועד  מועד 5באוהל לאוהל מחוץ אלא החיבה.*, בגלל הוא הקריאה שטעם רש"י מפרש ולכן .

להבין:·. צריך אך

באדם א) ולדוגמא: זה, לפני פעמים כמה מצינו - "ויאמר" או "וידבר" לפני ד"ויקרא" ההקדמה
גו'" לו ויאמר האדם אל אלקים ה' "ויקרא - השמים 6הראשון מן ה' מלאך אליו "ויקרא - באברהם וכן ,

גו'" אבינו 7ויאמר ואברהם הראשון לאדם הקב"ה דיבור אופן בין חילוק שיש לומר תמצא אם וגם .
במדרש  שמצינו (כפי למשה הדיבור אליו 8לאופן "ויקרא זה לפני כבר נאמר רבינו משה אצל גם הרי - (

גו'" ויאמר הסנה מתוך -9אלקים להדיבור הקריאה להקדמת בטעם מקרא של בפשוטו קושי יש ואם .
הנ"ל? בפסוקים זאת לבאר רש"י צריך היה

קדמה ב) ציוויים ולכל אמירות ולכל דברות "לכל - כלל של בלשון זה ענין רש"י מפרש למה
חיבה", לשון קריאה, "קדמה משה", אל "ויקרא לומר מספיק כאן, מקרא  של פשוטו לפרש כדי קריאה ";
ציוויים  ולכל אמירות ולכל דברות "לכל - המקומות שאר לכל בנוגע גם הוא שכן להוסיף צריך ולמה

קריאה"? קדמה

שמלאכ ג) "לשון להיותו - "חיבה" לשון הוא ש"ויקרא" ראיה מביא בו".רש"י משתמשים השרת י
השרת ממלאכי מוכח מדוע שבהכרח xzeiולכאורה, משה", אל "ויקרא כאן שנאמר ממה שמוכח ממה

הקריאה? בהקדמת כלל צורך אין זאת לולי שהרי חיבה", "לשון שזהו לומר

אלד) "ויקרא הכתוב בפירוש נוגע ש"dynמה ,"mlerd zene` i`iapl!?"'כו בלשון עליהן נגלה

שהרי  - בבלעם שנאמר ל"ויקר" במשה שנאמר "ויקרא" בין השינוי לתרץ רש"י שכוונת לומר ואין

האוהל.)* פתח שעמד לומר יש - לאוהל" חוץ יוצא היה ולא נפסק הקול "שהיה רש"י בפירוש שכתוב ומה
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ג.1) ו, ישעי'
ד.2) כג, בלק
לה).3) (מ, פקודי ס"פ
ח.4) א. פרשתנו תנחומא ראה
שם.5) פקודי רמב"ן גם ראה

ט.6) ג, בראשית
יא.7) כב, וירא
ט.8) פ"א, ויק"ר
ד.9) ג, שמות
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"ויקרא", נאמר שבה בפרשתנו, נוגע זה ואין בלעם", אל אלקים "ויקר בפסוק רק מתעוררת זו שאלה
הרגיל. לשון שזהו

נוספת:‚. שאלה בהקדם ויובן

בגמרא  לדיבור,10איתא קריאה הקדים למה וידבר, משה אל "ויקרא יאמר : שלא ארץ, דרך תורה לימדה
קורהו". אלאֿאםֿכן לחבירו דבר אדם

יאמר  ("שלא זו הנהגה שהרי - הפשט דרך  על ולא ההלכה, דרך על רק הם הגמרא שדברי לומר ואין
מובנת קורהו") כן אלאֿאם לחבירו דבר לומר אדם רוצה אדם שכאשר במוחש שרואים וכפי בפשטות,

לחבירו, (וכמודברֿמה דבריו את לשמוע מוכן שיהיה כדי תחילה, מודיעו הוא לביתו הרי שנכנס שקודם
תחילה  בדלת מקיש חבירו ההכנה,11של לולי מהֿשאיןֿכן דבריו.), את יקלוט שלא יתכן שאז

יהיה  שמשה כדי זו, הקדמה להיות צריכה למשה הקדושֿברוךֿהוא לדיבור שבנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
הקדושֿברוךֿהוא. דברי את לשמוע מוכן

שהקדמת  ההוכחה מהי לעיל, הנזכר ארץ דרך מנהג מצד הקריאה בהקדמת צורך שיש כיון כן, ואם
חיבה"? "לשון היא הקריאה

בזה:„. והביאור

ש  דבר ההכרח לשמוע מוכן יהיה שמשה כדי להדיבור, הקדמה רק אינה זו שקריאה לפרש רש"י ל
"ויקרא  מחתא: בחדא נאמר ולא אליו", ה' "וידבר ואחרֿכך משה", אל "ויקרא שנאמר ממה - היא ה',

הוא משה" אל ש"ויקרא מוכח, ומזה אליו", וידבר משה אל envrה' ipta oipr לבאר רש"י צריך ולכן .
זו. קריאה של ענינה מהו

מאומה  לפרש רש"י הוצרך לא הקריאה, ענין נזכר שבהם שלפניֿזה שבפסוקים שפיר אתי ועלֿפיֿזה
עצמו. בפני ענין היא שהקריאה כאן, מהֿשאיןֿכן מחתא, בחדא באים והדיבור הקריאה ששם כיון -

(ובמילא חיבה" "לשון הוא משה" אל ש"ויקרא  רש"י, מפרש זה לדיבור,ועל ההקדמה גם בזה נכללת
מנה" מאתים בכלל ש"יש ).12עלֿדרך

שהקריאה  אלא אינו זה שבפסוק ההכרח כי, - חיבה" "לשון הוא ש"ויקרא" ראיה להביא צריך ורש"י
קריאה  של ענינה מהו יודעים לא עדיין אבל עצמו, בפני ענין גם) אלא לדיבור, הקדמה בתור רק (לא היא
וכיון  זה", אל זה וקרא שנאמר בו, משתמשים השרת שמלאכי "לשון שזהו רש"י מביא זה ועל זו.

תחרות" ולא שנאה ולא קנאה לא בהם אין משתמשים 13ש"מלאכים השרת שמלאכי שה"לשון מובן, הרי ,
חיבה". "לשון הוא משה" אל "ויקרא שגם ראיה רש"י מביא ומזה חיבה". "לשון הוא בו"

בנוגע מצד zaiqlאמנם, (לא היא זו שחיבה לומר מקום יש משה", אל ב"ויקרא שמתבטאת החיבה
כל  בשביל גם אלא לבדו, משה בשביל רק לא היתה (שלכן הנבואה ענין כללות מצד אלא) משה, מעלת
העגל). חטא לאחרי ואפילו במצרים, היו בניֿישראל כאשר גם כו'", דברות "לכל - הזמנים ובכל ישראל,

ויקר  שנאמר וטומאה, עראי בלשון עליהן נגלה העולם אומות לנביאי "אבל רש"י: ממשיך זה  ועל
להיות  צריך היה כן (דאם הנבואה ענין בגלל לא היא החיבה שסיבת מובן, ומזה בלעם", אל אלקים

(וישראל). משה מעלת בגלל אלא העולם), אומות נביאי אצל גם זה ענין

נוגע זה שענין מובן aezkdועלֿפיֿזה yexitl החיבה שסיבת - חיבה" לשון "קריאה משה", אל "ויקרא
משה. מעלת מצד אלא הנבואה, ענין מצד אינה

שאףֿעלֿפי ‰. - חיבה" לשון קריאה, קדמה ציוויים ולכל אמירות ולכל דברות "לכל רש"י ומקדים
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ב.10) ד, יומא
ובפרש"י.11) א קיב, פסחים ראה

ב.12) מא, ב"ב א. עד, ב"ק
שהש"13) יג.ראה פ"ח, ר
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אין  כאן, לראשונה נתפרש לדיבור) הכנה בתור רק לא עצמה, בפני (קריאה משה" אל ד"ויקרא שהענין
ולכל  אמירות ולכל דברות "לכל בנוגע גם אלא הקרבנות), (בענין זו שבפרשה לדיבור בנוגע רק זה

זה. שלפני בפרשיות שנזכרו ציוויים"

לאזניו, ומגיע הולך "הקול משה", אל "ויקרא - הפסוק על רש"י פירוש בהמשך הביאור ובהקדם
מובן: אינו דלכאורה - וכו'" שומעין לא ישראל וכל

דבורֿהמתחיל,א) באותו - זה לפני לפירושו בהמשך כו'" הולך "הקול ולפרש להוסיף יכול היה רש"י
רש"י  הוצרך כאן ולמה דבורֿהמתחיל; באותו שונים ענינים כותב שרש"י מקומות בכמה שמצינו וכפי

משה"? אל "ויקרא התיבות את פעם עוד להעתיק

השל"ה  דברי כידוע רש"י, בפירוש הדיוק גודל אודות פעמים כמה המדובר עלֿפי אודות 14[ובפרט
פירושו  שכתב קודם תעניות תרי"ג התענה שרש"י מבריֿסמכא וכמובא רש"י, שבפירוש ההפלאה ,15גודל

מקאזניץ  המגיד עלֿידי הדבר שנתבאר חלוקת 16וכפי שגם כך, ממעזריטש, המגיד מתלמידי שהיה ָ
ובכוונה]. בדיוק היא עצמו בפני לדיבורֿהמתחיל  הפירוש

אומות ב) נביאי שרק משמע, כו'", העולם אומות לנביאי "אבל הראשון, המתחיל בדיבור רש"י מדברי
שביניהם, הנביאים (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בניֿישראל אבל חיבה", לשון ל"קריאה שייכים אינם העולם

שהתנבאו  מבניֿישראל כמה עוד היו רבינו משה שמלבד שמצינו יתן 17כפי "מי אמר רבינו שמשה ועד ,
נביאים" ה' עם ש"כל 18כל רש"י כותב השני בדיבורֿהמתחיל ואילו חיבה"; לשון ל"קריאה שייכים (

שומעין"?! לא ישראל

.Â:בזה והביאור

דיבורי  אודות מסופר שבו שמות, ספר בין "ממוצע" הוא הספר, בתחילת שנאמר משה" אל "ויקרא
למשה אליוmcewה' ה' "וידבר שהתחלתו ויקרא, לספר המשכן, crenהקמת lde`n."

בחסידות  כמבואר - ממוצע של שענינו הענינים 19וכיון שני את שכולל - בפשטות גם ומובן ,
לשניהם  שייך ויקרא, לספר שמות ספר בין הממוצע משה", אל ש"ויקרא מובן, הרי ידו, על שמתחברים

ולאחריו  לפניו נדרש מקרא "20(עלֿדרך נאמר [ולכן שמות ספר של הסיום הן שזהו והיינו, ,(e"יקרא
המוסיף  וא"ו גם הוא הרי לעבר, מעתיד המהפך וא"ו היותו על שנוסף וא"ו, ההתחלה 21בתוספת והן ,[

ויקרא. דספר

- חיבה" לשון קריאה, קדמה ציוויים ולכל אמירות ולכל דברות "לכל שכתב במה רש"י כוונת וזוהי
שמות. שבספר וציוויים אמירות הדברות כל על גם קאי משה" אל ש"ויקרא

משה" אל ב"ויקרא שהצורך מפרש אינו שרש"י א) (סעיף לעיל בהאמור ביאור ניתוסף [ועלֿפיֿזה
הדברות  על גם קאי משה" אל "ויקרא שהרי - גו'" מועד אוהל אל לבוא משה יכול ש"לא בגלל הוא

מועד]. באוהל היו שלא שמות שבספר וציוויים אמירות

רש"י: בפירוש החלוקה גם מובנת ועלֿפיֿזה

בתור שהוא כפי משה" אל ד"ויקרא הענין רש"י מבאר הראשון, משה אל ויקרא meiqבדבורֿהמתחיל
zeny xtq רק רש"י שולל זה ובענין ציוויים". ולכל אמירות ולכל דברות "לכל שקדמה הקריאה שזוהי -

חיבה" לשון ה"קריאה את הם גם שמעו לפעמים - לבניֿישראל בנוגע אבל העולם, אומות נביאי את
להם); שקדמה הקריאה את גם ששמעו לומר מסתבר הדברות, את ששמעו דכשם הדברות, בעשרת (כמו
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רע"א.20) יט, מנחות
שם.21) מנחות ראה
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בתור  שהוא כפי משה" אל ד"ויקרא הענין רש"י מבאר השני, משה' אל 'ויקרא ובדיבורֿהמתחיל
`xwie xtq zlgzd נאמר זה שעל המשכן, הקמת שלאחרי "הקול 22- היה אתך", ודברתי שם לך "ונועדתי

לעיל). כנזכר זה, לפני (מהֿשאיןֿכן שומעין" לא ישראל וכל לאזניו, ומגיע הולך

.Ê שהקריאה [היינו קריאה היתה להפסקות אף "יכול - רש"י פירוש המשך גם לבאר יש עלֿפיֿזה
עצמו  זה בדיבור לענין ענין בין הפסק היה כאשר גם אלא וציווי, אמירה דיבור, כל לפני רק לא היתה
- אליו" ה' "וידבר - בהדיבור שנכללים גו'", העוף מן "ואם גו'", הצאן מן "ואם בפרשתנו: (ולדוגמא
בספרֿתורה  בהכתיבה גם ולכן לענין), ענין בין הפסק היה הקב"ה של שבדיבורו אלא הפרשה, שבהתחלת

סתומה  בפרשה גם אלא פתוחה, בפרשה רק לא לפרשה, פרשה בין הפסק להיות לומר 23צריך תלמוד ,[
וכו'" משמשות הפסקות היו ומה להפסקות, ולא קריאה היתה לדיבור :24וידבר,

ובהמשך  חיבה", לשון ה"קריאה אודות מדובר שבו הראשון, לדיבורֿהמתחיל לכאורה שייך זה ענין
זאת  כותב ולמה כאן), בספרא הוא (וכן וכו'" קריאה היתה להפסקות אף "יכול להבהיר רש"י צריך לזה

שומעין"?! לא ישראל ש"כל לזה בהמשך השני, בדיבורֿהמתחיל רש"י

בזה: והביאור

הראשון  שהיו בדיבורֿהמתחיל שמות, שבספר וציוויים אמירות הדברות כל אודות מדובר שבו ,
. קריאה היתה להפסקות אף "יכול להבהיר צורך אין - ישראל לכל גם הפסקות שייכים היו ומה .

ענינים  ריבוי לקבל יכולים שאינם כיון בהפסקות, הצורך בפשטות מובן ישראל לכל בנוגע כי משמשות",
הרי  ישראל, שבבני הנביאים אודות מדובר כאשר (וגם אותם יקלטו ולא שיתבלבלו מפני בבתֿאחת,

עשיה  או יצירה הבריאה, מעולם היא הנבואה אם מדרגות, חילוקי ישנם גופא שגם 25בנבואה כך, ,
בהגבלה); היא הנבואה

ולהבא מכאן שנאמרו הענינים אודות מדובר שבו השני, בדיבורֿהמתחיל באופן dynlאבל בלבד,
לאזניו ומגיע הולך "הקול oirneyשהיה `l l`xyi lke מוגבל היה לא רבינו משה של הקבלה כח הרי - "

מסיני" תורה קיבל ש"משה מזה כמובן מה 26כלל, כל גם כולל כולה, שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה ,
לחדש  עתיד ותיק כן,27שתלמיד ואם יום, ארבעים במשך אצלו נתקבל זה כל - שנין אלפי שית במשך

אחת. בבת ענינים ריבוי לקבל יכול שבודאי כיון לחבירו, אחד ענין שמיעת בין להפסקות זקוק אינו

ולהבא מכאן שנאמרו הענינים אודות מדובר (שבו השני בדיבורֿהמתחיל סברא dynlולכן, יש בלבד)
בנוגע כי - קריאה" היתה להפסקות אף "יכול כדי dynlלומר אלא אינה ההפסקות שסיבת לומר בהכרח

יכולה  הראשונה, בקריאה החיבה התבטאה שכבר אף כי חיבה", לשון "קריאה עוד תהיה שלאחריֿזה
בין  הטבילה הפסק (ועלֿדרך ההפסקה לאחרי נוספת קריאה עלֿידי החיבה בגילוי יתירה הוספה להיות

גופא  בקדושה עליות של ענין שהוא הכיפורים, ביום הגדול הכהן אצל לעבודה ).28עבודה

מהֿשאיןֿכן  רש"י; בפירוש - זה שבתורה [וכל הדברות לכל "ומנין לפיסקא בהמשך זה הרי בספרא
שהיה . ולהבא, מכאן לפועל בנוגע רק מדברת כולה הפיסקא כי כו'", וציוויין לאמירות אף ומניין .

שומעין]. היו ישראל כל שגם שלפניֿזה לפרשיות בנוגע ולא בלבד, למשה הדיבור

להפסקות". ולא קריאה היתה לדיבור וידבר, לומר "תלמוד רש"י: אומר זה ועל

בעצמו  רבינו משה אודות מדובר הרי - משמשות" הפסקות היו "ומה השאלה: נשאלת עלֿפיֿזה אך
מוגבל? היה לא שלו הקבלה שכח  מאחר  לחבירו, אחד ענין שמיעת בין להפסקה זקוק היה שלא (כנ"ל),

ובין  לפרשה פרשה בין להתבונן למשה ריוח "ליתן משמשות היו שההפסקות רש "י אומר זה ועל
הענין לשמיעת יבלבל לא הקודם שהענין כדי  היה לא לענין ענין בין ההפסקה לענין": (שהצורך ipydענין
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זו).24) (משיחה 36 הערה 24 ע' ח"ז לקו"ש גם ראה
בא 25) בתו"א הובא ש"ו. ח"ג להרח"ו הקדושה שער ראה

ואילך. תשטו ע' ח"ב תער"ב המשך ג. כח, שה"ש לקו"ת ב. ס,

ואילך. 252 ע' ח"ו בלקו"ש הובא
רפ"א.26) אבות
(27.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. ב. יט, מגילה ראה
גם28) התוועדויות ראה - מנחם 46.תורת ע' ריש חכ"ג

וש"נ.
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בענין ולהתבונן לחזור שיוכל כדי אלא כנ"ל), רבינו, משה אצל שייך לא mvrziyבאופןoey`xdבזה
enr"תורתו" יהיה אלא ה'", "תורת - הרב דברי בבחינת ישאר שלא  היינו, משה"29, "תורת ,30.

.Á:"ההדיוט מן הלומד להדיוט "קלֿוחומר מסיים, ורש"י

להנהגות  בנוגע הוראות ליתן ולא מקרא, של פשוטו לפרש הוא רש"י של ענינו מובן: אינו לכאורה
"קלֿוחומר  רש"י מסיים מה לשם כן, ואם בזה. וכיוצא ארץ, דרך למסכת השייך ענין שזהו טובות,

ההדיוט"? מן הלומד להדיוט

בזה: והביאור

מספרת  למה מובן: אינו - לעיל) (כנזכר בלבד למשה בנוגע ההפסקות ענין אודות כאן שמדובר כיון
ההפסקות אודות התורה הרוב לנו על התורה הרי - כו'" להתבונן למשה ריוח "ליתן משמשות שהיו

בלבד?31תדבר  למשה נוגע זה ענין ואילו ,

כיון  להלכה, שנוגע ענין זה הרי - שומעין" לא ישראל וכל לאזניו ומגיע הולך ש"הקול מה בשלמא
מפי שומע בין חילוקים כל הקדושֿברוךֿהוא שישנם אם 'נפקאֿמינה' יש ובמילא נביא, מפי לשומע

מפי כשומע דינם שאז שומעין, היו כשומע הקדושֿברוךֿהוא ישראל דינם שאז שומעין, היו שלא או ,
כו'"? להתבונן למשה ריוח "ליתן משמשות שהיו ההפסקות ענין 'נפקאֿמינה' למאי אבל נביא; מפי

ההדיוט" מן הלומד להדיוט "קלֿוחומר שנלמד כדי זה ענין לנו מספרת שהתורה רש"י, מתרץ זה ועל
צריך  מכלֿמקום, להתבלבל, מבלי ביחד, לקבלם הלומד שיוכל מאפשרת הענינים כמות כאשר שגם -
שיתעצם  באופן הענין את לקלוט כדי לענין, ענין ובין לפרשה פרשה בין להתבונן לתלמיד ריוח ליתן

עמו.

לאו  דילמא אחריתי במסכתא תשייליה לא מסכתא, בהא רבי קאי ד"כי לדין בנוגע גם מובן [ומזה
ה'"32אדעתיה" למלאך הרב ש"דומה ויודע מאמין התלמיד כאשר גם הוא שכן להשיב 33- יוכל ובודאי ,

כו']. לו

.Ë של "יינה התורה, בפנימיות מופלאים ענינים גם ישנם רש"י שבפירוש פעמים כמה וכמדובר
זה: רש"י בפירוש גם שרואים כפי - תורה"

ש"הקול  אומר שרש"י לאחרי השני, משה' אל 'ויקרא בדיבורֿהמתחיל שרק ז) (סעיף לעיל נתבאר
להפסקות  ש"אף לומר סברא מתעוררת אזי שומעין", לא ישראל וכל משה) (של לאזניו ומגיע הולך
את  לקבל יכול היה מוגבל, בלתי היה שלו הקבלה שכח כיון רבינו, למשה בנוגע כי, - קריאה" היתה

שסיבת לומר, צריך כן ועל בהפסקות, צורך ללא אחת, בבת התורה עניני שתוכל כל כדי היא ההפסקות
בדיבורֿהמתחיל מהֿשאיןֿכן חיבה"; לשון "קריאה עוד כו'להיות הדברות אודות מדובר שבו הראשון,

הוא בהפסקות הצורך אצלם הרי - ישראל כל גם שמעו מסויימים שבמקרים שמות, ,zehytaשבספר
הקריאה). לצורך (ולא אחת בבת ענינים כמה לקבל יכולים שאינם כיון

לכל  בנוגע הראשון בדיבורֿהמתחיל זה ענין שולל אינו שרש"י - הענינים בפנימיות בזה להוסיף ויש
באופן  התורה את קיבלו כאשר להפסקות, גם קריאה של ענין מצינו אכן ישראל כל שאצל כיון ישראל,
היה  שלו הקבלה שכח שכיון רבינו, למשה בנוגע ב'קאֿסלקאֿדעתא' (כמו והגבלה ממדידה שלמעלה

קריאה"): היתה להפסקות ש"אף לומר יש מוגבל, בלתי

הפסוק  שאמר 34על "מלמד רש"י: פירש במתןֿתורה, שנאמר האלה" הדברים כל את אלקים "וידבר
חזרו  שאחרֿכך (אלא כן" לומר לאדם שאיֿאפשר מה אחד, בדיבור הדברות עשרת הקדושֿברוךֿהוא
דיבור  כל על ופירש שחזר לך, יהיה ולא אנכי עוד לומר תלמוד מה כן, "אם ממשיך: שרש"י כפי ונפרטו,
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שמענום" הגבורה מפי לך יהיה ולא ש"אנכי והיינו, עצמו", בפני בגמרא 35ודיבור כדאיתא צוה 36, "תורה
מורשה  משה שמענום").37לנו הגבורה מפי לך יהיה ולא אנכי הוי, סרי וחד מאה שית בגימטריא תורה ,

לאדם "שאיֿאפשר כשם לאדםxnelולכאורה: אפשר אי כך לומר,renylכן", צריך כן ועל - כן?
אחד" בדיבור הדברות "עשרת שמעו ישראל xead`שבני gka אחד כל של הנשמה שבעצם לפי והיינו, ,

"ניצוץ גם ישנו .xea"38`מישראל

גילוי  לסבול יכולה אינה בגוף נשמה הרי - הגוף מצד אבל הנשמה; עצם מצד היה זה ענין אמנם,
שהחזירה אלא כו', נשמתן פרחה ודיבור דיבור כל "על ולכן, שעתיד הקדושֿברוךֿהוא כזה, בטל להן

המתים" את בו .39להחיות

ולאחרי  נשמתן, כשפרחה - לדיבור דיבור בין הפסק היה הדברות עשרת שבשמיעת נמצא, שכן, וכיון
כשהחזירה חיבה", לשון "קריאה היתה - תחיה.הקדושֿברוךֿהוא ההפסק בטל להן

.È:הראשון משה' אל 'ויקרא בדיבורֿהמתחיל מופלאים ענינים ישנם כן וכמו

נאמר  ולא גו'", אליו ה' "וידבר כך) (ואחר משה" אל "ויקרא שנאמר שמכיון ד) (סעיף לעיל נתבאר
בפני  ענין אלא להדיבור, הכנה אינו משה" אל ש"ויקרא רש"י מוכיח אליו", וידבר משה אל ה' "ויקרא

חיבה". "לשון - עצמו

לחבירו  דבר אדם יאמר "שלא הגמרא דברי משום (אם להדיבור הכנה היא הקריאה שכאשר ומובן,
אזי  משה"), אל ש"ויקרא עד מועד" אוהל אל לבוא משה יכול ש"לא משום או קורהו", אלאֿאםֿכן

היא מהדיבור.dhnlהקריאה

תורה' ב'לקוטי התורה'40וכמבואר המדרש 41ו'אור דברי הוא 8בפירוש "אני וידבר ", גו' "ויקרא בענין
אחרון" ואני ראשון "אני ענין שזהו המדבר", הוא ואני ראשון"42הקורא "אני (א) אופנים: ב' בזה ויש .

קאי  המדבר" הוא ו"אני אחרון", "אני על קאי הקורא" הוא "אני ועלֿפיֿזה אחרון", מ"אני למעלה הוא
ראשון" "אני על 43על קאי הקורא" הוא "אני ועלֿפיֿזה ראשון", מ"אני למעלה הוא אחרון" "אני (ב) ,

אחר  "אני על קאי המדבר" הוא ו"אני ראשון", למעלה 44ון""אני הוא המדבר" הוא "אני - אופן ובכל .
מהדיבור. למטה היא שהקריאה והיינו, הקורא", הוא מ"אני

קודמת היא הקריאה הרי - חיבה לשון עצמו, בפני ענין היא שהקריאה רש"י פירוש לפי zilrpeאמנם,
xzei כמו משה, אל  הוי' ויקרא - הקורא הוא מי נאמר ולא סתם, משה" אל "ויקרא נאמר ולכן  מהדיבור.

אפילו  למעלה שהוא כפי בעצמו מהקדושֿברוךֿהוא באה חיבה" לשון ה"קריאה כי - אליו" הוי' "וידבר 
כו' אות בשום אתרמיז דלא הוי', .45משם

.‡È:האדם בעבודת והענין

הנשמה  עצם עם קשורה - וציוויים אמירות דברות מכל יותר ונעלית שקודמת חיבה", לשון "קריאה
ט). סעיף לעיל כנזכר להפסקות, גם החיבה גילוי היה הנשמה, עצם גילוי היה שאז תורה, במתן (שלכן,

היוםֿיומית  ובעבודה עול, וקבלת ההודאה בענין מתבטא האדם בעבודת הנשמה עצם גילוי והנה,
החביבות. ענין שזהו "בחמלה", תיבת זה בנוסח יש ולכן אני", "מודה דאמירת הענין זה הרי

בהשכמת  מיד היא אני" "מודה אמירת גם כך הוי', שם בה נזכר ולא להדיבור, קודמת שהקריאה וכשם
הרי  שבפשטות דאף - הוי' שם בה נזכר ולא התורה, לימוד קודם וכלֿשכן השחר ברכות קודם הבוקר,
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של 35) כב.פרש"י טו, ח
ואילך.36) סע"ב כג, מכות
ד.37) לג, ברכה
א.38) כז, ראה פ' לקו"ת פ"ג. שמ"א ע"ח ראה
ספל"ו.39) תניא ב. פח, שבת ראה
ד.40) א, פרשתנו

ואילך.41) ריח ע' פרשתנו
ו.42) מד, ישעי'
שם.43) ואוה"ת לקו"ת
שם.44) אוה"ת
וש"נ.45) שם. ח"ז לקו"ש ראה
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ואסור  התורה, ללימוד עדיין שייך (שאינו ביותר נמוך במצב האדם נמצא הבוקר שבהשכמת בגלל זה
לעצמותו  "לפניך", היא אני" ד"מודה שההודאה לפי זה הרי הענינים בפנימיות הנה הוי'), שם להזכיר לו

הוי' שם גם כולל השמות, מכל למעלה שהוא כפי .46יתברך

ביותר, תחתונה במדריגה היא אני" ד"מודה ההודאה - הגלויים כחות מצד הוא כלומר: האדם כאשר
ללא  בלבד, עול קבלת מתוך ההודאה לענין רק שייך הוא ולכן עליו, שורה הטומאה שרוח ומצב במעמד
מהשכל, שלמעלה הנשמה עצם מתבטאת זו בהודאה דוקא - גיסא לאידך אבל הלב; ורגש והשגה הבנה

הוי'. משם למעלה יתברך, עצמותו עם שקשורה "לפניך", היא ולכן

בתניא  מהמבואר גם דאף 47[ולהעיר - כו'" ועיקרה העבודה "ראשית שזהו הקבלתֿעול, לענין בנוגע
רק גםziy`xשהיא היא הרי "].dxwirהעבודה,

כו'" העולם אומות לנביאי "אבל לשלול צריך שרש"י הטעם גם יתכן 48וזהו איך דלכאורה, ,
האמירה  הדיבור שגם בשעה בה העולם, אומות לנביאי חיבה" לשון "קריאה שתהיה 'קאֿסלקאֿדעתא'

שכתוב  כמו אליהם, שייכים אינם מהקריאה) (שלמטה להם 49והציווי ואסור ידעום", בל "ומשפטים
תורה  כלֿכך 50ללמוד נמוך ומצב במעמד יהודי נמצא ידיים נטילת קודם הנה הגלויים, כחות מצד כי, -

באמירת  ביטוי לידי שבאה הנשמה עצם התעוררות עלֿידי העולם, לאומות הדמיון את לשלול שצריך עד
אני". "מודה

.·È אמירות) הדברות כל סיום (א) ענינים: ב' משה" אל ב"ויקרא שיש האמור שעלֿפי להוסיף, ויש
ויקרא  שבספר וציוויים) (אמירות הדברות כל התחלת (ב) המשכן, הקמת קודם שמות, שבספר וציוויים)
חיבה) לשון (קריאה הנשמה עצם מתבטא שבה ההודאה בענין שגם לומר, יש - מועד מאוהל שנאמרו

אני" ד"מודה ההודאה (א) אלו: ענינים ב' שלפני iptlyישנם "ויקרא" בדוגמת - התורה ולימוד התפלה
גו'" לשמך יודו צדיקים ד"אך ההודאה (ב) ויקרא, דספר "ויקרא"51ixg`ly"וידבר" דוגמת - התפלה

שמות. דספר הדיבורים כל שלאחרי

לאתערותא  דלתתא, אתערותא שלפני דלעילא אתערותא שבין החילוק עלֿדרך - ביניהם והחילוק
דלתתא: אתערותא לאחרי שבאה דלעילא

ממה  (למעלה מוגבלת אינה ולכן מלמעלה, שבאה אף - דלתתא אתערותא שלפני דלעילא אתערותא
עבודתו עלֿידי דלתתא באתערותא לפעול יכול הכין 52המוגבלת)שהאדם לא שהאדם כיון מכלֿמקום, ,

אצלו מאירה אינה לכך, עצמו עבודה את שעלֿידי דלתתא, באתערותא מעלה יש זה (ומצד בפנימיות
בפנימיות) הענינים יש 53נפעלים דלתתא, דאתערותא השלימות לאחרי שבאה דלעילא האתערותא ואילו ;

ביותר  עליון אור שמאיר - המעלות ב' האדם 54בה בפנימיות חודר וגם ,52.

- ותורה) (בתפלה פנימיים בכחות העבודה שלפני  אני" ד"מודה ההודאה ההודאה: בענין הוא וכן
מקיף; באופן רק מאיר זה הרי פנימיים, מכחות שלמעלה הנשמה עצם גילוי נעלית, מדריגה היותה עם
זה  הרי פנימיים, בכחות העבודה לאחרי שבאה כיון - לשמך" יודו צדיקים ד"אך ההודאה מהֿשאיןֿכן

הנשמה. עצם שמצד בהודאה חדורים נעשים ומדות) (שכל הפנימיים הכחות שגם באופן

שמות, ספר שלאחרי משה" אל ד"ויקרא הענין ישנו שתחילה הדברים, סדר ולבאר להוסיף ויש
לשמך" יודו צדיקים ד"אך ההודאה משה"ixg`lyבדוגמת אל ד"ויקרא הענין בא ואחרֿכך התפלה,

אני" ד"מודה ההודאה בדוגמת ויקרא, ספר להיות iptlyשלפני צריכה יהודי של עבודתו כי - התפלה
ומתעלה  הולך ליום שמיום שכתוב באופן כמו עילוי, אחר שהענינים 55בעילוי ועד חיל", אל מחיל "ילכו
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החסידות46) תורת של  ענינה קונטרס 78ראה ובהערה סי"א,
וש"נ. שם.

רפמ"א.47)
(48.25 ע' שם לקו"ש גם ראה
כ.49) קמז, תהלים
וש"נ.50) רע"א. נט, סנהדרין

יד.51) קמ, תהלים
א.52) כד, שה"ש לקו"ת ראה
ואילך.53) סע"ב ב, פרשתנו לקו"ת ראה
ב.54) שם, שה"ש לקו"ת ראה
ח.55) פד, תהלים
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היום  ההודאה ענין ואילו פנימי, באופן היום נעשים בלבד, ומקיף הודאה של באופן אצלו היו שאתמול
יותר  נעלית במדריגה בכחות 56הוא ההודאה חודרת (שבה לשמך" יודו צדיקים ד"אך שההודאה ונמצא, ,

רק היא dncwdeפנימיים) dpkd להיותה זה, שלאחרי ביום מקיף) בדרך (הודאה אני" ד"מודה להודאה
יותר. נעלית במדריגה

רז"ל  כמאמר עילוי, אחר בעילוי ומתעלה יהודי הולך ילכו 57וכך שנאמר מנוחה, להם אין "צדיקים
העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו "ליום ועד חיל", אל .58מחיל

***

.‚È אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד הגיע - ה'ש"ת אדרֿשני בט' - שנה וחמש עשרים לפני
לארצותֿהברית.

שנים  עשר מספר בתורה מצינו שלימה, תקופה שמציינים שנים למספר שבנוגע - עשרים 59ובהקדמה ,
שנה  שלושים "יובל"60שנה, שנקראת שנה חמישים של תקופה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בנוגע 61, אבל ;

שנאמרה  נבואה בתנ"ך מצינו - תקופה. בתור זאת שמציינים מצאתי לא לעתֿעתה הנה שנה, לכ"ה
לגלותנו" שנה וחמש שנים.62"בעשרים של תקופה סיום אודות שם מדובר לא אבל ,

ו  כמה אצל נתקבל כבר אףֿעלֿפיֿכן, להחשיבאבל ומצוות תורה שומרי מישראל שנה כמה כ"ה מספר
תקופה  של צריך 63כסיום מה ומחליטים זו, בתקופה שנעשה מה מכל וסךֿהכל חשבון עורכים שאז ,

ובפרט  בכלל ומצוות תורה בעניני התעוררות של ענין עבור זאת לנצל שיש כך, ולהבא, מכאן לעשות
כו'. שמים וביראת התפילה בעבודת

נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר קדושת כבוד של במכתבו שמצינו .64ועלֿדרך ש"מזהיר שלמרות ,.
זאת  ושולל בתניא, השכלות") ("אייגענע מלבו הבדויים השכלות ולהשכיל לפלפל שלא גדולה" אזהרה

. עבודה ש"בעניני בעצמו כותב מכלֿמקום, ווערטער"), שטריינגע ("מיט קשים שיכולים בביטויים .
בהם  ולהרחיב לדבר מותר האלו, בהדברים האמיתית הכוונה זה שאין היות עם התניא, בדברי לקשר

הדיבור".

קדושת  כבוד לבוא שנה כ"ה מלאות לרגל שהגיעו אורחים, חדשות", "פנים כאן שנמצאים ובפרט
בודאי  הרי - כדלקמן) ראייתם, על "שהחיינו" לברך שצריך כאלו גם (וביניהם לכאן אדמו"ר וחמי מורי

ה'. לעבודת התעוררות עבור זו הזדמנות לנצל ונכון שטוב

.„Èאדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד אמר לכאן, בבואו ה'ש"ת, שני אדר ט' :65בשיחתו ביום

המרחב. אל המיצר מן אותנו והוציא שפדה לאֿל תודה בברכה, פותחין

היא  שהחיינו 66ההלכה לברך צריך בראייתו, ונהנה ושמח הרבה עליו החביב חבירו את שהרואה ,
הזה. לזמן והגיענו וקיימנו

הנהנין  ברכת בהלכות כותב התניא, בעל בנוסח 67הרבי, לברך. צריך הלב שמחת של מאורע כל שעל ,
שותפים. לו שאין או לבב', 'שמחת הגורמת בטובה שותפים השמחה לבעל יש אם חילוק יש זו ברכה
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רע"ג.56) ז, ואתחנן לקו"ת (עד"ז) ראה
ברכות.57) סוף
ועוד.58) יב. ע' תרס"ו המשך וראה תמיד. סוף
ספ"ה.59) אבות א. סד, יבמות ובפרש"י. ג טז, לך לך ראה

.13 ובהערה 85 ס"ע ח"כ התוועדויות - מנחם תורת
זח"ג 60) עו. ע' לתניא והערות קיצורים א. א, יחזקאל ראה

.86 ע' ריש שם מנחם תורת פי"ט. ח"ד עבוה"ק סע"ב. רמו,
פרש"י 61) ה"א. פ"ד ברכות ירושלמי א. טו, קידושין ראה

ו. כא, משפטים (ופרש"י) מכילתא כב. א, שמואלֿא

א.62) מ, יחזקאל
רנו.63) ע' ח"ו תכ. ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק גם ראה

שנה. ע' ח"ד אג"ק
(64.163 ע' תש"ח סה"ש וראה תשכ. ע' ח"ב שלו אג"ק

וש"נ.
בתחלתו.65) ה'ש"ת קיץ בסה"ש נדפסה
וש"נ.66) הי"א. פי"ב לאדה"ז ברכה"נ סדר ראה
וש"נ.67) ה"א. שם
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א  - השמחה לבעל שותפים אין נוסח כאשר אזי - שותפים לו יש ואם "שהחיינו". הוא הברכה נוסח זי
והמטיב". "הטוב הוא הברכה

ועסקני  חב"ד אגודת - שותפים לי יש שלי לבב' ב'שמחת אדמו"ר:) וחמי מורי קדושת כבוד (וסיים
אל  המיצר מן יתברך, ה' בעזרת שיחיו, משפחתי עם שלי ביציאה גדול חלק שנטלו האישים הכלל,

המרחב.

.ÂË:ובהקדמה

כלֿכך, מדייקים לא חסידות, מאמר כשלומדים גם הנה כלל, בדרך

האמצעי - אדמו"ר כדברי נדפס, שכבר בדבר שגם 68ובפרט שבכתב, שבדברים אנ"ש, "טבע אודות
. בדפוס בעצמן  הדברים אותן יבואו וכאשר להשיגם, רבה הוצאה כל על יחושו לא טעות, .שמלאים

האמצעי, אדמו"ר של בזמנו אמורים הדברים ואם כו'". למשמרת זוית בקרן ומניחו יפה כורכו
זה  לזמנינו בנוגע -עלֿאחתֿכמהֿוכמה

ב"זשארגאן" היא אם ובפרט לשיחה, בנוגע הדברים 69ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בקריאת שמסתפקים יש - ַָ
כו'.70בעלמא  לימוד של באופן ולא ,

ובהעמקה  בעיון ללמוד צריכים השיחות את גם הנה שפיר, דייקת כד ריבוי 71אבל, בהם שיש כיון ,
והן החסידות, לתורת בנוגע הן למעשה ענינים להלכה בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה דתורה, לנגלה בנוגע

ה'. בעבודת והוראות

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  הלכה, מצד ביאור הדורשים ענינים בה שיש הנ"ל, לשיחה בנוגע ועלֿדרךֿזה
נצחית, הוראה הם מהווים וכו') שנה חמשים כעבור (וגם שנים כ "ה כעבור שגם ובאופן חסידות , עלֿפי

לעד  קיימים צדיקים דברי דורות 72שהרי לדורי הוא שבדפוס דבר והרי  הדברים, שנדפסו גם ומה ,73.

הזמן  קוצר הנ"ל.74ומפני שיחה כשלומדים ביאור הדורש אחד ענין על עתה נתעכב ,

.ÊË עליו החביב חבירו ראיית (א) עליהם: לברך שצריך מאורעות ב' אודות מדובר הנ"ל בשיחה
זו, והנאה בשמחה שותפים לו כשיש (וגם שהחיינו לברך צריך זה שעל בראייתו, ונהנה ושמח הרבה

והמטיב  הטוב ולא שהחיינו לברך של75צריך ענין זה שאין כיון ,daehשל ענין אלא ,dgny זה שעל ,
שהחיינו  רק אין 76מברכים אם הברכה: בנוסח חילוק יש שבזה טובה, מצד שבאה לבב שמחת (ב) ,(

והמטיב. הטוב מברך - שותפים לו יש ואם שהחיינו, מברך - השמחה לבעל שותפים

זו: בשיחה הדברים סדר להבין וצריך

על  מיד להמשיך צריך היה - טובה) של (ענין המרחב אל המיצר מן היציאה בענין שמתחיל כיון
הברכה לנוסח בנוגע ההלכה dfדבר oipr lr;והמטיב הטוב ברכת זו הרי שותפים, לו שיש דידן, שבנדון ,

שהחיינו?! שברכתה חבירו, ראיית - נוסף בענין באמצע מפסיק ולמה

.ÊÈ:אלינו בנוגע ההוראה על רק עתה נתעכב - הזמן קוצר ומפני

כל  היה שבה ההיא, מהמדינה ישראל מבני כמהֿוכמה יצאו הנ"ל שנים כ"ה שבמשך - ובהקדמה
בקיום  שלהם וההתלהבות החיות את ראו שלמעלה וכיון נפש, מסירת עם קשור ומצוות תורה של ענין
שלמעלה  ובאופן ה', בחסדי הנה ושעל, צעד כל על יהדות עניני עבור נפשם ומסירת ומצוות התורה
למקום  ובאו הנ"ל), בשיחה אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד (כלשון המרחב אל המיצר מן יצאו מהטבע,

ועיכובים. מניעות ללא ומצוות תורה לקיים יכולים שבו
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(בסופה).68) חיים לדרך בהקדמה
אידית.=69) בלשון
אחת 70) ("דזשוס") מיץ כוס שתיית בין נוספת: ברשימה

מביט  שלאח"ז וברגע זה, בעמוד לרגע שמביט ובאופן לחברתה...
השני. בעמוד כבר

ע'71) חל"ד .34 ע' ח"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ועוד. .302

ע'72) ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק שלט.ראה ע' ח"ד  תקעו.
שכט. ע' חי"א קמו . ע' ח"י

שפב.73) ע' ח"ב שם אג"ק
שיש 74) ובפרט בבתֿשחוק:) הוסיף שליט"א אדמו"ר (כ"ק

ההתוועדות... לסיום ומצפים השעון על שמביטים כאלו
הרשב"א.75) בשם - רסרכ "ה לאו "ח  ב"י
הלבוש.76) בשם - שם מג"א
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נפש  המסירות ענין על ששכחו מהם יש - זה למקום בבואם במסירות 77אבל, שהצורך חושבים הם ;
י"ה" קראתי המיצר ד"מן ומצב במעמד ועיכובים, מניעות שיש ומצב במעמד בהיותם רק היה ,78נפש

טעם  שעלֿפי בעבודה להסתפק יכולים נפש; במסירות צורך אין הרווחה במדינות בהיותם עתה, אבל
מסירות  של בעבודה צורך ואין איד"...), פיינער "א שהוא לו ואומר שכמו על חבירו טופח אז (גם ַודעת

ודעת. מטעם שלמעלה נפש

המדינה  ומנהגי מהליכות הם למדים כאן שבהיותם גם :79ומה

- בפראות להתנהג צריכים הם גם היו גוים"), ("ווילדע פראיֿאדם גוים היו שבו במקום בהיותם
איד") ווילדער ("א יהודיֿפראי גוים להיות בין בהיותו עתה, אבל שכליים; בחשבונות מתחשב שאינו ַ

כן.שמתנהגים להתנהג הוא גם צריך - ("סטאטעטשנע") וחשיבות התיישבות של ַבאופן

בצבע  להיות צריכים והגרביים המדוייק, במקום מונחת להיות צריכה ("גאלסטוק") העניבה ַולדוגמא:
ידע 80המתאים  לא זאת לולי שהרי - יעבור ולא חוק - העיתון את לקרוא חייב הוא יום שבכל ופשיטא ,

לעניני  בנוגע ועלֿדרךֿזה מסויים. לענין בנוגע בוואשינגטאן ה"ּפרעזידענט" החליט מה ַָ"חסֿושלום"
"אינו  ובלאוֿהכי הקבועה, בשעה מיץ כוס או חלב כוס יום בכל לשתות חייב שהוא - ושתיה אכילה

ערוך"... שולחן ב"קיצור אפילו קבוע שיעור ללמוד מסוגל"

תורה  בעניני ("קאך") ולהט לחיות בנוגע ומצבו במעמדו ויתבונן חשבון שיעשה לו אומרים ָוכאשר
שהיה  כפי ומצבו למעמדו כלל להשוותו שאין והגבלה, במדידה הוא שלו העבודה סדר כאשר ומצוות,

אחר: חשבון לו יש - נפש מסירות מתוך היה שלו העבודה סדר כאשר פעם,

בחסידות  מעלות (והרי 81מובא גם לידע צריך כך עצמו, חסרונות לידע שצריך שכשם "חסיד"...) הוא
הכל  ככלות ולאחרי - החסידות. דרך עלֿפי ל"עבודה" אצלו נחשבת עצמו במעלות ההתבוננות - עצמו.
גדול" "חשבון ב"בנק" לו שיש - הוא טוען - גם ומה טוב... די במצב הוא הרי - הוא טוען  -

לנוח! יכול שעכשיו כך ההיא, במדינה לו שהיתה מהמסירתֿנפש

במעמד שנמצא - הוא הנ"ל מהחשבונות שהסךֿהכל נחלשים ומובן, מזה וכתוצאה שינה, של ומצב
שרואים כפי - הרוחניים נחלשים כחותיו הם הרי בהם משתמשים לא שכאשר גשמיים, לכחות בנוגע

כו'), כאבים סובלים ובתחילה בשר, ויגיעת נפש ביגיעת צורך יש מחדש, בהם ולהשתמש לחזור (וכדי
רוחניים. בכחות גם הוא וכן

.ÁÈ(אלא המדף, גבי על אותה מניחים (לא כאשר - הנ"ל מהשיחה ההוראה באה זה micnelועל
אותה:

בהתחלת  (כמוזכר "שהחיינו" ולברך להתעורר יכולים שינה... של שנים כ"ה לאחרי שגם - לראש לכל
כאילו  נפש, מסירות ומתוך מחודשת, בחיות העבודה עניני בכל לעסוק ולהתחיל לחזור היינו, השיחה),

ההיא. מהמדינה יצא אתמול רק

(גם  יחידי ישאר לא בודאי - שהחיינו) ברכת (תוכן מחודשת בחיות בעבודה לעסוק שיתחיל ולאחרי
שותפים  לו יהיו אלא לפעול?!...), יוכל כבר מה ובמילא, יחידי, שהוא לו נדמה העבודה בתחלת אם

וחמי 82בעבודה  מורי קדושת כבוד ביציאת חלק שנטלו השותפים אודות השיחה בהמשך (כמוזכר
והמטיב". "הטוב ברכת לברך גם יוכל ואז המרחב), אל המיצר מן אדמו"ר
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מא.77) ע' אדר סה"מ - מנחם תורת גם ראה
ה.78) קיח, תהלים
(79222 ס"ע חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ואילך.
(80.196 ע' ריש חל"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.

ע'81) תש"ה .7 ע' ריש תרפ"ח .114 ע' תרפ"ז סה"ש ראה
אדמו  אג"ק .386 ע' ה'שי"ת (נעתק 42. נא ע' ח"ה מוהריי"צ "ר

חשון). כו יום" ב"היום
כל 82) אלא "שותפות", אין שבזה השינה, בענין כמו לא

עצמו... בפני ישן אחד
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נפש, המסירות כח ונתעלם נחלש המרחב אל המיצר מן מהיציאה שכתוצאה שלמרות - הענין ונקודת
גו'" כוננו גבר מצעדי "מה' (שהרי המרחב אל המיצר מן שביציאה האמיתית הכוונה את לגלות ,83צריך

העליונה  הכוונה את המעיינות 84להשלים והפצת ומצוות התורה דקיום העבודה תהיה בה"מרחב" שגם - (
והגבלה. ממדידה שלמעלה באופן

הפנימית  הכוונה מתגלה אזי אותם, מבטלים שכאשר - והסתרים העלמות עניני לכל בנוגע הוא וכן
הפירוש  וכידוע קדושה. בעניני ניתוסף גופא ידם ועל רז"ל 85שבהם, בא 86במאמר לשמה שלא "מתוך

נעלית  לדרגא באים שמזה לשמה", ה"שלא של (הפנימיות) ה"תוך" היינו לשמה" שלא ש"מתוך לשמה",
ב"לשמה". יותר

***

.ËÈ.'גו מלח תשבית ולא דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

.Î"הקדמוני "משל של להשייכות בנוגע - המאמר מלח"87בסיום תשבית ד"ולא (שבו 88לענין
שליט"א: אדמו"ר קדושת כבוד הוסיף - בכלל המאמר) נדפס (שבה ויקרא ולפרשת המאמר), מתחיל

רק  לכאורה שבאים אלו אפילו החסידות, עניני שכל מקומות) בריבוי שרואים (כפי רואים כאן וגם
רז"ל) מאמרי (או הפסוקים שאפילו ועד נפלאים, ענינים בהם ומרומזים הדיוק, בתכלית הם - אגב בדרך

וגם המאמרים, מתחילים יש zexcqdשבהם חסידות), בספרי נקבעו שבהם או המאמרים, נאמרו (שבהם
במאמרים  המבוארים לענינים פנימית שייכות .89להם

רבותינו  ודברי תורת בלימוד ולעיין צוגעטראגן") ("זיין לב לשים צריכים כמה עד מלמדנו זה ָוענין
אגב, בדרך רק שהובאו לכאורה שנראה  בענינים גם נשיאינו,

חז"ל - הפסוק 90וכדברי שאין 91על מפני למה, הוא, מכם ריק, "ואם מכם", הוא ריק דבר לא "כי
בתורה" יגעים -אתם

נפלאים  ענינים על ומרמזים רב, תוכן מכילים הם - גדול בדיוק הם הם .71שגם

.‡Î המדובר עלֿפי אמר:) הנה 92(ואחרֿכך - השבוע דפרשת תורה" ה"לקוטי שבוע בכל שילמדו
דפרשת תורה' ה'לקוטי לימוד שסיימו יאמרו אלו הבדלה), קודם יסיימו אבל שאיחרו, אלו (וגם ויקרא

"לחיים", השנה.עתה כל במשך שבוע בכל זה לימוד להמשיך טובה החלטה מתוך

של לברכתו כלי היא שהתורה תורה',הקדושֿברוךֿהוא וכיון 'לקוטי שלומדים אלו שכל בודאי הרי ,
תורה' ה'לקוטי לימוד את לאפשר כדי תורה' ה'לקוטי הדפסת עבור מממונם שנתנו אלו ובמיוחד כולל

של בברכותיו יתברכו רויחי.הקדושֿברוךֿהוא - - ובכולם ומזוני, חיי בבני  להם, המצטרך בכל

***

.·Î שהוספת דכיון שלו", שהממון "למי לו" הוא "לאשר פרשתנו, בסיום רש"י בפירוש הביאור
היא olfblהחומש qpw93לתתו חיוב שאין לומר מקום יש החטא, חומר לגבוה),94דוקא lfbplעל (אלא
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כג.83) לז, תהלים
(נעתק 84) תקסא ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

י  יום" ב"היום (נעתק קג ע' ח"ה שם חשון), יד יום" ב"היום
ועוד. אלול) ג יום" ב"היום (נעתק תז ע' ח"ו שם תמוז).

וש"נ.85) ואילך. 50 ע' ח"כ לקו"ש ראה
וש"נ.86) ב. נ, פסחים
יג.87) ב, פרשתנו
פרש"י 88) יג. כא, משפטים פרש"י וראה יד. כד, שמואלֿא

ב. יו"ד, מכות
שה),89) ע' תשכ"ט (סה"מ תשכ"ט וכתבתם ד"ה ראה

אף  - עקב בפ' נאמר תרכ"ט דשנת זה ד"ה שהמאמר מה הטעם

ואתחנן בפ' גם נאמר וכתבתם תוכן iptlyשהפסוק כי - עקב פ'
לפ' שייך עיי"ש.awrהמאמר ,

ה"א.90) פ"א פאה ירושלמי
מז.91) לב, האזינו
וש"נ.92) ואילך. 307 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת
לסוף 93) תורה "ירדה תמורה) הל' (סוף הרמב"ם מ"ש וע"ד

קניינו  להרבות נוטה אדם של שטבע הרע, יצרו וקצת האדם מחשבת
וניחם  בו שחזר אפשר והקדיש, שנדר ואע"פ ממונו, על ולחוס
חומש". יוסיף לעצמו פדה אם תורה אמרה משוויו, בפחות ויפדה

קרן 94) ש"משלם בשגגה, תרומה שאכל זר גבי וכמו
וחומש dvxiyלבעלים, in lkl.(מ"ב פ"ו (תרומות "
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ההנאה, טובת שייכת שאליו הגזלן על קאי שלא רש"י ומפרש לו"; הוא "לאשר לומר הכתוב הוצרך ולכן
הרי  השמים, מן נגזר הניזק שעל ואף אצלו". בטלים מעותיו "שהיו הנגזל, - שלו" שהממון "למי אלא
שלו". "הממון זה הרי דבר של שלאמיתו כיון הגזלן, שישיבנו עד זמן, משך על רק היא שהגזירה יתכן
חבירו  בכבוד והתחשבות פנימי רגש מתוך להיות צריכה לחבירו אדם בין ההנהגה שכללות וההוראה,
שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - הקב"ה) ציווי מצד הוא זה שכל היסוד שישנו (לאחרי

ואילך. 9 עמוד ז חלק בלקוטי-שיחות ונדפס

•
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו אדר, תשי"ב
ברוקלין.

העוסקים בצ"צ ובפרט בחינוך חב"ד

הרב מוה"ר חיים שאול שי' ברוק

מוה"ר יוסף שי' שמוטקין

מוה"ר יעקב יוסף שי' ראסקין שו"ב

מוהר"מ שי' ברוק

ומו"ה אורי בן שחר שי'

שלום וברכה!

אותו,  והעמידו  הצריף  קנו  כבר  אשר  מודיעים  בם  שבט,  וכ"ח  מי"ג  מכתביהם  על  במענה 
ומבקשים חוו"ד באיזה שם לקרוא להמוסד חינוך זה.

מחוגים  גם  תלמידים  שם  יתקבלו  אם  כי  הלימודים,  בתכנית  במקצת  נוגע  זה  הנה  לדעתי 
שאינם קרובים כ"כ לחב"ד, ובמילא אי אפשר יהי' להקפיד שתהי' התכנית בהתאם לישיבת תומכי 
תמימים, אז כדאי שתכנס ברשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש, ואם ביכולתם לסדר התכנית שתהי' 
כמו שהוא בישיבת תו"ת, אזי יש להקרא בשם אחי תמימים או תומכי תמימים, וזהו תלוי אם יהי' 
שם גם כתות הגבוהות יותר, ולכאורה סברא הראשונה שתכנס ברשת אהל"יי מתאמת יותר כיון שאז 
יש לקבל בתור תלמידים גם אלו שמתחלה לא יסכימו על תכנית לימוד חב"ד במילואו, ובאופן כזה 
ימשיכו אותם לרוח ליובאוויטש לאט לאט, בכל אופן יש לסדר את הלימוד באופן כזה אשר בגמרם 
הלימודים בהמוסד שבראשון לציון יוכלו להכנס לאיזה מישיבותינו אשר באה"ק ת"ו, אם בלוד או 

בירושלים ת"ו.

תלמידים  להעמיד  בהצלחה  עבודתם  ותהי'  ידיהם  במעשה  שכינה  שתשרה  מהשי"ת  ויה"ר 
יראי שמים חסידים ולומדים.

בברכת הצלחה בעב"ק ולחה"פ כו"ש.
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מוגה  בלתי

.‚... ושמחה "אורה הענינים פרטי דכל הסיום שזהו - ד"יקר" הענין אודות מ"ד) (סעיף לעיל דובר
לתפילין", כולה התורה כל ש"הוקשה תפילין", אלו "ויקר הגמרא דרשת עלֿפי ובפרט ויקר", וששון
פרטי  כל שישנם בכך די שלא - וששון" ושמחה "אורה על גם קאי ש"יקר" נוספת ראיה יש שמזה
שיהיו  צורך יש אלא תפילין", אלו ויקר מילה, זו וששון יוםֿטוב, זה ושמחה תורה, זו ד"אורה הענינים
זהו  אדרבה: אלא אחר, למישהו טובה עושה שהוא באופן זה שאין והיינו, "יקר", של באופן נעשים
הקדושֿברוךֿהוא, של ורצונו חכמתו ללמוד שיוכל אותו שזיכו - עמו לקרות יכול שהיה גדול הכי ענין
לאֿתעשה. מצות או מצותֿעשה - מצוותו קיום עלֿידי העולם והיה שאמר  למי רוח נחת לגרום ויוכל

התורה: פנימיות עם הקשור - דלקמן לענין בנוגע גם הוא וכן

ספירת  על דקאי "יש", בגימטריא ש"יקר" לעיל כמוזכר ב"יקר", פירוש עוד שיש - ובהקדים
והשגה,292הבינה  הבנה של באופן שבאה כפי דרזין, ורזין רזין התורה, דפנימיות הענין כללות שזהו ,

הלומד. האדם של וההשגה ההבנה עם מתאחדת התורה שפנימיות כך החסידות, תורת עלֿידי

ה'צמחֿצדק' שכתב כמו תורה", "לקוטי הספר ישנו הנדפסות מה'תורות' הנה - גופא שבחר 293ובזה ,
קודמת  בהתוועדות שנתבאר (וכמו מאמרים אלפיים מתוך אלו ד"אלפים 294מאמרים הענין נרמז שבזה

עולם" של לברייתו תורה קדמה ).295שנה 

רוצים  ולאידך, המשוער, מכפי יותר היו תורה' ה'לקוטי הדפסת עבור הכספיות שהוצאות כיון ובכן:
דרך  על היו ההדפסה הוצאות אם אפילו תחילה, ששיערו מכמו יותר גדול לקהל יגיע תורה' שה'לקוטי
בהדפסת  להשתתף וה"יקר" הזכות את להם ויציעו אנשים כמה שימצאו ה"המצאה", נפלה - הרגיל

תורה' ,296ה'לקוטי

ענין - מקבלים הם אדרבה: אלא דברֿמה, מהם שלוקחים באופן זה שאין אצלם נרגש שיהיה והיינו,
. חשוב ש"באדם לקידושין, בנוגע שמצינו ועלֿדרך ב"יקר". להיות שיכול גדול דקא הכי הנאה בההיא .

נפשה" ליה ומקניא גמרה מינה, מתנה גדול,297מקבל הכי לכבוד אצלה נחשבת ממנה המתנה קבלת כי ,
כסף  ממנו מקבלת שהיתה מכמו יותר -ששוה

מתנה  של באופן ולא בערך, שלא יותר גדול לקהל תורה' ה'לקוטי את להפיץ יוכלו ועלֿידיֿזה
הספר.298("במגן" של התוכן עם יתעצם ואחרֿכך שלו, שיהיה הספר את יקנה אחד שכל באופן אלא ,( ַָ

שנדפס  תורה' ל'לקוטי בנוגע - האמור באופן הדבר את שקיבלו אנשים כמה מצאו ה' ובעזר
את  להדפיס - הנ"ל באופן תנאים, ללא - עצמם על שקיבלו אנשים עשרה נמצאו וכן בחוץֿלארץ,
דורנו, נשיא רבינו של ובהנהלתו ביסודו חב"ד, בכפר ובפרט הקודש, בארץ גם תורה' ה'לקוטי

אדמו"ר. כבודֿקדושתֿמוריֿוחמי

גו' "אשר הקודש, בארץ הן - בכלל החסידות לימוד הפצת ידו ועל זה, ספר הפצת תהיה ועלֿידיֿזה
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה  אלקיך ה' לארץ.299עיני בחוץ והן ,

ביתם, בני כל של וחלק חלקם ואשרי

ומדידות, הגבלות וללא לבב, וטוב שמחה מתוך "לחיים", עתה שיאמרו - גדול ויושר
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מלכות 292) לבוש יביאו ד"ה הפורים שער אורה שערי ראה
א). (עה, פס"ז

פורים 293) שיחת גם וראה א. אדר יד יום" "היום ראה
.(434 ע' חכ"ז התוועדויות - מנחם (תורת סי"ח תש"כ

ס"ח 294) אד"ש מבה"ח שקלים, פ' ויקהל, ש"פ שיחת
.(309 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת

בתחלתה.295) פי"ט ויק"ר ד. צ, תהלים מדרש
אד"ש296) ט' זכור, פ' ויקרא, ש"פ שיחת גם סוס"כ ראה

.(340 ע' שם התוועדויות - מנחם (תורת
א.297) ז, קידושין
א.298) קכח, זח"ב ראה
יב.299) יא, עקב
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עלֿפי  - וגם לעצמם, תורה' ה'לקוטי ללימוד בנוגע ומדידות הגבלות ללא גם יתברך ה' להם ויתן
נשיאנו  רבינו מביאור בטלית"300המובן אוחזין "שנים בענין הזקן רבינו של הדרוש חלק 301עלֿפי -

השתתפותם, עלֿידי לידם הגיע זה שספר אלו כל של תורה' ה'לקוטי בלימוד

להם, נותנים אלא הנותנים, שהם באופן זה שאין - הוא זה לכל שהיסוד וכאמור,

וב"אורה" תורה", זו ב"אורה כולה, השנה כל במשך והצלחה ברכה שפע להמשכת ההתחלה וזוהי
זו. בפרשה המנויים הענינים ובכל כפשוטו,

***

.„ שכתוב מה על להתעכב יש להתחלה, מאשר - ה'... בעזר - לסיום יותר קרוב כבר שעומדים כיון
טוב  דורש אחיו לרוב ורצוי ליהודים וגדול אחשורוש למלך משנה היהודי מרדכי "כי המגילה, בסיום

זרעו": לכל שלום ודובר לעמו

"וכל  שלפניו: לפסוק בהמשך בא - טעם נתינת של ענין שהוא "כי", בתיבת שמתחיל - זה פסוק
ספר  על כתובים הם הלא המלך גדלו אשר מרדכי גדולת ופרשת אחשורוש) (של וגבורתו תקפו מעשה
גדולת  אודות נכתב ופרס מדי למלכי הימים דברי שבספר הדבר וטעם ופרס", מדי למלכי הימים דברי

" - אחשורוש".ikמרדכי למלך משנה היהודי מרדכי

דורש  אחיו לרוב ורצוי ליהודים "וגדול הכתוב המשך עם הענינים קישור מובן אינו עלֿפיֿזה אבל,
זרעו": לכל שלום ודובר לעמו טוב 

מספיק  - ופרס" מדי למלכי הימים דברי ספר "על כתובה מרדכי" גדולת ש"פרשת הטעם לבאר כדי
שנוגע  ענין זה הרי שלכן אחשורוש", למלך משנה היהודי מרדכי "כי הפסוק בהתחלת שכתוב מה

הפסוק  המשך כאן שייך מה אבל המלוכה; דורש להנהגת אחיו לרוב ורצוי ליהודים "גדול הוא שמרדכי ,
כפירוש  עמו", זרע ו"לכל "לעמו" "ליהודים", שנוגע ענין שזהו - זרעו" לכל שלום ודובר לעמו טוב

עמו"? זרע לכל עמו, על "מוסב זרעו" ש"לכל רש"י

- שלום" "דובר נאמר זרעו" ל"כל ובנוגע טוב", "דורש נאמר ל"עמו" בנוגע מדוע להבין: צריך גם
כן  שמצינו (וכפי טוב דורש היה זרעו" ל"כל וגם שלום, דובר היה ל"עמו" שגם לומר, מסתבר הרי
שלום  ודובר לעמו טוב "דורש זרעו", ל"כל "עמו" בין הכתוב מחלק למה כן, ואם המפרשים), בדברי

זרעו? ולכל לעמו שלום ודובר טוב דורש יחד, כוללם ואינו זרעו", לכל

.‰ כבר" אמרה שאסתר שאףֿעלֿפי - אסתר מגילת של לענינה בנוגע פעמים כמה האמור ובהקדים
ופרס" מדי למלכי הימים דברי על אני זה 43כתובה הרי קודש", ב"כתבי הדברים שנכתבו לאחרי הנה ,

שהם  כפי הענינים את ומבארת מספרת התורה הנה מהתורה, חלק שזהו וכיון מהתורה, חלק נעשה
לאמיתתם.

ההוא" ביום פני אסתיר ד"הסתר ומצב שהמעמד להראות - היא אסתר מגילת של הכוונה וכללות
קדרה" כשולי בימיו ישראל של פניהם "שהושחרו כפשוטו, אחשורוש בגלל בגלל 172אינו אלא ,

פני  אסתיר ד"הסתר באופן זה הרי  שבגלוי למרות - וזאת שלו", וראשית ש"אחרית מי הוא שאחשורוש
אמיתית  מתגלה היה לא (אילו זה נס על הנסים ברכת לברך אפשר אי תורה עלֿפי שלכן, ההוא", ביום
זה, לפני ולא דוקא, המגילה קריאת בשעת הנסים ברכת מברכים שלכן המגילה, קריאת עלֿידי הענין

בארוכה). אחר במקום הענין כמבואר

לעניננו: ובנוגע

נשאלת  - ופרס" מדי למלכי הימים דברי ספר "על נכתבה מרדכי" גדולת ש"פרשת אומרים כאשר
אזוי  מרדכי טאקע איז ("וואס כלֿכך מרדכי להוט אמנם מדוע מינה'?! 'נפקא למאי ַַָהשאלה:
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וש"נ.300) .157 ע' תרפ"ט סה"מ ב"מ.301)ראה מס' ריש
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שי  נוגע ומה ופרס", מדי למלכי הימים דברי  ב"ספר אודותיו שיכתבו בשנת פארקאכט") עתה, זאת דעו ַָ
בברוקלין?! תשכ"ה,

" המגילה: מבארת זה אחשורוש":ikועל למלך משנה היהודי מרדכי

ישראל  של פניהם "שהושחרו אחשורוש, הוא בגלוי המלך הנה ואז הגלות, בזמן שנמצאים אמת הן
ה"פני", נמצא אסתיר" ב"הסתר שגם היא והאמת "לפנים", רק הוא זה כל אבל קדרה", כשולי בימיו
"מרדכי  - הוא בפועל הענינים כל את שמנהיג אחשורוש" למלך ה"משנה הנה הגלות, בזמן גם ולכן,

היהודי".

ואדרבה: דוקא, לאו - הזה בעולם מאטערן") ("זיך להתייסר צריך שיהודי הכוונה שאין לעיל, ַוכאמור
- אמורים דברים במה אבל אחשורוש", למלך "משנה להיות מרדכי צריך הגלות בזמן שגם הוא הסדר

"מרדכי כמו בעבודהֿזרה"icedidכשמתנהג ש"כופר כולה"50", בתורה עליו 49ו"מודה "מקבל כאשר ;
. ממנו "מעבירין אזי תורה" ארץ"עול דרך עול אז 302. שגם אלא בקלות, העולם עניני כל את ומקבל ,

" הוא המדינה.dpynהרי אותה של השר באמצעות לעבור צריכים הענינים שכל כיון אחשורוש", למלך

רז"ל 303[וכידוע  מאמר כדי 304בפירוש אלא האומות לבין ישראל את הקדושֿברוךֿהוא הגלה "לא
יהודי  שכאשר - כלֿכך רבים גרים יהיו הדורות כל שבמשך מצינו לא דלכאורה - גרים" עליהם שיתוספו
האלקי  הניצוץ גם הנה המדינה, אותה של באויר שנמצא בגד לובש או ומשקה מאכל ושותה אוכל
ואחרֿכך  ומשקה המאכל על מברך וכאשר זו, מדינה של השר תחת נמצא הלבוש, או ומשקה שבמאכל

ישראל]. לגבול ומכניסו העכו"ם, בין שנמצא הניצוץ את "מגייר" הוא הרי זה, בכח תורה לומד

שהנהגת  כדי - ופרס" מדי למלכי הימים דברי ב"ספר להכתב צריך זה שדבר הטעם מובן ועלֿפיֿזה
אחשורוש" למלך ה"משנה עלֿפי אלא) כפשוטו, אחשורוש אצל שמתקבל כפי (לא תהיה ופרס מדי

היהודי". "מרדכי שהוא

.Â בכתוב ממשיך - אחשורוש" למלך משנה היהודי ש"מרדכי שנאמר ליהודים":305ולאחרי "וגדול
ליהודים". "גדול שהיה בגלל - אחשורוש" למלך "משנה היה דוקא מרדכי מדוע

ובהקדמה:

גוים, בין שדרים כיון שטוענים: הורים כמה ישנם

רצונו - אלא בגלות, בגשמיות יתייסרו שיהודים רוצה אינו שהקדושֿברוךֿהוא לעיל, וכאמור
עבודת  של ענין להיות שצריך ומה הרחבה, מתוך זאת ויעשו הניצוצות, בירור של השליחות את שימלאו

הלכתא" "בליבון יגיעה עלֿידי זה יהיה -264פרך,

צריך  ובמילא הגוי, עם זיך") רעדן ("צוזאמען להתדבר אפשרות שתהיה צורך יש הא, משום ַהרי
מנהגי  כל את לדעת וצריך שולחן, באותו עמו לשבת שירצה הגוי עם להיפגש שיוכל באופן להתלבש

בגמרא  שמצינו ועד כו', לכל 306הגוי הדבר שאסור (אף קומי לספר לו התירו ראובן בר ש"אבטולמוס
למלכות". קרוב שהוא מפני ישראל)

ב" צורך ויש ופרס", מדי "מלכי אחשורוש, יהודי, אינו הוא שהמלך בזמן שנמצאים למלך dpynוכיון
נשיא  כ"סגן לשמש שיצטרכו אלו הם כאילו בקטנותם, עוד ובתו, בנו את ולחנך לגדל עליו - אחשורוש"

בארצותֿהברית. דר הוא שהרי הברית"!... ארצות
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מ"ה.302) פ"ג אבות
חיי 303) ר"פ תו"ח לך. לך ר"פ א. ו, בראשית תו"א ראה

ובכ"מ. ואילך). סע"ב (קכא, שרה
ב.304) פז, פסחים

זקני305) אל פנה שליט"א אדמו"ר היושבים כ"ק החסידים
בבתֿשחוק: ושאל  למלך מאחוריו, "משנה לאחרי כתוב מה

ליהודים". "וגדול - אחשורוש"?
א.306) יז, מעילה וראה א. פג, ב"ק
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גם - להיות יכול - אחשורוש" למלך "משנה אבל מוותר, הוא הרי ה"נשיא", למשרת בנוגע בשלמא
אש  גם יכולה המלכות דין עלֿפי - לא?! ומדוע בתו. או דוקא בנו שיהיה הכרח אין זה; תפקיד למלא ה

"מלכה". גם להיות יכולה "מלך",

ליהודים": "גדול היותו בגלל אחשורוש" למלך משנה היהודי ש"מרדכי אומרים, זה ועל

ביותר, גדולים נסיונות עם שכרוכה עבודה זוהי דא; סביל מוחא כל לאו - אחשורוש" למלך "משנה
בעבודהֿזרה  כופרים שהם אלו שיהודים והיינו, ליהודים", "גדול תחילה להיות צריכים זה ובשביל
כזו, עבודה עצמו על לקבל יכול ואז ליהודים", "גדול בתור יבחרוהו הם הנה כולה, התורה בכל ומודים
ויצטרך  אחשורוש, המלך עם יחד להיות שיצטרך שאףֿעלֿפי - אחשורוש" למלך "משנה להיות
תועלת  מזה ותהיה בנסיון, לעמוד יוכל מכלֿמקום וכו', וכו' המלך" ב"שער שיכניסוהו באופן להתלבש

אחשורוש". למלך "משנה להיות יכול אינו - ליהודים" "גדול אינו אם אבל ליהודים.

לדורות: הוראה של באופן אסתר במגילת הענינים וקישור המשך וזהו

אזי  בכיפה, מולך הוא אחשורוש שכאשר ופרס", מדי למלכי הימים דברי ב"ספר כתוב להיות צריך
ישראל, לבני טוב שהוא באופן שמתנהג  היהודי", "מרדכי הוא אחשורוש" למלך ה"משנה

להיות  שצריך בלבד זו לא הנה - בפועל אחשורוש" למלך "משנה להיות שיכול זה הוא מי אבל,
ליהודים", "גדול להיות עליו גופא היהודים בין אלא היהודי", "מרדכי

בורחת  "גדולה - אדרבה אזי הגדולה", על "המחזר כי לבד, ולוקחים בוחרים לא - ו"גדלות"
`xg;307ממנו" edyin"יהודים" ודוקא רבים, אלא יחיד לא - גופא ובזה "גדול", שהוא עליו לומר צריך

כולה; התורה בכל ומודים בעבודהֿזרה שכופרים ליהודים"), ("גדול

אחשורוש". למלך ד"משנה בתפקיד שישנו בנסיון להצליח יכול - ואז

.Êרצוי" היה שמרדכי ואומר הכתוב ממשיך העילויים, כל לאחרי לכל aexlאמנם, "ולא אחיו",
מתלמודו" בטל והיה למלכות קרוב שנעשה לפי סנהדרין, מקצת ממנו שפירשו מלמד :308אחיו,

להבין  צריך שולחןֿערוך 309לכאורה עלֿפי להיות וצריכה שמותרת הנהגה זוהי אם דממהֿנפשך: -
הסנהדרין, רוב עמו נשארו למה - רצויה בלתי הנהגה זוהי ואם סנהדרין; מקצת ממנו פירשו למה -

בעצמו?! כן התנהג ולמה

הגמרא  דברי בהקדם ורבי 178ויובן ארץ") דרך מנהג בהן ("הנהג ישמעאל דרבי ההנהגה  לדרכי בנוגע
שנאמר  אחרים, ידי על נעשית מלאכתן מקום של רצונו עושין שישראל ("בזמן יוחאי בן ועמדו 182שמעון

בידן" עלתה ולא יוחאי בן שמעון כרבי בידן, ועלתה ישמעאל כרבי עשו "הרבה וגו'"), צאנכם ורעו זרים
ש" הוא בזה שהדיוק -daxd.."בידן "עלתה "מקצת", אבל בידן", עלתה לא .

סנהדרין" "מקצת אבל ישמעאל, כרבי הוא שלהם ההנהגה סדר - אחיו" "רוב הנה לעניננו, ובנוגע
יוחאי: בר שמעון כרבי הוא שלהם  ההנהגה סדר -

אצלם. מקום תופס אינו העולם אבל בעולם, אמנם נמצאים שהם באופן היא סנהדרין" "מקצת הנהגת
אינו  - במערה להתחבא וצריך לאכול, ובשר לחם לו יש ששם בביתו, להשאר יכול שאינו במצב וגם

מים  ומעיין חרוב לו ממציא שהקדושֿברוךֿהוא כיון וישתה, יאכל מה יש 310דואג - צריך שהוא מה ;
לו.

התורה: ללימוד בנוגע מתבטאת - זו שבהנהגה והמעלה

התורה  בלימוד למעלתו מגיע זה אין אבל "בעולם", בהיותו גם תורה למד יוחאי בר שמעון רבי
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ב.307) יג, עירובין
סע"ב.308) טז, ממגילה - עה"פ פרש"י

ואילך.309) 373 ע' חט"ז לקו"ש גם ראה
ב.310) לג, שבת
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בגמרא  כמסופר במערה, שהיה של 310לאחרי צערו על (שהתאונן יאיר בן פנחס לרבי אמר שרשב"י
ש  "אשריך בכך") שראיתיך לי "אוי באמרו, מצאת רשב"י, לא בכך ראיתני לא שאילמלא בכך, ראיתני

מקשי  הוה כי לסוף פירוקי, תריסר רפב"י ליה מפרק הוה קושיא, רשב"י מקשי הוה כי דמעיקרא כך, בי
שלא  באופן העבודה סדר שמצד והיינו, פירוקי", וארבעה עשרין רשב"י ליה מפרק הוה קושיא, רפב"י

בערך. שלא בעילוי התורה בלימוד נתעלה העולם, עם עסק לו היה

בגמרא  כמסופר - אדרבה - בעולם פועל שאינו הדברים פירוש המערה,310ואין מן היציאה שלאחרי
וראה  לעולם יצא יוחאי בר שמעון רבי שמעון"; רבי מסי הוה אלעזר, רבי מחי דהוה היכא "כל הנה

העולם. את ותיקן זכות לימד ואףֿעלֿפיֿכן, החסרונות, את

מעלות, רואים אינם - ענין לכל ובנוגע "קנאים", נעשים ואחרֿכך מהעולם, שפורשים כאלו ישנם
הזכות. היפך ומלמדים

ובכן:

נדפסה  (שכבר הידועה בשיחה נשיאנו רבינו אומר - וההתבודדות הפרישות לענין "טובה 311בנוגע :(
אדם". בני בתוך והבדידות הבריות עם הפרישות

כמו  שמים, לשם קנאות של פעולה שעושה "קנאי" ראה רשב"י כאשר הנה - הקנאות לענין ובנוגע
הן" ובני אני הן שנים "אם רשב"י כדברי עליה", ב"בני ביותר נעלית במדריגה שהיה בנו, אלעזר 312רבי

"הוה -iqnלפעול מילתא", אתקין "איזיל ואמר שמעון", mlerdרבי  oewiza שהיה מקום לטהר ולדוגמא: ,
לעניניהם  בהליכתם דרכו לעבור יוכלו שהכהנים כדי טומאה, ספק .313בו

בערך  שלא עילוי רשב"י אצל ניתוסף - מהעולם שלמעלה סדר שזהו - המערה ענין שעלֿידי ונמצא,
בנו  גם - כן ולאחרי התורה, התורהבלימוד להמשכת .mleraגע

" עבור אינו זה סדר - מאי "aexאלא עבור רק סדר זהו שמרדכי zvwnאחיו"; הטעם וזהו סנהדרין".
"רצוי .aexlהיה אחיו לכל "ולא סנהדרין".אחיו", מקצת ממנו שפירשו .

.Á אחשורוש למלך "משנה שהיה היהודי שמרדכי לספר המגילה צריכה למה מובן: אינו עדיין אך
. אחיו לכל "ולא אחיו", לרוב "רצוי היה ליהודים", ובלשון וגדול - סנהדרין" מקצת ממנו שפירשו .

.314הגמרא  הכתוב דיבר לא טמאה בהמה בגנות "אפשר הכתוב"?!: דיבר צדיקים בגנות .

בידו: היא הברירה כאשר לבחור, עליו במה לדעת כדי זאת, לידע צריך שיהודי - בזה והביאור

באופן  שלו ה"עבודה" תהיה זה ובתפקיד אחשורוש", למלך "משנה להיות ברירה לו יש - גיסא מחד
אבא" בית לכבוד ולא עשיתי לכבודי ישראל;315ש"לא להצלת ציבורית עסקנות בעניני יעסוק אלא ,

התורה. בלימוד לעסוק ברירה לו יש - גיסא ומאידך

. וכסף ל"זהב יש ערך איזה הנה - בידו היא הברירה שאם לדעת, עליו לגבי ובכן: וסוחרת" ודר .
הגמרא  וכדברי בתורה, מפנינים 316העסק היא "יקרה ו)נכנס 317: גדולה כהונה בגדי ש(לובש גדול מכהן ,

מי  אחשורוש , עלֿידי גדולה כהונה בגדי לבישת אודות מ"א) (סעיף לעיל  האמור  ועלֿפי ולפנים"; לפני
ש  כפי שגם מובן, שלו", וראשית להעילוי הקדושֿברוךֿהוא ש"אחרית מגיע זה אין כהונה, בלבושי נמצא

ש  מוט הקדושֿברוךֿהוא כפי - בידו היא הברירה אם ולכן, בתורה. ולא נמצא בתורה, לעסוק  שיבחר ב
ישראל. בני הצלת עבור זאת ינצל אם אפילו אחשורוש", למלך "משנה להיות יבחר
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קמד,311) ח"א (לקו"ד בסופה תרצ"ד הפסח חג שיחת
וש"נ. .310 ע' תרצ"ט סה"ש גם וראה סע"ב).

ב.312) מה, סוכה
ע'313) חל"ב לקו"ש גם וראה ובפרש"י. ואילך שם שבת

.152

א.314) קכג, ב"ב
א.315) ג, מגילה
א.316) יג, הוריות
טו.317) ג, משלי
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(כפסקֿדין  ותפלה שמע קריאת תורה, מתלמוד אמנם פטור באמונה ציבור בצרכי העוסק
הוצרך 318השולחןֿערוך  זה ובגלל בעולם, הקדושֿברוךֿהוא של שליחותו קיום מצד הוא זה ענין אבל ,(

"חלק  מהו לדעת ומתבונן חושב יהודי כאשר אך ברירה; לו היתה שלא כיון זאת, לעשות מרדכי
לו 319היפה" שנותנים החלק שזהו ובאופן חלקו, שזהו להיות שיכול (אף כלֿכך יפה שאינו חלק ומהו

" אלא אחיו", "לרוב רק לא "רצוי" בהיותו הוא היפה" "חלק הנה - שהיה lklמלמעלה) כפי אחיו",
"מקצת mcewמרדכי רק לא אים") פון ("געהאלטן אותו העריכו שאז אחשורוש", למלך "משנה ַשנעשה

סביראֿלהו  בידן" ועלתה ישמעאל כרבי ש"עשו ה"הרבה" גם שהרי אחיו", "רוב גם אלא סנהדרין",
ההנהגה  סדר ישראל בני כל אצל יהיה שלעתידֿלבוא ראיה, והא יותר, ונעלית טובה היא רשב"י שהנהגת 

המכוון. תכלית שזהו מוכח ומזה צאנכם", ורעו זרים ד"ועמדו

אחיו" לרוב "רצוי הוא אחשורוש" למלך משנה (בהיותו) היהודי "מרדכי כאשר הגלות, בזמן גם ולכן,
ברירה  לו שיש מי מהֿשאיןֿכן זו; שליחות עצמו על לקבל והוכרח ברירה, לו היתה שלא מפני רק זה הרי -

כו'.

לעסוק  יכול אתה לו: ואומרים ברירה למישהו נותנים שכאשר שנדע, כדי זאת, לנו מספרים ולכן
שכאשר  לדעת, עליו - ראשֿישיבה ואפילו ציבורי, עסקן להיות גם יכול ואתה ימיך, כל התורה בלימוד

סנהדרין! מקצת ממנו יפרשו אזי השניה, באפשרות בוחר

אבל  - התורה?! בלימוד מ"עםֿהארצות" יהודים מציל ראשֿישיבה הרי היתכן?! לכאורה:
לשמה! תורה למד שאז ראשֿישיבה, שנעשה קודם התורה לימוד למעלת מגיע זה אין אףֿעלֿפיֿכן,

פעמים  כמה המדובר עלֿפי אפרים'320ובפרט 'בית ותשובות' ב'שאלות שכתוב דברי 321מה בפירוש
מובן 315הגמרא  אינו דלכאורה - מגילה" מקרא לשמוע ובאין תורה תלמוד מקרא 322"מבטלין גם הרי :

עוסק  זה ובמקום עמוקה, סוגיא בלימוד להתייגע שביכלתו דכיון - התורה לימוד בכלל הוא מגילה
תורה. כביטול נחשב זה הרי בערכו, קל לימוד שזהו מגילה, במקרא

הסוגיא  את לומד זה ובמקום עמוקה, סוגיא לעצמו ללמוד ביכלתו יש כאשר דידן: בנדון ועלֿדרךֿזה
לגבי  מגילה מקרא כמו זה הרי בערכו הנה - ראשֿישיבה בתור התלמידים לפני שיעור לומר כדי רק

עמוקה. סוגיא לימוד

יקר - ד"תוציא העילוי בזה ויש התורה, מן מצוה וזוהי התורה, ברכת זה על לברך צריך בודאי
העסקנות 323מזולל" קודם שהיה כפי התורה לימוד למעלת מגיע זה אין אבל, הטובים; הענינים וכל ,

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  תלמידים), עם (הלימוד גופא התורה בלימוד ציבורית עסקנות אפילו - הציבורית
כפשוטה. ציבורית עסקנות

מקומות  בכמה מצינו זה דלכאורה:324ומטעם - ציבורית בעסקנות מינוי הצעת לקבל שסירבו שהיו
מלימוד  פטור ציבור בצרכי העוסק דין, ועלֿפי כו', עליו לסמוך אפשר שהיה ממי באה המינוי הצעת הרי
אפשר  אי הרי שבדבר, הנסיון מפני המורא מלבד כי, - המינוי לקבל סירבו למה כן, ואם וכו', התורה

ועצום" נפלא ה"יחוד למעלת זאת קיום 325להשוות עלֿידי לא אפילו דוקא, התורה לימוד שעלֿידי
בתניא  בארוכה כמבואר חסידות 326המצוות, .327ובמאמרי

הי  אחשורוש" למלך משנה (הוא) היהודי ש"מרדכי שהעובדה - במגילה הענינים המשך רק וזהו א
שאפילו  אלא עוד ולא לרבים; דרך זו ואין דא, סביל מוחא כל לאו כי ליהודים", "גדול היותו בגלל
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וש"נ.318) סוסצ"ג. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
נצבים.319) ס"פ פרש"י - חז"ל לשון
וש"320) .271 ע' חל"ח התוועדויות - מנחם תורת נ.ראה
סס"ח.321) חאו"ח
שם.322) למגילה דוד ויד רש"ש ראה
א.323) פה, ב"מ ראה

ספרי324) ואילך. סע"א יו"ד, הוריות טז.ראה א, דברים
פ"ה.325) תניא
פכ"ג.326)
קד 327) ע' והערות  (קיצורים לשם הצ"צ הערות ראה
ואילך).
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ממנו  שפירשו אחיו, לכל "ולא אחיו", לרוב "רצוי שהוא בראותו מזה, מרוצה היה לא בעצמו מרדכי
סנהדרין". מקצת

"משנה  להיות יכול שהילד חושב הוא אם גם הרי הילד, חינוך אודות כשמדובר הנה שכן, וכיון
כל  תורה וילמד שישב אוהל", "יושב ממנו לעשות עליך והזהר! הזהר לו: אומרים - אחשורוש" למלך

כולם. ימיו

.Ë גם להתעסק שהוצרך אף הרי אחשורוש", למלך "משנה כבר נעשה שמרדכי לאחרי גם והנה,
כיֿאם מונח, היה זה בענין לא מכלֿמקום המדינה, l`xyiבעניני ipa zaeha ודובר לעמו טוב "דורש -

זרעו". לכל שלום

יותר: ובפרטיות

עמהם  לדבר שצריכים כאלו יש כי - שלום" "דובר נאמר ולא טוב", "דורש רק נאמר ל"עמו" בנוגע
- אותם להוכיח שצריכים רשע") אותו של מסעודתו ש"נהנו אלו (ובפרט כאלו גם יש אבל "שלום",

תוכיח" שלום71"הוכח "דובר לומר אפשר אי ולכן ,lkl,להוכיחם שצריכים כאלו יש שהרי עמו",
שונים. ענינים שני הם ו"שלום" ו"תוכחה"

התוכחה zeiniptdyאלא, סיבת הנה אותם, להוכיח שצריך לאלו בנוגע גם כי שלום, היא התוכחה של
"דורש היותו בגלל - ועבודתו aehהיא ה' מתורת הרחוקים "שאף לב, פרק בתניא בארוכה כמבואר לעמו",

"וכולי . שממשיך: כפי בהמקבל, תלויה בפועל שהתוצאה אלא אהבה", עבותות בחבלי למשכן צריכים .
ריעים". אהבת מצות שכר הפסיד לא לא, "והן ומסיים: ה'", ועבודת לתורה לקרבן יוכל ואולי האי

" גופא "yxecובזה נאמר שלא עזרא' ה'אבן שמדייק כפי - לעמו" "dyerטוב אלא טוב",yxecטוב",
ytigeהיינו, lczydy.ליהודי טובה לעשות ואפשרות הזדמנות ישנה היכן

אין  וואּו ("ערגעץ רחוקה עיירה לאיזו לנסוע נשיאנו רבינו מצווה למה השאלה: על המענה גם וזהו
להתפלל  שילך שבשעה או כו', אליו יבוא שמישהו עד ולהמתין בביתו לישב יכול הלא - שטעטל") ַא

הידוע  (כהסיפור לו ויתן הלואה, ממנו שיבקש מישהו ה'צמחֿצדק').328יפגוש עם

טוב", "עושה רק (לא הוא ציבורי עסקן ציבורי; עסקן של העבודה סדר זהו שלא - הוא הענין אך
" לעיל.yxecאלא) כנזכר טוב",

זרעו": לכל שלום "ודובר - לזה  ונוסף

גם  ניתוסף "זרעו"), גם שכולל ל"עמו", בנוגע (כמו טוב" "דורש היותו מלבד הנה - ל"זרעו" בנוגע
") זרעו" לכל שלום ד"דובר אמרו eהענין הרי "תינוק", אודות כשמדובר כי המוסיף), בוא"ו גו'", דובר

"שמאל 329רז"ל  כך) (אחר ורק מקרבת", ד"ימין באופן ההנהגה להיות צריכה ואשה" ל"תינוק שבנוגע
לכל 330דוחה" שלום "דובר הוא הרי בחיצוניות גם הנה בפנימיות, טוב" ד"דורש הענין על נוסף ולכן, ,
זרעו".

.Ò:ואחת אחד לכל ההוראה וזוהי

שייכי  אינם מלכתחילה הנה - אומנתם" "תורתם בתורה, שמונחים אלו אלו אבל אחרים; לענינים ם
אם  ענינו: לפי אחד כל - אחשורוש" למלך ד"משנה הענין גם אצלם יש העולם, בעניני גם שעוסקים

רז"ל  וכמאמר בזה, וכיוצא אחת, למדינה בנוגע או בכיפה, למושל ולבסוף 331בנוגע כו' מלך "בתחילה
. ירושלים על אלא מלך ענין לא - "מקלו" של אחשורוש" למלך ה"משנה שהוא כך מקלו", על אלא .

דומם. בדרגת אלא צומח, בדרגת אפילו שאינו בעולם, מסויים
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וש"נ.328) ואילך . 97 ע' תש"ז סה"ש תורת ראה  גם וראה
וש"נ. .30 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם

וש"נ.329) א. מז, סוטה

(330.30 ס"ע חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.

ב.331) כ, סנהדרין
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עמדתי - אשר ישראל אלקי הוי' ד"חי בהענין אלא) ב"מקל", (לא אמנם מונחת האלקית נפשו
הוראה,179לפניו" וללא ממשלה ללא כרצונם, שיתנהלו הבהמית ונפש הגוף את לעזוב יכול לא הוא אבל ;

קטן" "עולם שלו, הקטנה למלכות בנוגע  אחשורוש" למלך "משנה להיות עליו .62ולכן

צריך  ובמילא הבהמית, ונפש הגוף עבור שמקדיש רגע לכל שבנוגע לידע, שצריך לו, אומרים זה ועל
ליהודים", ד"גדול הענין את תחילה להבטיח צריך - התורה מלימוד זיך") ("אּפרייסן עצמו את ָלנתק

המדרש" לבית הכנסת "מבית ולומד, מתפלל הוא לראש שלכל להיות 332היינו, הולך כן לאחרי ורק ,
ארץ". דרך מנהג בהן "הנהג - אחשורוש" למלך "משנה

"רצוי הוא הרי אחיו, לכל רצוי שאינו אף הנה - כזה תדבר aexlובאופן הרוב על והתורה ,333אחיו",
בידן". ועלתה ישמעאל כרבי עשו ש"הרבה ההנהגה אופן שזהו

עלֿדרך  זה הרי (שאז עצמו עם בעבודתו חובתו ידי יצא שלא - הוא שהעיקר לו, אומרים כן ולאחרי
רז"ל  א 73מאמר תורה אפילו תורה, אלא לו אין האומר ד"דורש "כל באופן להתנהג צריך אלא לו"), ין

בפרטיות. לעיל שנתבאר כמו זרעו", לכל שלום ודובר לעמו טוב

.‡Ò:חב"ד בכפר שנמצאים אלו של ההשתדלות עיקר גם להיות צריכה זה ובענין

הגמרא  הרי כפרים, יושבי הוא שענינם שאףֿעלֿפי - כפרים,334ובהקדים יושבי אין שעכשיו פוסקת
חומה. מוקפות שאינן אף גדולים, וכרכים עיירות ליושבי נחשבים כולם אלא

על  שיושבים כיון אחיו", לכל ש"רצוי ומצב במעמד שחלקם - הוא במיוחד עבודתם סדר ובכן:
"משנה  של בתפקיד גם שמתעסקים כיון אחיו", לרוב ש"רצוי ומצב במעמד וחלקם העבודה, ועל התורה

זרעו". לכל שלום ודובר לעמו טוב ד"דורש באופן אבל אחשורוש", למלך

חז"ל, כדרשת ויקר" וששון ושמחה ב"אורה והצלחה ברכה תוספת להם ממשיך זה וענין

נמצאים  שלעתֿעתה ישראל ובנות בני ולכל אנ"ש לכל גם ידם ועל - להם ימשיך והקדושֿברוךֿהוא
שם  שעה טפחים.335לפי מעשרה למטה כפשוטו, ויקר וששון ושמחה אורה -

ה"בינוני"]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כבודֿקדושת

צו  לפרשת מלכות בדבר דפס השיחה המשך
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בסופה.332) ברכות
פל"ד.333) ח"ג מו"נ ראה

א.334) ב, מגילה
וש"נ.335) .175 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אדר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...נהניתי ממ"ש במכתבו ע"ד השתתפותו בעסקנות חב"ד וידוע פסק רז"ל דמעלין בקדש )אשר 
לדעת כמה פוסקים הוא מן התורה. ואפי' לדעת אלו שזהו מדרבנן, וכן הוא גם דעת רבנו )בשו"ע או"ח 

סי' לד, ס"ט(, הנה הרי טובים דודיך מיין וכדרז"ל(.

בברכה לבריאות הנכונה ולפורים שמח.
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÂÈÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â ,"ÂÓ„ ‰ˆÓÂ"Ï È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ

ראשו 1בפסוק  את ומלק המזבח אל הכהן "והקריבו
מצטט  המזבח" קיר על דמו ונמצה המזבחה והקטיר

דמו" "ונמצה המילים את הפסוק מן ומפרש 2רש"י
אפים  מיץ כי 3"לשון: המץ 4, בית 5אפס כובש ,

ויורד". מתמצה והדם המזבח קיר על השחיטה

המילה  את לבאר רוצה שרש"י נראה בפשטות
נפוצה  ואינה לפניֿזה בתורה מופיעה שאינה "ונמצה",
מיץ  "לשון שמשמעותה מפרש הוא ולכן בתורה, כלל

המץ...". אפס כי אפים

להבין: צריך אך

לבין  "ונמצה" המילה ביאור בין הקשר מהו א)
בית  "כובש בהמשך, מיד ברש"י המופיע ההסבר
והרי, ויורד", מתמצה והדם המזבח קיר על השחיטה
הדם, מיצוי אופן את לפרש רש"י רצה אילו לכאורה,

נפרד  מתחיל" ב"דיבור זאת לעשות צריך ?6היה

לפירושו  הוכחות שתי להביא רש"י צריך מדוע ב)
מהן? באחת מסתפק ואינו "ונמצה", על

פסוקים דוקא רש"י בחר מדוע לשון `elג ) הרי ,
בנ"ך  נוספים רבים במקומות מופיע ?7זה

את  רש"י מצטט שמשם – במשלי מכך: יותר ד)
"מיץ" שהמילה רש"י, מסביר – אפים" מיץ "לשון
בספר  כן, לפני (הנאמר טל..." וימץ "כמו היא

את 8שופטים  כאן להביא רש"י היה צריך כך, ואם – (
שופטים ההוכחה  שבספר טל..." (א)9מ"וימץ שהרי: ,

מופיע זה למשלי iptl10פסוק הפירוש (ב) משלי,
שופטים. שבספר הפסוק עלֿפי רק רש"י, לפי מובן,

רש"י  מביא עצמן, עלֿידו המובאות בהוכחות ה)
dligz ולא במשלי, המופיע אפים", "מיץ הפסוק את

המופיע המץ" אפס "כי הפסוק okאת iptl10 בספר –
ישעיהו?

"מיץ" המילה כתובה ממשלי, המצוטט בפסוק ו)
עלֿידי iptlפעמיים המצוטט אפים", "מיץ הביטוי

דם" יוציא אף ומיץ חמאה יוציא חלב "מיץ – 11רש"י

הפעם את דוקא מצטט ורש"י –ziyilyd המילה של
"מיץ"?

.·

Ì„‡‰ ˙ÏÂÚÙ È„ÈŒÏÚ Y "‰ˆÓÂ" :¯È·ÒÓ È"˘¯

את  לבאר מתכוון אינו רש"י הוא: זה לכל ההסבר
שאלה  על להשיב אלא בלבד, "ונמצה" המילה

זה: בפסוק המתעוררת

על  המצביע נפעל, בלשון פועל הוא "ונמצה"
כמאליה  הנעשית מעצמו 12פעולה כאילו נסחט הדם ,

המזבח  קיר או 13על המזבחה", "והקטיר עלֿידי ,
להבין  וצריך – וכדומה המליקה :14עלֿידי

כן  לפני קיימות 15ידוע הבהמה מן עולה שבקרבן ,
zeceard,והקטרה המזבח על הדם זריקת שחיטה, של
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טו.1) א, פרשתנו
המזבח"2) קיר "על תיבות גם רש"י העתיק לא מדוע להקשות אין
כי –owizrd רש"י מעתיק שלפעמים כמ"פ וכמדובר פירושו. בפנים

אלו  (ותיבות הדברים פירוש ביניהן ומכניס פירושו בפנים מהכתוב תיבות
" ובנדו"ד מהכתוב), רש"י שמעתיקן באותיות כתובות encצ"ל dvnpe,

השחיטה כו' אפים מיץ gafndלשון xiw lr."ויורד מתמצה והדם
"ומיץ").3) (ושם לג ל, משלי
ד.4) טז, ישעי'
שרשים 5) דג' שלו) השרשים (בס' ורד"ק ועוד) שם. (משלי בראב"ע

אבל  "מצה". בשורש נפעל הוא "נמצה" ותיבת ומצה, מצץ מיץ בזה
יש  ולדעתו "מץ", הוא ונמצה שורש וגם אחד, משורש כולם רש"י לדעת
וראה  ועוד. כאן. מלבי"ם בארוכה ראה – אותיות ב' רק שהם שרשים

.2742 ע' ח"ו שד"ח בהשיחה) דלקמן פרטים בכמה (וגם
פעמים.6) ב' – בכנפיו ד"ה יז פסוק בפרש"י לדוגמא .n"kaeראה
(7.9 הערה לקמן ראה – רש"י שהביא להפסוקים קודם כמה ומהם
לח.8) ו,
"ימצה"9) תיבת משא"כ "וימץ". תיבת שנאמר בנ"ך הא' פעם שזהו

היא  שהרי להביא, שאא"פ פשוט – לחטאת בנוגע ט) (ה, שבפרשתנו
דידן? לגבי אולמי ומאי – כאן שנאמרה התיבה אותה

התיבה  שורש שהם כיון אלו כתובים ב' מביא שרש"י לומר אין
אפים". "מיץ גם להביא הו"ל שלא ע"ז (נוסף שהרי (5 הערה (כנ"ל
כאן  בפשש"מ נוגע אינו הרי) – המץ" אפס "כי להקדים הו"ל ועכ"פ

התיבה. שורש מהו
כו'.10) כתובים של כו' נביאים של סדרן ב: יד, ב"ב ראה
אף"11) ומיץ חלב "מיץ מן ענינו נלמד אפים" "מיץ – מזו ויתירה

כו'"). חמאה תצא כאשר "כי פרש"י (ראה שם שבכתוב
מפעולה 12) תוצאה כ"א הדם, למצות מיוחדת פעולה ע"י לא היינו

בפנים. כדלקמן אחרת
כתיב 13) ימצה ימצה כתיב מי העוף בחטאת ב) (סד, מזבחים להעיר

ט. ח, פרשתנו פרש"י וראה שם. פרש"י ראה משמע, דממילא
במקום 14) מליקה (וע"ד משלו דינים יש שבכאו"א שי"ל אף כי
שחיטה xazqnשחיטה) (משא"כ זל"ז  דומות הם העיקריות שהעבודות

ה). א, לעיל פרש"י – בזר שכשרה
ואילך.15) ה א,
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עבודה  העוף בעולת מוצאים אין מדוע היא והשאלה
אשר zcearlהדומה בעוד המזבח, על הדם זריקת

השח  עבודות את בה וההקטרה מוצאים כי 16יטה (אם
מליקה)? העוף בעולת יש שחיטה, במקום

"ונמצה", המילה משמעות הוכחת לאחר לפיכך,
שהפעולה  ומסביר זו, שאלה לתרץ רש"י מתכוון

עלֿידי נעשית "ונמצה" של ופעולה dcearה"נפעלת"
קיר  על השחיטה (בית "כובש – האדם של מיוחדת

ויורד)" מתמצה והדם בדומה17המזבח ,zcearl זריקת
המזבח 18הדם  .19על

.‚
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ההוכחות  את רש"י בחר מדוע מובן זה, לפי
מודגש  בהם כי אלה, פסוקים משני דוקא לפירושו
לפעולת  קשורה – "מיץ" "ונמצה" של שהמשמעות

כבישה: – האדם

חמאה  יוציא חלב "מיץ במשלי הפסוק מתחילת
ש"ונמצה" לעניננו: הוכחה אין דם" יוציא אף ומיץ

" של באופן והן yaekנעשה מ"חלב", "חמאה" הן כי ,"
כבישה  פעולת עלֿידי נמצים אינם מ"אף" "דם"
ולפעמים  וכדומה, הכאה חיבוץ, עלֿידי אלא וסחיטה,

החמאה מעצמם: אף נמצים החלב dtvהם פני על
בפועל. שרואים כפי מעצמו, מהאף ניגר והדם מעצמה,

"מיץ  – הפסוק סוף את דוקא רש"י מצטט לפיכך
אופן  באותו נעשה ה"מיץ" שם כי ריב)", (יוציא אפים

" דחיפה yaekשל סחיטה, עלֿידי השחיטה": בית
מתפתחת  – ריב" "יוציא – החוצה הכעס ולחיצת

מריבה.

פעולת  כי מספקת, אינה בלבד זו הוכחה אך
ממש, מעשית פעולה אינה ב"אפים" ה"מיצוי"
הפסוק  את גם רש"י מצטט לכן השחיטה. בית ככבישת
רש"י  שמפרש כפי היא, הכוונה שבו המץ", אפס "כי

הנחלבים  וחמאה" ל"חלב שזוהי 20שם, והבקר, מהצאן
וכדומה, הכאה עלֿידי יוצא אינו והחלב ממש, עשיה

ממש. ולחיצה סחיטה עלֿידי אלא

אינה  בלבד המץ" אפס "כי ההוכחה גם אך
אינה  "מץ" שהמילה להבין, אפשר שם כי מספקת,

רק זהו אלא עצמה, המיצוי פעולת את x`ezמדגישה
מכך  תוצאה שהם והבקר, הצאן של ולכבוד לעושר
רש"י  שם שמפרש כפי וחמאה. חלב מהם שחולבים
צאנך  ידי על לך שהיה וכבודך עשרך שלך, "המיץ

וחמאה" חלב מהם מוצצת שאת צריך 21ובקרך לפיכך .
הביטוי  את – ראשונה וכהוכחה – גם להביא רש"י

היא "מיץ" שבו אפים", לחיצה.dlert"מיץ של

.„
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מספר  ההוכחה את מביא אינו שרש"י לכך ההסבר
" – מעשית unieשופטים פעולה שזוהי הגזה", מן טל

הוא: –

"וימץ  המילים לפני שופטים, בספר פסוק באותו
" נאמר את xfieטל...", סחט הוא כלומר, הגזה", את

וכיון  מכבש"). "לשון שם רש"י שמפרש (כפי הגזה
"וימץ  שהפעולה מובן, סחיטה, פעולת מוזכרת שכבר
כבישת  פעולת על מוסבת אינה שלאחריה, טל...",

אלא עצמה, ה"גזה"z`ivilהגזה מן כפי 22ה"טל" ,
מלוא הגזה מן טל "וימץ הפסוק בסוף ltqdשנאמר

מים".

כאשר  לעניננו מדוייקת הוכחה זו אין לפיכך
של  הפעולה את מדגישים דמו" "ונמצה המילים

"yaeke השחי טה".בית

השווה  את לפרש רש"י רוצה במשלי זאת, לעומת
חלב... "מיץ – בפסוק המוזכרים הענינים שלושת שבין

איננו שהוא אפים...", ומיץ אף... הפעולה `oteומיץ
יש  מהם אחד בכל (להיפך: ובאפים באף בחלב,
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שס"ל 16) י"ל, – ה) (שם, פרש"י ראה – (והולכה) לקבלה בנוגע
וכ"מ  הזריקה. מענין וחלק הכנה רק היא פשש"מ שע"פ לרש"י,

.18 הערה דלקמן ממפרשים
כו'"17) כובש מיץ לשון דמו, "ונמצה שני שבדפוס מהגירסא להעיר

ברא"ם. וכ"ה הכתובים. מביא ואינו
ובחטאת 18) מצוי אלא הטעין לא "בעולה ט) (ה, פרשתנו בפרש"י

הענין  כלל אין שבעולה הכוונה אין אבל כו'". בעורף אוחז ומצוי הזאה
מצוי  גם אבל פעולות. ב' להיות הוצרכו שבחטאת כ"א הדם, זריקת של
הזאה  דמשוה גופא זה מפרש"י וכדמוכח הזריקה. ענין תוכנו דעולה
עולת  "דמיצוי מיצה) ד"ה במשנה א (ט, מעילה ובפרש"י זל"ז. ומצוי

כו'". העוף בחטאת והזאה דבהמה זריקה במקום העוף

ועוד. עה"פ. – רזא ופענח חזקוני בעה"ת, זקנים דעת וראה
לאחר ועפ"19) כתב ונמצה" והקטיר "ומלק על שפירושו מה יומתק ז

ענין  שזהו כאן פירושו לאחר דוקא כי – דמו" "ונמצה על פירושו
מוצה", הוא מקטיר שהוא מאחר כן לומר "אפשר לאח"ז מקשה הזריקה,
כאן. ורא"ם רמב"ן ראה הזריקה. לאחר היא שההקטרה למדנו שהרי

עה"פ. פנ"י וראה
(20" ועוד) במצודות. ועד"ז בפנים. לקמן (הובא שם zvvenבפרש"י

ס"ה. בפנים לקמן ראה – לנדו"ד שייך זה וגם מהם".
שם.21) ראב"ע  רד"ק, ראה – שם מפרשים כשאר לפרש אפשר וגם

ועוד.
נפעל.22) לשון הוא ש"וימץ" משמע שם ובמצו"ד
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הוא  ביניהם השויון אלא כדלעיל), שונה, פעולה
d`veza" – הפעולה המיץ.ivei`של הוצאת – "

שבו  שופטים, מספר הפסוק כהוכחה מתאים ולכן
(וסחיטתו  הטל יציאת אודות מדבר ).23"וימץ..."

רש"י  מפרש מדוע גם מובן לעיל האמור כל לפי
המתחיל", "דיבור באותו השחיטה", בית "כובש
זה  כי האחרים, הפסוקים מן להוכחה אחד בהמשך
"ונמצה" שפעולת מובן כך כי הפירוש, לעצם חשוב

כבישה. עלֿידי נעשית

.‰
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להדגיש חשוב מדוע מובן: אינו עדיין o`kאך
" עלֿידי נעשה הדם השחיטה",yaekשמיצוי בית

אלו, פסוקים שני דוקא לצטט רש"י צריך שלכן
אחרת? פעולה עלֿידי ולא כדלעיל,

מסביר  שרש"י כיון לומר: יש לעיל האמור ולפי
(הזאה) הזריקה פעולת במקום היא "ונמצה" שפעולת

לה  דומה להיות וצריכה המזבח צריכה 24על היא ולכן ,
השחיטה": בית "כובש לחיצה, עלֿידי דוקא להיעשות

דם", יוציא אף "מיץ וכדומה, הכאה עלֿידי היוצא דם
לתחילת  גורמת ההכאה אלא השיגרתית, בדרכו איננו

לזרום אחרֿכך הממשיך הדם, מה.envrnיציאת זמן

לחיצה  עלֿידי היוצא משקה אצל זאת, לעומת
בהמה  (חליבת יציאת 25וסחיטה המשך הרי – וכדומה)

כבישה פעולת של תוצאה הוא .zcnznהמשקה

במקום  היא דמו" "ונמצה של שהעבודה וכיון
רש"י  מסביר לכן הכהן, פעולת שהיא (והזאה), זריקה

" עלֿידי דמו", "ונמצה לגבי גם להיות צריך yaekשכך
השחיטה". בית

.Â
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זה: רש"י בפירוש אשר תורה", של מ"יינה

הרמב"ן  דברי הנעשות 26ידועים העבודות לגבי
"כי  – לחשוב צריך שהאדם האדם, על המכפר בקרבן
דמו  שישפך לו וראוי ובנפשו בגופו לאלקיו חטא
תמורה... ממנו שלקח הבורא חסד לולא גופו וישרף

נפש...". תחת נפש דמו תחת (דהקרבן) דמו

ודמו  הקרבן חלב הקרבת של הענין משמעות וזוהי
להקריב  צריך הוא האדם, בעבודת כי המזבח. על
החום  וענין (חלב) התענוג ענין את לה' (למסור)

(דם) .27וההתלהבות

המוזכר  הקרבנות של הראשון הסוג בסוף לפיכך,
עולה  קרבן – מצוות 28בתורה (על מכפר הוא שגם ,

לעשה  שניתק לאו ועל בפירושו 29עשה רש"י מבהיר ,(
עיקר  שבה הדם, זריקת (בענין דמו" "ונמצה על

על 30הכפרה  מתבסס הקרבן של הכפרה שענין ,(
וביטול  ה"אתכפיא" עבודת – כבישה ה"מיץ", עבודת

העצמית  –31המציאות ויורד" מתמצה "הדם ואז ,
האדם. מן מוסרת העולם בתאוות ה"ריתחה"

בענין 32לפיכך  כי אפים", מיץ "לשון רש"י מצטט
(ברמז) מתבטאת ריב" יוציא אפים "מיץ של
והכפרה  התשובה ואופן החטא, של הכללית המשמעות

כדלקמן. חטא, על

.Ê
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עובד  כאילו הכועס "כל חז"ל: אומרים הכעס על
זרה" הזקן 33עבודה אדמו"ר שמסביר וכפי שבשעת 34, ,

מאמין  היה אילו כי האמונה", ממנו "נסתלקה הכעס
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ובפשטות 23) וגו'". טל וימץ כמו.. סחיטה "מיץ שם משלי כפרש"י
השווה  צד הוא "סחיטה" ועפ"ז שבכתוב. "מיץ" פעמים הג' כל על קאי

בדבר הפעולה – משא"כ ivedl`שבכולם (וכיו"ב). בו הבלוע ממנו
בהדבר. האדם פעולת רק כ"א היציאה מדגיש אינו "כובש"

אחד 24) גדר הוא שמיצוי 18 שבהערה הנ"ל ממפרשים וכדמשמע
זריקה. עם

כאן.25) מביא שרש"י הראי'
ט.26) א, פרשתנו
ועוד.27) פ"ב. תש"ט טוב כי טעמה ד"ה ראה
עולה.28) בקרבן הנאמר בפסוק הוא הנ"ל הרמב"ן שדברי להעיר
וראה 29) שם). וגו"א רמב"ן (וראה שם תו"כ ד. א, פרשתנו פרש"י

פ"ב. אגה"ת ובפרש"י. ב ז, זבחים

עז,30) פסחים – דם ד"ה פרש"י וראה וש"נ. א. ו, זבחים שם. תו"כ
ב.

ודמי 31) חלבי "שיהא שם) באגה"ת (הובא א יז, ברכות ראה
כו'". הקרבתיו כאילו שנתמעט

כו'32) הנפש מיצוי עד ה) ו, (ואתחנן בספרי ממרז"ל גם להעיר
השלם). (ובערוך ערוך וראה ס"א). באגה"ק (הובא

ע'33) לתניא והערות ובקיצורים כה. ר"ס אגה"ק פ"ז. באגה"ת כ"ה
עולם  באור וע' ע"א. ריש קעט ח"ג בר"מ וע' ע"ב. קה שבת "ע' לט
בתחלתו, תנ"ו ובת"ז ב. כז, ח"א זהר וע' פט"ו, חכ' ראשית שבספר
פיה"מ  ב. רלד, זח"ג ועייג"כ נח". פ' מז"ח הנעלם (ובמדר'*) ובמד"ר

ה"ג. פ"ב דעות הל' רמב"ם מ"י**. פ"ב אבות
שם.34) אגה"ק

."yxcna" q 'r `ipzl zedbd ihewlae (*
.hnw 'r r"devwa l"vke (**
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הכעס  ענין כלומר, כועס. היה לא  ה' מאת בא שהכל
עובד  "כאילו – מהקדושֿברוךֿהוא בניתוק מתבטא

כפי  העבירות, כל של המהות וזוהי עבודהֿזרה".

הזקן  אדמו"ר עוברים 35שמסביר עבירה כל עלֿידי כי ,
המעשה  בשעת ומתנתקים הקדושֿברוךֿהוא רצון על

עבודהֿזרה. לחטא בדומה מאלקות,

אפים  "מיץ הפסוק לסוף הפנימי הפירוש וזהו

הקדושֿ עם "ריב" נוצר העבירה עלֿידי ריב": יוציא

הניתוק, יותר בולט הכעס שבענין כיון אך ברוךֿהוא.
שרק  שרואים כפי אחרות, מבעבירות יותר ומודגש

עבודהֿ עובד "כאילו כתוב מסויימות עבירות לגבי
הוא  ששם אפים", "מיץ לגבי זה ענין נאמר לכן זרה",

כדלעיל. גלוי,

על  בתשובה וחוזר קרבן מביא יהודי וכאשר
" אז גם שאז uinהעבירה, אלא ריב", יוציא אפים

" של באופן הדבר –yaekנעשה וכן כדלעיל, כעסו"
fibxn הוא כך כללי (באופן הרע. יצר על טוב יצר

את  ומבטשים כובשים שאז עבירה, כל על בתשובה

הקדושֿ רצון על לעבור האדם את שהביא הרע  היצר
ריב" "יוציא ועלֿידיֿזה  מאלקות), ולהינתק ברוךֿהוא

הרע. היצר עם –

היא  כשהכוונה רבים, לשון "אפים" כאן כתוב ולכן

ולכעס  ר"ל, הקדושֿברוךֿהוא עם לריב הגורם לכעס

מאיסורא  עצמו) את להפריש =) לאפרושי – ,36הנכבש
היצר  עם לריב הגורם הקרבן, והבאת התשובה בשעת

הרע.

.Á
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אין  עצמו שמצד כיון השאלה: להתעורר יכולה אך

כדברי  עבירה, עובר יהודי 37היהודי הזקן: אדמו"ר

של  וכשלונו מאלקות, להינתק יכול ואינו רוצה אינו
מלמעלה  "עלילה" עלֿידי נגרם בעבירה 38יהודי

של  שבסופו נדח", ממנו ידח "בל נאמר ולכן כביכול,
בתשובה  יהודי כל יחזור היה 39דבר מדוע כך, ואם .

החטא? שעלֿידי ובהסתר בירידה צורך

המץ", אפס "כי ואומר רש"י ממשיך כך על
כלומר, ובקר. מצאן שחולבים לחלב היא כשהכוונה
עשיית  לאחר והכבישה, הסחיטה מן שיוציא מה

ל"חלב": דומה התשובה,

מצדֿ החלב אמת", ב"תורת מסויימת סברא לפי
נעכר  ש"דם (מפני לאכילה אסור להיות צריך הי' עצמו

אך החי"), מן "אבר מפני או חלב", dxezdונעשה
מותר  שהוא שבו 40חידשה לדבר הפך הוא אשר עד ,

ישראל  ארץ את חלב 40משבחים זבת "ארץ –
צריך 41ודבש" שהיה דבר – האתהפכא ענין זהו .

ואף  התורה אותו מתירה התורה, לפי אסור להיות
בו. משבחת

ריב", יוציא אפים "מיץ של הכוונה ברוחניות: וכך
הקדושֿ לגבי "ריב" ונוצר עבירה האדם עבר שתחילה
הוא  וה"ריב" כעסו, כבש הוא ואחרֿכך ברוךֿהוא,

– הרע היצר כלפי

הפיכת  – והאתהפכא האתכפיא ענין לצורך הוא
בתניא  שמוסבר כפי לטוב, פעל 43הפסוק 42הרע "כל

מרשעו  שישוב פירוש רעה, ליום רשע וגם למענהו ה'
למעלה". ואור יום שלו הרע ויעשה

לה'" ניחוח "ריח נגרם זה רוח 44ועלֿידי נחת – ,
מחומצים  או חריפים מ"דברים הקדושֿברוךֿהוא, לפני
מעדנים  שנעשו עד היטב ומתוקנים מתובלים שהם רק

הנפש" דקודשאֿבריך45ֿלהשיב יקרא "אסתלק ונגרם ,
עלמין". בכולהו הוא

"lyz `xwie t"y zgiyn)(e
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כה.35) – פכ"ד תניא
פכ"ט.36) תניא סע"ב), (קמ, סכ"ה אגה"ק בכ"ז ראה
ועוד.37) פ"ג. השי"ת לגני באתי ד"ה ראה
תולדות 38) תו"ח – ובארוכה ב. נב, סוכה וראה ד'. וישב תנחומא

וש"נ. .395ֿ6 ע' חי"ח לקו"ש וראה ובכ"מ. ואילך. פ"י לך ויתן ד"ה
ספל"ט.39) תניא ס"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל'

וש"נ.40) בערכו. תלמודית אנציקלופדי' וראה ב. ו, בכורות
ח.41) ג, .cereשמות
פכ"ז.42)
ד.43) טז, משלי
עולה.44) קרבן דכל בסוף – יז. יג. ט. א, בפרשתנו הנאמר
שם.45) תניא
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הקודש  ללשון מתורגם
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הפסוק  תקריב1מן כי (ולא axwo"ונפש מנחה..."
מנחה" תקריב שיחיד 2"כי כהנים" ב"תורת לומדים (

ואף  הקרבן, עם הבאים ושמן יין לבונה, גם לנדב יכול
עצים" מתנדב "היחיד .3עצים:

שם  נאמר הדברים שנים 4בהמשך שאין "כשם :
לבונה  ולא יין לא מביאין אין כך נדבה, מנחה מביאין

עצים". ולא

שהובא  עצים קרבן מוצאים הרי להבין: וצריך
כנאמר  המשפחות, תשע של העצים קרבן – בשותופות

תענית  במסכת והעם 5במשנה הכהנים עצי "זמן
והגמרא  לא 6תשעה..." הגולה בני "כשעלו מסבירה

וכך  משלהם והתנדבו אלו ועמדו בלשכה עצים מצאו
יהיו  עצים מלאה לשכה שאפילו שביניהן נביאים התנו

שנאמר  משלהן, מתנדבין על 7אלו הפלנו והגורלות
אלקינו  לבית להביא והעם הלוים הכהנים העצים קרבן
על  לבער בשנה שנה מזומנים לעתים אבותינו לבית
בפשטות  וכמובן בתורה". ככתוב אלקינו ה' מזבח
קרבן  הובא הרי והמשנה, והפסוק הסיפור מהמשך
כקרבן  המשפחה בני כל של בשותפות העצים

.8המשפחה 

.·
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מדובר  כהנים" שב"תורת לענות, היה ניתן בפשטות
ס  בענין על המוזכר העצים" "קרבן מאשר אחר קרבן וג

והעם": הכהנים עצי "זמן

יחיד, (של עצים קרבן על מדובר כהנים" ב"תורת

" המוקרבcigidכנאמר המזבח,oaxwkמתנדב..."), על
אבל  בשותפות. להביאו שאין ההלכה נאמרה ועלֿכך
מדבר  המשפחות תשע של והעם..." הכהנים עצי "זמן
כדלעיל, בברייתא, כנאמר למערכה, עצים אודות
ככתוב  בלשכה... עצים מצאו לא הגולה בני כשעלו
להקריב  והאש המערכה לצורך עצים כלומר: – בתורה
גם  להביא אפשר אלה ועצים – קרבנות עליה
צריך  היה כך ובין כך בין כאשר במיוחד בשותפות,
ציבור, קרבנות הקרבת לפני ציבור לרשות למוסרם

בתוספתא  .9כנאמר

עצים" "מתנדבין לגבי כי הסבר, נדרש עדיין אך
בגמרא  "קרבן 10מובאת שמתנדבין 11מחלוקת: מלמד

קרבן  על הפלנו והגורלות אומר הוא וכן עצים..
מלח  טעונין הם, קרבן עצים אומר: רבי העצים.
טעונין  עצים רבי ולדברי רבא: אמר הגשה, וטעונין
עצים". צריכין עצים רבי לדברי פפא: רב אמר קמיצה,

קרבן  על הפלנו "והגורלות ענין אם וממהֿנפשך:
עצים" "מתנדבין של לענין זהה כמובן 12העצים" ,

התוספתא  והעם 13מלשון הכהנים עצי זמן ראו "מה
היא  (והשאלה אפשרית 14לימנות" העצים נדבת אם :

תשע  של העצים קרבן את חלקו מדוע יחיד, כל עלֿידי
לכאורה, מובן, שמכך מיוחד? באופן המשפחות

בשותפות? מובא הוא כיצד – ענין) באותו שמדובר

כיצד  נפרדים, ענינים בשני מדובר רבנן לדעת ואם
העצים" קרבן על הפלנו מ"והגורלות הוכחה מובאת

יחיד? עלֿידי כקרבן עצים הקרבת ענין לגבי

לרבנן. רבי בין המחלוקת לסיבת הסבר דרוש גם
מנחה" מ"קרבן זאת לומדים רבי וגם רבנן גם בפשטות
קרבן  על הפלנו "והגורלות הפסוק על מסתמך רבי וגם
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א.1) ב, פרשתנו
ג).2) ח, (פרשתא עה"כ בתו"כ משאנץ ור"ש הראב"ד פי' ראה
ז.3) שם,
ו.4) פ"י,
א.5) כו,
ה.6) פ"ג, תענית תוספתא א. כח, שם
לה.7) י, נחמי'
הוא".8) שלנו "יו"ט א) (יב, מתענית משמע וכן
לא 9) תענית בבבלי וש"נ. ה"א. פ"ד שקלים בירושלמי וכ"ה שם.

עצים  מצאו "לא שכ' מזה הוא, מובן אבל לציבור שמסרו זה הובא
dkyla המקדש כלי הל' למלך משנה ראה עצים". מלאה לשכה אפילו כו'

שם. לתוספתא דוד חסדי ה"ט. פ"ו
ב.10) קו, ב. כ, מנחות
וגו'".11) מנחה קרבן תקריב כי נפש – "קרבן (מנחות) בפרש"י

ב) (קו, שם ובפיה"מ גרשום ברבינו אבל ב). (כ, לדברי בתוד"ה וכ"ה
ובדפוסים  קרבן". מכם יקריב כי "אדם פרשתנו דתחילת הכתוב הביאו
.24 הערה לקמן וראה (מנחה). קרבן ב) (כ, הגמרא בפנים הובא שלפנינו

הל'12) פ"ד במל"מ המגי' .34 ע' לתענית תשובות – אוצה"ג ראה
ה"ו. שקלים

פ"א 13) מגילה ה"ד. פ"ד תענית שם. שקלים בירושלמי וכ"ה שם.
כו'". עצי זמן לומר הוצרכו "למה הל' ובבבלי ה"ד.

שם.14) לירושלמי בקה"ע פי' כן
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קרבן  נקראים שעצים לומדים ממנו שדוקא ,15העצים",
עצים  על גם מנחה מקרבן להסיק אפשר .16ולכן

.‚
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לשאלה  לענות אפשר שאי מובן, לעיל האמור לפי
המפרשים  כדברי א', בסעיף האמורים,17שהובאה

היא  בשותפות מובאת אינה העצים שנדבת שההלכה

לבונה  "מתנדבים של שהדין הסוברת הדיעה לפי רק
הכתובה  "קרבן" המילה מן נלמד ועצים" שמן יין

"מנחה" מנחה 18בענין מביאין שנים שאין ("כשם

עצים"), ולא לבונה ולא יין לא מביאין אין כך נדבה,
הלומדת  הדיעה לפי ושמן"19אבל "יין לנדב שאפשר

"אזרח" הפסוק קרבן 20מן אין נסכים, בענין הנאמר

בשותפות  להביאו ואפשר למנחה, דומה .21העצים

דלעיל. השאלה מתורצת אינה זה הסבר לפי

"והגורלות  א) אבל ושמן, יין לגבי רק טוב ההסבר
להתאים  הצריך פסוק הוא העצים..." קרבן על הפלנו

באים  אינם שעצים הסוברת לדיעה וגם הדיעות, לכל
בגמרא  המובאת הדיעה ב) של 19בשותפות. שהדין ,

נסכים, בענין הנאמר מ"אזרח" נלמד שמן" "מתנדבין
לכל  ברור רבנן לדעת שהרי רבי, דעת לפי רק היא

מנחה" מ"קרבן נלמד שהדין רבי 19הדיעות, ולדעת –22

כקרבן  הוא כי בשותפות, עצים קרבן להביא איֿאפשר
וקמיצה 23מנחה  הגשה מלח, טעון הוא עלֿכן אשר ,

מנחה  כקרבן .24בדיוק

.„
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ישנן  תענית, במסכת העצים קרבן משמעות לגבי

דיעות. מספר

שבו 25המשניות בפירוש  שביום הרמב"ם, אומר

"היו  המערכה", לאש "עצים המשפחות הביאו

והעתים  העצים קרבן וזהו נדבה, קרבנות מקריבין
אומר  פירוט וביתר בעזרא. הכתובים המזומנים

החזקה" "היד בספר העצים,26הרמב"ם, קרבן "ומהו :

ליערים  לצאת משפחות למשפחות היה קבוע זמן
זו  משפחה לבני שיגיע ויום למערכה, עצים להביא

קרבן  וזהו נדבה, עולות מקריבין היו העצים, להביא
בהספד  בו ואסורין יוםֿטוב כמו להם והיה העצים,
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מרבינן 15) "ולכך רבי לדעת ב) כ, (מנחות הרשב"א חידושי ראה
שנקראו עצים mewnaנמי oaxwxg` וק"א בראב"ד ועד"ז מנחה". לדין

קרבן  נקראו עצים אפי' רבי קאמר "והתם (ג) שם משאנץ ר"ש וראה כאן.
כ, מנחות מפרש"י מוכח וכן כו'". קרבן שנקראו לן מנא להביא והוצרך
שבמסקנא  אף גו'" הפלנו והגורלות "שנאמר הכתוב שהביא עצים, ד"ה א

רבי. לדעת אזיל דהברייתא מפרש (ע"ב) בגמרא
שם.16) הרשב"א וחידושי כאן. לתו"כ אהרן וקרבן ראב"ד ראה
לא 17) (אבל שם מלבי"ם ו. פ"י, לתו"כ משאנץ ר"ש פי' ראה

הנ"ל). קושיא בתירוץ
ואילך).18) ג ח, (פרשתא שם כבתו"כ
א.19) קז, מנחות
יג.20) טו, שלח
אין 21) "אמאי משאנץ ובר"ש ושמן. יין לענין רק הובא שם במנחות

מ"ש  ע"ד כוונתו וכנראה ועצים", ולבונה ושמן יין שנים מתנדבין
יין. מן במ"מ ועצים לבונה ללמוד יש דלפי"ז במלבי"ם

מלמד 22) קרבן "והתניא שם מסיים לשמן בהנוגע גם לזה נוסף
שגם  תניא", תניא אי א"ל כו' רבי כו' לי' שמעת מאן כו' שמן שמתנדבין

שם. תניא אי תוד"ה ראה – לזה הודה ר"פ
מנחה 23) מביאין שנים שאין "כשם בתו"כ שהדרשא את"ל גם ולכן

מפורש  רבי דעת הרי דרבי*, אליבא אינו עצים" כו' מביאין אין כך נדבה
מנחה  אלא הכתוב סילק "לא ב) ח, פרק לפנ"ז שם תו"כ ב. קד, (מנחות

שכתב  מה על דסמך סע"ב) ה, זבחים נפש (ובתוד"ה נפש" שנאמר
סע"ב) כ, (מנחות רבי לדברי תוד"ה וראה עצים. נכלל שבזה "קרבנו")

ה  חידושי רבי. שם.לדעת רשב"א
יהיב  קא ולא כו' גזירין ב' אמר לא "ור' א) שם: בר"ג שינויים ועוד
דגם  ט). אות (שטמ"ק ב כ, שם כברש"י ולא לייתי". כמה שיעורא בהו
(שם  לדברי כבתוד"ה ולא לכהנים". עצים אותן "ושירי ב) גיזרין. ב' לרבי

ואכ"מ. לעצמן. קרבין דהשריים ב) כ,
דלא 24) ב) (קו, במנחות ופיה"מ גרשום רבינו פי' שע"פ י"ל אבל

עצים  באים קרבן", מכם יקריב כי "אדם כ"א מנחה דקרבן הכתוב הביאו
בהמשך  עה"פ בפרש"י) (הובא רפ"ג התו"כ דרשת [ראה בשותפות
ברבנו  כ' רבי בדעת וכן שנים]. נדבת באה שהיא מלמד "תקריבו" הכתוב

כשאר ומלח הגשה "וטעונה שם שם,zepaxwגרשום כפרש"י ולא ,**
dgpnkקרבן "עצים רבי בדברי ב) (כ, לפנינו ובגמרא .dgpn וראה הן".

כבתו"כ  ולא חדשה דרשה חידשו מדוע וצ"ע הגליון. על שם שטמ"ק
בפנים  לקמן המבואר וע"פ במנחה, שנאמר מ"קרבן" הלימוד שמפורש

ב. כ, למנחות הרשב"א חידושי וראה .52 הערה ראה ליישב, יש
מ"ה.25) פ"ד תענית
מ"ד.26) שם תענית במאירי וכ"כ ה"ט. המקדש כלי מהלכות פ"ו

המתנדבים  שאותן י"ל העצים "וקרבן שם לתענית מלוניל ר"י בפי'
כו'". ביום בו בהמה קרבן להביא רגילין היו למערכה עצים להביא

epaxa d`x la` ."zetzeya mi`a lkd eaixwi xy` mzeacp lke mdixcp lk on cnly iax ixacl ,('ek mivr onye oii oi`ian oitzeydc) n"ke" mye .m"ialn d`x (*
ike 'ek eaxz` dgpn oaxwn edleke" f"g`ly rhwda my d`xe ,"'ek mzeacp lkle mdixcp lkl" iaxc dyxcd `iad "mipy zacpa d`a" 'ky dn lr my k"ezl lld
ezpeek ile`e ."'ek oiacpzn oi` i`n` `niz 'ek zegpnc 'ibeql `l`" 'k my up`yn y"xda mbe .iax zrcl mb edfy rnyne ,"'ek zetzeya dpi` dgpnc `kid

.iax ixac t"r wx (m"ialndc)
oaxwk `idy itl `le (a ,bi migaf) dhigy mewna dvinwe ,llka zepaxwak dhigy mda jiiy oi`y oeikn `ed ezrcl dvinw jixvy dfc l"i dxe`kl f"tle (**
li`ed :(a ,hi) dlirnl meyxb epiaxa la` .(dpyna .` ,q zegpn d`x) dgpnn df cnl ile`e .dgpna wx edfy ,dybd oiperh mivr iax zrcl ixdc r"v la` .dgpn

.dvinw inp jixv 'ek dgpnl edl yiwne
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כלומר, מנהג". זה ודבר מלאכה, ובעשיית ותענית
בזמן  אלא עצים, של קרבן איננו העצים" "קרבן
נדבה", "עולות גם הביאו "למערכה" עצים שהביאו
העצים. עקב שהובא הקרבן – העצים" "קרבן שנקראו

בפני 27הריטב"א  במזבח מבערים "שהיו מסביר:

(שהתנדבו) שהתרבו העצים מן קרבן 28עצמו היה וזה
תמיד  עם קרבין היו גיזרין ששני אמרו... וכן העצים,
הוא" ממש עצים קרבן כי מוכיח וזהו הערביים בין של

כקרבן  הוקרבו עצמם שהעצים –29.

במשנה  מפרש והעם 30רש"י "כהנים שבו שביום ,
היום  אותו קרבן מקריבים והיו עצים להביא מתנדבים

מתנדבין  אלו היו למערכה הרבה עצים היו ואפילו
נראה, רש"י מפירוש זמנים". ט' באלו ומקריבין
כקרבן, הוקרבו העצים שלא הרמב"ם, כדעת לכאורה,

אחר  במקום וכמפורש אחר, קרבן הוקרב 31אלא

שנה  בכל ימים להם שקבוע ישראל של "משפחות

קרבן  ומביאין המערכה לצורך למקדש עצים להביא
הובא. קרבן איזה מפרש אינו רש"י אבל עמהן". עצים

מנין  – (ורש"י) הרמב"ם לדעת א) להבין: וצריך
עקב  קרבן אלא כפשוטו, אינו העצים" ש"קרבן יודעים
נקראים  למערכה שהעצים רואים והרי העצים, נדבת

עצמו  הרמב"ם של המפורשים כדבריו ?32קרבן,

קרבן  היו שהעצים הריטב"א, לדעת שני, מצד 33ב)

שהעצים  במפורש נאמר להבין: צריך המזבח על
ע  מצאו "לא כי והתנדבו dkylaציםהובאו אלו ועמדו

הסיבה  כלומר, שביניהן...", נביאים התנו וכך משלהם

בעצים מחסור היתה העצים ונראה,dkxrnlלנדבת ,
משלהם". "מתנדבים היו הם שלכך אפוא,

המזבח  על הקריבו קרבן איזה – רש"י לדעת ?34ג)

.‰
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מ"קרבן  הלומדים חכמים, לדעת הוא: לכך ההסבר
שתי  כללי, באופן ישנן, עצים", שמתנדבין מלמד –

גרשום  רבינו העצים. דין לגבי "וקסבר 35שיטות אומר:
על  הקרבנות להכשר קריבין גזירין דאותן תנאֿקמא

וכך36המערכה" .d`xp בפירוש הרמב"ם מדברי גם
גזרין 35המשניות  שני יום בכל להביא שהכרחי "לפי :

mitqep"...מכך פחות לא המזבח זאת 37על לעומת .
הראב"ד  בפני 38סובר העצים הוקרבו חכמים שלדעת ,

שהעצים  לומר, הכרחי הראב"ד לשיטת גם אבל עצמם.
גמור  קרבן חכמים, לדעת היו, רבי)39לא .40(כדעת

כל  נוקט לחכמים, רבי שבין שבמחלוקת וישֿלומר,
לברֿ רבי בין מחלוקות במספר כמצוי בשיטתו, צד
או  בתורה ביטוי אם רבנן: עם ובמיוחד פלוגתיה,
בניֿאדם, בלשון גם לכך (ובדומה תורה בדברי
לכל  ב) ממש כפשוטו דוקא א) לפרשו: צריך כדלהלן)
או  ממשמעויותיו בחלק רק לפרש שאפשר או פרטיו,

בלבד. אחד פרט

הביטוי  מן שלומדים כיוון רבי, לדעת ובעניננו:
"oaxw" שעצים oaxwמנחה" ixwn וש"מתנדבים "

"קרבן  הביטוי בתורה מצוי כאשר ובמיוחד עצים",
הם 41העצים  עצמם שהעצים כפשוטו, לפרש צריך ,
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שם 27) מלוניל ר"י פי' וראה י"א. בשם א) (כו, שם תענית במשנה
כו'". מקריבין היו שלא "וי"ל שם) תענית במלאכ"ש (כהובא

"שהתנדבו".28) הגי' שם ל. כ. ובהגהות "שהתרבו" נדפס בריטב"א
תקנוהו 29) חכמים עצים "קרבן (34 (ע' תשובות – תענית ובאוצה"ג

מלמד  קרבן ותניא גזירים משני יפחות לא עצים עלי הרי חכמ' ששנו כמה
העצים". קרבן על הפלנו והגורלות וכו' גזירים שני וכמה עצים שמתנדבין
מתניתא  הירושלמי דברי בפי' שם שקלים לירושלמי משה פני וראה

.48 הערה לקמן ר"י. על פליגא
תשעה.30) ד"ה א. כו, תענית
שם.31) מגילה הרי"ף על ברש"י קצת ל' ובשינוי א. ה, מגילה
פ"ט".32) "בסיפרא מציין שם ובכס"מ מעה"ק, מהלכות רפי"ד
דהקשה 33) עצים" "קרבן ד"ה במשנה תענית ארי גבורת וראה

של  תמיד עם קריבין היו גזרין ששני כו' אמרינן "וכן הריטב"א עמ"ש
כו'. נדבה ולא לתמידים הם חוב עצים גזרי ב' דהא הערביים" בין

דמסיים 34) שיו"ט ד"ה א יב, תענית בפרש"י האריכות צלה"ב גם
טעונין  ועצים גזירין משני יפחות לא עצים המתנדב אמרינן מנחות "במס'
לפי  זהו ב) שם. נפק"מ למאי א) דלכאורה כו'" הגשה טעונין קמיצה
העצים  דקרבן להפי' שנוגע את"ל ג) רבנן. דעת – כהלכתא ולא רבי דעת
בדף  ולא העצים קרבן ענין בפירוש א) (כו, תענית במשנה לפרש הו"ל

שחל  (ת"ב השלמנוהו ולא בו התענינו לענין אגב דרך הוא ששם א יב,
תענית. ודיני בהלכות – שלנו שיו"ט מפני בשבת)

ב.35) קו, למנחות
קרבן"36) "במכשירי שם ומגילה) (ובתענית שקלים ירושלמי וראה

שם. ובמפרשים
לשון.37) בשינוי לפנינו ובדפוסים קאפאח. בהוצאת כ"ה
קרבן 38) וראה עצים". מתנדב שהיחיד "מנין הנ"ל לתו"כ בפירושו

של  "תקרובת – העצים קרבן שם נחמי' רש"י מלשון ולהעיר שם. אהרן
למזבח". המערכה עצי

סע"ב.39) כ, מנחות מלמד תוד"ה ראה
הבאים 40) מעצים להן ילפינן בפ"ע הבאין רבנן "לדעת שם בראב"ד

במנחה  דכתיב כיון קרבן איקרי גופייהו דאינהו עצים אבל כו' הזבח עם
שם. ק"א וראה כו'". לעצים מנחה קרבן

קדושת  לה ויש כו' "רבי גליון) א' (אות שם עה"ג מנחות ובשטמ"ק
הוי  לרבי אבל לפדותה, ויכול הגוף קדושת לה אין רבנן דאילו הגוף
יש  דלרבי א) כא, (שם יצאו ובתוד"ה מנחה". כמו ממש הגוף קדושת

ופיגול. נותר משום בעצים
(41.15 הערה לעיל ראה
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חייבים  שהעצים רבי סובר לפיכך הפרטים. ובכל קרבן,
מנחה  כקרבן הפרטים בכל וכדומה, הגשה ,42במלח,

כפשוטו.

ש"קרבן  שלומדים למרות חכמים, לפי זאת לעומת
העצים  מכונים ובתורה עצים", שמתנדבים מלמד
גדול  חידוש מחייב זה אין זאת בכל העצים", "קרבן
ומסתפקים  פרטיו, לכל קרבן הם שהעצים כלֿכך,
שהם  – קרבן של אחד פרט בהם שחל בחידוש
הראב"ד, לדעת או, כקרבן, המזבח, על נשרפים

המזבח  על עצמם בפני אותם .43שמקריבים

.Â
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כחכמים, פוסק הרמב"ם בעניננו: גם מובן לפיֿזה
המזבח, על מובאים עצמם שהעצים נאמר אם אף ולכן

הראב"ד  ואין 44כדעת גמור, קרבן הם אין זאת, בכל ,

ואסורין  כיוםֿטוב הזה היום יהיה זאת שעקב מסתבר
ובתענית  בהספד –45בו

הרמב"ם, סובר כמשתמע, כאשר, ובמיוחד
כדי  די בזה וגם למערכה, רק עצים" ש"מתנדבים

"קרבן" העצים 46לכנותם שנדבת לומר קשה ודאי הרי ,

תשע  של העצים" "קרבן היתה למערכה הזו
יוםֿטוב  "כמו זה יום היה ושבעקבותיה המשפחות,

הכשר  רק היו העצים ובתענית...": בהספד בו ואסורין

לציבור  אותם ונדבו לומר 47קרבן אפוא אפשר וכיצד ,
בהספד  בו ואסורין יוםֿטוב "כמו יהי שבגללם

efובתענית" dgtyna48 ש"ויום הרמב"ם סובר לפיכך .
מקריבין  היו העצים להביא זו משפחה לבני שיגיע

קרבן וזהו נדבה זו)עולות (מסיבה להם והיה העצים

ובעשיית  ובתענית בהספד בו ואסורין יוםֿטוב כמו
עקב dacpdמלאכה" zeler49 גמור קרבן .50שהן
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ר"ג.42) לדעת 24 הערה לעיל ראה אבל
דאמר 43) לי' שמעת מאן ב): כ, (שם הגמרא דברי יומתקו ועפ"ז

בסופו. מלמד תוד"ה וראה רבי, קרבן אקרי עצים
משל 44) שיהיו בעינן לא דע"כ שם: המקדש כלי הל' מל"מ ראה

יכול  במערכה צורך שיש כל אבל למזבח צורך שהוא במה אלא ציבור
ופי"ו  פי"ד ריש רבינו וכמ"ש נדבה קרבן כל כמו עצים להביא להתנדב
רבי  דפלוגתת בסופו רפה מצוה ובמנ"ח ועיי"ש. ג. דין מעה"ק מהל'
המערכה  עצי לא למזבח עצים במתנדב היינו קרבן, הם עצים אם ורבנן
למ"ש  בפשטות וכוונתו מעה"ק. בהל' הרמב"ם וכ"פ כו'. להקריבם רק

.47 .46 הערה וראה הי"ג. פט"ז שם
שם.45) שקלים לירושלמי משה פני וראה הנ"ל. להמל"מ משא"כ

.48 הערה לקמן
שהן 46) מפני למערכה עצים "או סה"א מעה"ק מהל' פי"ד רמב"ם ראה

ה"ה  המקדש ביאת מהלכות ובפ"ט פ"ט". "בסיפרא שם ובכס"מ כקרבן"
מיתה  וחייב איברים כמקטיר ה"ה המערכה על עצים גזרי שני "והמסדר

`ed oaxw mivrdy שם (וראה בכס"מ צויין ב. כד, (יומא הגמרא מל' ומשנה ,"
עבודה דהוי ר"י) דעת – ב) בכלל.dnzכז, המערכה עצי לגבי כתבו לא אבל .

קמו. מכתב תורה מכתבי וראה שם. מנחות בפיה"מ מ"ש וראה
כמ"ש 47) צבור של צ"ל יחיד) של (גם לקרבנות המערכה עצי שהרי

(בקרבן  מנחות וראה משפחות. בהט' (9 הערה (דלעיל דוד וחסדי במל"מ
(פ"ו, ח א, ויקרא תו"כ צבור. משל כו' עצים הביא ואילך, ב כא, יחיד)
רפ"ד  שם (וראה ספ"ה איסו"מ הל' רמב"ם ה). (פי"ד, יג ב, ה),
שהובא  ג פ"ג, שקלים התוספתא ולפי ה"ב. פ"ו שם לח"מ דשקלים).
לצבור, מוסרו רבנן לדעת עצים המנדב יחיד ב) כ, (מנחות מלמד בתוד"ה
מהל' (פ"ד במל"מ המגי' הרב תפס וכן שם. לתוספתא מפרשים ראה
הרמב"ם  כוונת גם שזהו י"ל ולפ"ז עצים. שמתנדבים בזה ה"ו) שקלים
בפט"ז  מש"כ בפשטות מובן ועפ"ז שם. מעה"ק מהל' ובפט"ז ברפי"ד
למנחות  הזבח ברכת ראה יביא". עצים דמי להביא  רצה "ואם שם הי"ג
תורה  מכתבי וראה בפ"ע). (נדפס שם שקלים לתוספתא דוד חסדי ב. ק,

עיי"ש. כלל". ס"ל לא הרמב"ם עצים קרבן "דגדר ושם שם.
דמהני  א) הוא: עצים שמתנדבים מלמד דרבנן שהחידוש צ"ל ולפ"ז
ב) ה"ז*. המקדש כלי מהלכות פ"ח הרמב"ם וכמ"ש לציבור, מסירה

נקרא וכיו"oaxwהתנדבedy`הרי"ז לבדה"ב נדבה רק שלכן (ולא ב).
כלי  בהלכות הנ"ל דין על נוסף מעה"ק, מהל' ברפי"ד הרמב"ם כתבו

אפי' שבעה כל קרבנות משלח אינו דאבל להדין ונוגע mivrהמקדש,
דברפי"ד  צע"ק שלפ"ז אף הי"א). פ"ב המקדש ביאת הלכות (רמב"ם
בפ"ע  לבונה או בפ"ע יין נודר או דמתנדב ביחד כתבו מעה"ק מהלכות
דאבל  הדין לענין יחד כללם וכן למערכה. עצים או בפ"ע שמן או
הרמב"ם  (ממ"ש מזה ראי' הביאו ובאחרונים שם. המקדש ביאת בהלכות
המערכה. על בפ"ע קרבן דין שהוא שס"ל ועוד) עצים. משלח אינו אבל
וכבמחצית  ממש, צבור בקרבנות גם היחיד שייכות דמצינו להעיר אבל
טו. טז, (קרח משה בקש בכ"ז צבור ממון לגמרי דנעשית דאף השקל
כו' חלק להם שיש מנחתם" אל תפן "אל שם) פרש"י י. פי"ח, במדב"ר
ולהעיר  בנדו"ד. יפלא לא וא"כ בהערה). 31 ע' תשי"א סה"מ (ראה
כו' ישראל לכל שהוא תמיד קרבן "א"כ מירושלמי דפסחים רפ"ד מתוס'
ס"ב  מפענצ"פ (וראה כו'" תמיד שאני ומשני במלאכה אסור יום בכל יהא

ואכ"מ. בכ"ז. ועצ"ע וש"נ). וס"ד,
ראי'48) הירושלמי מביא שם שקלים בירושלמי משה להפני אבל

ולכן  קרבן של גופו כ"א קרבן מכשירי הוי לא למערכה דהעצים א' לדעה
יחיד  קרבן הם דהעצים כוונתו ואולי ת"ב. ודוחה ותענית בהספד אסור
הריטב"א  דברי ופשטות לתו"כ הראב"ד וכפי' קרבן של כגופו הוי ולכן
עצים  במקום (שבאו בעצים מדובר דהרי הוא, דוחק אבל הנ"ל.
דלר' בסופו שם שקלים הל' בשע"מ וכ"כ למערכה. היינו) שבלשכה,
דנחמי'. קרא והיינו יחיד משל עצים באים שם בירושלמי לרבנן אחא
לדורות. היו"ט נשאר ולכן אלו התנדבו צבור לקרבנות דאף הק"ע ולפי'
מפרשי  שם. שי"ק וראה בירושלמי. ופירושים גי' וכמה שם. תק"ח וראה

ועוד. ה"ד. פ"א במגילה הירושלמי
הספד 49) ואיסור שלהם דהיו"ט שם, המקדש כלי הל' במל"מ וכ"כ

נדבה. העולות מצד כ"א המערכה עצי מצד הי' לא ותענית
שהתנדב 50) יחיד "אפילו בה"י הרמב"ם דמ"ש כתב שם במל"מ

ובעשיית  ובתענית בהספד היום באותו אסור במערכה גזרים או עצים
היא  הכוונה אלא לציבור בדמסר מיירי "לא – מנהג" זה ודבר מלאכה
כמו  עמו עצים להתנדב יכול (44 הערה (כנ"ל כו' משלו עצים שהתנדב
י"ג  דין מעה"ק מהל' ופי"ו פי"ד ריש רבינו וכמ"ש נדבה קרבן כל
שמוסרו  הרמב"ם לדעת שי"ל ,47 בהערה הנ"ל על (נוסף אבל עיי"ש".

" הרמב"ם לשון א) א"מ: לפי"ז cigiלציבור) elit`"'כו שהתנדב
הענין. בעצם חידוש ולא התנדב. שיחיד בזה רק הוא שהחידוש שמשמע

דמעה"ק. כברפי"ד קרבן איקרי דעצים ראי' כאן להביא הו"ל ב)

.jli`e elit`y d"c .` ,gk ziprz `"eab .my milwy zekld n"drye n"ln .my miyxtnae l"pd dlibne ziprz milwy inlyexi d`x (*
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העצים" "קרבן כזה קרבן נקרא מדוע קושי זה ואין
פוסק  הרמב"ם כי הקרבן, אינם עצם שהעצים עלֿאף
ממש  לא גם לפרש שאפשר כדלעיל, כחכמים,
איננה  העצים" "קרבן משמעות גם ולפיכך כפשוטו,
ובגלל  ביחד הבאות נדבה עולות אלא כפשוטה,

.51העצים 

תשע  מדוע קשה לא גם הרמב"ם [ולדעת
היו  העצים כי בשותפות, העצים את הביאו המשפחות
גם  להביאם אפשר ולכן לקרבן, ולא למערכה רק

בשותפות 52בשותפות  באות הרי נדבה עולות וגם ,53.[
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‡"·ËÈ¯‰Â È"˘¯ È¯·„ ¯·Ò‰

שהוא רש"י, הגמרא,ohytואילו על בפירושו גם
פוסק  והגמרא:54ואיננו המקרא את כפשוטו מפרש ,

עצים איננו עצים" קרבן dkxrnl"קרבן אינם הם כי ,
עולות  שהקריבו מפרש הוא אין ולכן הפרטים. בכל

" הביטוי לפשט מתאים זה אין כי וכדומה, oaxwנדבה
mivr."

בפירוש  אומר הוא היו 55לפיכך זמנים הט' "באלו

מקריבים  והיו עצים להביא מתנדבים והעם הכהנים
היו  למערכה, עצים הרבה היו ואפילו היום, אותו קרבן

oiaixwneאלו oiacpzn כפי או זמנים", תשע באלו
במשנה  אומר של 31אחרת שהוא משפחות "שהיו :

עצים  להביא שנה בכל ימים להם שקבוע ישראל
– עמהן" עצים קרבן ומביאין המערכה לצורך למקדש
איזה  מפרש ואינו קרבן, שהקריבו אומר שהוא שמכך,
הפסוק  לפשט בהתאם שלדעתו, להבין, ניתן קרבן,

עצמם  העצים מן הקרבן היה חז"ל, מן 56בדברי חלק :
כקרבן  הוקרבו וחלק למערכה, היו שנודבו העצים

.57ממש 

מבערים  "שהיו הריטב"א: דברי מובנים לפיֿזה
(שהתנדבו) שהתרבו העצים מן עצמו בפני במזבח
עצים  קרבן כי מוכיח וזה העצים.. קרבן היה וזה
יום" באותו מביאין שהיו קרבנות שאר ולא הוא ממש
כמשתמע  למערכה, העצים את הביאו לדעתו גם –
שהיה  האפשרות את לשלול בא הוא אך הפשט, מן
אלא  הרגילים, הקרבנות מסוגי נפרד, קרבן זה

(שהתנדבו)" שהתרבו העצים "מן היה –58שהקרבן
למזבח  שנודבו העצים מן כ"קרבן 60הוקרבו 59חלק
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עולת  עמו שהביא כוונתו עצים שהתנדב ביחיד דגם י"ל ואולי
שלפנ"ז. להלכה בהמשך שבא כיון בפירוש זה לכתוב ואי"צ נדבה*,
(פסחים  הירושלמי כל' ולא במערכה, גזרים או "עצים מש"כ מובן ועפ"ז

"עצים בכס"מ) צויין – ה"ד פ"ב חגיגה ה"א, וגיזרים gafnlפ"ד
(קרבן) הם העצים בירושלמי הם gafnlלמערכה": העצים גם וברמב"ם .

dkxrnl אותו זהו שלכאורה (אף מנהג" זה "ודבר עוה"פ שכ' מה ולפ"ז .
בנוגע היינו בפשטות) מובן ולהמל"מ דה"ט. שבכמה cigilהדין ולהעיר .

לרמב"ם  רוקח מעשה וראה מנהג". זה "ודבר בה"י הסיום ליתא דפוסים
וה"י. ה"ט שם

(מנחות 51) המשניות בפי' (וכן דמעה"ק ברפי"ד הביא שלכן וי"ל
שהובא  גו'" הפלנו "והגורלות הכ' ולא העצים" "ולקרבן הכ' שם**))
הוא  שם הקרבן העצים" קרבן על הפלנו "והגורלות הכתוב כי בגמרא,
להביא  והוצרך ויו"ד) ה"ט שם המקדש כלי (הל' לדעתו נדבה עולות

עצמם שהעצים קרבן.dkxrnlראי' נק'
ה"ב 52) דמעה"ק בפי"ד הרמב"ם שהשמיט מה בפשטות מובן ועפ"ז

עצים. מביאין שנים דאין הדין
שם) גרשום רבינו (וכן מנחות בפיה"מ הרמב"ם הביא שלכן וי"ל
"מנחה" אצל שנאמר "קרבן" הכ' ולא קרבן" מכם יקריב כי "אדם הכתוב
אליבא  משנה הסתם מפרש הרמב"ם כי בתו"כ, וכמפורש כפרש"י,
.(24 הערה (כדלעיל בשותפות עצים מביאין וא"כ כת"ק, – דהלכתא

מקרבן דלמד התו"כ רבי dgpnמשא"כ לדעת ש)הוא הרמב"ם (מפרש
עצים" מביאין אין כך נדבה מנחה מביאין שנים שאין "כשם ולדעתו

לזה). א"צ דלרבי (23 (הערה כנ"ל (ודלא
רפ"ג.53) שם רמב"ם ועוד). .24 הערה (הנ"ל תו"כ ב. קד, מנחות

ה"ב. פי"ג

וב'.54) א' אות כו' רש"י כללי מלאכי יד
(הנ"ל 55) לנחמי' בפרש"י משא"כ הענין. גם דמפרש תענית במשנה

התיבות. רק דמפרש (38 בהערה
עיקר 56) "כדפרש"י כו' עצים קרבן סד"ה שם תענית ארי גבורת ראה

כו'". הביאו עצים אפילו שמא או כו'
יב,57) תענית בפרש"י משא"כ זה, עצים קרבן דיני מפרט אינו אבל

גזירין  משני יפחות לא עצים המתנדב אמרינן מנחות "במס' מסיים א
יובן  גמור) קרבן (שהוא עפ"ז כי כו'", הגשה טעונין קמיצה טעונין ועצים
לעיל  וראה הוא". שלנו שיו"ט מפני (ת"ב) השלמנוהו ש"לא מה ביותר
גבורת  שם. המקדש כלי הל' מל"מ שם. הירושלמי דברי בפי' 48 הערה

כו'). ר"א דאמר ד"ה א (יב, שם תענית למס' ארי
"וגדולי  עצים קרבן במשנה בתענית המאירי מש"כ מובן עפ"ז

כו'". אחרת בדרך עצים קרבן פירשו הרבנים
שבדפוס 58) הגירסא לקיים יש אולי בפנים המבואר עפ"י

"שהתרבו".
גזירין 59) ששני כו' אמרו "וכן הריטב"א שהביא שזהו (בדוחק) וי"ל

ביחד  קרבן הבאת שמצינו נקט***, לדוגמא כו'" תמיד עם קרבין היו
בין של תמיד עם גזירין שני הביא שלכן וי"ל עצים. עם miiaxrdעם ולא

(ראה  המערכת לסידור בהמשך באים בבוקר גזירין ב' כי שחר, של תמיד
הדשן  בתרומת שזכה ומי פליגי. בהאי ד"ה שם ובפרש"י ב. כד, יומא
משא"כ  וש"נ)) ב. כז, (שם עצים גזרי שני וסדור המערכה בסידור זכה

הערביים. בין של דתמיד
(בהערה 60) הנ"ל שבירושלמי דיחיד עצים כדוגמת זה הרי ולפ"ז

שניהם, שמביא הוא למערכה" וגיזרים למזבח "עצים שבפשטות  ,(50
דעת  (משא"כ לציבור – למערכה וגיזרים כקרבן, למזבח מביא העצים

."odnr oaxw `ian mivr acpznd" (a"rq ,hv migaf) mivr glyn epi` la` oiprl i"yx d`x (*
."'eb epltd zelxebde" 'kdl ezpeeky l"i f"itle ."mivrd oaxw" g`t`w z`ved n"dita (**

my w"nhye .a ,k my i"yxt .a ,ew zegpn n"dita y"n c"r ± "(a"eike) oixfib ipy oaxwd epivnc" `le 'ek cinz mr oiaxw eid oixfib ipy azke wiicy dfnc (***
.miptak `l` ,dkxrnn cal mivr ly zcgein daxwd epivnc 'i`x `iadl ezpeek oi`c ,rnyn ± my k"ezl 'ita c"a`x .f ze`
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.61עצים"

שבתשעת  והריטב"א, רש"י לדעת מובן, ולפיֿזה
של  באופן העצים את המשפחות נידבו אכן הזמנים
שזה  מפני אפשרי היה והדבר משפחתית, שותפות
העצים  לקיחת ואילו למערכה, העצים לגבי רק נעשה

" נעשתה oaxwלהקרבת לא המזבח על עצים"
בנפרד  יחיד כל עבור אלא .62בשותפות,
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לגבי  חכמים לבין רבי שבין שבמחלוקת וישֿלומר,
מקומות  במספר כשיטתו אחד כל נוקט העצים קרבן

ומהם: בש"ס,

ברכות  במסכת זרעים, "קריאת 63בסדר נאמר: ,
בכל  אומרים: וחכמים רבי, דברי – ככתבה שמע
צריכה  שמע קריאת שחובת סובר רבי – לשון"
כתובות  שהפרשיות כפי הפרטים, כל עם להתבצע

"ככתבה". של הפרט כולל בתורה,

ודי ואיל  לשון", "בכל שאפשר סוברים, חכמים ו
שמע. קריאת הוא הענין שתוכן בכך

רבי  של טעמיהם את מסבירה הגמרא אמנם
בהווייתן  והיו קרא: אמר דרבי? טעמא "מאי וחכמים:
– "והיו" בפסוק שנאמר הוא, רבי של (=טעמו יהו
טעמייהו? מאי ורבנן כתובים) שהם כפי בדיוק יהיו
אבל  שומע", שאתה לשון בכל שמע, קרא: אמר
דוקא  בוחר שרבי לכך הגורם הן השונות שיטותיהם
בכל  "שמע של הדרש את – וחכמים "והיו", של בדרש

לשון...".

דסבר  "למימרא הגמרא דברי מהמשך מובן וכך
בכל  כולה התורה דכל סובר) שרבי לומר האם =) רבי
על  יעלה אם (=כי דעתך סלקא דאי נאמרה, לשון
רחמנא  דכתב "והיו" נאמרה, הקודש ש)בלשון דעתך

איצטריך, "והיו"?). בפסוק נאמר מה (=לשם לי? למה
שנאמר  משום צורך בכך (=יש שמע דכתיב משום
שרבנן  לומר (=האם רבנן דסברי למימרא "שמע").
דאי  נאמרה, הקודש בלשון כולה התורה דכל סוברים)
נאמרה, לשון ש)בכל תחשוב אם (=כי דעתך סלקא
בפסוק  נאמר מה (=לשם לי למה רחמנא דכתב שמע
דכתיב  משום צורך) בכך (=יש איצטריך "שמע")?.
שקריאת  רבי, לפי מחייבת, הסברא עצם כלומר, והיו".
לשון". "בכל – רבנן ולפי "ככתבה", תהיה שמע
את  ולשלול למנוע כדי רק היא הפסוקים ודרישת

האחר. הפסוק של ההפוכה המשמעות
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סוכה  במסכת מועד, אומר:64בסדר "רבי נאמר: ,
פסולה, אמות ארבע על אמות ארבע בה שאין סוכה כל
ורובו  ראשו מחזקת אינה אפילו אומרים: וחכמים

כשרה":

"בסוכות65בתורה  ימים",eayzנאמר שבעת
בגמרא  תדורו".66ונאמר כעין "תשבו להיות שצריך

להתבצע  צריך תדורו" כעין ש"תשבו סובר רבי
הפרטים  ובכל להיות 67כפשוטו הסוכה צריכה ולכן ,

כעין  לפחות, אמות ארבע על אמות ארבע של בגודל
להיות  צריך שלא סוברים, חכמים ממש. כבית תדורו,

מספיק execz"כעין אלא הפרטים, בכל כפשוטו "
"oirk– ורובו ראשו מחזקת שהסוכה בפרט תדורו"

תשבו  – בה לשבת שאפשר ארעי אין 68דירת אבל ,
שגם תדורו".dpanצורך "כעין יהיה הסוכה

.È
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נשים: בסדר בניֿאדם לשון לגבי מוצאים אנו כך
דמי, מעכשיו כאומר מנת על האומר כל רבי: "אמר
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"עצים שם) (הנ"ל ותענית `eהרמב"ם בהספד "אסור ולכן גזרים"),
והדר  "תנא שם פסחים העדה קרבן וראה ביום". בו מלאכה בו ומלעשות
צריכין  ד"עצים במנחות (לר"פ) רבי כדעת הרי"ז ועפ"ז כו'", מפרש
(קו, ושם להסיקן", אחרים עצים "יביא ב) (כ, שם פרש"י (ראה עצים"
מתחלתו. קמח מכ' תורה מכתבי וראה קרבנות"). כשאר הקדש "בעצי ב)
מנחות  מלמד ובתוד"ה כו'". עצים עלי "הרי הל' דבירושלמי להעיר אבל

עצים כו' עלי הרי כשאמר היינו כו' הכא דפליג "הא ב) gafnl(כ, el`
כו'". בתוספתא כדתניא

דשם 61) (29 הערה לעיל (הובא באוצה"ג כן לפרש יש אם צ"ע אבל
להשמיענו  שצריך מה רק דכ' י"ל [אבל בפ"ע. קרבן רק שהי' משמע
השני  לפי' לאידך וכן היא]. פשיטא למערכה עצים משא"כ העצים בקרבן

המערכה. עצי רק שהי' משמע (27 הערה (הנ"ל מלוניל דר"י
ושל ר 62) היא דנדבה זה "יצא שם מגילה להרי"ף פרש"י אה

micigi'וא א' לכל (אלא) יו"ט עצים קרבן "שאין הנ"ל ובריטב"א ."
כל – א'" "כל כוונתו בפשטות אבל .dgtynביומו".

א.63) יג,
וש"נ.64) א. ג,
בהגהות 65) (הובא סוכה הל' העיטור מבעל ולהעיר מב. כג, אמור

דרשו  אחד מקרא ורבי וב"ה ב"ש דשלשתן שם) סוכה שלמה חשק
כו'. תשבו בסוכות

סוכתו 66) עושה אדם הימים שבעת "כל שם ובמשנה ב. כח, שם
ארעי". וביתו קבע

בעינן.67) קבע דדירת רבי דדעת ב ז, שם וראה
מודו 68) רבנן אפילו כו' רבנן ולא היא רבי לימא רע"ב ג, שם ראה

כו'.
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עליו)" חולקים (=וחכמים עליה רבנן שאם 69ופליגי ,
לי  שתתני מנת על גיטך זה "הרי למשל, אומר, אדם

מעכשיו" "מגורשת היא רבי לפי הרי זוז", ,70מאתים
זוז  מאתים נתינת לאחר רק מגורשת היא חכמים ולפי

–

מעשה  או דיבור ישנו שכאשר היא, רבי שיטת
תנאי eiykrהנעשה מנת" "על נעשה הוא אם גם ,

ובכל  כפשוטו המעשה או הדיבור מתקבל יותר, מאוחר
הוא  מנת" על האומר ש"כל אומר, הוא ולכן הפרטים.

"מעכשיו". שאמר כמו בדיוק

הוא  שהענין לחדש אפשר שאי סוברים, חכמים
הדיבור  או המעשה יהיו לא זה בלי אם גם "מעכשיו",
מאוחר  רק חל שהגט סוברים, הם ולפיכך כפשוטם,

מתממש 71יותר  התנאי כאשר ,72.

.‡È
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גם  מוצאים וחכמים רבי של הללו שיטותיהם את
נזיקין, בסדר בגזירהֿשוה. ענין מתוך ענין למידת לגבי

סנהדרין  אומר:73במסכת רבי במעילה, "הזיד נאמר: ,
דרבי? טעמא מאי באזהרה. אומרים: וחכמים במיתה,

ג  אבהו: רב נלמד אמר (=הענין מתרומה חטא חטא מר
המשותפת  "חטא" המילה לפי בגזירהֿשוה, מתרומה
ורבנן  במיתה. כאן אף במיתה להלן מה לשניהם)
ולא  בו, "בו") בפסוק (=נאמר "בו" קרא אמר אמרי:

במעילה".

נלמד  בהקדש מעילה של הדין שכל כיון רבי, לפי
מתכוונת  שהתורה הרי התרומה, מענין בגזירהֿשוה
ואילו  מיתה. לגבי וגם בפשטות, הפרטים כל ללימוד
בגזירהֿ הענין כל את לומדים אם גם חכמים, לדעת

מתרומה  "חטא" המילה לפי ישנה 74שוה ולפיכך ,
שיטתם, לפי זאת, בכל במעילה", "הזיד כאשר אזהרה
הם  ולפיכך כפשוטם, הפרטים בכל איננו הלימוד
באה  היא "בו", המיעוט מילת נכתבה שאם סוברים,

" את חייב cifdלמעט שאיננו ולומר במעילה",
.75מיתה 

.·È
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ÌÈ˘„˜

רבי  בין הזאת שהשיטתיות לומר יש לפיֿזה
יחיד  לבין רבי שבין במחלוקת גם קיימת לחכמים

חכמים: כשיטת והסובר עליו, החולק

מנחות  במסכת קדשים, שרת 76בסדר "כלי נאמר: ,
יהודא  ברבי יוסף ורבי פוסל, רבי עץ, של שעשאן
רבי  חולקים)? הם (=במה קמיפלגי במאי מכשיר,
ריבויי  דריש יהודא ברבי יוסף ורבי ופרטי, כללי דריש
כלל, – מנורת ועשית ופרטי: כללי דריש רבי ומיעוטי,
וכלל. חזר – המנורה תיעשה מקשה פרט, – טהור זהב
הפרט, כעין אלא דן אתה (=אין) אי וכלל ופרט כלל
רבי  מתכת. של כל אף מתכת, של מפורש הפרט מה
מנורת  ועשית ומיעוטי: ריבויי דריש יהודה ברבי יוסף
– המנורה תיעשה מקשה מיעט, – טהור זהב ריבה, –
ומאי  הכל, ריבה – וריבה ומיעט ריבה וריבה . חזר
של  מיעט מיעט? ומאי דבר) (=כל מילי כל ריבה?
קרובים  להיות צריכים וריבוי לימוד רבי, לדעת חרס":
מרבים  שממנו לענין ובפרטים הפשט, אל האפשר ככל

ופרט  כלל לפי דורש הוא ולכן לומדים, ומרבה 77או ,
" hxtdרק oirk לפרט דומים – "78.

חכמים, כשיטת כאן סובר יהודה ברבי יוסי רבי
קשר  יש וכדומה, אחד בפרט רק דמיון יש כאשר שגם
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וש"נ.69) א. עד, גיטין
ד"ה 70) שם פרש"י – התנאי" שתקיימי ע"מ גט יהא מעכשיו "דה"ק
כאומר.
באומר 71) מודים "דהכל ר"י לדעת גם עכ"פ) (בדוחק לפרש יש וכן

מיתה", ולאחר במהיום אלא נחלקו לא דמי מעכשיו כאומר מנת על
נגמר  מעשה אין לרבנן משא"כ מיד נגמר הגט נתינת מעשה הוי דלרבי

ע"ב). (שם, אדמיפלגי תוד"ה ראה – מיד
וכתב 72) כרבנן, הנ"ל) (ובהשאר העצים בקרבן שפסק וברמב"ם

הי"ז) פ"ו אישות (הלכות דמי" מעכשיו כאומר מנת על האומר ד"כל
ובזה  מיתה ולאחר בהיום ורק בזה, נחלקו דלא כר"י ס"ל כי י"ל בפשטות

מגורשת". ספק זו "הרי הי"ד) פ"ט גירושין (הלכות פסק הרי
בדברי 73) ההסברה נזיקין בסדר לא בכ"מ שהובא ואף וש"נ. א. פד,

בסנהדרין. היא ורבי קמא תנא
בו.74) ד"ה שם פרש"י ראה
תניא),75) תניא אי ד"ה התוס' (לפי' א קז, מנחות ב. צא, בזבחים

ומינה, מינה דון ולרבנן באתרה ואוקי מינה דון רבי דלדעת לר"פ ס"ל
משלו  דינין "באתרא" יש דשם א) י"ל: אבל הנ"ל. היפך זהו ולכאורה
(מנחות  צבור שלמי בזבחי בתנופה י"ל (ועד"ז לנסכים שמן דיני דמפרש
מעילה  דין דכל כאן משא"כ מינה). בדון פליגי המנונא דלרב סע"א) סב,
את  בנין (או תיבה מיתור הוא הלימוד בשמן ב) מתרומה. למדין בקדשים
נכתב  כאילו שהרי"ז גז"ש, הוא במעילה משא"כ צבור), שלמי כבזבחי
– אלא ד"ה מהרא"ש ב) (כה, ב"ק שטמ"ק (ראה המלמד אצל הלמד
נתן). חק צ"ק. (ברה"ז. ב קז, מנחות מפרשי ראה אבל הר"מ). בשם

ועצ"ע. בערכו. תלמודית אנציק'
וש"נ.76) ב. כח,
דריש 77) ופרטי כללי "בעלמא רע"א) (ה, ושם ב. ד, שבועות וראה

כו'". והכא (רבי)
ודייך 78) עליו להוסיף בא כו' שני "כלל סע"ב נ, סוכה פרש"י ראה

אהני  כו' ומיעוט בריבוי והדורש כו' לפרט הדומים את עליו תוסיף אם
כו'". איצטריך לא הפרט כעין שהן דברים דאלו מילי כל לרבויי
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דורש  הוא ולכן הענינים, ומיעוט,79בין ריבוי לפי
מילי" כל לפרט 80ש"ריבה דומה שאינו מה את גם ,78,

חרס" "של רק הכלים 81ומיעט מכל "פחות שהוא ,
ודם" בשר למלך אפילו ראוי .82ואינו
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העצים  לארץ "הנכנס טהרות: בסדר דומה ענין
יהודה  ברבי יוסי ורבי מטמא רבי ומגדל, תיבה בשידה
סבר  מר חולקים?) הם (=במה קמיפלגי במאי מטהר.

(=אינו  אהל שמיה לאו – זרוק אהל סובר) (=האחד
אהל" שמיה – זרוק אהל סבר ומר אהל), .83נקרא

הוא  טומאה, בפני יחצוץ שאהל כדי רבי, לדעת
הוא  שאין בפרט וגם הפרטים, בכל כאהל להיות צריך

בפני 84מיטלטל  החוצץ אהל של דין עליו חל אז ורק ,
יהודה, ברבי יוסי רבי שיטת לפי זאת, לעומת טומאה.
הפרטים, בכל לאהל בדיוק דומה הדבר אין אם גם הרי
מקום  שהוא בכך לו דומה שהוא כיון זאת, בכל
בפני  חוצץ והוא אהל של דין עליו חל לעצמו,

וטהור. הטומאה,

(a"lyz a`Îmgpn 'k zgiyn)
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הפרט 79) מה סבר (ריב"י) "מר שם דר"פ קמייתא בברייתא י"ל וכן
מפורש  הפרט מה סבר (רבי) ומר מתכת, של כל אף מתכת של מפורש

דברaeygדבר כל (דוקא)".aeygאף
בצד 80) אחריתי) לברייתא (הראי' שם הגמרא המשך גם וראה

שם  (ובפרש"י מתכות מיני משאר ואפי' יעשה לא שבעה "ושל – ההיפך
שעשו  כדרך יעשה לא עץ של אף בר"י ר"י מקדש") לשל דדומה "משום

כדרך  הוא "שהרי שם: (ובפרש"י חשמונאי" כו").בית
המתכת 81) מן אלא וכו' "המנורה הי"ח) פ"א ביה"ח (הל' וברמב"ם

אף  יהודה". ב"ר כר"י רבינו שם"ופסק ובכס"מ כו'", עשאום ואם בלבד

נתן  חק ראה שם. דר"י אחריתי ברייתא ע"פ כרבי דפסק י"ל שבפשטות
נו"ב  וראה שם. המוריה הר סק"ז. פד סי' יו"ד פר"ח שם. מנחות

בהגה"ה. רג סי' יו"ד (מהדו"ת)
ב.82) יד, סוטה וראה חרס. של ד"ה שם מנחות פרש"י
וש"נ.83) סע"ב. ל, עירובין
הר"ח 84) בשם רשב"א א. לא, עירובין (ר"ח ראשונים כמה ולדעת

שעכשיו  אף למקום, ממקום להיזרק שראוי היינו זרוק אהל פי' ועוד) שם.
כל  אחד במקום קבוע שאינו כיון אהל שאינו רבי דעת ומ"מ הוא. מונח

פירושים. כמה בערכו תלמודית אנציק' וראה גמור. כאהל הזמן
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דורש  הוא ולכן הענינים, ומיעוט,79בין ריבוי לפי
מילי" כל לפרט 80ש"ריבה דומה שאינו מה את גם ,78,

חרס" "של רק הכלים 81ומיעט מכל "פחות שהוא ,
ודם" בשר למלך אפילו ראוי .82ואינו
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(=אינו  אהל שמיה לאו – זרוק אהל סובר) (=האחד
אהל" שמיה – זרוק אהל סבר ומר אהל), .83נקרא

הוא  טומאה, בפני יחצוץ שאהל כדי רבי, לדעת
הוא  שאין בפרט וגם הפרטים, בכל כאהל להיות צריך

בפני 84מיטלטל  החוצץ אהל של דין עליו חל אז ורק ,
יהודה, ברבי יוסי רבי שיטת לפי זאת, לעומת טומאה.
הפרטים, בכל לאהל בדיוק דומה הדבר אין אם גם הרי
מקום  שהוא בכך לו דומה שהוא כיון זאת, בכל
בפני  חוצץ והוא אהל של דין עליו חל לעצמו,

וטהור. הטומאה,

(a"lyz a`Îmgpn 'k zgiyn)
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הפרט 79) מה סבר (ריב"י) "מר שם דר"פ קמייתא בברייתא י"ל וכן
מפורש  הפרט מה סבר (רבי) ומר מתכת, של כל אף מתכת של מפורש

דברaeygדבר כל (דוקא)".aeygאף
בצד 80) אחריתי) לברייתא (הראי' שם הגמרא המשך גם וראה

שם  (ובפרש"י מתכות מיני משאר ואפי' יעשה לא שבעה "ושל – ההיפך
שעשו  כדרך יעשה לא עץ של אף בר"י ר"י מקדש") לשל דדומה "משום

כדרך  הוא "שהרי שם: (ובפרש"י חשמונאי" כו").בית
המתכת 81) מן אלא וכו' "המנורה הי"ח) פ"א ביה"ח (הל' וברמב"ם

אף  יהודה". ב"ר כר"י רבינו שם"ופסק ובכס"מ כו'", עשאום ואם בלבד

נתן  חק ראה שם. דר"י אחריתי ברייתא ע"פ כרבי דפסק י"ל שבפשטות
נו"ב  וראה שם. המוריה הר סק"ז. פד סי' יו"ד פר"ח שם. מנחות

בהגה"ה. רג סי' יו"ד (מהדו"ת)
ב.82) יד, סוטה וראה חרס. של ד"ה שם מנחות פרש"י
וש"נ.83) סע"ב. ל, עירובין
הר"ח 84) בשם רשב"א א. לא, עירובין (ר"ח ראשונים כמה ולדעת

שעכשיו  אף למקום, ממקום להיזרק שראוי היינו זרוק אהל פי' ועוד) שם.
כל  אחד במקום קבוע שאינו כיון אהל שאינו רבי דעת ומ"מ הוא. מונח

פירושים. כמה בערכו תלמודית אנציק' וראה גמור. כאהל הזמן
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המשך ביאור למס' חגיגה ליום שני עמ' א



סד

שמות ב, יט – ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרעים 
וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן

כג

רמז מה שנקרא משה "איש מצרי"

משה נקרא איש1 מצרי, הוא, כי משה נולד כשהיו 

ישראל במצרים ק"ל שנה, שיוכבד היתה אז בת ק"ל2 

ישראל  את  והוציא  ק"ל,  גי'  דמצרי,  מ"צ  זהו  שנה, 

ממצרים כשהיו שמה ר"י3 שנה, זהו ר"י דמצרי.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר פרשת בראשית עמוד א

כד

ביאור הזהר "איש מצרי" תמן אתיליד, ותמן אתרבי, 
ותמן אסתליק לנהורא עילאה, לנגד ג' בחינות, עיבור, 

יניקה, וגדלות

ה ֶאת ִאיׁש ִמְצִרי ִאיׁש ַמְרֶאה,  )ש"ב כג, כא( ְוהּוא4 ִהּכָ

ְדִיׂשָרֵאל  ִזְמָנא  ָכל  ּבְ י  ּדִ ְלאוָֹדָעא  ֲאָתא  ְקָרא  ּדִ ָרָזא,  ָהָכא 

ְנהוִֹרין  ְוָכל  ָטִבין  ל  ּכָ ְייהּו  ִמּנַ ּוְמַנע  ק  ּלַ ִאְסּתַ ִאיהּו  ָחבּו, 

ֲהווֹ ְנִהיִרין לוֹן. ּדַ

ְנהוָֹרא  ַהָוא  ּדְ ְנהוָֹרא  א  ּדָ ִמְצִרי,  ִאיׁש  ֶאת  ה  ִהּכָ הּוא5 

1( ראה גם לעיל סי' יג.

2( ראה סוטה יב, א. )עי' לקוטי שיחות חלק כ' ע' 218 ואילך(.

3( ראה תורת שלמה פ' לך לך אות קמב.

4( ]תרגום ללה"ק[ והוא הכה את איש מצרי איש מראה )פי' הפשט 

של הפסוק הוא, בניהו בן יהוידע הרג את אחד מגבורי מצרים שהי' 

"איש מראה", פירוש: שהי' גבוה קומה ומראהו נורא מאוד, ובזהר 

דקרא  הכא רזא )יש כאן סוד(,  כאן מפרש הפסוק על משה רבינו(, 

חבו  דישראל  זמנא  בכל  די  להודיע(,  בא  )שהפסוק  לאודעא  אתא 

ומנע  אסתלק  איהו  בעונותם(  גרמו  חטאו,  שישראל  זמן  )שבכל 

מנייהו כל טבין )ששפע היסוד נסתלק, ומנע מהם את כל הטובות 

שהיו רגילים לבא(, וכל נהורין דהוו נהירין לון )וגם נמנעו מהם כל 

האורות שהיו מאירים לישראל(.

5( ]תרגום ללה"ק[ )ואמר עוד, שעיקר מניעת השפע נגרם לישראל 

על ידי הסתלקות משה רבינו, כי אין הברכות נמשכות אלא על ידי 

)ומפרש(  המצרי  את  הכה  הוא  שאמר(  וזה  הצדיק,  שהוא  הראש 

דהוא  אור,  )זהו  לישראל  לון  נהיר  דהוה  נהורא  דהוא  נהורא  דא 

)ומי הוא אותו האור, ואמר(  ומאן איהו  אור שהי' מאיר לישראל(, 

אליו(  יתרו  )בנות  ותאמרנה  )כמ"ש(  דכתיב  מצרי(,  )שנקרא  משה 

איש מצרי הצילנו )והוא הי' משה, שנקרא מצרי מהטעם, כי( ותמן 

אתיליד )לפי שנולד במצרים, וגם( ותמן אתרבי )שם נתחנך(, ותמן 

אסתליק לנהורא עלאה )ושם עלה לאור עליון, ואמר שנעשה( איש 

מראה,  הנקראת  המלכות  שהיא  דמטרוניתא  בעלה  )דהיינו  מראה 

ולא  ומראה  שנאמר(  )כמו  אמר  דאת  כמה  בעל(,  לשון  הוא  ואיש 

)כמו שנאמר במשה(  איש, כמה דאת אמר  )ומה שכתוב(  בחידות, 

איש האלהי"ם, )ומפרש( כביכול בעלה דההוא מראה כבוד יהו"ה 

)בעלה של השכינה, כי משה גרם למלכות שז"א יתיחד עמה(. עי"ש.

ְכִתיב )שמות  ה, ּדִ ֶ ָרֵאל, ּוַמאן ִאיהּו מֹשׁ ֲהָוה ָנִהיר לוֹן ְלִיׂשְ ּדַ

ן ִאְתְיִליד  יָלנּו ְוגוֵֹמר, ְוַתּמָ ב, יט( ַוּתֹאַמְרָנה ִאיׁש ִמְצִרי ִהּצִ

ָאה. ִאיׁש ַמְרֶאה  ִליק ִלְנהוָֹרא ִעּלָ ן ִאְסּתַ י ְוַתּמָ ן ִאְתַרּבֵ ְוַתּמָ

ְבִחידות,  ְולֹא  ּוַמְרֶאה  ח(  יב,  )במדבר  ָאַמר  ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ

ָהאלקי"ם,  ִאיׁש  א(  לג,  )דברים  ָאַמר  ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ִאיׁש 

בוד יהו"ה. ַההּוא ַמְרֶאה ּכְ ֲעָלּה ּדְ ְבָיכול ּבַ ּכִ
הקדמת הזהר דף ו' ע"ב

אסתליק  ותמן  אתרבי  ותמן  אתיליד  ותמן6 
לנהורא עלאה.

הג' לשונות, אתיליד, אתרבי, אסתליק.

י"ל, לנגד הג' בחי' מוחין7, דעיבור דיניקה דגדלות, 

6( בסימן זה מבאר כמה שאלות בזהר ובפרשה, והם:

א( מהו הג’ לשונות, א( “תמן אתיליד", ב( "תמן אתרבי", ג( "ותמן 

אסתליק לנהורא עילאה"?

ב( מהו דיוק הלשון "ותמן אסתליק לנהורא עלאה"?

ג( למה כתוב ג' פעמים "תמן", הי' יכול לומר, "תמן אתיליד, אתרבי, 

ואסתלק"?

ד( מקודם כתוב "איש מצרי, דא נהורא דהוא נהורא דהוה נהיר לון 

לישראל", מהו הג' פעמים "אור"?

ם "איש מצרי", תואר שהוא )לכאורה(  ה( למה בתורה נק' משה בׁשֵ

היפך המעלה?

ו( בזהר מפרש הפסוק ]שמואל-ב, כג-כא[ "הוא הכה את איש מצרי 

איש   – מצרי  "איש  משה  שנק'  שמות  השני  מהו  וגו'",  מראה  איש 

מראה"?

ויבואר בפנים.

תרא  עמוד  ב  חלק  לגני  באתי  המאמרים  ספר  מנחם  תורת  ראה   )7

לדרגא,  והגדלת המדות הם באופן דשינוי מדרגא  כי צמיחת  וז"ל: 

עיבור ואח"כ יניקה ואח"כ מוחין. בחי' עיבור היא המדות כמו שהן 

נעלמות עדיין בהשכל, דוגמת עובר שבבטן האם. ובחי' יניקה היא 

המדות כמו שהן נמשכות בלב, שגם אז הן גדילין מהמוחין, ואדרבא 

אז הוא עיקר ההגדלה שלהם. בדוגמת התינוק, שגם לאחרי שנולד 

ונעשה מציאות בפ"ע, הוא יונק מחלב אמו שעי"ז נגדלים אבריו )ועד 

שעיקר הגדלת הולד הוא בזמן היניקה(. ובחי' מוחין היא המדות כמו 

אלו  מדות  וגם  היניקה(,  זמן  הולד שלאחרי  )בדוגמת  בגדלות  שהן 

שמות  בתו"ח  כמבואר  המוחין,  גדלות  מבחי'  מהמוחין,  מקבלות 

קסא, ב ואילך ]בא קכח, ד ואילך[ עי"ש.

א'רמט  ואילך.  א'רכא  עמוד  ג'  חלק  תער"ב  המאמרים  ספר  וראה 

ואילך. דבעבודה הג' בחינות הם:

א( "עיבור", שרואים רק המעשה והפעולה דהחיות של העובר )בחי' 

נה"י(, הו"ע מעשה המצות.

ב( "יניקה", שרואים השפעת הֵאם להילד, התחלת התפתחות המדות 

)הֵאם(  שבינה  כפי  שהוא  הנגלה,  תורת  הו"ע  חג"ת(,  )בחי'  וכו' 

משפיע ויורד לבחי' המדות )חסד וגבורה – אהבה ויראה וכו'(.

וכו'  השכל  אחר  נגררים  והמדות  השכל,  גילוי  שהו"ע  "גדלות"  ג( 

)בחי' חב"ד(, הו"ע גילוי פנימיות התורה.

מושכל,  מורגש  מוטבע  בחסידות,  המבואר  בחינות  הג'  ג"כ  ]והוא 

והג' בחינות בת אחותי אמי, והג' דרגות, יחוד הוי' אדנ"י, יחוד הוי' 

אלקים, יחוד הוי' אהי' )לקמן סי' קכט(. ועוד[.

ילקוט לוי יצחק על התורה



סה

שכולם היו במשה.

שהוא  חזק,  פעמים  ג'  גימטריא  שמשה8  מה  שזהו 

תורה  בלקוטי  ועיין  הללו,  מוחין  בחי'  הג'9  לנגד 

להאריז"ל פרשת ויחי10 בפסוק ויתחזק ישראל, ובריש11 

ספר יהושע.

והיינו, משה כשנולד הי' לו מוחין דעיבור בשלימות 

שהם ד' פעמים12 אלקי'13 עם הכולל גימטריא מש"ה, 

זהו אתיליד.

והוא  דיניקה,  מוחין  לו  שהי'  הוא  אתרבי  ואח"כ 

מה שמש"ה14 גימטריא אל שדי, מלשון שדים15 ורחם, 

היינו מוחין דיניקה.

מוחין  הוא  עלאה,  לנהורא  אסתליק  ואח"כ 

8( משה בגי' 345, וכן ג' פעמים "חזק" )3 × 115( = 345.

ם "משה",  ׁשֵ 9( יבאר דכנגד הג' פעמים "חזק", יש ג' אופנים בגי' 

ם "אל שדי"  ם "אלקים" )בחי' עיבור(, ב( ׁשֵ והם כנגד ג' שמות, א( ׁשֵ

)יניקה(, ג( ושמות "הוי' אהי'" )גדלות(, והם כנגד הג' פעמים "תמן" 

וג' בחי' "אור" שנקט בזהר כדלקמן.

10( ראה ויחי מב, ב. לעיל סי' כ הערה 28.

11( וז"ל: ג"פ נאמר חזק בראש ספר יהושע∗(. והענין הוא כי ג"פ 

ויניקה  עיבור  והם  למשה  יש  בחינות  ג'  כי  והכוונה  משה  גי'  חזק 

ומוחין דגדלות ומכל אלו הוצרך השי"ת עתה להאיר ביהושע בסוד 

כי  א'  ג' בחי' אלו כולם הם  כי  ידיו עליו. אמנם להיות  ויסמוך את 

משה א' הוא לכן ג"פ חזק אינם רק כמנין משה א' אבל מתחלק לג' 

פעמים להורות לג' זמנים של משה אך כולם א'.

∗( יהושע פרק א פסוק ו' "חזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם הזה 

צויתיך חזק  ט' "הלא  ואמץ מאוד", פסוק  "רק חזק  ז'  וכו'", פסוק 

ואמץ וגו'".

12( ד' פעמים אלקים )4 × 86( = 344, ועם הכולל בגי' 345, מש"ה.

יצחק כאן(. ראה עץ חיים  לוי  )לקוטי  וב' דבינה"  "ב' דחכמה   )13

שער )כב( מוחין דקטנות סוף פ"א.

14( מש"ה בגי' 345, וכן א"ל )31( + שד"י )314( = 345. ראה גם 

לעיל סי' יד. יח.

15( ויחי מט, כה "ברכת שדים ורחם". בראשית רבה פרשה צח, כ 

)ופי'  עי"ש,  אוניקו  דהכין  דדיא  יתברכון  ורחם  שדים  ברכת  וז"ל: 

 – חכם  בן  הניקו  שכן  הדדים  מבורכים  יהיו  וז"ל:  כהונה  במתנת 

שיתברך רחל שהניק יוסף( עי"ש, וכן תרגם תרגום ירושלמי. וראה 

תורה אור וארא נו, ריש ע"א.

ראה אור התורה וארא ע' רטו וז"ל: שם שדי הוא ג"כ ל' ברכות שדים 

ורחם שהוא בחי' יניקה משא"כ בחי' אלקים הוא בחי' עיבור שהוא 

ולכן האבות  כו'  וכמו הגלות נמשל לעיבור  כו'  והעלם  בחי' הסתר 

זכו לגילוי שם שדי שהוא המשכת מוחין דיניקה שהרי גם במדות יש 

בחי' חכמה אך אינו דומה החכמה המלובשת בהמדות שהוא בחי' 

מוחין דיניקה לעצמיות החכמה שהיא רמה ונשגבה למעלה מהן ובה 

שורה שם הוי' והוא בחי' מוחין דגדלות, עי"ש.

וראה תורת מנחם התוועדויות חלק לד )ה'תשכ"ב חלק ג( ע' 120.

קס"א,  קפ"ד  גימטריא17  שמשה16  מה  והוא  דגדלות, 

ועיין בעץ חיים18 שער מוחין דקטנות פ"ב.

ותמן, יען כל בחי'  ולכן נקט בכל אחד בפני עצמו 

מהג' בחי' הנ"ל הוא בחי' בפ"ע.

ולנגד אלו הג' בחי', הוא הג' בחי' אור שנקט מקודם, 

נהורא, דהוא נהורא, דהוה נהיר.
והיינו  מצרי19,  בתיבת  הללו  בחי'  הג'  כל  ונרמזים 

מה שמשה נקרא איש מצרי, הוא, כי משה נולד כשהיו 

וז"ל:  קצד  ע'  וביאורים בש"ס  חידושים  יצחק,  לוי  תורת  ראה   )16

קס"א  קפ"ד  שמספרו  משה  וע"ד  דחכמה  מאחוריים  מקבלת  בינה 

אחורי חכמה בפנימיות דבינה עי"ש. ראה ביאור, בהערה 14.

ונחנו מה בחי' ביטול  וז"ל: משה  ב'נ  ראה אור התורה תשא עמוד 

מבחי'  רק  הי'  אבא  מבחי'  שהי'  ואף  בגוף,  הי'  ואעפ"כ  בתכלית 

אחוריים קפ"ד קס"א גי' משה, וכן נובלות חכמה שלמעלה תורה פי' 

הנמשך מבחי' מוחין דאבא למדותיו שיהי' תורה כשר או פסול כו' 

וכמ"כ משה הי' לו אהוי"ר ומדות רק שהי' נמשכין מבחי' מוחין פי' 

שהי' האהוי"ר שלו בבחי' ביטול בתכלית בבחי' אבא מבחי' אחוריים 

כי פנימי' אבא הוא פנימי' עתיק, ופי' אהוי"ר שבבחי' ביטול שלא 

ליו"ט  שבת  שבין  ההפרש  וכמו  אימא  שמבחי'  התלהבות  מבחי' 

שיו"ט הוא בחי' שמחה כו' ושבת בחי' עונג נאדר בקדש כו' מלה 

בגמרה וכן הי' אהוי"ר של משה עי"ש.

17( פירוש: משה בגי' 345, וכן קפ"ד )184( + קס"א )161( = 345. 

"אחוריים" דחכמה, ומספר קס"א הוא  והנה מספר קפ"ד הוא בחי' 

בחי' "פנים" דבינה. והביאור:

ם )ראה תניא אגרת  "אחוריים דחכמה": הנה חכמה הוא אות י' מהׁשֵ

ם ע"ב, כזה:  ם הוי' עם אות י' הוא ׁשֵ התשובה פרק ד(, והמילוי דׁשֵ

יו"ד ה"י וי"ו ה"י )72(.

וה"אחוריים" דהמילוי הוא כך: יו"ד )20( + יו"ד ה"י )35( + יו"ד 

ה"י וי"ו )57( + יו"ד ה"י וי"ו ה"י )72( = קפ"ד 184.

ם אהי'  ם אהי' הוא בבינה )ראה הערה 28(, וׁשֵ ה"פנים" דבינה: הנה ׁשֵ

ב"מילוי" הוא, אל"ף )111( + ה"י )15( + יו"ד )20( + ה"י )15( = 

161 קס"א.

וביחד 184 קפ"ד + 161 קס"א = 345 מש"ה. וזהו ש"משה" בגי' 

מספר של חכמה ובינה – מוחין דגדלות. וראה הערה 16.

עילאה" בחי' גדלות  וי"ל דזהו דיוק לשון הזהר "אסתליק לנהורא 

וד"ל.

18( שער כב.

מוחין  בחי'  השלשה  בגי'  מרומז  "משה"  ם  דבׁשֵ דכמו  מבאר,   )19

"איש  בזה שנק' משה בשם  מרומז  עד"ז  כן  וגדלות,  יניקה  דעיבור 

מצרי".

ומבאר זה בכמה אופנים:

א( מתחלה מבאר הקשר דתיבת "מצרי" עם משה, דמרומז בגי' יוכבד 

ומשה. ראה גם הערה 22. 19.

ב( עצם שרש התיבת "מצרי" – "מצר" מרמז לבחי' מוחין.

ובינה  ג( הגימטריא דאותיות מ"צ-ר"י מרמז ל"התכללות" דחכמה 

– מוחין.

מוחין  "מ"  אות  בחינות:  להג'  מרמז  מצ"ר  אותיות  השלשה  ד( 

דגדלות, אות "צ" מוחין דיניקה, אות "ר" מוחין דקטנות.

ה( "איש מצרי" בגי' ג' פעמים "אויר" כנגד הג' בחי' מוחין.
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ישראל במצרים ק"ל שנה, שיוכבד היתה אז בת ק"ל20 

את  והוציא21  ק"ל,  גימטריא  דמצרי,  מ"צ  זהו  שנה, 

ישראל ממצרים כשהיו שמה ר"י שנה, זהו ר"י דמצרי22.

למוחין  שייך  מצר  הנה  מצר,  הוא  המלה23  ועצם 

בכלל כמ"ש24 מן המצר קראתי י"ה, י"ה25 הוא מוחין, 

וקורא אותם מן המצר26 הרי שהם שייכים לבחי' מצר.

וי"ל27 עוד:

מ"צ, הוא ה' פעמים28 הוי',
ר"י, הוא י' פעמים29 אהי'.

ם אהי'31 הוא בבינה. ם הוי'30 הוא בחכמה, ושֵׁ ׁשֵ

20( ראה סוטה יב, א. )ועיין לקוטי שיחות חלק כ' ע' 218 ואילך(.

21( ראה תורה שלמה פ' לך לך אות קמב.

גם לרמז, שבאותיות "מצ" מספר ק"ל מרומז  כוונתו  יש לומר   )22

ע"י  ויניקה שהוא  עיבור  בחי'  כנגד  והוא  הֵאם של משה,  "יוכבד", 

הֵאם, ומספר ר"י הרומז על יציאת מצרים ע"י משה עצמו הוא כנגד 

בחי' מוחין דגדלות וד"ל.

מוחין,  בחי'  "מצרי"  בתיבת  נרמז  האיך  אופנים,  ג'  כאן  23( מבאר 

ב(  מצ"ר,  הוא  המלה  דעצם  מצרי,  מלת  בעצם  דמרומז  הא'(  אופן 

מרומז בגי' מ"צ-ר"י התכללות דַאב ואם, ג( האות "מ" דתיבת מצרי 

מרמז למוחין.

24( תהלים קיח, ה.

ספירות  הי’  וכל  וז"ל:  ד’  פרק  התשובה  אגרת  תניא  ראה   )25

לבד  נקודה  בחי’  שהיא  היו"ד  כי  ב"ה.  הוי’  בשם  ונרמזות  נכללות 

מרמזת לחכמתו ית’ שהיא בבחי’ העלם והסתר קודם שבאה לבחי’ 

לבחי’  רומז  היו"ד  שעל  )והקוץ  וההבנה  ההשגה  וגילוי  התפשטות 

עילאה  חכמה  בחי’  ממדרגת  מעלה  שלמעלה  ב"ה  העליון  רצון 

וההבנה  ההשגה  וגילוי  התפשטות  לבחי’  שבאה  ואחר  כנודע(. 

לעלמין סתימין נכללת ונרמזת באות ה"א שיש לה בחי’ התפשטות 

לרוחב המורה ומרמז על הרחבת הביאור וההבנה וגם לאורך המורה 

על בחי’ ההמשכה וההשפעה מלמעלה למטה לעלמין סתימין. עי"ש.

26( ראה תורה אור יתרו עד, ב וז"ל: מן המצר קראתי יה ענני במרחב 

ביה  תפיסא  מחשב'  ולית  מושג  שאינו  צר  מקום  המצר  מן  פי'  יה. 

שהוא למעלה מכל ההשגות וכו' ומשם קראתי יה יו"ד עלאה בחי' 

חכמה וה' עלאה בינה. עי"ש.

27( מבאר ד"בכללות" תיבת ואותיות "מצרי" מרומז בחי' מוחין – 

חכמה ובינה.

28( מ"צ בגי' 130, וכן ה' פעמים הוי' )5 × 26( = 130.

29( ר"י בגי' 210, וכן י' פעמים אהי' )10 × 21( = 210.

30( כמ"ש )משלי ג, יט( "ה' בחכמה יסד ארץ", ראה ספר המאמרים 

התוועדויות  מנחם  תורת  קנד.  ע'  ה'תשע"א[  ]קה"ת  התרנ"ט 

ה'תשל"א ש"פ קרח סעיף ה, הוי' בחכמה, כי שם הוי' הוא מלשון 

מהוה, וחכמה ראשית ומקור לעולמות עי"ש.

דרוש  )שער  כה  שער  חיים  בעץ  הטעם  ראה  אהי'-בינה:  ם  ׁשֵ  )31

הצלם( דרוש א. סידור עם דא"ח קנח, א. תורת מנחם – ספר המאמרים 

ה'תשט"ז עמוד ר.

והביאור:

מהקב"ה  שאל  דמשה  יג-יד(  ג,  )שמות  בתורה  נזכר  "אהיה"  ם  הׁשֵ

"ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם", "ויאמר אלקים אל משה אהיה 

אשר אהיה".

ומבואר בזהר )פ' אחרי דף סה, ב. ויקרא יא, א( ד"אהי'" לשון עתיד, 

כי  בבינה,  הוא  ה'  ומספר  בחכמה  הוא  י'  ומספר 

הוי'  פעמים  ה'32  א"כ  י"ה,  אותיות  הם  ובינה  חכמה 

אהי'  פעמים  י'  וכן  ובינה,  בחי' התכללות חכמה  הוא 

הוא התכללות חכמה ובינה, כי אב ואם כלולים זה מזה 

מזומנת  "אהי'"   ם  )דהׁשֵ כלא"  ולאולדא  לאמשכא  "זמין  ופירושו 

להמשיך את השפע ולהוליד את זו"ן – המדות(.

ספר  ואילך.  קצז  עמוד  ענינים  התורה  אור  )ראה  בחסידות  ומבואר 

הערכים – חב"ד חלק א' ערך אהי' עמוד תרמה. ועוד(, דהשם אהי' 

"בינה",  הוא בחי'  ואהי' השני'  )תענוג(,  "כתר"  הוא בחי'  הראשון 

בשכל  שרואים  וכמו  התענוג,  התגלות  יש  בינה  בחי'  ע"י  דדוקא 

התגלות  יש  דוקא  אז  )"בינה"(  והשגה  הבנה  ע"י  דדוקא  האדם, 

ה"תענוג" )כתר(.

וכשיש "בינה" )השכל( אז נולד המדות )זו"ן( כמבואר בתניא פ"ג. 

ם "אהי'" – בינה, יש שני ענינים: א( ע"י בינה יש התגלות  נמצא דׁשֵ

ה"כתר" – תענוג, ב( ע"י בינה יש הולדת המדות. וזהו אהי' )בינה( 

והולדת  התענוג,   – )הכתר(  התגלות  יהי'  בינה  דע"י  עתיד,  לשון 

המדות )זו"נ(.

)מובא  קיד  עמוד  ומאחז"ל  תנ"ך  על  ליקוטים  יצחק,  לוי  בלקוטי 

מגמ'  ראי'  מביא  שם  לב(,  סימן  א'  חלק  עה"ת  יצחק  לוי  בילקוט 

קידושין ע, ב "כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות 

אהי'  ה'  נאם  ההיא  בעת  כה(  ל,  )ירמי'  שנא'  שבישראל  מיוחסות 

חכמה  הוא  אהי-ה"  "הוי'  ומבאר  ישראל",  משפחות  לכל  לאלקים 

ובינה שהוא אב ואם" ע"ש. ספר הערכים-חב"ד ח"א עמוד תרמז.

וראה לקוטי תורה פרשת פקודי ז, ד וז"ל: "שם אהי' במילוי יודי"ן 

שהוא פנימיות בינה, והענין כי הנה הדם הוא הנפש והוא המחי' לכל 

האברים והוא מבחי' בינה, וגם שם אהי' בריבוע גימטריא* דם כמ"ש 

בע"ח" )שער הארת המוחין פ"ז(. ע"ש.

והדם   .44  = אהי"ה  אה"י,  א"ה,  א',  כזה:  ד"ם,  בגי'  ברבוע  אהי' 

הוא בלב, ובינה ליבא )תיקוני זהר בהקדמה – פתח אליהו(, וכן כמו 

שה"דם" הוא חיות הגוף, כן "בינה" הוא חיות המדות.

וראה אור התורה דרושים לראש השנה עמוד א'שסב-ג וז"ל: עכשיו 

ותופסים  הארץ  כל  אדון  שהוא  אדני  שם  בחי'  כ"א  מתגלה  אינו 

העולמות בחי' יש ודבר רק שהוא אדון ומלך עליהם, וזהו זה שמי 

אדנ"י  ם  ׁשֵ בתוך  ונעלם  מוסתר  הוי'  שם  שבחי'  העלם  לשון  לעלם 

יהי'  שמהעיבור  כמו  כו'  גילוי  בבחי'  לע"ל  יומשך  עי"ז  ומ"מ 

הלידה... וע"ז מורה שם אהי' כמ"ש בזהר פרשת אחרי דף ס"ה ע"ב 

אשר אהי' דאתעברת אימא וזמינא לאפקא פרטין כולהו ולאתגלייא 

שמיא עילאה, ר"ל שיהי' מזה לידת ז"א שהוא התגלות מדותיו ית' 

אל  וארא  בד"ה  בת"א  אחד  ושמו  אחד  הוי'  יהי'  ההוא  ביום  ע"ד 

אברהם ]נה, ג[, ע"ש.

*( ראה ספר המאמרים תער"ב חלק א' עמוד שע וז"ל: דֵׁשם אהי"ה 

בחי'  והוא  בבינה  הוא  אהי"ה  דשם  ונודע  דם,  בגימט'  בריבוע 

אלקי' חיים בחי' בינה המשכת האור והחיות )שזהו הדם( לאברי' 

דז"א, ובינה מקבלת מאור אבא שהוא בחי' מים העושה התפשטו' 

הדם כו', וכמא' אכל ולא שתה אכילתו דם היינו שאינו מתפשט 

בהאברי' כו', וז"ע אדם א' דם שע"י הא' הוא התפשטו' הדם כו', 

ע"ש.

ם הוי',  "ה" פעמים שֵׁ 32( מבאר הטעם, למה הרמז הוא בגימטריא 

על  מורה  כזה  באופן  בגימטריא  דדוקא  אהי',  ם  שֵׁ פעמים  ו"יוד" 

ה"התכללות" דבחי' חכמה ובינה – הוי' אהי'. דחכמה הוא אות י', 

ובינה אות ה'. ראה הערה 31.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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הבן33 בחכמה וחכם בבינה.

י'  חסר  ה'34  הוי',  פעמים  ה'  הוא  חכמה  מצד  גם, 

דטיפת האב, ומצד בינה הוא י' פעמים אהי', כי טיפת 

הטיפה  לנגד  מלמטה  טיפיים35  כפליים,  הוא  הֵאם 

שמלמעלה.

וי"ל36:

ד'  מוחין  ד'  שהם  דגדלות  המוחין  על  רומז  מ', 
שמות הוי'37 ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן שבכ"א יש י' אותיות, 

גם האות ראשונה שבכל שם הוא אות י' ועיין בפרי עץ 

חיים38 שער הציצית פ"ג בענין שערות היוצאין ממוחין 

רמח  עמוד  ה'תשע"א[  ]קה"ת  ה'תרנ"ט  המאמרים  ספר  ראה   )33

וז"ל: הבן בחכמה וחכם בבינה, דהבן בחכמה, הוא ענין התכללות 

השגה  לידי  לבוא  הבינה  כח  בחכמה  שיש  והוא  בחכמה,  הבינה 

והבנה, דהגם שבעצם הוא בבחי' הביטול והעדר ההתפשטות, וזהו 

לידי ההתפשטות  תבוא  ומ"מ  כו',  לבד  א'  נקודה  בבחי'  מה שהיא 

ההשגה בבינה כו'. וחכם בבינה, הוא התכללות החכמה בבינה, והוא, 

הסברים  וריבוי  פרטים  בריבוי  התפשטות  בבחי'  היא  שבינה  הגם 

ההשגה  שכל  והוא  אין,  מיש  לעשות  החכמה  כח  בה  יש  מ"מ  כו', 

נכללת אח"כ בנקודה א', והיא נקודת התמצית מכל ההשגה כו', והוא 

והוא  ענין השכלי,  כ"א תופס עצם  וההסברים,  כל הפרטים  שלילת 

ריבוי הפרטים  א'( כמו שהבין אותו מתוך  )בנקודה  עצם המושכל, 

וההסברים כו', וכמ"ש מזה במ"א. ע"ש. )והערות שם מכ"ק אדמו"ר 

זי"ע(. ועי' אור התורה שיר השירים ח"א ע' רכא. ועוד.

דוקא  הוא   – הוי'  שם   – בחכמה  למה  טעם  עוד  מבאר  פירוש:   )34

פעמים "ה", ובבינה – שם אהי' – הוא דוקא פעמים "י", דהנה חכמה 

ובינה הוא ַאב וֵאם כנ"ל )ראה תניא פרק ג(, ואב הוא המשפיע ואם 

אין  וכמארז"ל  המשפיע  לגבי  כפליים  הוא  המקבל  ומצד  המקבל, 

טיפה יורדת מלמעלה שאין עולין כנגד טפיים מלמטה וד"ל.

35( ראה זהר ח"ג )רע"מ( דף רמז, ב: אמרו בתעניות )ע' במס' תענית 

טפיים  כנגדה  עולין  שאין  מלמעלה  יורדת  טפה  אין  ע"ב(  כה  דף 

מלמטה, )גירסת הגמרא שם, "אין לך טפח מלמעלה שאין תהום יוצא 

לקראתו שלשה טפחים, והא תניא טפחיים", עיי"ש(. ועי' ש"ך יור"ד 

סימן רא, סקי"ד. ב"ח סי' קסז סק"כ.

36( מבאר דבאותיות עצם המלה "מצר" מרומז הג' בחינות.

37( ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן. היינו:

ם ע"ב הוא, יו"ד ה"י וי"ו ה"י )10 אותיות(. שֵׁ

ם ס"ג הוא, יו"ד ה"י וא"ו ה"י )10 אותיות(. שֵׁ

ם מ"ה הוא, יו"ד ה"א וא"ו ה"א )10 אותיות(. שֵׁ

ם ב"ן הוא, יו"ד ה"ה וא"ו ה"ה )10 אותיות(. שֵׁ

ם ב"ן במילואו  וראה אור התורה דברים כרך ב' עמוד תשכ וז"ל: שֵׁ

ט'* אותיות, ושיהי' בחי' עשר שנמשך בו אל"ף תוך וא"ו, ואז יש 

במילוי ב"ן עשרה אותיות עי"ש(.

ביחד 40, "מ" רמז להד' מוחין.

ם ב"ן הוא מילוי עם ט' אותיות, כזה יו"ד,  פירוש: בדרך כלל ׁשֵ  )*

ה"ה, ו"ו, ה"ה. ולפעמים חושבים אות ו מילוי ואו )ויו(, ואז יש עשר 

אותיות, והיינו כשמאיר בו המוחין.

ג' בחינות, והם: מוחין של  וז"ל: דע, כי במוחין הפנימים, יש   )38

עיבור, ויניקה, וגדלות. וכבר נודע, כי המוחין של עיבור ויניקה, הם 

. . . ולהיות כי  שמות של אלהי"ם. אבל המוחין דגדלות הם הויות, 

המוחין דגדלות, הם הויות דע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, שבכל הוי"ה יש בו 

דגדלות, זהו מ' רומז על מוחין39 דגדלות, )ולכן עד מ'40 

מוחין  לו  אין  יען  דרבי'  אדעתי'  אינש  קאים  לא  שנין 

דגדלות עדיין(.

צ', רומז על אב וֵאם כשהם אחור באחור י' על נ'41 
כידוע42, והיינו מוחין דיניקה, שהם בחי' מוחין דקטנות 

שהוא בחי' אחוריים דמוחין.

מוחין  הוא  תקיף  דין  ברבוע  אלקים  שהוא  ר'43, 

י' אותיות, לכן נקרא שער, שהם אותיות עשר. וגם לפי שהוא כנגד י' 

ראשונה שבהוי"ה. עי"ש.

39( ראה ספר הערכים – חב"ד, מערכת אותיות אות מ' )א( סק"א.

40( עבודה זרה ה, ב.

41( הגירסא הנדפסת בלקוטי לוי יצחק הוא "ז' על נ'", וכבר תיקנו 

בספר הערכים – חב"ד, מערכת אותיות זיי"ן-תי"ו, אות צדי"ק הערה 

67 שצריך לומר אותיות "י' על נון". ראה הביאור בהערה 39.

42( מבאר דב"ציור" אות "צ" הוא כמו אות י' עם אות נ', ראה שו"ע 

אדמו"ר הזקן סימן לו סעיף ב', אות צ וז"ל: . . תואר גופה היא כמו 

הצד"י  כל  ז"ל  האר"י  קבלת*  פי  ועל  וכו'.  עלי'  ויו"ד  כפופה  נו"ן 

כפופה  נו"ן  ושמאלה  הפוכה  יו"ד  כמו  ימין  ראש  יהא  שבתפילין 

עי"ש.

וראה הקדמת הזהר דף ב, ב וז"ל: ]בזהר מבאר למה נברא העולם 

מאי  כך:[  צ מבאר  ובאות  ולא בשאר האותיות,  ב' בראשית,  באות 

צ'  אות  כי  ואמר  העולם,  נברא  לא  צ'  אות  ידי  על  )מדוע  טעמא 

נ' איהי )יש בה אות נ' בצד שמאל שהיא בחינת נוקבא,  בצורתה(, 

ם נ' שעריה(, אתיא י' דשמא דברית קדישא )ובאה  והיינו הבינה על ׁשֵ

י'  סוד  והיינו החכמה שהיא  דכורא,  ימין שהיא בחינת  י' בצד  אות 

עלאה דהוי"ה(, ורכיב עלה )ורוכבת אות הי' של שם הוי"ה על אות 

אות  )ונתאחד  בהדה  ואתאחד  נ'(,  על  י'  שהיא  צ'  צורת  ונעשית  נ' 

אות  )וצורת  דא  ורזא  פרצופים(,  דו  של  היחוד  בסוד  נ'  אות  עם  י' 

צ' היא סוד מה דאיתא )במס' ברכות דף סא ע"א((, כד ברא קדשא 

בריך הוא לאדם הראשון דו פרצופין בראו )כשברא הקב"ה את אדם 

ובגין  הראשון בראו ב' פרצופים זכר ונקבה דבוקים אחור באחור(, 

כך אנפוי די' מהדר לאחורא )ולכן אות י' מחזרת פניה לאחור מן הנ' 

הופכת  אלא  בי'  אינה מסתכלת  עצמה  הנ'  וכן  בה,  ואינה מסתכלת 

פניה ממנה( כגוונא דא ]צ ציור 1 מצו"ב[ )בסוד יחוד אב"א(, ולא 

אתהדרו אנפין באנפין )ועדיין לא חזרו להיות פנים בפנים(, כגוונא 

שהוא  י'  אות  כי  ונמצא  פב"פ,  יחוד  )בסוד  מצו"ב[   2 ציור  ]צ  דא 

)להורות  מצו"ב[   3 ציור  ]צ  דא  כגוונא  לעילא  אסתכל  זכר(,  סוד 

ואינו  פניו מהנוקבא  י' הופך  אז אות  שכשהיחוד הוא בסוד אב"א, 

רוצה להשפיע לה, ואות נ' שהיא סוד נקבה(, אסתכלת לתתא כגוונא 

דא ]צ ציור 4 מצו"ב[ )להורות על בחינת הנוקבא שהופכת פניה כלפי 

ולפי שאות  ואינה מבטת כלפי בעלה כלל לקבל שפע ממנו,  מטה, 

אמר  צ'(,  באות  העולם  נברא  לא  לכן  דאב"א,  היחוד  על  מורה  צ' 

דאנא זמין לנסרא  לה קדשא בריך הוא תו )עוד אמר לה הקב"ה(, 

התקון(  לצורך  הנסירה  בסוד  אותך  ולהפריד  לנסר  עתיד  )שאני  לך 

ולמעבד לך אפין באפין )ולעשות ולהחזיר אותך פב"פ, כזה ]צ ציור 

5 מצו"ב[, ולפי שעדיין אינך שלימה בשלימות הראוי, לכן לא ראוי 

לברוא בך העולם(. עי"ש.

שער  חיים  עץ  פרי  ב.  דרוש  סוף  התפילין  דרושי  הכוונות  שער   )*

התפילין פיו"ד. משנת חסידים מסכת תקון תפילין פ"א אות י.

43( אות ר’ בגי’ אלקים ברבוע, והוא: א’ )1( + א"ל )31( + אל"ה 

)36( + אלק"י )46( + אלקי"ם )86( = 200.
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שם  דקטנות  מוחין  שער  חיים45  בעץ  ועיין  דעיבור44, 

ע"ש,  רא"ש  הוא  דעיבור  מוחין  שבחי'  שם  מבואר 

והיינו אות ר', הרי שבתיבת מצ"ר נרמזו כל הג' בחי' 

הללו.

גם אי"ש מצר"י46 גימטריא ג' פעמים אוי"ר )אור47 

י'( הג' פעמים הוא הג' בחי' מוחין,

ומנע את  הג' בחי' הללו להורות שהכה48  כל  ונקט 

כולם.

ואח"כ היינו אחר שהוא איש מצרי שנמשכו בו כל 

הג' מיני מוחין, דעיבור דיניקה דגדלות, אז הוא איש 

מראה49, שנעשה בעלה דההוא מראה מלכות, שמשפיע 

שם  ויחי  פרשת  תורה  בלקוטי  וכמ"ש  למלכות, 

44( ראה ספר הערכים מערכת אותיות אות רי"ש סעיף ה' סק"ב.

45( שער כב.

46( אי"ש )בגי' 311( + מצר"י )340( = 651, וכן ג' פעמים "אויר" 

.651 = )217 × 3(

47( ראה תורה אור מב, ג. מג, ב. ספר הערכים – חב"ד חלק ב' ערך 

אויר עמוד ריב ואילך. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן נד.

48( כנ"ל מהזהר הערה 1 "איהו אסתלק ומנע מנייהו כל טבין".

49( ראה אור התורה פ' מטות עמוד א'תצב-ד. דתיבת "מראה" הו"ע 

מלשון  עם  בלא  מלך  )דאין  עי"ש,  מלכות  בחי'  וזהו  ולבוש,  דמות 

עוממות וכו' כידוע(. וזהו הב' לשונות "איש מצרי" כנגד הג' בחינות 

מוחין בהמשפיע, ו"איש מראה" הוא המקבל.

שכשויתחזק ישראל שנמשכים בו כל הג' בחי' מוחין 

אז וישב על המטה דמלכות50.

איש מצרי  עפ"י פשוט, במשה אחר שכתוב  ועד"ז 

כתיב51 קראן לו ויאכל לחם, שישא א' מכם, ונשא את 

צפרה.

אתיליד  על  בס"ד  שפרשתי  הפירוש  מצאתי  שוב 

אתרבי ואסתליק שהם לנגד הג' בחי' עיבור יניקה מוחין 

שכיוונתי  ות"ל  כאן,  מלך  במקדש  הובא  בהרמ"ז52 

לדעתו הקדושה ז"ל זיע"א.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד א

כה

ביאור כפל הלשון "דלה דלה"

וגם דלה דלה לנו, ביאור כפל לשון "דלה דלה", 
ראה לעיל סי' כ' בסופו.

50( ראה עד"ז לקוטי שיחות חלק כו ע' 46.

51( שמות ב, כ.

52( ראה שם, מש"ה בגי' המצר"י.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc zenai(iriax meil)

zFg` zexr' xeqi`a eilr dxeq` `idy meyn oae`xn dvilge¤§©£
'dNbz `l LO`(bi gi my).dzxv zxve dzxv z` zxhet `id oke , ¦§Ÿ§©¥

.aiBzLà úBçàåd`eyp lgx dzidy oebk ,eig`l d`eyp dzidy ©£¦§
zne ,oae`x ig` oernyl d`eyp dzid dzeg` d`le ,oae`xl
ixd .[fh xeiv] oae`x iptl ezy` d`l dltpe mipa `la oerny
zeg` zexr xeqi`a eilr dxeq` `idy meyn epnn zxhtp `id

aezkk ,dy`(gi gi my)oke ,'xxvl gTz `l Dzg` l` dW`e'§¦¨¤£Ÿ¨Ÿ¦¨¦§Ÿ
.bi .dzxv z` `id zxhet,Bnàî åéçà úLàåz` awri `ypy oebk §¥¤¨¦¥¦

z` el dclie lgx z` `yp mdxa`e ,oerny z` el dclie d`l

z` el dclie ezpnl` lgx z` awri `ype mdxa` zne .wgvi
,ezy` dwax z` oerny `ype ,zne dwax z` wgvi `ype .oae`x
`la oerny zn m` .m`dn `le a`dn `l wgvi ig` epi` oky
,[fi xeiv] a`dn eig` `edy oae`x iptl dwax ezy` dltpe mipa
zy` dzeid calny meyn .dvilge meain epnn zxhtp `id ixd
zy` mb dzid ixd ,meail zxzend a`dn eig` `edy oerny
oia ,dexr meyn dxeq` g` zy`e ,m`dn eig` `edy wgvi
z` zxhet `id oke .m`d on g` zy`a oiae a`d on g` zy`a
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המשך ביאור למס' יבמות ליום רביעי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zenai(iying meil)

dxeht dxvdy aezkl,dãBçì äöéìçä ïî`idy rcp `linne ¦©£¦¨§¨
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המשך ביאור למס' יבמות ליום חמישי עמ' א



סט

ונעלם  יג – ואם כל עדת ישראל ישגו  ד, 
ה'  מצות  מכל  אחת  ועשו  הקהל  מעיני  דבר 

אשר לא תעשינה ואשמו

ווי  כך  וגו'  כתיב  מה  משה  דמית  בתר1  א.  כג,  דף  זוהר 
דחכמתא  דמבועי  שמעון  רבי  מני'  יסתלק  כד  לעלמא 
עדת  כל  ואם  כתיב  זמנא  ההוא  על  וכו'  מעלמא  יסתתמו 
ארחהא  ינדעון  ולא  באורייתא  ישגו  ואם  ישגו,  ישראל 
דאורייתא  עמיקתא  לגלאה  דידע  מאן  אשתכח  דלא  וכו' 
אמר  בעלמא.  כדין  דמשתכחי  דרין  לאינון  ווי  ואורחהא, 
ר' יהודה זמין קב"ה לגלאה רזין עמיקין דאורייתא בזמנא 
דמלכא משיחא בגין )ישעי' יא, ט( דמלאה הארץ דעה את 
ה' כמים לים מכסים וכתיב )ירמי' לא, לג( ולא ילמדו עוד 
כולם  כי  ה'  ואיש את רעהו לאמר דעו את  איש את אחיו 

ידעו אותי וגו', ע"כ.
יש לפרש, עדת אותיות דעת, וישגו באורייתא הוא תורה 
שבעל פה, כי תורה היא בחי' דעת כמאמר למדע תורתך, 
ועיין  גי' תקכ"ד מספר תלמו"ד בבל"י,  וסימנך כ"ל עד"ת 

במאורי אור מע' תלמוד בבלי ע"ש.
ולא ינדעון ארחהא, ולא ינדעון היפך דדעת, והסיבה לזה 
מה שישגו באורייתא ולא ינדעון ארחהא, הוא בגין ונעלם 
דאורייתא  עמיקתא  לגלאה  דידע  מאן  אשתכח  דלא  כו' 
ואורחהא. אמר זה על רשב"י שכשיסתלק אז ונעלם דבר 
עמיקתא  לגלאה  דידע  מאן  אשתכח  שלא  הקהל  מעיני 
דאורייתא ואורחהא. כי ר' שמעון בחינתו הוא דעת )כמ"ש 

בריש האד"ר בנצוצי אורות ע"ש(.
הנה ר' שמעון ידע לגלות עמיקתא דאורייתא ואורחהא, 
שלא נעלם ממנו דבר, ואין שגיאה בכל עדת ישראל ח"ו, 
לגלאה  דידע  מאן  אין  שאז  רשב"י  כשיסתלק  משא"כ 
עמיקתא דאורייתא וארחהא, והוא כמו ונעלם דבר מעיני 

הקהל דלית מאן דידע לגלאה.
הנה כשרשב"י נמצא בעולם שבחינתו הוא דעת אז טוב 
לעלמא שדעת הוא קיום וחיות המצות, משא"כ כשיסתלק 
הקהל  מעיני  דבר  ונעלם  כמו  והוא  לעלמא,  ווי  אז  ר"ש 
מעיני  דבר  כשנעלם  והיינו  נעלם,  מלשון  ג"כ  הוא  )עולם 

הקהל, אז ווי לעלמא(.

1( אחר שמת משה מה כתוב “וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ". כמו כן 

אוי לעולם כשרבי שמעון יסתלק ממנו, שמקורות החכמה יסתמו מן העולם, ויבקש 

אדם דבר חכמה ולא ימצא מי שיגיד לו, ויטעו כל בני העולם בהבנת התורה, לפי שלא 

ימצא ביניהם מי שיתעורר בחכמה.

על הזמן ההוא נאמר “ואם כל עדת ישראל ישגו" דהיינו אם ישגו בהבנת התורה 

ולא ידעו דרכי', מה היא סיבתה, ואמר “בגין ונעלם דבר מעיני הקהל" כלומר שלא 

יהי' נמצא מי שידע לגלות עומקה של התורה ודרכי', אוי לדורות ההם שימצאו אז 

בעולם.

מלך  של  בזמן  שבתורה  עמוקים  סודות  לגלות  הקב"ה  עתיד  יהודה,  רבי  אמר 

המשיח, לפי שאז יקוים מש"כ מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, ועוד כתיב 

“ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו" פירוש לא יצטרכו ללמוד עוד אחד 

את השני, כי כולם מעצמם ידעו אותי למקטנם ועד גדולים, פירוש מן הקטנים עד 

הגדולים. אמן כן יהי רצון במהרה בימינו אמן.

אמר ר' יהודה זמין קב"ה לגלאה כו'. ר' יהודה שבחינתו 
הוא  שם(  אורות  בנצוצי  האד"ר  בריש  )כמ"ש  חסד  הוא 
דחכמתא  מבועי  שמעון  רבי  כשיסתלק  שאם  המנחם, 
יסתתמו כו', ואז כל עדת ישראל ישגו מפני כי ונעלם דבר 
מעיני הקהל דלית מאן דידעי לגלאה כו'. לא יהי' כך לעולם 
ח"ו, אלא יהי' חסד ה' שקב"ה יגלה רזין עמיקין דאורייתא 
בזמנא דמלכא משיחא. והיינו שהקב"ה עצמו יגלה, לא כמו 
שהי' מקודם שמשה גילה, ורשב"י גילה, הנה הם נסתלקו 

ונסתתמו מעיינות החכמה.
בעצמו  הקב"ה  יגלה  משיחא  דמלכא  בזמנא  משא"כ 

והוא חי וקיים לעולם, אם כן לא יופסקו ויסתתמו עוד.
ומה יגלה רזין עמיקין דאורייתא, רזין עמיקין הוא בחי' 
לעולם  תורה  קדמה  שנה  אלפיים  איתמר  שעלי'  התורה 
יום  השעשועים  בינה,  אאלפך  חכמה  אאלפך  בחי'  שהוא 

יום דתורה.
ואיך יכולים לקבל זה הוא בגין דמלאה הארץ דעה את 

ה', דעה את ה' הוא בחי' דעת עליון.
ילמדו  ולא  הוא  משיחא  דמלכא  בזמנא  יהי'  זאת  ועוד 
כמו  לא  היינו  כו'.  אותי  ידעו  כולם  כי  כו'  אחיו  את  איש 
עתה שהיודעים היו עיני הקהל וכל עדת ישראל מקבלים 
תחתון,  דעת  בחי'  הוא  דעתה  שהידיעה  מפני  והוא  מהם, 
שהוא דעת המתפשט, הנה עיני הקהל הי' בהם בחי' דעת 
ההשפעה  וסדר  ישראל,  עדת  לכל  השפיעו  והם  תחתון, 
הוא מתחילה איש את אחיו ואחר כך ואיש את רעהו, וכל 

זה שייך בדעת תחתון שהוא בחי' דעת המתפשט.
כשמלאה  הנה  מתפשט,  הבלתי  עליון  בדעת  משא"כ 
אחיו  את  איש  ילמדו  לא  עליון,  דעת  ה',  את  דעה  הארץ 
ואיש את רעהו אלא כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, 
הקב"ה  מפי  יקבלו  אלא  מהגדולים,  יקבלו  לא  שהקטנים 
בעצמו. ואם כן לא שייך שיהי' כל עדת ישראל ישגו, שזה 
מעיני  דבר  כשונעלם  הנה  הקהל,  מעיני  כשמקבלים  יתכן 

הקהל אז כל עדת ישראל ישגו.
בעצמו,  מהקב"ה  הקטנים  גם  יקבלו  לעתיד  אבל 
נעוץ סופן דוקא  ואדרבה קדים בפסוק קטנם לגדולם, כי 

בתחלתן, וכמובן.
יותר הרזין עמיקין שיגלה הקב"ה בזמנא  ועוד למעלה 
נתגלו,  לא  שעתה  תורה  הטעמי  הוא  משיחא,  דמלכא 
ישקני  ב(  א,  השירים  )שיר  כמ"ש  יתגלו  המשיח  ולימות 

מנשיקות פיהו וכפרש"י שם. ולכן כולם ידעו אותי.
מלכ"א  מכסים,  לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  ומלאה 
ה'  גי'  מכסי"ם  לי"ם  כמי"ם  מים,  פעמים  ה'  גי'  משיח"א 
וזהו  חסדים.  הם  מים  כי  מים,  בחי'  והוא  חס"ד,  פעמים 

שאמר זה ר' יהודה דוקא שבחינתו הוא חסד.
לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר2 ויקרא דף רה ואילך – 
פניני לוי יצחק על התורה

2( עיין בפנים הספר להביאור על פי קבלה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויקרא
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xwie`ע zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b oey`x meil inei xeriy

ß 'a xc` 'b oey`x mei ß

à(à)ø÷iåàìäàî åéìà ýåýé øaãéå äLî-ìà ©¦§−̈¤¤®©§©¥³§Ÿ̈Æ¥½̈¥¬Ÿ¤
:øîàì ãòBî¥−¥«Ÿ

i"yx£‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ∑ ּולכל ּדּברֹות אמירֹות לכל «ƒ¿»∆…∆ְְְֲִִָָ
קריאה  קדמה צּוּוים, לׁשֹון ,ּולכל חּבה, לׁשֹון ְְְְִִִִָָָָָָ

זה  "וקרא ׁשּנאמר: ּבֹו, מׁשּתּמׁשין הּׁשרת ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמלאכי
עליהן  נגלה העֹולם אּמֹות לנביאי אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻאלֿזה",

עראי  אלּֿבלׁשֹון אלהים "וּיּקר ׁשּנאמר: וטמאה, ְְְֱֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹֻ
LÓ‰.ּבלעם" Ï‡ ‡¯˜iÂ∑ ּומּגיע הֹול הּקֹול ְִָ«ƒ¿»∆…∆ִֵַַַ
להפסקֹות לאזניו  אף יכֹול ׁשֹומעין. לא יׂשראל וכל , ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹ

"וידּבר" לֹומר: ּתלמּוד קריאה? היתה היתה לדּבּור , ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ
הפסקֹות  היּו ּומה להפסקֹות. ולא ְְְְְִֶַַָָָָֹקריאה

ּפרׁשה מׁשּמׁשֹות  ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן ? ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
הּלֹומד  להדיֹוט קלֿוחמר לענין, ענין ּובין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלפרׁשה

ההדיֹוט  אהרן ∑‡ÂÈÏ.מן את יהּודה למעט רּבי . ְִֶַ≈»ְְֲִֵֶַַַָֹ
ּב נאמרּו ּדּברֹות י"ג ּולאהרן אֹומר: למׁשה .ּתֹורה ְְְְֱֲִֵֶֶַַָֹֹ

לאהרן  ׁשּלא ,ללּמד מעּוטין, י"ג נאמרּו ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹֹּוכנגּדם
י"ג  הן ואּלּו לאהרן; ׁשּיאמר למׁשה אּלא ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹנאמרּו,
"וידּבר  אליו", "מּדּבר אּתֹו", "לדּבר ְְִִִִֵֵֵֵַַַַָמעּוטין:
יכֹול  ּכהנים'. ּב'תֹורת ּכּלן – "ל "ונֹועדּתי ְְְְֲִִֵַַָָָֹֻאליו",
לֹו", "קֹול לֹומר: ּתלמּוד הּקריאה? קֹול את ְְְִֶַַַָָׁשמעּו

אליו" ׁשמעּו.."קֹול לא יׂשראל וכל ׁשמע, מׁשה ְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹ
מרּגׁשת ( הּדּבּור המיחדת ּׁשהּתבה מּמה ּדרּׁש"י ׁשּדּיּוקֹו הר"ן ּבׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻמ"כ

אינּה אבל הּדּבּור, יחּוד על ּתֹורה ׁשּגםּֿכן 'לֹו' ּכתּוב היה מאּלּו יֹותר ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּמבטא

מרּגׁשת  ואמנם הּדּבּור, המיחדת ּתבה היא ׁשּגםּֿכן 'אליו' וכתב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻמרּגׁשת.
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עי `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b oey`x meil inei xeriy
ודו"ק. ׁשמעּו, לא יׂשראל וכל ׁשמע ׁשּמׁשה והּוא, יֹותר, יחּוד להֹורֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבּמבטא,

ÚBÓ„.)מצאתי  Ï‰‡Ó∑ נפסק הּקֹול ׁשהיה מלּמד ִָָ≈…∆≈ְְִֵֶַַָָָ
לאהל  חּוץ יֹוצא היה ׁשהּקֹול ולא מּפני יכֹול . ְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ה"ּקֹול"? מהּו הּקֹול". "את לֹומר: ּתלמּוד ?ְֶַַַַַָנמּו
קֹול  ּבּכח, ה' "קֹול ּבתהּלים: הּמתּפרׁש הּקֹול ְְִִִִֵַַַַָֹהּוא
נאמר  לּמה אםּֿכן, ארזים". ׁשבר ה' קֹול ּבהדר, ֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹה'
ּכּיֹוצא  נפסק. הּקֹול ׁשהיה מלּמד מֹועד"? ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ"מאהל
החצר  עד נׁשמע הּכרּובים ּכנפי "וקֹול ְְְְִִֵֵֶַַַַָּבֹו:
לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול ְְִִֵֶַַַַָָָֹהחיצנה".
"עדֿ נאמר: לּמה אםּֿכן, ּבדּברֹו". אלֿׁשּדי ְְְֱִֵֵֶַַַַַָָ"ּכקֹול
נפסק  היה ׁשם, ׁשּמּגיע ׁשּכיון החיצנה"? .החצר ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

¯Ó‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡Ó∑ ּתלמּוד הּבית? מּכל יכֹול ≈…∆≈≈…ְִִַַַָָ
ּכּלּה? הּכּפרת מעל יכֹול הּכּפרת". "מעל ֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֻלֹומר:

הּכרבים" ׁשני "מּבין לֹומר: צא ∑Ó‡Ï¯.ּתלמּוד ְְְִִֵֵַַַֻ≈…ֵ
נדּבר  הּוא 'ּבׁשבילכם ּכּבּוׁשין: ּדברי להם ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָֹואמר

ׁשּכל מצינּו, ׁשּכן ּוׁשמֹונה עּמי'. ׁשהיּוׁשלׁשים ׁשנה ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ּבּמדּבר  לא יׂשראל ,ואיל המרּגלים מן ּכמנּדים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹֻ

כאׁשרּֿתּמּו "ויהי ׁשּנאמר: מׁשה, עם הּדּבּור ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹנתיחד
לאמר" אלי ה' וידּבר למּות... הּמלחמה ְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹּכלֿאנׁשי
ּדברי, להן ואמר צא אחר: ּדבר הּדּבּור. היה ְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאלי

יקּבלּום  אם מׁשה והׁשיבני "וּיׁשב ׁשּנאמר: ּכמֹו , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
וגֹו'" העם :אתּֿדברי ְְִֵֶָָ
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הּפרׁשּיֹות  ּב' ׁשּיכּות וּיקרא. לפרׁשת נכנסים ּפקּודי ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָמּפרׁשת
ִהיא:

הּמׁשּכן. על ׁשהיה הענן אֹודֹות מדּבר ּפקּודי, ּפרׁשת ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻּבסֹוף
הּוא מֹועד,העלם "ענן" לאהל להּכנס רּבנּו מּמׁשה ׁשּמנע , ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

קריאה  - מׁשה" אל "וּיקרא ואחר־ּכ גֹו'". מׁשה יכל ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ"ולא
ׁשּלאחר  והּגיּלּוי ההעלם. ׁשּלאחר הּגּלּוי ּגּלּוי, ׁשל ענין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָהיא

ּכּידּוע. ּכׁשּלעצמֹו, מּגיּלּוי יֹותר למעלה הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָההעלם
עבֹודת  הּוא האדם ּבעבֹודת ההעלם ׁשּלאחר הּגיּלּוי ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָענין
מאלקּות  התרחק ׁשהאדם לאחר ּבאה הּתׁשּובה ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּתׁשּובה.

ּגיּלּוי. - למקֹומֹו הׁשבה ּפירּוׁשּה ּותׁשּובה העלם. -ְְְֲִִֵֵֶָָָָ
"ּכפלים  נעׂשה - ההעלם ׁשּלאחר ּבּגיּלּוי ּכמֹו - ּבתׁשּובה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּגם
לֹו נעׂשּו "זדֹונֹות - הּתׁשּובה לתכלית עד ְְְְְֲִִַַַַָָלתּוׁשּיה",

לנהֹורא". חׁשֹוכא "אתהּפכא ְְְְֲִִִַָָָֻּכזכּיֹות",
לא  - ההעלם לאחר ׁשּבאה  הּקריאה ּתכלית ענין וזהּו [...]ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

יאיר". ּכּיֹום ׁש"לילה אּלא ההעלם, את ּולהסיר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלדחֹות
ׁשּבֹו מּצב ׁשּבכל ּבעבֹודתֹו, ואחד אחד לכל הֹוראה ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָוזֹוהי
על־ידי  - אּדרּבה אּלא חס־וׁשלֹום, להתיאׁש לֹו אסּור ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָנמצא,

יֹותר. נעלה לגיּלּוי להּגיע אפׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָההעלם
ּדֹורֹות  היּו הרי קּוׁשיא: ׁשּמקׁשים ּבכלל, לּדֹורֹות ּבנֹוגע ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָוכן
היינט"), ווי ׁשענערע סאך ("א מּדֹורנּו ּבהרּבה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַטֹובים
אי ואם־ּכן מהּגאּלה, רחֹוקים עדין היּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָֻואף־על־ּפי־כן
ּבתמיהה", ּדרא ׁש"אכׁשּור זה, ּבדֹור ׁשּדוקא להבין ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאפׁשר

הּגאּלה? ְַָָֹֻּתבא
ּבקר  לפנֹות ּכּנ"ל. הּנֹותנת, היא אּדרּבה, - לזה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹוהּמענה
להרדם  לא ּביֹותר להתחּזק צרי ואז יֹותר, חזקה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹהּׁשינה

ל"ליל  ׁשּנזּכה עד הּבקר, לאֹור להתעֹורר אלא ה חס־וׁשלֹום, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יאיר". ִַָּכּיֹום
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האמצעי, הּספר ּבהיֹותֹו ׁשּכן ּכללי, חּומׁש הּוא וּיקרא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחּומׁש
ּכלּול  האמצעי ׁשהּקו (ּכּידּוע החּומׁשים ׁשאר את מכיל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּוא
נרמזת  'וּיקרא' ּבּׁשם וכ הּׂשמאל). ּומּקו הּימין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמּקו

הּתֹורה: ּכללּות ׁשל ְֲֶַַָָָָמעלתּה
ּבאה  הּקריאה ׁשּכן הּקֹורא, מי נאמר לא מׁשה" אל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּב"וּיקרא

וכאן  וׁשם. ּתאר מּכל ׁשּלמעלה ,יתּבר ועצמּותֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּמהּותֹו
עם  להתקּׁשר ניּתן ׁשּבאמצעּותּה - הּתֹורה מעלת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָנרמזת
הלּביׁש ׁשהּקּב"ה מז), (פרק ּבּתניא וכּמבֹואר הּבֹורא. ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָעצמּות
ועצמּותֹו ּבמהּותֹו המאחדים וחכמתֹו, רצֹונֹו את ְְְְְְְִֶַַַַָָָָֻּבּתֹורה
ּכביכֹול". עצמֹו את לנּו נתן ּכאילּו זה "הרי ׁשּכן, ּומּכיון .ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיתּבר

ã ycew zegiyn zecewp ã(1107 'nr ,a jxk a"nyz zeiecreezd .a"nyz `xwie zyxt ycwÎzay zecrezd)

- הּפרׁשה ׁשל ּבעבֹודת וּיקרא ּבׁשמּה הֹוראה טמּונה - ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָ
לקֹונֹו: ְָָָהאדם

הּׁשמים, מן יהּודי לכל 'קֹוראים' ׁשעה ּובכל עת ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָּבכל

!ּבעבֹודת חיל אל מחיל ל התעּלה! מּמּנּו: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָודֹורׁשים
קריאת  זֹו ּגבֹוהה, מדרגה לבעל זֹו: לקריאה ּפנים ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָׁשני
עלי אּלא עכׁשיו, עד ּבהׂשיגי להסּתּפק ל אסּור - ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאתּגר
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xwie`עב zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b oey`x meil inei xeriy
ּבׁשפל  ׁשּמצּוי למי ואילּו יֹותר. נעלים להׂשיגים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלחּתר
על־אף  ׁשּכן להתיאׁש, אל־ל - עּדּוד קריאת זֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּמדרגה,

מאפלה  ולצאת הּירּוד מּמּצב להתעּלֹות ּבכח ּתמיד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹהּכל,
ְָלאֹורה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(209 cenr hl jxk mgpn zxez)

אֹור  ּגיּלּוי על למדנּו ּפקּודי, ּפרׁשת הּקֹודמת, הּפרׁשה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבסֹוף
יכל  ולא הּמׁשּכן, את מּלא ה' "ּוכבֹוד - ּבּמׁשּכן ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹּגדֹול
מּלמעלה; ׁשּבא ּגיּלּוי ׁשּזה גֹו'", מֹועד אהל אל לבא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹמׁשה
הּזעירה  ּבאל"ף הּנרמז מּועט, ּבגיּלּוי מדּבר ּבפרׁשתנּו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֻואילּו
העבֹודה  על־ידי מּלמּטה, ׁשּבא אֹור והינּו 'וּיקרא', ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל

העֹולם  ּגׁשמּיים.ּבעניני ּובקר צאן - ְְְְִִִֵַָָָָֹ

לפי  הרי ּפקּודי, ּפרׁשת לגּבי ּבפרׁשתנּו הּירידה אף על ,ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָא
ׁשּכן  לפרׁשתנּו. ּפקּודי מּפרׁשת ּובאים עֹולים הּתֹורה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָסדר
ּבגיּלּוי  אּלא ׁשּבּמׁשּכן, האֹור ּבגיּלּוי לא היא הּכּונה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּתכלית
אּלא  אינֹו ּפקּודי ּפרׁשת ׁשל הּנעלה והּגיּלּוי העֹולם, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבתֹו

ּבפרׁשתנּו. לּגיּלּוי והקּדמה ְְְֲִֵַַָָָָָָָהכנה

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 cenr ,ak wlg 'zegiy ihewl')

אּלא: ּכהנים'?... ּב'תֹורת לתינֹוקֹות ּמתחילין מה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹמּפני
טהֹורין  יבאּו טהֹורין; והּקרּבנֹות טהֹורין, ְְְְְִִִִֶַַָָָֹׁשהּתינֹוקֹות

ּבטהֹורין ז)ויתעּסקּו פרשה רבה (ויקרא ְְְְִִִַ
את  ּבכ מבּטא הּוא ׁשחטא, חטא על קרּבן מביא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכׁשאדם
קרבה  ,יתּבר לה' ׁשּלֹו העצמיים וההתקּׁשרּות ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּקרבה
התקּׁשרּות  ׁשל ּובכחּה החטא; ּבהם נגע ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹוהתקּׁשרּות

החטא. על־ידי ׁשּנגרם הּפגם את לתּקן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָזֹו
לאלקּות  הּנפׁש ׁשּבהתקׁשרּות החסידּות, ּבתֹורת ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹ[וכּמבאר
על־ידי  הּנֹוצרת - עׂשּויה התקּׁשרּות א) ּבחינֹות: ׁשּתי -ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

עלּולה  והיא וחּבּור), צותא מּלׁשֹון ('מצוה' ה' רצֹון ְְְְְְֲִִִִִַָָָקּיּום
ב) לרצֹונֹו; חלילה, אי־צּיּות, על־ידי ּולהחלׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָלהּפגם
העליֹון; הרצֹון ּבמיּלּוי ּתלּויה ׁשאינּנה - עצמית ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהתקּׁשרּות

ּבהעדרֹו]. נחלׁשת לא ּגם ולכן על־ידֹו, נֹוצרת אינּה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהיא
" הּמדרׁש: ּכונת טהֹורין"וזֹוהי ּבית יבאּו ׁשל  ּתינֹוק ֹות - ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ

מעֹולם, חטא טעם טעמּו ׁשּלא ּבטהֹורין"רּבן, "ויתעּסקּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ּבחינה  אֹותּה את ּומעֹוררים המגּלים הּקרּבנֹות, ּבתֹורת -ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָ
נקּיה  ּתמיד היא אּלא החטא, מּפגם למעלה ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּנפׁש

ְָּוטהֹורה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(11 cenr ,ak wlg 'zegiy ihewl')

קרּבן  ׁשּמקריבים מלּמד מנחה, תקריב ּכי נאמר ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹולא
כהנים)עצים (תורת ִֵ

הרּוחנית: ּבעבֹודה עצים' 'קרּבן ּתכן ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹּבאּור
הקרבה  על מֹורים וכּו') ׁשלמים (עֹולה, לסּוגיהם ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות
ענינֹו. לפי קרּבן ּכל ּבּנפׁש; מסּימים ּכֹוחֹות ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻחלקית,
הּנפׁש עצם ׁשל ּכללית, הקרבה מסּמל עצים' 'קרּבן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָואילּו

לּקּב"ה. ּכל־ּכּלֹו עצמֹו, את מֹוסר האדם -ְֵֶַַָָָָָָֻ
סיּבֹות: מּׁשּתי ּדוקא, עצים' ּב'קרּבן נרמזת זֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהקרבה

עץ  האדם "ּכי כ) (ׁשֹופטים ּכּנאמר לעץ, נמׁשל האדם ְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָָא)
ֶַָהּׂשדה".

הם  אין ׁשהרי מצוה', 'הכׁשר ּבגדר הם הּמערכה עצי ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָב)
ּדבר  ׁשל והעלאתֹו הקרבתֹו את לאפׁשר ּכדי אּלא  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבאים
ּבעבֹודת  ודּוגמתֹו ּגּביהם. על ׁשּנקרב הּקרּבן ּבׂשר הינּו ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָאחר,

יהּודי ׁשּמקרב מי לעסֹוק ׁשני האדם: הּנכֹונּות לּקּב"ה. ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּומׁשלם  מחלט לביטּול וסימן אֹות היא ּכזֹו, ְְְְֲִִִַָָָָָֻֻּבעבֹודה

ַָָלּקּב"ה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz ipy xc` 'c zgiy)

א)אוּיקר  ׁשּבּמּלה (א, א' האֹות ואּלּו זעירא, היא א' האֹות ְְְִִִִִֶַַָָָָָ
ּבדר לֹומר ויׁש רּבתי. היא הּימים' 'ּדברי ּבתחּלת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ"אדם"

ׁשל ּבקריאתֹו מדּבר ּכאן ּוביחס הּקּב"ה הרמז: מׁשה, אל ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

'זעירא'. ולהיֹות עצמֹו את להקטין האדם על – ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָלהקּב"ה
לעֹולם  ּוביחס העֹולם, ּבתֹולדֹות מדּבר הּימים' ּב'דברי ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֻא
סביבתֹו. על ּולהׁשּפיע למׁשל 'רּבתי', להיֹות האדם על –ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹ

(á)íãà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¨À̈
ø÷aä-ïî äîäaä-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦©§¥À̈¦©¨¨Æ

:íëðaø÷-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe¦©½Ÿ©§¦−¤¨§©§¤«
i"yx£ÌkÓ ·È¯˜ÈŒÈk Ì„‡∑ ּבקרּבנֹות ּכׁשּיקריב, »»ƒ«¿ƒƒ∆ְְְְְִֶַָ

הענין נדבה  נאמר ∑‡„Ì.ּדּבר אדם לּמה מה ? ְְִִֶָָָָ»»ֱֶַָָָָָ
אף  ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל, מן הקריב לא ְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהראׁשֹון

ּתקריבּו לא הּגזל אּתם חּיה ∑‰Ó‰a‰.מן אף יכֹול ְִִֵֶַַַָֹ«¿≈»ַַָָ

‡Lב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¡«
‡¯ÈÚa ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔBÎpÓ ·¯˜È È¯‡¬≈¿»≈ƒ¿À¿»»√»¿»ƒ¿ƒ»
:ÔBÎa¯˜ ˙È Ôe·¯˜z ‡Ú ÔÓe È¯Bz ÔÓƒ≈ƒ»»¿»¿»À¿«¿
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לֹומר  ּתלמּוד וצאן"ּבּכלל? "ּבקר :.‰Ó‰a‰ ÔÓ∑ ְְַַַָָָָֹƒ«¿≈»

הרֹובע  את להֹוציא ּכּלּה, הּנרּבע ולא ŒÔÓ.ואת ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻƒ
¯˜a‰∑ את להֹוציא ∑Ô‡v‰ŒÔÓ.הּנעבד להֹוציא «»»ְֱִֶֶַָƒ«…ְִ

הּנֹוגח ∑Ô‡v‰ŒÔÓe.הּמקצה את  את להֹוציא ְֶֶַֻƒ«…ְִֵֶַַ
"מןֿהּבקר",ׁשהמית  הענין מן למּטה אֹומר ּכׁשהּוא . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

את  להֹוציא לֹומר, ּתלמּוד ∑e·È¯˜z.הּטרפה ׁשאין ְְְִֵֵֶֶַַַָ«¿ƒ
מתנּדבים  ׁשּׁשנים ּבׁשּתפּות מלּמד ∑˜¯ÌÎa.עֹולה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻ»¿«¿∆

הּמזּבח  קיץ עֹולת היא צּבּור, נדבת ּבאה ׁשהיא ,מלּמד ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
הּמֹותרֹות  מן .הּבאה ִַַָָָ
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מּכם  ּכי־יקריב ְִִִֶַָָֽאדם
הּגזל  מן הקריב לא הראׁשֹון אדם מה נאמר, לּמה – ְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹאדם

הּגזל מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה ובפירוש ׁשהּכל ב. (א, ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
רש"י)

ׁשעׂשה  מצינּו לא ּדלכאֹורה ׁשּלֹו", היה "הּכל אי ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹצרי־עּיּון
ּכן, ואם ׁשּבעֹולם. הּדברים ּבכל הּמֹועיל קנין הראׁשֹון ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָאדם

"הּכל"? לֹו נקנה ְִֵַָֹאי
ּברמּב"ם הּמבאר על־ּפי לֹומר הלכה ויׁש ד פרק מלכים (הלכות ְְְִֵַַַַַָָֹ

ונֹותן י) ׁשּלֹו, היא הרי ׁשּכֹובׁש הארץ ׁש"ּכל למל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבנֹוגע
לעצמֹו ּומּניח ּׁשּירצה, מה ּכפי הּמלחמה ּולאנׁשי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָלעבדיו
המדינה  נקנית ּכיּבּוׁש ּדעל־ידי מּזה ּדמבאר ּׁשּירצה". מה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכפי

הּקנינים. ּדרכי מּׁשאר אחד ּבעי ולא אֹותּה, ׁשּכבׁש למי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכּולּה
מּכיון  הּוא לקנֹות, ּכדי מלחמה לכּבּוׁש צרי ׁשּמל זה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָוהּנה
נגּדֹו. הּנלחם אחר מל ׁשל ּבבעלּותֹו היא האחרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּמדינה
מרׁשּותֹו הּמדינה להֹוציא ּכׁשרֹוצה ּבּמלחמה, ּכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָועל
מה־ּׁשאין־ ּכיּבּוׁש. צרי - ּוׁשליטתֹו ּבעלּותֹו ּתחת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּולהכניסּה
ּכדי  ּכיּבּוׁש ּבעי לא המנּגדת, ּוׁשליטה מלכּות ּכׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכן
ּתחת  ׁשּנמצאת ּגּופא ּבזה ,לּמל נקנית והּמדינה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלקנֹות,

ְִָׁשליטתֹו.
היה  הראׁשֹון, אדם ׁשּכׁשּנברא ּדמּכיון לֹומר יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
ּתחּתיו  העֹולם ּכל נכּבׁש ּבזה הּכל, על וׁשֹולט ּבעֹולם, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹיחידי

ׁשּלֹו. ְֲֶַָונעׂשה
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מּכם  ּכי־יקריב ְִִִֶַָָֽאדם
הענין ּדּבר נדבה רש"י)ּבקרּבנֹות ובפירוש ב. (א, ְְְְְִִֶָָָָָ

ּדלכאֹורה  נדבה, ּבקרּבנֹות קרּבנֹות ּדיני התחיל לּמה ְְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָוקׁשה,
ּכחּטאת  האדם, ּבהן ׁשּנתחּיב ּבקרּבנֹות להתחיל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהוה־ליּה
ּכלל  ּבהן ׁשּנתחּיבּו צּבּור ׁשּקרּבנֹות ועד ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואׁשם

ּכלל? ּכאן נאמרּו לא ְְְִֵֶֶָָָֹיׂשראל,
קרּבנֹות, הלכֹות אינּה זֹו ּפרׁשה ׁשל עּקרּה ּדבאמת לֹומר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָויׁש
ּפנחס  אמֹור, (אחרי, להּלן היא ּבעּקרּה קרּבנֹות ְְְְְֱֲִִִֵַַַָָָָָָָָּדפרׁשת
ׁשאין  צּבּור, קרּבנֹות ּדיני ּכאן נאמרּו לא ולכן ּבזה) ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוכּיֹוצא

מקֹומן. ְָָּכאן
לפני  מּועט זמן יׂשראל עמדּו זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּמּכיון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
הּקרּבנֹות  ּדיני לדעת צריכים היּו לּמילּואים, הּׁשמיני ְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָהיֹום
ּדיני  ּכאן נתּפרׁשּו ולכן לּמּלּואים, ּבׁשמיני ּבהן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיתחּיבּו

מּיד. ּדיניהם לדעת צריכים ׁשהיּו ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּקרּבנֹות
נדבה, קרּבנֹות ּדיני ּתחילה נתּפרׁשּו לּמה מּובן ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָועל־ּפי־זה
ׁשרתה  ּבֹו יֹום לּמּלּואים, ּבׁשמיני ׁשּמּיד ּכלל מסּתּבר אינֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכי
ּבקרּבנֹות  מּיד ויתחּיבּו יׂשראל ּבני יחטאּו ּבּמׁשּכן, ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָׁשכינה

זמן. אחרי רק ּבהן ונתחּיבּו ְְְְֲִֵֶַַַַָָחֹובה,
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יׂשראל  ּבני ׁשּנדבּו ּכמֹו הרי נדבה, קרּבנֹות ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
ׁשהקריבּו מסּתּבר ּכמֹו־כן ּגדֹולה, ּבנדיבּות הּמׁשּכן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלמלאכת

נתּפרׁשּו ּבתחּלה ולכן נדבה, קרּבנֹות לּמּלּואים ּבּׁשמיני ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָָמּיד
חֹובה. קרּבנֹות לפני אֹותן הקריבּו ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶָָָּדיניהם,
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וגו' מן־הּבהמה ליהוה קרּבן מּכם ּכי־יקריב ב)אדם (א, ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֽֽ
ע  ּפרטי לבאר הענינים:ויׁש ּבפנימּיּות הּקרּבן ניני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

"אדם  לה', ּדהאדם והחּוׁשים הּכחֹות קרּוב הּוא ענינֹו ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹקרּבן
ּבהמה  לקחת צרי זאת, עֹוׂשים ּכיצד מּכם". יקריב ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכי
הּנפׁש את לקחת צרי האדם ּכלֹומר, לה'. ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּולהקריבּה
הּבהמית  נפׁשֹו ׁשּגם הינּו לה', ּולהקריבּה ׁשּלֹו ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָהּבהמית

ה'. ועבֹודת קדּוׁשה לעניני ְְְְְֲִֵֵַַַַָּתסּיע
צרי האדם ּכ מּום, מּכל לבּדֹוק יׁש הּבהמה ׁשאת ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּוכׁשם
ּכדבעי, ׁשּיהיּו ּומעׂשיו ּדּבּוריו ּומחׁשבֹותיו נפׁשֹו ּכֹוחֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלבּדֹוק

מּום. – חּסרֹון ּבהם יהיה ְְִִֶֶָָֹולא
ׁשּבׁשחיטה  ּדכׁשם אֹותֹו, וׁשֹוחטים הּקרּבן לֹוקחים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָואחר־ּכ

הּׁשחיטה  ּולאחר מהּבהמה, חּיים' וה'רּוח הּדם את ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמֹוציאים
ּבאדם: ּכמֹו־כן ׁשּבֹו, החּיּות ללא א ׁשלם הּגּוף ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹנׁשאר
החּיּות  – הּבהמית ׁשּבּנפׁש חּיים' ה'רּוח ֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָמֹוציאים
– הּבהמה ּגּוף רק ונׁשאר ּגׁשמּיים, מענינים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָוההתלהבּות
והּתענּוג  החׁשק ללא א נׁשאר, ּכׁשּלעצמֹו הּגׁשמי ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹהּדבר

קדּוׁשה. לעניני ורק א ּבֹו ּומׁשּתּמׁשים ׁשּבֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָהּגׁשמי
ּבכל  אלקי ה' את "ואהבּת ׁשל למּצב לבֹוא היא ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוהּמּטרה
האהבה  ּתתגּלה הּבהמית ּבנפׁשֹו ׁשאף "יצרי ּבׁשני ,ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלבב
הּקרּבן  ּבהקרבת נרמז וזה להּקּב"ה. הּיהּודי ׁשל ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָהּגדֹולה
ּתתּכּלל  ׁשּבֹו, הּבהמית הּנפׁש – ׁשהּבהמה הּמזּבח, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָּבאׁש

לה'. האהבה ְֲֵַַָָּבאׁש

(â)epáéø÷é íéîz øëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬¨¦−©§¦¤®
:ýåýé éðôì Bðöøì Búà áéø÷é ãòBî ìäà çút-ìà¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯ÎÊ∑ למּטה "זכר" אֹומר ּכׁשהּוא נקבה. ,ולא »»ְְְְֵֵֶַָָָָֹ
ואנּדרֹוגינּוס  טמטּום ולא "זכר", לֹומר ּתלמּוד .ׁשאין ְְְְְְִֵֶַַַָָֹֻ

ÌÈÓz∑ מּום ÚBÓ„.ּבלא Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡∑ מטּפל »ƒְֹ∆∆«…∆≈ְֵַ
העזרה  עד יקריב ּבהבאתֹו יקריב אֹומר: מהּו אפּלּו. ? ְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָ

אחד  ּכל יקריב ׁשמעֹון, ּבעֹולת ראּובן עֹולת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָנתערבה
לצרכי  החּלין יּמכרּו ּבחּלין, עֹולה וכן ׁשהּוא. מי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻֻלׁשם

מי  לׁשם אחת ּכל ותקרב עֹולֹות ּכּלן הן והרי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֻעֹולֹות
ּבפסּולין  נתערבה אפּלּו יכֹול מינֹוׁשהּוא. ּבׁשאינֹו ?אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

"יקריבּנּו" לֹומר: ‡˙B.ּתלמּוד ·È¯˜È∑,מלּמד ְְִֶַַַ«¿ƒ…ְֵַ
אֹותֹו ּבעלּֿכרחֹוׁשּכֹופין יכֹול לֹומר:. ּתלמּוד ? ְְְִֶַַַָָ

'רֹוצה  ׁשּיאמר עד אֹותֹו ּכֹופין ּכיצד? הא ְִִֵֶֶַַַָֹֹ"לרצנֹו".
CÓÒÂ.אני' '‰ ÈÙÏ∑ סמיכה .ּבבמה אין ֲִƒ¿≈¿»«ְְִֵָָָ

ã)(øtëì Bì äöøðå äìòä Làø ìò Bãé Cîñå§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®§¦§¨¬−§©¥¬
:åéìò̈¨«

i"yx£‰ÏÚ‰ L‡¯ ÏÚ∑ לסמיכה חֹובה עֹולת ,להביא «…»…»ְְִִִַָָָ
הּצאן  עֹולת העֹוף ∑‰ÏÚ‰.ּולהביא לעֹולת .ּפרט ְִַַָֹ»…»ְְַָָ

BÏ ‰ˆ¯Â∑ על ּתאמר אם לֹו? מרּצה הּוא מה על ¿ƒ¿»ְִֶַַַַַֹ

אֹו ׁשמים, ּבידי מיתה אֹו ּביתּֿדין, ּומיתֹות ְִִִִִֵֵֵַָָּכרתֹות
על  אּלא מרּצה אינֹו הא אמּור. ענׁשן הרי - ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָמלקּות

'לאו  ועל לעׂשה''עׂשה' .ׁשּנּתק ְֲֲִֵֵֶַַַָ

ÌÈÏLג  ¯Îc È¯Bz ÔÓ da¯˜ ‡˙ÏÚ Ì‡ƒ¬»»À¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
d˙È ·¯˜È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï dp·¯˜È¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»≈»≈

:ÈÈ Ì„˜ dÏ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»≈√»¿»

dÏד  ÈÚ¯zÈÂ ‡˙ÏÚ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈¬»»¿ƒƒ¿≈≈
:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ã).Bãé CîñåEp`vn iM ,eici iYWA §¨©¨¦§¥¨¨¦¨¨
lr mdici z` eipaE oxd` Knqe§¨©©£Ÿ¨¨¤§¥¤©

xRd W`x(i hk zFnW)eipaE oxd` Eknqe , Ÿ©¨§§¨§©£Ÿ¨¨
li`d W`x lr mdici z`(eh mW)EWxce , ¤§¥¤©Ÿ¨¨¦¨§¨§

iYWA `id dPde ,cigie cigi lM ici :FA§¥¨¨¦§¨¦§¦¥¦¦§¥
Knqe :Wxtn gNYWOd xirUaE .eicï¨§¨¦©¦§©¥©§Ÿ¨§¨©
xirVd W`x lr eci iYW z` oxd ©̀£Ÿ¤§¥¨¨©Ÿ©¨¦

(`k fh oNdl). §©¨

àìåx`W lkA azM dOl oM m` iYrci §Ÿ¨©§¦¦¥¨¨¨©§¨§¨
`ivFdl ilE`e ."Fci z`" zEkinQd©§¦¤¨§©§¦

EWxCX dn EPOn(:bv zFgpn)ci `le Fci : ¦¤©¤¨§§¨¨§Ÿ©

"eici" rnWnA did `OW iM ,FgElW§¦¤¨¨¨§©§©¨¨
FA hrnp `le odiYW z` `iadl§¨¦¥§¥¤§Ÿ¦§©
iYWA dkinQdW eiWkr la` ,gilXd©¨¦©£¨©§¨¤©§¦¨¦§¥
hrnl `N` cigi oFWl azM `l ,eicï¨Ÿ¨©§¨¦¤¨§©¥
FzFnM FgElXW iR lr s`W ,gilXd©¨¦©¤©©¦¤§§
.dkinQA oM oFCp `l ,zFnFwOd x`WA¦§¨©§Ÿ¦¥©§¦¨

mipdM zxFzaE(`k fh oNdl)oxd` Knqe : §©Ÿ£¦§©¨§¨©©£Ÿ
eci iYW z`(mW)dkinQdW cOln , ¤§¥¨¨¨§©¥¤©§¦¨

kl a` oipA ,mici iYWAzFkinQd l ¦§¥¨©¦¦§©¨§¨©§¦
.mici iYWA EidIW¤¦§¦§¥¨©¦

.åéìò øtëì Bì äöøðå`Ed dn lr §¦§¨§©¥¨¨©©

zFzixM lr xn`Y m` ,Fl dSxn§©¤¦Ÿ©©§¦
minW iciA dzin F` oiC ziA zFzinE¦¥¦¦¨¦¥¨©¦
Fpi` `d ,xEn` oWpr ixd ,zFwln F`©§£¥¨§¨¨¨¥
wYPW e`l lre dUr lr `N` dSxn§©¤¤¨©£¥§©¨¤¦©
`id `zixaE .i"Xx oFWl .dUrl©£¥§©¦¨©§¨¦

mipdM zxFzA(o`M). §©Ÿ£¦¨

éðàåiM ,xEn` oWpr okid ike ,DnY ©£¦¨¥©§¦¥¨¨§¨¨¦
,oiSxn od oibbFWA zFpAxTd©¨§¨§§¦¥§©¦
dzin iaIg lr ExRkIW xnFl lkEpe§©©¤§©§©©¨¥¦¨
zFwln iaIg lre ,oibbFW minW iciA¦¥¨©¦§¦§©©¨¥©§
oibbFW oiC ziA zFzin iaIg lre ,oibbFW§¦§©©¨¥¦¥¦§¦



עה `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(376 cenr ,` miqxhpew mixn`nd xtq)

ּבכ  ּבני ה'סמיכה' על אבינּו יעקב ׁשל ידיו סמיכת ּכגֹון - לל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
המׁשכה  ענינּה - מׁשה על־ידי יהֹוׁשע סמיכת אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻיֹוסף,
החכמה. ספירת היא ׁשראׁשיתן ספירֹות, עׂשר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּבחינת

הּספירֹות. עׂשר ּכנגד הן הּידים אצּבעֹות ׁשעׂשר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוכּידּוע,

מ"ה) (ּבגימטרּיא האדם :ּכ הּקרּבן סמיכת לגּבי ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָאף
ּב"ן, (ּבגימטרּיא הּבהמה על מ"ה מּׁשם עליֹון אֹור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָממׁשי
להתעּלֹות  לּה מאפׁשר ּובכ לעֹולמֹות), מקֹור ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָהּׁשם

הּקרּבן. עבֹודת ְְֲֵַַַָָעל־ידי

(ä)éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä ïa-úà èçLå§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧
çaænä-ìò ícä-úà e÷øæå ícä-úà íéðäkä ïøäà©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ

:ãòBî ìäà çút-øLà áéáñ̈¦½£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ‰k‰ e·È¯˜‰Â ËÁLÂ∑ואיל מּקּבלה ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒְִֵַָָָ

הּׁשחיטה  על לּמד ּכהּנה. ּבזר מצות ׁשּכׁשרה ,.ÈÙÏ ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻƒ¿≈
הראׁשֹונה,∑e·È¯˜‰Â.ּבעזרה ∑‰' ׁשהיא קּבלה זֹו ֲָָָ¿ƒ¿ƒִִֶַָָָָ

"הֹולכה" לׁשֹון ׁשּתיהןּומׁשמעּה למדנּו, אחרים:(. ספרים ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

אהרן )ׁשּׁשּתיהן  ‡‰¯Ô.ּבבני Èa∑ חללים ּתלמּוד יכֹול ? ְְֲִֵֵֶֶַֹ¿≈«¬…ְֲִַָָ
"הּכהנים" ‡˙Ìc‰Œ.לֹומר: e˜¯ÊÂ Ìc‰Œ˙‡∑ מה ֲִַַֹ∆«»¿»¿∆«»ַ

את  להביא ּפעמים? ׁשּתי "ּדם" "ּדם" לֹומר: ְְְְִִֵֶַַָָָָּתלמּוד
ּבמינֹו ּבפסּולים,ׁשּנתערב אף יכֹול מינֹו. ּבׁשאינֹו אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ

ּבחּטאֹות  החיצֹונּיֹות אֹו ּבחּטאֹות אֹו ,הּפנימּיֹות, ְִִִִַַַַַַָָ

למעלה  ּבמקֹום ׁשאּלּו ּתלמּודֿלֹומר למּטה? והיא ְְְְְְִֵֶַַַַָָָ
"אתּֿדמֹו"אחר  :.e˜¯ÊÂ∑ למּטה מן עֹומד וזֹורק ֵֶַָ¿»¿ְְִֵֵַָ

ּכנגד  הּסקרא מחּוט למּטה הּמזּבח לכתל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּכלי
ּבארּבע  נּתן הּדם ׁשּיהא "סביב", נאמר: לכ ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּזוּיֹות,
ּתלמּודֿלֹומר: ּכחּוט? יּקיפּנּו יכֹול אֹו הּמזּבח. ְְְִִֵֶַַַַַָרּוחֹות
"וזרקּו", אי ּבזריקה. להּקיף ואיֿאפׁשר ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָ"וזרקּו",
הא  "סביב", ּתלמּודֿלֹומר: אחת? ּבזריקה ְְִִִַַַַָָָָיכֹול

מּתנֹות  ׁשּתי נֹותן ארּבע ּכיצד? ‡Á˙tŒ¯L.ׁשהן ְְֵֵֵֵֶַַַַָ¬∆∆«
„ÚBÓ Ï‰‡∑ ׁשהּוא ּבזמן .מפרק ולא …∆≈ְְְִֶַָֹֹ

Èaה  Ôe·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ È¯Bz ¯a ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»«≈√»¿»ƒ»¿¿≈
ÏÚ ‡Óc ˙È Ôe˜¯ÊÈÂ ‡Óc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡«¬…»¬«»»¿»¿ƒ¿¿»¿»«
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

oFbM ,z`Hg mdilr oiaIg oi`W ozF`A§¨¤¥©¨¦£¥¤©¨§
mWM ,llwnE FO`e eia` dMn©¤¨¦§¦§©¥§¥
zFzixM iaIgA zxRkn z`HgdW¤©©¨§©¤¤§©¨¥§¦

.oibbFW§¦
éìeàåiaIgA aEzMd WxRW xEarA §©©£¤¥©©¨§©¨¥

zFzixM iaIgaE oiC ziA zFzin¦¥¦§©¨¥§¦
iaIgA WxtE ,bbFWaE cifnA oWpr̈§¨§¥¦§¥¥©§©¨¥
,dzinl cifnA oWpr minW iciA dzin¦¨¦¥¨©¦¨§¨§¥¦§¦¨
mdA WxR `le ,zFwlnl oie`l iaIgaE§©¨¥¨¦§©§§Ÿ¥©¨¤
minkgl mdl d`xp ,bbFWA Wpr mEWŸ¤§¥¦§¤¨¤©£¨¦
iM ,aEzMd FWxR mdAW Wprd lMW¤¨¨Ÿ¤¤¨¤¥§©¨¦
cifnA EN` lW oWpr Wxti dOl̈¨§¨¥¨§¨¤¥§¥¦
,cifnA mixg`d Wpr Wxtie ,bbFWaE§¥¦¨¥Ÿ¤¨£¥¦§¥¦
`dIW xn`ie ,bbFWA FzF` Wxti `le§Ÿ§¨¥§¥§Ÿ©¤§¥

.dlFr odA `iadl aIgnE`x KklE §ª¨§¨¦¨¤¨§¨¨
iaIgaE minW iciA dzin iaIgA oi`W¤¥§©¨¥¦¨¦¥¨©¦§©¨¥
,cifnA odA Wxtnd oWpr `N` zFwln©§¤¨¨§¨©§Ÿ¨¨¤§¥¦
zE`iUp mEW mdilr oi` bbFWA la £̀¨§¥¥£¥¤§¦

.llM iESx oikixv oi`e ,`hg¥§§¥§¦¦¦§¨
eäæålMW ,"xEn` oWpr xaM" Exn`W §¤¤¨§§¨¨§¨¨¤¨

xaM mdilr lihdl dvxW Wprd̈Ÿ¤¤¨¨§¨¦£¥¤§¨
`l lre dUr lr la` ,aEzMd Fxn £̀¨©¨£¨©£¥§©Ÿ
`NW oicifOd dUrl wYPd dUrz©£¤©¦¨©£¥©§¦¦¤Ÿ
`NW xWt` i`e ,Wpr mEW mdA xiMfd¦§¦¨¤Ÿ¤§¦¤§¨¤Ÿ
m` FGd dlFrA dvxi dfA ,mdA Wpri¥¨¥¨¤¨¤¥¨¤¨¨©¦

.FWtp zacpA DP`iai§¦¤¨§¦§©©§

ïëzéåxiMfd `NW xEarA iM ,xnFl §¦¨¥©¦©£¤Ÿ¦§¦
eilr xRkl" dacPd zFpAxwA§¨§§©§¨¨§©¥¨¨
zFpAxwA xW`M "bbW xW` FzbbW lr©¦§¨£¤¨©©£¤§¨§§

xn`e ,`hgd,äöøðåEpizFAxl did ©¥§§¨©§¦§¨¨¨§©¥
micifOd lr xRkIW dGd zErnWOA©©§¨©¤¤§©¥©©§¦¦
lr s` bbFXd iM ,eiptl miiEvx mpi`W¤¥¨§¦§¨¨¦©¥©©
i` oM m` .`Ed mXd iEvx `hgW iR¦¤¨¨¨©¥¦¥¦
lr izlEf micifOd lr xRkl Fl xWt ¤̀§¨§©¥©©§¦¦¨¦©
dUrl wYPW dUrz `l lre dUr£¥§©Ÿ©£¤¤¦©©£¥
mpi`W `N` ,Wpr mdA xMfp `NW¤Ÿ¦§©¨¤Ÿ¤¤¨¤¥¨
lr ExarW xEarA KlOl miiEvx§¦©¤¤©£¤¨§©
,mdipFc` l` ESxzi dOaE ,Fzevn¦§¨©¤¦§©¤£¥¤

.dGd oFxFCA©©¤
éúéàøå`Ax `xwIeA dcB`A(b f)ipY : §¨¦¦¨©¨¨§©¦§¨©¨¨¥

oi` ,i`gFi oA oFrnW iAx©¦¦§¤©¥
zxar ixEdxd lr `N` d`A dlFrd̈¨¨¨¤¨©¦§¥£¥©
:`Ed `ln `xwn iel iAx xn` .aNd©¥¨©©¦¥¦¦§¨¨¥

didz `l Fid mkgEx lr dlrdel`wfgi) §¨Ÿ¨©£¤¨Ÿ¦§¤§¤§¥

(al klr dlFrd lr zxRkn dlFrd ,¨¨§©¤¤©¨¨©
dlrde :xnF` `Ed aFI`A okle .mkgEx£¤§¨¥§¦¥§¤¡¨
ilE` aFI` xn` iM mNM xRqn zFlrŸ¦§©ª¨¦¨©¦©

maalA midl` EkxaE ipa E`hg` aFI`) ¨§¨©¥§¡Ÿ¦¦§¨¨¦

(d`N` d`A dlFrd oi` dxn` `cd ,£¨¨§¨¥¨¨¨¨¤¨
`EdW itNW ,mrHde .aNd ixEdxd lr©¦§¥©¥§©©©¤§¦¤
Kkitl ,'d `N` FA xiMn oi`W `hg¥§¤¥©¦¤¨§¦¨

.'dl lilM DNMª¨¨¦©

ìeBì äöøðå ïBLcAkPd mXd l` xfgi §§¦§¨©§Ÿ¤©¥©¦§¨
dGd oAxTA Fl dSxzIW ,xMfPd©¦§¨¤¦§©¤©¨§¨©¤
df dSxzI dOaE :oFWNn ,eilr xRkl§©¥¨¨¦§©¤¦§©¤¤

eipc` l`(c hk `Îl`EnW)iM LipR xF`e , ¤£Ÿ¨§¥§¨¤¦
mzivx(c cn miNdY).miAx oke , §¦¨§¦¦§¥©¦
ïëzéåiMäöøðådvxPW ,`hgl iEPM §¦¨¥¦§¦§¨¦©¥§¤¦§¨

:oFWNn ,eilr xRkl F`hg Fl¤§§©¥¨¨¦§
Dper dvxp iM(a n dirWi)dzvx cr , ¦¦§¨£Ÿ¨§©§¨©¨§¨

dizFzAW z` ux`d(`k el aÎminId ixaC), ¨¨¤¤©§¤¨¦§¥©¨¦

mper z` Evxi mde(bn ek `xwIe))oFWl , §¥¦§¤£Ÿ¨©¦§¨§
,oFW`xd oiprM `EdW okYie .dnlWd©§¨¨§¦¨¥¤¨¦§¨¨¦
xgi `l ,mXd iptl iEvx oerd EN`M§¦¤¨Ÿ¨¦§¥©¥Ÿ¦©

.cFr FR`d dxez ©
.íéðäkä eáéø÷äå ,èçLå (ä)dlATn §¨©§¦§¦©Ÿ£¦¦©¨¨

lr cOl ,dPdM zevn Kli`ë¥¨¦§©§ª¨¦¥©
.xfA dxWMW dhigXd,eáéø÷äåFf ©§¦¨¤§¥¨§¨§¦§¦

Epcnl ,dklFd oFWl DrnWnE ,dlAw©¨¨©§¨¨§¨¨¨©§
.i"Wx oFWl ,oxd` ipaA odiYXW¤§¥¤¦§¥©£Ÿ§©¦

EpizFAx Wxcn `N` ,oFkp EPpi`emigaf) §¥¤¨¤¨¦§©©¥§¨¦

(cFre .k.eáéø÷äåoi`W ,mCd zlAw Ff §§¦§¦©¨©©¨¤¥
oFWleáéø÷äågAfOl mCd zaixw §§¦§¦§¦©©¨©¦§¥©

,oAxw oFWl `Ed la` ,dklFdd `idW¤¦©¨¨£¨§¨§¨
FlAwl `Ede ,oAxw mCd on EUrIW¤©£¦©¨¨§¨§§©§
lraA xiMfd iM ,gAfOd lr FwxflE§¨§©©¦§¥©¦¦§¦§©©
ixg`e ,dhigWE dkinqE d`ad oAxTd©¨§¨£¨¨§¦¨§¦¨§©£¥

xiMfd dhigXdïøäà éðaoM m` ,cIn ©§¦¨¦§¦§¥©£Ÿ¦¨¦¥



xwie`עו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(1294 cenr ,c jxk 'zegiy ihewl')

ּומׁש אּלא וׁשחט ל)אין (חולין ְֵֶַַָָָ
העֹוף  את אֹו הּבהמה את ּומעלה "מֹוׁשכת" ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשחיטה
ׁשּיּוכלּו ּכ לאכילה, אֹותם ּומכׁשירה הּנֹוכחי, ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָמּמּצבם
נעׂשים  הם ּכאׁשר 'מדּבר', לדרּגת 'חי' מּדרּגת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַלהתעּלֹות

האֹוכלם. האדם ׁשל ּובׂשרֹו ְְֶָָָָָָָּדמֹו
ּולהעלֹות א  'למׁשֹו' יׁש :ּכ הּנפׁש־הּבהמית ּב'ׁשחיטת' ף ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָ

הּנפׁש־האלקית. ּבקדּׁשת להּכלל ׁשּתּוכל עד ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאֹותּה

(å):äéçúðì dúà çzðå äìòä-úà èéLôäå§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨
i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÈLÙ‰Â∑ לרּבֹות "העלה"? ּתלמּודֿלֹומר: ונּתּוח מה להפׁשט העֹולֹות ּכל ‡˙d.את ¿ƒ¿ƒ∆»…»ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ…»

‰ÈÁ˙Ï∑ נתחיה .לנתחים ולא ƒ¿»∆»ְְְִִֶָָָֹ

(æ)eëøòå çaænä-ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©§¨«§¬
:Làä-ìò íéöò¥¦−©¨¥«

i"yx£L‡ e˙Â∑ מן יֹורדת ׁשהאׁש אףֿעלּֿפי ¿»¿≈ִִֵֶֶֶַַָ
מצוה  ההדיֹוט הּׁשמים, מן ‰Ô‰k.להביא Ô¯‰‡ Èa∑ ְְְִִִִֶַַַָָָ¿≈«¬…«…≈

ּבכהּונֹו הדיֹוט,ּכׁשהּוא ּכהן ּבבגדי עבד אם הא , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
ּפסּולה  .עבֹודתֹו ְֲָָ

(ç)-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða eëøòå§¨«§À§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤
øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øãtä-úàå Làøä̈−Ÿ§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìò©©¦§¥«©
i"yx£ÌÈ‰k‰ Ô¯‰‡ Èa∑ ּכה הא ּבכהּונם. ן ּכׁשהם ¿≈«¬…«…¬ƒְְִֵֵֶָָֹ

ּפסּולה  עבֹודתֹו ּבגדים, ּבׁשמֹונה ׁשעבד ‡˙.הדיֹוט ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ≈
L‡¯‰Œ˙‡ ÌÈÁ˙p‰∑,הפׁשט ּבכלל הראׁש ׁשאין לפי «¿»ƒ∆»…ְְְִִֵֵֶֶַָֹ
ּבּׁשחיטה  הּתז לעצמֹוׁשּכבר למנֹותֹו הצר לפיכ ,. ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֻֻ

Ï‡·¯‰‡:ו  d˙È ‚lÙÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¬»»ƒ«≈»«¿∆¿»»

Áa„Ó‡ז  ÏÚ ‡˙M‡ ‡‰k Ô¯‰‡ Èa ÔezÈÂ¿ƒ¿¿≈«¬…«¬»∆»»««¿¿»
:‡˙M‡ ÏÚ ‡iÚ‡ Ôe¯cÒÈÂƒ«¿»«»«∆»»

È˙ח  ‡i¯·‡ ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe¯cÒÈÂƒ«¿¿≈«¬…»¬«»»∆¿«»»
Èc ‡˙L‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡a¯z ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»«¿»«»«»ƒ«∆»»ƒ

:‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Dpi`e dPdM zevn Dnvr dlATd s ©̀©©¨¨©§¨¦§©§ª¨§¥¨
oMW lke ,zxW ilkaE xWM odkA `N ¤̀¨§Ÿ¥¨¥¦§¥¨¥§¨¤¥

.dwixfE dklFd¨¨§¦¨
,ãBòådlEqR WaMl mixa`d zklFdW §¤¨©¨£¨¦©¤¤§¨

EWxC KMW ,xfA(.c migaf)aixwde : §¨¤¨¨§§¨¦§¦§¦
dgAfOd xihwde lMd z` odMdoNdl) ©Ÿ¥¤©Ÿ§¦§¦©¦§¥¨§©¨

(bi wEqRoM m` ,WaMl mixa` zklFd Ff , ¨¨©£¨¦©¤¤¦¥
odM dkixv mCd zklFd s ©̀¨©©¨§¦¨Ÿ¥

.FpEdkAe dxez §¦
).äìòä úà èéLôäå (ådevn §¦§¦¤¨Ÿ¨¦§¨

gYpi oM ixg`e DNM DPhiWtIW¤©§¦¤¨ª¨§©£¥¥§©©
xn`e .DzF`,çzðå ,èéLôäålraA iM ¨§¨©§¦§¦§¦©¦§©©

xn` xW`M ,xAci oAxTd(c wEqtA)Knqe : ©¨§¨§©¥©£¤¨©§¨§¨©
zFcFar opi` gEYPde hWtdd iM ,hgWe§¨©¦©¤§¥§©¦©¥¨£
:xn`e KM xg` xfg KklE .xfA zFxWkE§¥§¨§¨¨©©©¨§¨©

oxd` ipA Epzpe(f wEqR). §¨§§¥©£Ÿ¨

ïëåKklE ,xfA dxWM miaxTd zvigx §¥§¦©©§¨©¦§¥¨§¨§¨
miOA ugxi eirxkE FAxwe xn`̈©§¦§§¨¨¦§©©¨¦

(h wEqR)xihwde oM ixg`e ,oAxTd lrA , ¨©©©¨§¨§©£¥¥§¦§¦
.odMd©Ÿ¥
øîàåEkxre ,Epzpe miAx oFWlwEqtA) §¨©§©¦§¨§§¨§§¨

(fM ,xn`i dPdMd zevn lkA i ¦§¨¦§©©§ª¨Ÿ©

ziaA Etq`i miAx mipdMdW xEarA ,oM¥©£¤©Ÿ£¦©¦¥¨§§¥
zxcd mr axaE ,dlFrd zFUrl mXd©¥©£¨¨§¨¨©§©

Kln(gk ci ilWn)ixdW ,aEMr EPpi` la` . ¤¤¦§¥£¨¥¤¦¤£¥
dHnl cOl(ai wEqR).mz` odMd Kxre ¦¥§©¨¨§¨©©Ÿ¥Ÿ¨

.Là ïøäà éða eðúðå ,çzðå ,èéLôäå§¦§¦§¦©§¨§§¥©£Ÿ¥
iE`xdW ,xcQd df oi ¥̀¤©¥¤¤¨¨
oM ixg`e dkxrOd mipdMd EkxrIW¤©©§©Ÿ£¦©©£¨¨§©£¥¥
dkxrOd xcq did Kke ,dlFrd EgYpi§©§¨¨§¨¨¨¥¤©©£¨¨

cinYA(.bl `nFi)xn`X dn oke .(g wEqR): ©¨¦¨§¥©¤¨©¨

migzPd z` mipdMd oxd` ipA Ekxre§¨§§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¥©§¨¦
xW` mivrd lr xcRd z`e W`xd z ¤̀¨Ÿ§¤©¨¤©¨¥¦£¤
mirxMde axTde oM ixg`e ,W`d lr©¨¥§©£¥¥§©¤¤§©§¨©¦

miOA ugxi(h wEqR)dUrIW d`ESd oi` , ¦§©©¨¦¨¥©©¨¨¤©£¤
zxhwd `id dkixrd iM ,dGd xcQM©¥¤©¤¦¨£¦¨¦©§¨©

dHnl dESW migzPd(h wEqR)xihwde : ©§¨¦¤¦¨§©¨¨§¦§¦
xcQd oi` oM m`e ,lMd z` odMd©Ÿ¥¤©Ÿ§¦¥¥©¥¤
lr xcRde W`xde migzPd dlrIW¤©£¤©§¨¦§¨Ÿ§©¨¤©
axTd ugxi oM ixg`e gAfOAW W`d̈¥¤©¦§¥©§©£¥¥¦§©©¤¤
gYpi dNgY la` ,mxihwie mirxMde§©§¨©¦§©§¦¥£¨§¦¨§©©
W`d lr lMd dlri oM ixg`e ,ugxie§¦§©§©£¥¥©£¤©Ÿ©¨¥

.xihwie§©§¦
ìáàzwixf miCwdW ,aEzMd oipr £¨¦§©©¨¤¦§¦§¦©

,xaC lkl zncFw `idW cOll ,mCd©¨§©¥¤¦¤¤§¨¨¨
xn`e ,mixa`d zxhwdA dEv oM ixg`e§©£¥¥¦¨§©§¨©¨£¨¦§¨©
W`d lr mzF` Kixrdl gYpie hiWtIW¤©§¦¦©©§©£¦¨©¨¥
f`e ,mirxMde axTd zvigx ixg ©̀£¥§¦©©¤¤§©§¨©¦§¨

:xn`W Edfe ,zg`M lMd xihwiúà ©§¦©Ÿ§©©§¤¤¨©¤
ìkä. ©Ÿ

äðekäåxnFl mixa`A aEzMd dPXW §©©¨¨¤¦¨©¨©£¨¦©
,xihwde ,W`d lr Ekxre§¨§©¨¥§¦§¦
`l W`d lr mxCqIW xg`W cOll§©¥¤©©¤§©§¥©¨¥Ÿ
lk`ie W`d mdA xraIW cr ,mgiPi©¦¥©¤§©¥¨¤¨¥§Ÿ©

.zxhTd mdn dlrze mzF`¨§©£¤¥¤©§Ÿ¤
ïëågEYpe hWtd miCwdX dn §¥©¤¦§¦¤§¥§¦©

oi`W cOll ,W`d zkxrnl§©£¤¤¨¥§©¥¤¥
Dl miCwdl daFg dacPd zlFrA§©©§¨¨¨§©§¦¨

EpiEhvPW cinYd zlFrM dkxrnoNdl) ©£¨¨§©©¨¦¤¦§©¦§©¨

(d exwAA mivr odMd dilr xraE :¦¥¨¤¨©Ÿ¥¥¦©Ÿ¤
,gAfOd xaC lkl zncFw `ide ,xwAA©Ÿ¤§¦¤¤§¨§©©¦§¥©

`nFi zkQnA WxtOW FnM(.bl).f dxez §¤§Ÿ¨§©¤¤¨
.øãtä úà (ç),`AxY qElwp` mBxY ¤©¨¤¦§¥ª§§©§¨

.cg` dR miWxtnd lM ixaC oke§¥¦§¥¨©§¨§¦¤¤¨
EPpi`W iYrC itlE .xag dNOl oi`e§¥©¦¨¨¥§¦©§¦¤¥¤
wCd algl wx ,mNM mialgl mW¥©£¨¦ª¨©©¥¤©©



עז `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b oey`x meil inei xeriy
¯„t‰Œ˙‡Â∑ נאמר עם לּמה ׁשּמעלהּו ,ללּמד ? ¿∆«»∆ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָ

ּכבֹוד  ּדר וזהּו הּׁשחיטה. ּבית את ּבֹו ּומכּסה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהראׁש
מעלה  ÁaÊn‰ŒÏÚ.ׁשל ¯L‡∑ הּגזירין יהיּו ׁשּלא ְֶַָ¬∆««ƒ¿≈«ְְִִִֶַֹ

לּמערכה  חּוץ .יֹוצאין ְֲִַַָָ

(è)ïäkä øéè÷äå íéna õçøé åéòøëe Baø÷å§¦§¬§¨−̈¦§©´©¨®¦§¦§¦̧©Ÿ¥³
ñ:ýåýéì çBçéð-çéø äMà äìò äçaænä ìkä-úà¤©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬¥«©¦−©©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ∑ עֹולה ּכׁשּיׁשחטּנּו,∑‡M‰.יקטירּנּולׁשם …»ְְִֵֶַָƒ≈ְְֲִֶֶ
האׁש לׁשם ׁשֹוחטֹו אׁשיהא לׁשֹון "אּׁשה", וכל . ְְְְֲִֵֵֵֵֶָָ

ּבלע"ז  רּוח ∑ÁBÁÈ.פושיי"ר ׁשאמרּתי נחת לפני, ְַַƒ«ְְִֶַַַַַָָ
רצֹוני  .ונעׂשה ְְֲִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"lg zegiy ihewl)

לה' ניחֹוח ט)ריח ונעׂשה (א, ׁשאמר ּתי לפני רּוח נחת ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָ
"ריח (רש"י)רצֹוני הּבּטּוי נאמר ּבקרּבנֹות ׁשּדוקא הּטעם ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

יׁש מקּים ׁשאדם הּמצוֹות ׁשּבכל מּפני הּוא לה'", ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָניחֹוח
ל  ּגם להם ּתֹועלת ׁשאין - 'חּקים' הּמצוֹות ּבסּוג ּגם עצמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֻ

אּלּו מצוֹות ידי ׁשעל ּכיון לאדם, ּתֹועלת יׁש - והסּבר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָטעם

ּגזרֹות  את ּומקּים ׁשמים, מלכּות על עצמֹו על מקּבל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהאדם
אּלא  לאדם, ּכלל נֹועדּו לא הּקרּבנֹות זאת, לעּמת .ְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻהּמל
רצֹונֹו ׁשּיתקּים הּוא ענינם וכל הּקּב"ה, ׁשל לצרּכֹו ורק ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָא
ׁשל  ׁשרצֹונֹו העבּדה מעצם רּוח, נחת יׁש לכן הּקּב"ה. ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשל

ּתמּורה. ּכל ללא התקּים ְְְִֵַַָָָָֹהּקּב"ה

È˙ט  ‡‰k ˜qÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ È‰BÚ¯Îe dÂ‚Â¿«≈¿»ƒ¿«≈¿«»¿«≈«¬»»
‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡Ïk…»¿«¿¿»¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dNOde .miaxTd oiA liCanE qExRd©¨©§¦¥©§¨©¦§©¦¨
oiA cixtOW ,cxR xcR ,mikEtdd on¦©£¦¤¤¤¤¤©§¦¥

mipFilrd miaxTdKklE .mipFYgYl ©§¨©¦¨¤§¦©©§¦§¨
EpizFAx Exn`(.ek `nFi)qxFR `dIW : ¨§©¥¨¤§¥¥

KxC EdGW dhigXd ziA lr xcRd©¤¤©¥©§¦¨¤¤¤¤
iE`x `Edd algdW ,dlrn lW cFaM̈¤©§¨¤©¥¤©¨
iaEWg Ebdp oke ,FA zFQklE Fqxtl§¨§§©§¥¨££¥

.ilSd lr Fqxtl zFO`d̈ª§¨§©©§¦
íàå`xTi ,mNM mialgl mW didi §¦¦§¤¥©£¨¦ª¨¦¨¥

oOXd `EdW xEarA oM algd©¥¤¥©£¤©ª¨
itA FiEPM `Ed oke ,xUAd on cxtPd©¦§¨¦©¨¨§¥¦§¦

xiMf` xW`M raHd inkgb oNdl) ©§¥©¤©©£¤©§¦§©¨

(h.h dxez

)(è.äìò.dlFr mWl,äMà Ÿ¨§¥¨¦¥
mWl hgFW `di EPhgWIWM§¤¦§£¤§¥¥§¥

.W` oFWl dX` lke ,W`d,çBçéðzgp ¨¥§¨¦¤§¥¦©©©
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מנחה  עֹולה, ּבקרּבנֹות רק - ּכמעט - זה ּבּטּוי מצינּו ּגם ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלכן
אּלּו ּבקרּבנֹות ּכי ותֹודה. אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות ולא ְְְְְְְְִִֵַָָָָָָָָֹּוׁשלמים,
אׁשם  חּטאת, ּבקרּבנֹות משא"כ ּכלל, לעצמֹו ּתֹועלת לאדם ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָָאין

נֹועדּו ואׁשם חּטאת קרּבנֹות לעצמֹו. ּתֹועלת לאדם יׁש ְְְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָָָותֹודה
על  לה' ּכהֹודאה מׁשּמׁש ּתֹודה וקרּבן האדם, חטאי על ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָלכּפר
להֹודֹות. האדם ׁשל טבעית חֹובה ׁשּזֹוהי לאדם, ׁשעׂשה ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהּנס

(é)íéfòä-ïî Bà íéáNkä-ïî Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−
:epáéø÷é íéîz øëæ äìòì§Ÿ¨®¨¨¬¨¦−©§¦¤«

i"yx£Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â∑ ראׁשֹון ענין על מֹוסיף .ו"ו ¿ƒƒ«…ְִִִַָָ
הפסיק  ּפרׁשה ולּמה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן ? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ÌÈfÚ‰ŒÔÓ.לפרׁשה  B‡ ÌÈ·Nk‰ŒÔÓ Ô‡v‰ŒÔÓ∑ ְָָָƒ«…ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒ
לחֹולה  לזקן, ּפרט מעּוטין, ג' אּלּו .ולמזהם הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

Èaי  ÔÓ B‡ ‡i¯n‡ ÔÓ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈ƒƒ¿«»ƒ¿≈
:d·¯˜È ÌÈÏL ¯Îc ‡˙ÏÚÏ ‡iÊÚƒ«»«¬»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mc` ipA iUrOW xEarA iM ,mdÄ¤¦©£¤©£¥§¥¨¨
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gix dX` `N` midl` `le l` `lŸ¥§Ÿ¡Ÿ¦¤¨¦¤¥©
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adlA dlr f`e ,'d dX` lr oFvxl§¨©¦¥§¨¨¨§©©
'de ,x`anE Wxtn oiprd dPde .gAfOd©¦§¥©§¦¥¨¦§¨§Ÿ¨§Ÿ¨©
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(àé)ýåýé éðôì äðôö çaænä Cøé ìò Búà èçLå§¨©̧Ÿ¹©´¤¤̄©¦§¥²©¨−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®
:áéáñ çaænä-ìò Bîc-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤¨²©©¦§¥−©¨¦«
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ּבּבהמה  וזכרּות ּתּמּות ּובעּזים", ּבּכׂשבים ּבּבקר ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָזכר
אבר? מחּסר אף יכֹול ּבעֹופֹות; וזכרּות ּתּמּות ְְְְֵֵַַַָָָָֻואין

העֹוף" "מן לֹומר: ולא ּגדֹולים ∑ÌÈ¯z.ּתלמּוד ְִַַָ…ƒְְִֹ
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‰Bi‰ ÈaŒÔÓ B‡∑ הּצהּוב לתחּלת ׁשּבזה ּפרט ƒ¿≈«»ְְִִִֶֶַַָָ

וקטן  יֹונה ּבני אצל הּוא ׁשּגדֹול ּפסּול, ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָוׁשּבזה,
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:çaænä øé÷ ìò Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

˜„Ìיא  ‡etˆ ‡Áa„Ó„ ‡cˆ ÏÚ d˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»≈«ƒ»¿«¿¿»ƒ»√»
ÏÚ dÓc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

da¯zיב  ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙ÈÂ È‰B¯·‡Ï d˙È ‚lÙÈÂƒ«≈»≈¿≈»ƒ¿»≈≈¿»«¿≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ÔB‰˙È ‡‰k ¯cÒÈÂ¿«¿««¬»»¿«»«»ƒ«∆»»

:‡Áa„Ó ÏÚ Ècƒ««¿¿»

È˙יג  ‡‰k ·¯˜ÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ ‡iÚ¯Îe ‡e‚Â¿«»¿»«»¿«≈¿«»ƒ»≈«¬»»
Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ ‡Ïk…»¿«≈¿«¿¿»¬»»À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

ÈÈיד  Ì„˜ da¯˜ ‡˙ÏÚ ‡ÙBÚ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»¬»»À¿»≈√»¿»
˙È ‰BÈ Èa ÔÓ B‡ ‡iÈÙL ÔÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»»

:da¯À̃¿»≈

È˙טו  ˜BÏÓÈÂ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k d·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿ƒ¿»
Ï˙k ÏÚ dÓ„ ÈˆÓzÈÂ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dLÈ≈̄≈¿«≈¿«¿¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«…∆

:‡Áa„Ó«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

:xnFl siqFde .dvxpeçaænä Cøé ìò §¦§¨§¦©©¤¤©¦§¥©
'ä éðôì äðôö(`i wEqR)iptl iM x`al , ¨Ÿ¨¦§¥¨§¨¥¦¦§¥

xwAd oaA aEzMW 'd(d wEqtA)Kxi `Ed ¤¨§¤©¨¨§¨¤¤
.FCv ,gAfOd Kxi WExtE .oFtSA gAfOd©¦§¥©©¨¥¤¤©¦§¥¦
gAfOd WaM iM cOl ,oFtSA `Ede§©¨¦¥¦¤¤©¦§¥©
:odA xn`PW gAfOd ipR mWe ,mFxCA©¨§¨§¥©¦§¥©¤¤¡©¨¤

gAfOd ipR l` 'd iptl(f e oNdl)mrhe . ¦§¥¤§¥©¦§¥©§©¨§©©
.iYWxR xaM oFtSA `idW dhigXd©§¦¨¤¦©¨§¨¥©§¦

øîàå:mzq,áéáñ çaænä ìò`Ed iM §¨©§¨©©¦§¥©¨¦¦
xMfPd gAfOd(d wEqtA)gzR xW` ©¦§¥©©¦§¨§¨£¤¤©

xaMW ,hiWtde xiMfd `le ,crFn ldŸ̀¤¥§Ÿ¦§¦§¦§¦¤§©
xMfd(e wEqtA):xn`e ,,íúBà ïäkä Cøòå ª§©§¨§¨©§¨©©Ÿ¥¨

iYWxRW FnM cg` odkA iC iM cOll§©¥¦©§Ÿ¥¤¨§¤¥©§¦
(e wEqR lirl),FGn Ff zFcnl zFIWxRd iM , §¥¨¦©¨¨¦§¥¦

`A x`ai zg`A xqgIX dn.zxgai dxez ©¤¤§©§©©§¨¥¨©¤¤
.äðBiä éða ïî Bà íéøzä ïî (ãé)¦©Ÿ¦¦§¥©¨
dN`d mipiOd ipWA aEzMd xgÄ©©¨¦§¥©¦¦¨¥¤
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xwie`פ zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c ipy meil inei xeriy
i"yx£B·È¯˜‰Â∑ אחת ּפרידה ‰Ô‰k.יביא אפּלּו ¿ƒ¿ƒְֲִִִַַָָ«…≈

˜ÏÓe∑ּבעצמֹו אּלא ּבכלי, מליקה קֹוצץ אין ּכהן; ׁשל »«ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
הערף  מּמּול לּסימנין ּבצּפרנֹו ׁשּמּגיע עד מפרקת וחֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

„BÓ.וקֹוצצן  ‰ˆÓÂ∑,"אּפים "מיץ ל)לׁשֹון "ּכיֿ(משלי ְְָ¿ƒ¿»»ְִִִַַ
הּמץ" טז)אפס הּמזּבח (ישעיה קיר על הּׁשחיטה ּבית ּכֹובׁש . ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָ

ויֹורד  מתמּצה ÓÂˆ‰.והּדם ¯ÈË˜‰Â ˜ÏÓe∑ אפׁשר ְְְִֵֶַַָ»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ְֶָ
ּכן  אּלא,לֹומר מֹוצה?! הּוא מקטיר, ׁשהּוא מאחר ? ְִֵֵֶֶֶַַַַָ

אף  וכּו', ּבעצמֹו והּגּוף ּבעצמֹו הראׁש - הקטרה ְְְְְְְַַַַַַָָָֹמה
ּכן  הּוא מליקה מסרס מקרא, ׁשל ּופׁשּוטֹו ּומלק . : ְְְְִִֵֶַָָָָֹ

ּכבר  ּדמֹו" "ונמצה הקטרה, וקדם  .והקטיר, ְְְְְְְִִִֶַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr fi wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

cxFie dSnzn mCd©¨¦§©¤§¥

הּמזּבח" קיר על ּדמֹו "ונמצה הּפסּוק טו)על רׁש"י (א, אֹומר ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ
מתמּצה  והּדם הּמזּבח, קיר על הּׁשחיטה ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ"ּכֹובׁש

ְֵויֹורד".
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְֲִֵֵֶֶֶַָיׁש

הרמּב"ן ּדברי ט)ידּועים א, הּקרּבנֹות (פרשתנו עבֹודת ׁשּתכן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ
וראּוי  ּובנפׁשֹו, ּבגּופֹו לאלקיו חטא "ּכי האדם ׁשּיחׁשב ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹהּוא
מּמּנּו ׁשּלקח הּבֹורא חסד לּולא ּגּופֹו, ויּׂשרף ּדמֹו ׁשּיּׁשפ ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלֹו

כּו'". נפׁש ּתחת נפׁש ּדמֹו, ּתחת ּדמֹו כּו' ְֶֶֶֶַַַַָָָּתמּורה
החסידּות ּבתֹורת ד"ה ּומבאר מאמר תש"ט, המאמרים ספר (ראה ְְֲִַַָֹ

ועוד) ב. פרק סחרה טוב כי ודמֹוטעמה חלּבֹו את ׁשּמקריבין ְְְְִִֶֶֶֶַָּדזה
האדם  חטאי על הּכּפרה ּכי הּוא הּמזּבח, על הּקרּבן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשל

ׁשּבמקֹום  להּקּב"ה, עצמֹו מקריב ׁשהאדם על־ידי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּגיעה
הּתענּוג  - "חלּבֹו" את יקריב הּזה, עֹולם מעניני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָלהתעּנג
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשקּוע ׁשּיהיה ּובמקֹום הּקּב"ה, לעבֹודת ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלֹו,
הּדמים", "רתיחת והינּו ּדמֹו, את יקריב הּזה, עֹולם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבעניני

הּבֹורא. ּבעבֹודת רק ּתהיה ׁשּלֹו ׁשההתלהבּות ,יתּבר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלֹו
עֹולה, קרּבן עבֹודֹות ּבסּיּום ּכאן רׁש"י ׁשּכֹותב מה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָוזהּו
את  ׁש'ּכֹובׁש' על־ידי היא הּקרּבן על־ידי הּבאה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּכּפרה
ההתלהבּות  ׁשּכל ויֹורד", מתמּצה ו"הּדם ׁשּלֹו, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּתענּוג
ּומֹוציאֹו "סֹוחטֹו" הּוא הרי הּזה, עֹולם ּבעניני ׁשּלֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָוהּתענּוג

.יתּבר לֹו ְְִִֵַָּומקריבֹו

(æè)éìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäåìöà dúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈¥³¤
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷ çaænä©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤

i"yx£B˙‡¯Ó∑ הּזפק מקֹום וזה ∑d˙ˆa.הרעי, À¿»ְְְִֶֶֶַָ¿…»»
"ּכי  ּכמֹו: הּמאּוס, ּדבר לׁשֹון ו"נֹוצה" מעיה. ּבני ְְְְִִֵֵֶַָָָָָעם
"ּבאּוכליּה", אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו ּגםֿנעּו", ְְְְְְִֵֵֶֶַָָנצּו
'נֹוטל  ׁשאמר: חנן, ּבן יֹוסי אּבא ׁשל מדרׁשֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוזהּו
אמרּו: זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו עמֹו'. הּקרקבן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻאת
עם  ונֹוטלּה ארּבה, ּכמֹו ּבסּכין הּזפק סביב ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻקֹודר
אֹוכלת  ׁשאינּה ּבהמה, ּבעֹולת העֹור. ׁשעל ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנֹוצה

ירחץ  והּכרעים "והּקרב נאמר: ּבעליה, ּבאבּוס ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
נאמר: הּגזל, מן ׁשּנּזֹון ּבעֹוף, והקטיר". ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמים

הּגזל  מן ׁשאכלּו הּמעים, את "והׁשלי".Ïˆ‡ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ≈∆
‰Ó„˜ ÁaÊn‰∑ ׁשל ‡ÌB˜ÓŒÏ.ּכבׁשּבמזרחֹו «ƒ¿≈«≈¿»ְְִֶֶֶָ∆¿

ÔLc‰∑,ּבקר ּבכל הּדׁשן ּתרּומת ׁשם ׁשּנֹותנין מקֹום «»∆ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹ
נבלעים  וכּלם והּמנֹורה, הּפנימי מזּבח ׁשם ודּׁשּון ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֻ

.ּבמקֹומן  ְִָ

ËÒÏ¯טז  d˙È ÈÓ¯ÈÂ dÏÎ‡a d˜ÙÊ ˙È ÈcÚÈÂ¿∆¿≈»¿»≈¿À¿≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿«
:‡ÓË˜ ÔÈ„LBÓc ¯˙‡Ï ‡Óe„˜ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ»«¬«¿¿ƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

).çaænä ìà ïäkä Báéø÷äå (åè§¦§¦©Ÿ¥¤©¦§¥©
,d`lrd `id FGd daxwdd©©§¨¨©¦©£¨¨
wlni mWe gAfOd l` sFrd dlrIW¤©£¤¨¤©¦§¥©§¨¦§Ÿ
FW`xA `N` Dpi` dwilOdW ,FzF`¤©§¦¨¥¨¤¨§Ÿ

EWxC df ipRnE .gAfn lW(.dq migaf) ¤¦§¥©¦§¥¤¨§§¨¦

:ïäkäaxw xGdW aNd lr dlFr ike ©Ÿ¥§¦¤©©¥¤©¨¨¥
xn`p dOl oM m` ,gAfn iAblïäkä §©¥¦§¥©¦¥¨¨¤¡©©Ÿ¥

,÷ìîe`N` dwilOd `dY `NW cOln ¨©§©¥¤Ÿ§¥©§¦¨¤¨
.odM lW FnvrA§©§¤Ÿ¥

.äöîðå øéè÷äå ÷ìîexnFl xWt` ¨©§¦§¦§¦§¨¤§¨©
`EdW xg`n ,oM`Ed xihwn ¥¥©©¤©§¦

FnvrA W`xd dxhwd dn `N` ,dvFn¤¤¨©©§¨¨¨Ÿ§©§
W`xd dwiln s` ,FnvrA sEBde§©§©§©§¦¨¨Ÿ
lW FhEWtE .FnvrA sEBde FnvrA§©§§©§©§§¤

mcwe ,xihwde wlnE ,`Ed qxqn `xwn¦§¨§Ÿ¨¨©§¦§¦§Ÿ¤
.i"Xx oFWl .xaM FnC dvnpe dxhwd©§¨¨§¦§¨¨§¨§©¦

àìåW`xd z` wlnIW xnFl okYi §Ÿ¦¨¥©¤¦§Ÿ¤¨Ÿ
mC dvnpe oM ixg`e EPxihwie§©§¦¤§©£¥¥§¦§¨©
,FzF` xihwde gAfOd xiT lr sEBd©©¦©¦§¥©§¦§¦
mEWA mlFrl oiaxw mixa` oi`W itl§¦¤¥£¨¦§¥¦§¨§
iM ,minC z`vxd xg`l `N` oAxẅ§¨¤¨§©©©§¨©¨¦¦
.zFpAxTd lkA xRki WtPA `Ed mCd©¨©¤¤§©¥§¨©¨§¨
`N` aEzMd `A `NW oM EWxC KkitlE§¦¨¨§¥¤Ÿ¨©¨¤¨
`dIW ,dxhwdl dwiln WiTdl§©¦§¦¨§©§¨¨¤§¥
.FnvrA sEBde FnvrA W`xd mdipWA¦§¥¤¨Ÿ§©§§©§©§

ìáà,`xwn lW FhEWRúà ÷ìîe £¨§¤¦§¨¨©¤
BLàølr cOli ,gAfOd xihwdl Ÿ§©§¦©¦§¥©§©¥©

W`xd xihwdl didYW dwilOd©§¦¨¤¦§¤§©§¦¨Ÿ

xn`W FnM ,sEBd xihwi xW`M(fi wEqR) ©£¤©§¦©§¤¨©¨

aEzMd KxC iM ,odMd FzF` xihwde§¦§¦©Ÿ¥¦¤¤©¨
iYWxRW FnM ,oM xnFl zFpAxTd lkA§¨©¨§¨©¥§¤¥©§¦

(e wEqR lirl)xn` la` .dlrd igzpA §¥¨§¦§¥¨Ÿ¨£¨¨©
o`kA(fi wEqtA)`le ,odMd FzF` xihwde : §¨§¨§¦§¦©Ÿ¥§Ÿ

zFxhwd iYW iM ,lMd z` xihwde xn`̈©§¦§¦¤©Ÿ¦§¥©§¨
rQWe d`xOd xiqie ,W`xd xihwi ,od¥©§¦¨Ÿ§¨¦©ª§¨§¦©
EpipXW FnM ,sEBd xihwie ,FzF`§©§¦©§¤¨¦

migafA(dp).fh dxez ¦§¨¦
).dúöBða Búàøî úà øéñäå (æè§¥¦¤ª§¨§¨¨

,DzvFpA .wtGd df irxd mFwn§¨§¦¤©¤¤§¨¨
,qE`n xaC oFWl dvFpe ,dirn ipA mr¦§¥¥¤¨§¨§¨¨¨

Erp mB Evp iM oke(eh c dki`)mBxYW Edfe . §¥¦¨©¨¥¨§¤¤¦§¥
lW FWxcn Edfe .DilkE`A qElwp ª̀§§§§¥§¤¦§¨¤



פי `xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c ipy meil inei xeriy

(æé)ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá Búà òqLå§¦©̧Ÿ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
àeä äìò Làä-ìò øLà íéöòä-ìò äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

ñ :ýåýéì ççéð çéø äMà¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ÚqLÂ∑ אֹומר הּוא וכן ּבּיד; אּלא ׁשּסּוע אין ¿ƒ«ְִֵֵֵֶַַָָ

הּגדי" ּכׁשּסע "ויׁשּסעהּו עם ∑·ÂÈÙÎ.ּבׁשמׁשֹון: ְְְְְְִִֵַַַַַƒ¿»»ִ
נֹוצתֹו ּכנפי למרט צרי אינֹו נֹוצה ∑·ÂÈÙÎ.ּכנפיו; ְְְִִֵֵַָָָָֹƒ¿»»ָ

הדי  ל אין והלא ּכנפים מּמׁש. ׁשל רע ריח ׁשּמריח ֹוט ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
הּכתּוב: אמר ולּמה עליו. קצה נפׁשֹו ואין ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָנׂשרפים

ּבקרּבנֹו ּומהּדר ׂשבע הּמזּבח ׁשּיהא ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ"והקטיר"?
עני  ÏÈc·È.ׁשל ‡Ï∑ לׁשּתי לגמרי מפרקֹו אינֹו ִֶָ…«¿ƒְְְְְִֵֵֵַָ

ניחח", "ריח ּבעֹוף: נאמר מּגּבֹו. קֹורעֹו אּלא ְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָֹחתיכֹות,
הּמרּבה  'אחד :ל לֹומר ניחֹוח". "ריח ּבּבהמה: ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָונאמר

לּׁשמים' לּבֹו את ׁשּיכּון ּובלבד הּממעיט, .ואחד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz glya t"y zgiy)

ניחֹוח ריח ּבּבהמה ונאמר ניחֹוח, ריח ּבעֹוף (רש"י נאמר ְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
יז) א,

ּבהמה: מקּדים ּבהמׁש ואּלּו עֹוף, מקּדים ּכאן לׁשאל: ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹיׁש
ׁשוים ּובהמה ׁשעֹוף לֹומר, ויׁש הּממעיט". . . ,מּמׁש"הּמרּבה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מעלה: יׁש אחד ּבכל ּכי הּכּונה, מּצד רק מקריבים עֹוףלא – ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

קרב). לא העֹור ּבהמה, (ּבעֹולת הּנֹוצה מּצד ּבהמהּגם – ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹ
מסּימת  ׁשּמּבחינה להדּגיׁש ּכדי עֹוף, הקּדים לכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּגדלּה.

לעֹוף הּואּדוקא ׁשּׁשוה מנחה, קרּבן הׁשמיט (ולכן ה'מרּבה' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּכּונה). מּצד רק ְְִֵַַַַַָָָולּבהמה

á(à)úìñ ýåýéì äçðî ïaø÷ áéø÷ú-ék Lôðå§¤À¤¦«©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤
:äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò ÷öéå Bðaø÷ äéäé¦«§¤´¨§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«

i"yx£·È¯˜˙ Èk LÙÂ∑ ּבכל "נפׁש" נאמר לא ¿∆∆ƒ«¿ƒְֱֶֶֶַָֹ
להתנּדב  ּדרּכֹו מי ּבמנחה; אּלא נדבה, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָקרּבנֹות

עליו  אני מעלה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אמר עני. ְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָמנחה?
נפׁשֹו הקריב ˜¯Ba.ּכאּלּו ‰È‰È ˙ÏÒ∑ האֹומר: ְְְִִִַ…∆ƒ¿∆»¿»ֵָ

d˙Èיז  ˜qÈÂ L¯ÙÈ ‡Ï È‰BÙ„‚a d˙È ˜¯ÙÈÂƒ»≈»≈¿«¿ƒ»«¿≈¿«≈»≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k«¬»¿«¿¿»«»«»ƒ«∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ¬»»À¿»¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

ÈÈא  Ì„˜ ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜È È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»√»¿»
ÔzÈÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ˜È¯ÈÂ da¯˜ È‰È ‡zÏÒÀ¿»¿≈À¿»≈ƒƒ¬«ƒ¿»¿ƒ≈

:‡z·Ï dÏÚ¬«¿À¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

opg oA iqFi `A`(o`M mipdM zxFY)xn`W ©¨¦¤¨¨©Ÿ£¦¨¤¨©
Exn` EpizFAxe .DOr oawxTd z` lhFp¥¥©ª§§¨¦¨§©¥¨§

(:dq migaf)oirM oiMqA wtGd z` xcFw : §¨¦¥¤©¤¤§©¦§¥
.i"Xx oFWl .dvFPd mr FlhFpe dAx £̀ª¨§§¦©¨§©¦

epðéàåmFwn mEWA dvFp oi`W ,oFkp §¥¤¨¤¥¨§¨
Evp iM oke ,WOn dvFp `N ¤̀¨¨©¨§¥¦¨
stFrl dvFp ElrdW xn`i ,Erp mB©¨Ÿ©¤¤¡¨§¥
`NW mW ErEpi mbe dlFBd l` mnFwOn¦§¨¤©¨§©¨¨¤Ÿ

`vY `vp iM :EdFnke .gFpn E`vndInxi) ¨§¨©§¨¦¨Ÿ¥¥¦§¦¨

(h gn:FA xn` inlWExid mBxznde .§©§©§¥©§©§¦¨©
:on F`Ur ,Elhlhi s` EhhFwzi ix`̈¦¦§¨©§©§§£¨¦

miWp` EvPi iM(`i dk mixaC)iM xn`i , ¦¦¨£¨¦§¨¦Ÿ©¦
dmdn miccFpe miOrd lkA miSp m ¥¦¦§¨¨©¦§§¦¥¤

.WxR dtie .mkFzA xEbl EtiqFi `le§Ÿ¦¨§¨§¨¤¥¥

.axd ixacA `vOi `l dvFp oFWl la £̀¨§¨Ÿ¦¨¥§¦§¥¨©
BLøãîelHl KixvdW iqFi `A` lW ¦§¨¤©¨¦¤¦§¦¦Ÿ

ipRn ,DOr oawxTd s ©̀©ª§§¨¦¨¦§¥
ilM oawxTd mr hWEde wtGdW¤©¤¤§©¥¤¦©ª§§¨§¥
oawxTA iM ,Fz`xn llkA lMd lk`Od©©£¨©Ÿ¦§¨ª§¨¦©ª§§¨
llM iqFi `A` wlg `le .irxd dUri¥¨¤¨§¦§Ÿ¨©©¨¦§¨
mr EPlhi `Ow `PY xn`X dn lr©©¤¨©©¨©¨¦§¤¦
zkQnA dpWOA EpipW ixdW ,dvFPd©¨¤£¥¨¦©¦§¨§©¤¤

iXW wxR migaf(dp migaf)sEBl Fl `A : §¨¦¤¤¦¦§¨¦¨©

z`e dvFPd z`e d`xOd z` xiqde§¥¦¥©ª§¨§¥©¨§¥
mkilWde DOr mi`vFId mirn ipA§¥¥©¦©§¦¦¨§¦§¦¨
iqFi `A` zpWn Ff dpWnE ,oWCd zial§¥©¤¤¦§¨¦§©©¨¦

.dvFp ipzwe ,`id¦§¨¨¥¨
úòãåFpi`W minkg zrcM qElwp` §©©ª§§§©©£¨¦¤¥

mr FzvFpA wtGd wx xiqn¥¦©©¤¤§¨¦
itlE .d`xOd `EdW FA qEpMd lk`d̈Ÿ¤©¨¤©ª§¨§¦
z` FA xiqnE wtGA qtFY odMdW¤©Ÿ¥¥©¤¤¥¦¥
,DilkE`A Diwtf zi :xn` d`xOd©ª§¨¨©©§¨¥§§¥
DilkE` iM ,DiwtfA DilkE` `Ed EN`M§¦§¥¦§¨¥¦§¥
,DzvFp mEBxY DiwtfE ,Fz`xn mEBxY©§ª§¨§¨¥©§¨¨
`EdW d`xOd xiqIW xn` aEzMdW¤©¨¨©¤¨¦©ª§¨¤
wtGd lhFPW ,dilrW DzvFpA lk`d̈Ÿ¤§¨¨¤¨¤¨¤¥©¤¤

.eilrW dvFPaE FxFrA§©¨¤¨¨
CëåqElwp` xn`(`k bk zFnW)ix` : §¨¨©ª§§§£¥

ixard itkE ,Dixnin inWa¦§¦¥§¥§¦¨¦§¦
Ktd la` ,DixninA inW ix` xn`iŸ©£¥§¦§¥§¥£¨¨©
mBxze .FA rcIW xaC Kxvl FnEBxY©§§Ÿ¤¨¨¤¨©§¦§¥

zFzFard iYW zFvw iYW z`egk mW) §¥§¥§§¥¨£¨

(dklrC olicb oiYxY zie :KERdA oM¥§¦§¨©§¥§¦¨§©
.miAx oke ,idFxhq oixYfi dxez §¥¦§¦§¥©¦

.åéôðëá (æé)hxnl Kixv Fpi` ,eitpM mr ¦§¨¨¦§¨¨¥¨¦¦§Ÿ
oFWl .WOn dvFp ,eitpM .FzvFp itpM©§¥¨§¨¨¨©¨§

xiMfi `l oM m`W ,oFkp EPpi`e .i"Xx©¦§¥¤¨¤¦¥Ÿ©§¦
m` ,FzF` rQWi mFwn df i`n aEzMd©¨¦¥¤¨§©©¦
rQWe FWExR la` .FABn F` eiptNn¦§¨¨¦©£¨¥§¦©
z"iA z"iAd iM ,eitpM mFwnA FzF`¦§§¨¨¦©¥¥
.dcVA F` ,ziAA ,oFx`A Lxn`M ,ilMd©§¦§¨§§¨¨©©¦©¨¤

ïéàålkM `Ed la` ,dvFp eitpM §¥§¨¨¨£¨§¨
lM xFRv lM :aEzMAW mitpMd©§¨©¦¤©¨Ÿ¦¨

spM(ci f ziW`xA)onizl eitpM Wxti ,aFI`) ¨¨§¥¦¦§Ÿ§¨¨§¥¨¦

(ek hlFlirn spkA :oke ,(fk eh `Îl`EnW). §¥¦§©§¦§¥

sEB lr xW` xrVd `Ed dvFpe§¨©¥¨£¤©
aEzMW oiprM ,zFtFrd:(b fi l`wfgi)WPdx ¨§¦§¨¤¨§¤§¥©¤¤

`ln xa`d Kx` mitpMd lFcB lFcBd©¨§©§¨©¦¤¤¨¥¤¨¥
EpipW oke .dvFPd(b ` zFxdh)mitpMd : ©¨§¥¨¦¨¢©§¨©¦

,zFtxhvnE zF`OhnE zF`nh dvFPde§©¨§¥§©§¦§¨§
Exn`e(eh fi ixg` mipdM zxFY)mhxgl hxR : §¨§©Ÿ£¦©£¥§¨©©§Ÿ

.dvFPle mitpMle mipxRSle` dxez §©¦¨§©¦§©§¨©¦§©¨
.dàéáäå ïúðå ÷öéå (á-à)cOln §¨©§¨©¤¡¦¨§©¥

.xfA dxWM dlilaE dwivIW¤§¦¨§¦¨§¥¨§¨
.õî÷å íéðäkäzevn Kli`e dvinTn ©Ÿ£¦§¨©¦§¦¨¨¥¨¦§©

.i"Xx oFWl .dPdM§ª¨§©¦
éøöåCdPdM zevn oi`W x`aPW §¨¦¤§¨¥¤¥¦§©§ª¨

ixdW ,dvinTA zlgzn©§¤¤©§¦¨¤£¥
dlEqR `ide dvinTl zncFw dWBd©¨¨¤¤©§¦¨§¦§¨
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ׁשהיא  סלת, מנחת מביא סתם, מנחה", עלי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ"הרי

ׁשּבּמנחֹות  ּכמֹוהראׁשֹונה סלת, ּכׁשהיא ונקמצת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹ
מנחֹות, מיני חמּׁשה ּכאן ׁשּנאמרּו לפי ּבענין. ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹׁשּמפרׁש
קרּויה  לכ מּזֹו, חּוץ קמיצה קדם אפּויֹות ּבאֹות ְְְְֲִִֶָָָָָֹֻוכּלן

סלת" החּטין,∑ÏÒ˙."מנחת מן אּלא "סלת" אין ְִֶַֹ…∆ִִִֵֶֶַָֹ
מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ואין חּטין", "סלת ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:
לכל  עּׂשרֹון למנחה", . . סלת "ועּׂשרֹון ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָֹׁשּנאמר:

ÔÓL.מנחה  ‰ÈÏÚ ˜ˆÈÂ∑ּכּלּה ÈÏÚ‰.על Ô˙Â ְִָ¿»«»∆»∆∆ַָֻ¿»«»∆»
‰·Ï∑ לצד עליה לבֹונה קמץ מּניח מקצתּה; על ¿…»ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ

רּבּוי אחד  אחר רּבּוי ׁשאין ּכן? לֹומר ראית ּומה . ִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אּלא  מּפני ּבּתֹורה, ּכּלּה, על ׁשמן אחר: ּדבר למעט. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

"מּסלּתּה ׁשּנאמר: ּכמֹו עּמּה, ונקמץ עּמּה נבלל ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשהּוא
עּמּהּומּׁשמנּה" נבללת ׁשאינּה מקצתּה על ּולבֹונה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּלאחר  לבנתּה", ּכל "על ׁשּנאמר: עּמּה, נקמצת ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹולא
ּומקטירּה ּומעליה ּכּלּה הּלבֹונה את מלּקט .ׁשּקמץ, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

d‡È·‰Â .Ô˙Â .˜ˆÈÂ∑ ּובלילה ׁשּיציקה מלּמד ¿»«¿»«∆¡ƒ»ְְְִִֵֶַָָ
ּבזר  .ּכׁשרים ְְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr ak zegiy ihewl)

מנחה קרּבן תקריב ּכי א)ונפׁש ׁשהּיחיד (ב, מל ּמד קרּבן, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
עצים כהנים)מתנּדב 'מכׁשירי (תורת הם עצים הרי לׁשאל, יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַֹ

האדם  חׁש מּמׁש ּבקרּבן ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן. ולא ְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָָָֹקרּבן',
אין  ולכן לה'), ניחֹוח (ריח חׁשּובה ּפעּלה ׁשעׂשה מּכ ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻסּפּוק

מּמׁש, קרּבן ׁשאינֹו עצים, קרּבן א מלאה. התּבּטלּות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבֹו
נמצא, מלאה. היא והתּבּטלּותֹו לאדם, סּפּוק ּגֹורם ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָאינֹו

עצמֹו. מהּקרּבן יֹותר נעלה ׁשּבעצים ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשה'קרּבן'

(á)àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà dàéáäå¤«¡¦À̈¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿ
øéè÷äå dúðáì-ìk ìò dðîMîe dzìqî Böî÷ª§À¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧
ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£ıÓ˜Â ÌÈ‰k‰∑ ּכהּנה מצות ואיל .מּקמיצה «…¬ƒ¿»«ְְְְִִִֵַָָָֻ

ÌMÓ ıÓ˜Â∑,ללּמד עֹומדֹות, הּזר ׁשרגלי מּמקֹום ¿»«ƒ»ְְְְִֵֶֶַַַָָ
ּבאחתֿ אף ּבעזרה, מקֹום ּבכל ּכׁשרה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָׁשהּקמיצה

יׂשראל  רגלי ּדריסת מקֹום ׁשל אּמה ÏÓ‡.עׂשרה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ¿…
BˆÓ˜∑ ּומבצּבץ מברץ, צד?יכֹול לכל ויֹוצא À¿ְְְְְֵֵַַָָָֹ

ּבקמצֹו", מּמּנּו "והרים אחר: ּבמקֹום ְְְְְִִֵֵֶַַַָֻּתלמּודֿלֹומר
"ּבקמצֹו", אי הּקמץ. ּׁשּבתֹו מה אּלא ּכׁשר יהא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻלא
חֹופה  ּכיצד? הא "מלא". ּתלמּודֿלֹומר: חסר? ְְֵֵֶַַַָָָֹיכֹול

ידֹו ּפס על אצּבעֹותיו ּבמׁשמע ׁשלׁש "קמץ" וזהּו , ְְְְְֶֶֶַַַַָָָֹֹ
העברית  d˙·ÏŒÏk.לׁשֹון ÏÚ∑,הּלבֹונה ּכל לבד ְִִָָ«»¿…»»ְְַַָָ

מלא  הּקמץ ÈË˜‰Â¯.יהא d˙·Ï∑ הּלבֹונה אף ְֵֵֶַָֹ¿…»»¿ƒ¿ƒְַַָ
dÓMÓe.ּבהקטרה  dzÏqÓ BˆÓ˜ ‡ÏÓ∑ אם הא, ְְַָָ¿…À¿ƒ»¿»ƒ«¿»ִָ

קרט  אֹו מלח ּגרּגר ּבידֹו ועלה ּפסּולה קמץ .לבֹונה, ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹ
d˙¯kÊ‡∑ העֹול הּמנחה,הּקמץ זכרֹון הּוא לגבּה ה «¿»»»ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ

רּוח  ּולנחת לטֹובה ּבעליה נזּכר .ׁשּבֹו ְְְְִֶֶַַַָָָָ

(â)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
ñ :ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï∑ּבראׁש חלק נֹוטל ּגדֹול ּכהן ¿«¬…¿»»ְֵֵֵֶָֹֹ
ּבמחלקת ׁשּלא  וההדיֹוט ˜„ÌÈL.ּבמחלקת, L„˜∑ ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַֹֹֹ…∆»»ƒ

להם  ‰'.היא ÈM‡Ó∑ אּלא ּבּה, חלק להם אין ִֶָ≈ƒ≈ֵֵֶֶֶָָָ
האּׁשים לאחר  .מּתנֹות ְְִִַַַָ

ıBÓ˜ÈÂב  ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿
Ïk ÏÚ dÁLnÓe dzÏqÓ dˆÓ˜ ÈÏÓ ÔnzÓƒ«»¿≈À¿≈ƒÀ¿«ƒƒ¿««»
‡Áa„ÓÏ dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ dz·Ï¿À¿«¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«¿«¿¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B·ÏÂג  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xn`W FnM ,xfA(g wEqR oNdl)Daixwde : §¨§¤¨©§©¨¨§¦§¦¨
xg`e ,gAfOd l` DWiBde odMd l ¤̀©Ÿ¥§¦¦¨¤©¦§¥©§©©

DzxMf` z` odMd mixde :KM(h wEqR) ¨§¥¦©Ÿ¥¤©§¨¨¨¨

DWiBn `Ed odMdW ixd ,unTd `EdW¤©Ÿ¤£¥¤©Ÿ¥©¦¨
zinFxC ziaxrn oxwl gAfOd l ¤̀©¦§¥©§¤¤©£¨¦§¦

.unFw KM xg`e§©©¨¥
CëåEpipW(.el oiWECw)zFkinQd : §¨¨¦¦¦©§¦

zFvinTde zFWBdde zFtEpYde§©§§©©¨§©§¦

,miWpA zFbdFp oi`e miWp`A zFbdFp£©£¨¦§¥£§¨¦
zxFY z`f aizkC ,zFWBd :Exn`e§¨§©¨¦§¦Ÿ©

oxd` ipA DzF` axwd dgpOde oNdl) ©¦§¨©§¥¨§¥©£Ÿ§©¨

(fipaA dWBdd oM m` ,oxd` zFpA `le ,§Ÿ§©£Ÿ¦¥©©¨¨¦§¥
.`id oxd ©̀£Ÿ¦

ìáàExn`X dn(.h zFgpn)dvinTn : £¨©¤¨§§¨¦§¦¨
iM mzpEM ,dPdM zevn Kli`ë¥¨¦§©§ª¨©¨¨¨¦
Kli`e dGd wEqRA daEzMd Ff dvinTn¦§¦¨©§¨©¨©¤¨¥¨

miCwdW mixacA `l ,dPdM zevn¦§©§ª¨Ÿ¦§¨¦¤¦§¦
dWxtA ixdW ,dvinwl o`kA aEzMd©¨§¨¦§¦¨¤£¥§¨¨¨

l zpizpE dwivi xiMfd Ffd`ade dpFa ¦§¦§¦¨§¦©§¨©£¨¨
o`M dxMfd `le ,dvinwE odMd l ¤̀©Ÿ¥§¦¨§Ÿª§§¨¨
oixEn`d lMW `vnp .gAfOd l` dWBd©¨¨¤©¦§¥©¦§¨¤¨¨£¦
mdW ,xfA oixWM dvinw mcw o`M̈Ÿ¤§¦¨§¥¦§¨¤¥

.d`ade dlilaE dwivib dxez §¦¨§¦¨©£¨¨



פג `xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'd iyily meil inei xeriy

(ã)úBlç úìñ øepú äôàî äçðî ïaø÷ áø÷ú éëå§¦¬©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³
ñ :ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤

i"yx£'B‚Â ·È¯˜˙ ÈÎÂ∑ מנחת עלי 'הרי ׁשאמר: ¿ƒ«¿ƒ¿ְֲִֵֶַַַָָ
תּנּור' אֹומאפה חּלֹות אֹו ׁשּיביא הּכתּוב, ולּמד ; ְֲִִֵֵֶַַַַָָ

מׁשּוחין רקיקין  והרקיקין ּבלּולֹות החּלֹות ונחלקּו. . ְְְְְְְְִִִִִֶַַָ
וחֹוזר  'מֹוׁשחן אֹומרים: יׁש ּבמׁשיחתן: ְְְְִִִֵֵֵַָָָרּבֹותינּו
הּמנחֹות  ׁשּכל ׁשּבּלג, הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּומֹוׁשחן
ּכ"ף  ּכמין 'מֹוׁשחן אֹומרים: ויׁש ׁשמן', לג ְְְְְִִֵֶֶַָֹטעּונֹות
ּומה  לּכהנים'. עצמֹו ּבפני נאכל הּׁשמן ּוׁשאר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹיונית,

ּפעמים? ׁשּתי "ּבּׁשמן", "ּבּׁשמן", ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָּתלמּודֿלֹומר
הּזיתים  מן הּיֹוצא ּוׁשליׁשי ׁשני ׁשמן ואין להכׁשיר , ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ

."ז" ּבֹו: ׁשּנאמר לּמנֹורה, אּלא ראׁשֹון ׁשמן ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָצרי
לפני  האפּויֹות הּמנחֹות ּכל ּב'מנחֹות': ְְְְֲִִִֵַָָָָָוׁשנינּו
עׂשר  ּבאֹות ּכּלן ּפתיתה, עלֿידי ונקמצֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻקמיצתן

חּלֹות  עׂשר עׂשר ּבאה "רקיקין", ּבּה: והאמּור , ְְִִֶֶֶֶַָָָָָ
.רקיקין  ְִִ

(ä)ðaø÷ úáçnä-ìò äçðî-íàåäìeìa úìñ E §¦¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬
:äéäú ävî ïîMá©¤−¤©¨¬¦«§¤«

i"yx£˙·Án‰ŒÏÚ ‰ÁÓŒÌ‡Â∑ עלי "הרי ׁשאמר: ¿ƒƒ¿»«««¬«ֲֵֶַַָָ
ׁשאֹופין  ּבּמקּדׁש ׁשהיה הּוא ּוכלי מחבת", ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָמנחת
אּלא  עמק אינֹו והּכלי ּבּׁשמן, האּור על מנחה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו

קׁשין  ׁשּבתֹוכֹו הּמנחה ּומעׂשה ׁשהיא צף, ׁשּמּתֹו , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשלׁשצפה  טעּונֹות וכּלן הּׁשמן. את ׂשֹורף האּור , ְְֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
ּובלילה  יציקה ׁשמן: ׁשמן מּתנֹות קדם ּומּתן ּבּכלי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

·ÔÓM.לעׂשּיתן  ‰ÏeÏa ˙ÏÒ∑ ׁשּבֹוללן מלּמד ֲִַָָ…∆¿»«∆∆ְְֵֶַָ
סלת  .ּבעֹודן ְֶָֹ

(å)äçðî ïîL äéìò z÷öéå íézt dúà úBúẗ³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨¨®¤¦§−̈
ñ :àåä¦«

i"yx£ÌÈzt d˙‡ ˙B˙t∑ הּמנחֹות ּכל הּנאפֹות לרּבֹות »…»ƒƒְְֱֶַַַָָ
לפתיתה  קמיצה, ÁÓ‰.קדם ÔÓL ‰ÈÏÚ z˜ˆÈÂ ְְִִִֶָָֹ¿»«¿»»∆»»∆ƒ¿»

‡Â‰∑ מנחת אף יכֹול ליציקה. הּמנחֹות ּכל לרּבֹות ƒְְְִִִַַַַָָָָ

ּכן  ּתּנּור את מאפה אֹוציא "עליה". ּתלמּודֿלֹומר: ? ְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
ּתלמּודֿלֹומר: הרקיקין? את אֹוציא ולא ְְְִִִֶַַַַָֹהחּלֹות

.הּוא 
ß 'a xc` 'd iyily mei ß

(æ)ðaø÷ úLçøî úçðî-íàå:äNòz ïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤¥«¨¤«
i"yx£˙LÁ¯Ó∑ּומּתֹו עמק, ּבּמקּדׁש, ׁשהיה הּוא ּכלי «¿∆∆ְְִִִֶַָָָָֹ

לפיכ ׂשֹורפֹו, האּור ואין צבּור ׁשמנּה עמּקה, ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֻׁשהיא
הע  מנחה רמעׂשה ּדבר ּכל רֹוחׁשין. לתֹוכּה ׂשּויין ְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָ

ּומנענע  ּכרֹוחׁש נראה מׁשקה, .עלֿידי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַ

(ç)ýåýéì älàî äNòé øLà äçðnä-úà úàáäå§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²¥¥−¤©«Ÿ̈®
:çaænä-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤©¦§¥«©

i"yx£‰l‡Ó ‰NÚÈ ¯L‡∑ הּמינים מן .הּללּומאחד ¬∆≈»∆≈≈∆ִִִֵֶַַָָ
d·È¯˜‰Â∑ הּכהן ּבעליה .הּכהן ∑dLÈb‰Â.אל ¿ƒ¿ƒ»ְֵֶֶַָָֹ¿ƒƒ»ֵַֹ

ÁaÊn‰ŒÏ‡∑ מערבית ּדרֹומית לקרן ׁשל מּגיׁשּה ∆«ƒ¿≈«ְְֲִִִֶֶֶַַָָ
.מזּבח  ְִֵַ

(è)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈§¦§¦−
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£d˙¯kÊ‡Œ˙‡∑ הּקמץ הּוא. ∆«¿»»»ֶַֹ

˙ep¯‡ד  ‰Ù‡Ó ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜˙ È¯‡Â«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«¬≈«»
ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡zÏÒÀ¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ

:ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

zÏÒ‡ה  Ca¯˜ ‡˙¯ÒÓ ÏÚ ‡˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»««¿≈»À¿»»À¿»
:È‰z ¯Èht ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿≈

ÁLÓ‡ו  dÏÚ ˜È¯˙e ÔÈÚeˆa d˙È Úˆa¿«»«ƒƒ¿ƒ¬«ƒ¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

·Óז  ‡zÏÒ Ca¯˜ ‡z„¯ ˙ÁÓ Ì‡ÂÁL ¿ƒƒ¿«ƒ¿»À¿»»À¿»ƒ¿«
:„·Ú˙zƒ¿¬≈

˜„Ìח  ÔÈl‡Ó „·Ú˙È Èc ‡˙ÁÓ ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈≈ƒ≈√»
:‡Áa„ÓÏ dp·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dÈ·¯˜ÈÂ ÈÈ¿»ƒ»¿ƒ«¿»«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

qÈÂ˜ט  dz¯k„‡ ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«¿«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»



xwie`פד zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'd iyily meil inei xeriy

(é)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
:ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

(àé)äNòú àì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk̈©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−
epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç̈¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£L·cŒÏÎÂ∑ ּפרי מתיקת "ּדבׁש"ּכל קרּוי ,. ¿»¿«ְְְִִַַָָ

(áé)çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷̈§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©
:ççéð çéøì eìòé-àìŸ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©

i"yx£e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜∑ מן להביא ל ּיׁש מה »¿«≈ƒ«¿ƒְְִִֵַָ
ׁשל  הּלחם ׁשּתי ראׁשית, קרּבן הּדבׁש? ּומן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּׂשאֹור

ּתאפינה", "חמץ ׁשּנאמר: הּׂשאֹור, מן הּבאים ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעצרת,
ּותמרים  ּתאנים ּבּכּורי ּכמֹו הּדבׁש, מן .ּובּכּורים ְְְְִִִִִִֵֵַַָ

(âé)úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷-ìëå§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À
éäìà úéøa çìîðaø÷-ìk ìò Eúçðî ìòî EE ¤µ©§¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−

ñ :çìî áéø÷z©§¦¬¤«©
i"yx£˙È¯a ÁÏÓ∑ מּׁשׁשת לּמלח ּכרּותה ׁשהּברית ∆«¿ƒְְִִֵֶֶֶַַַָ

לּקרב  הּתחּתֹונים הּמים ׁשהבטחּו ּבראׁשית, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֻימי
ּבּמלח  ּבחג ּבּמזּבח הּמים ונּסּו ,.Ea¯˜ŒÏk ÏÚ∑ ְְִִִֵֶֶַַַַַַָ«»»¿»¿

ּכּלן  הּקדׁשים ּכל ואמּורי ועֹוף, ּבהמה עֹולֹות .על ְְֳִֵֵֵַַָָָָָֻ

È‰B·ÏÂי  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙˙Ú·„יא  ‡Ï ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡˙ÁÓ Ïk»ƒ¿»»ƒ¿»¿√»¿»»ƒ¿¬≈
Ôe˜q˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯ÈÓÁ ÏÎ È¯‡ ÚÈÓÁ¬ƒ«¬≈»¬ƒ¿»¿«»«¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓƒ≈À¿»»√»¿»

ÈÈיב  Ì„˜ ÔB‰˙È Ôe·¯˜z ÈÓ„˜ Ôa¯À̃¿««¿«¿»¿»¿√»¿»
:‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôe˜qzÈ ‡Ï ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»

ÏÂ‡יג  ÁÏÓ˙ ‡ÁÏÓa C˙ÁÓ Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ïk ÏÚ C˙ÁÓ ÏÚÓ C‰Ï‡ ÌÈ˜ ÁÏÓ Ïh·¿̇«≈¿«¿«¡»»≈«ƒ¿»»«»

:‡ÁÏÓ ·¯˜z Ca¯À̃¿»»¿»≈ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

)'äì eáéø÷z øLà äçðnä ìk (àé¨©¦§¨£¤©§¦©
.õîç äNòú àì`iadl xq` Ÿ¥¨¤¨¥¨©§¨¦

:xn` KM xg`e ,ung dgpOdàì ©¦§¨¨¥§©©¨¨©Ÿ
,epnî eøéè÷úuingi `NW xq`l ©§¦¦¤¤¡Ÿ¤Ÿ©§¦

llkA qpMie .EPxihwie unTdàì ©Ÿ¤§©§¦¤§¦¨¥¦§©Ÿ
,äMà epnî eøéè÷úoFbM ,dxhwd lM ©§¦¦¤¦¤¨©§¨¨§

dti mixnF` oinHRdW ,miOQd zxhw§Ÿ¤©©¦¤©©¨¦§¦¨¤
FYxq`W `N` zxhTl WaCd did̈¨©§¨©§Ÿ¤¤¨¤£©§

dxFYd(o`M k"z). ©¨¨

,epnî øîàåxnFlM ,FzvTn xq`l §¨©¦¤¤¡Ÿ¦§¨§©
dwFl FaExr lr oke .unw ivg£¦Ÿ¤§¥©¥¤

:xn`W aEzMd iEAxnøBàN ìë ék ¥¦©¨¤¨©¦¨§
,Lác ìëåzFgpnA WxtOW FnM(.gp) §¨§©§¤§Ÿ¨¦§¨

migqtaE(:bn):xiMfIW aEzMd mrhe . ¦§¨¦§©©©¨¤©§¦
`id dgpn(eh ,e wEqR)oke ,`Ed aYkie , ¦§¨¦¨§¦§Ÿ§¥

glW ikp` dPd zWxRn mFwn lkA§¨¨¦¨¨©¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥©
K`ln(k bk zFnW)`edd dX`d :oke , ©§¨§§¥¨¦¨©¦

(d fi mixaC ,`l d xAcOA)dawPdW xEarA , ©¦§¨§¨¦©£¤©§¥¨
.gkA xkGd llkA¦§©©¨¨§Ÿ©

íòèå`EdW okYi ,WaCde xF`Vd §©©©§§©§©¦¨¥¤
mikFaPd dxFnA axd ixacM§¦§¥¨©§¥©§¦

(en b)bdpOdW mdixtqA `vOW xn` ,¨©¤¨¨§¦§¥¤¤©¦§¨

lM aixwdl dxf dcFar icaFrl did̈¨§§¥£¨¨¨§©§¦¨
lkA WaCd axrlE ,ung mzgpn¦§¨¨¨¥§¨¥©§©§¨
dfke .DFaBl mxq` okle ,mdipAxẅ§¨¥¤§¨¥£¨¨©¨©§¨¤

EpizFAx Exn`(ak fh mixaC ixtq)daSnA ¨§©¥¦§¦§¨¦§©¥¨
KM xg`e zFa`d iniA zxgap dzidW¤¨§¨¦§¤¤¦¥¨¨§©©¨
wg dE`UrW ipRn mXd D`pU§¨¨©¥¦§¥¤£¨¨Ÿ

xn`W FnM ,dxf dcFarl(mW)xW` : ©£¨¨¨§¤¨©¨£¤
Lidl` 'd `pU(ak fh mixaC). ¨¥¡Ÿ¤§¨¦

íòèáemdW xEarA ,oM mB xn` glOd §©©©¤©¨©©¥©£¤¥
EdEaixwi `le FzF` Eq`ni¦§£§Ÿ©§¦
cFaM KxC Fpi`W ipRn okYie .llM§¨§¦¨¥¦§¥¤¥¤¤¨
,gln ilAn ltY mXd mgl zFidl¦§¤¤©¥¨¥¦§¦¤©

Lzgtl `p Edaixwd :mrhM(g ` ik`ln), §©©©§¦¥¨§¤¨¤©§¨¦

oi`W mCde mivrd Ehrn KkitlE§¦¨¦£¨¥¦§©¨¤¥
gln mipErh(.k zFgpn)lkA WIW F` . §¦¤©§¨¤¥§¨

.EPOn mlrp cFq dN ¥̀¤¤§¨¦¤
øîàåoFWl WacE xF`UA aEzMd §¨©©¨¦§§©§

eipaE oxd` mr iM ,miAx©¦¦¦©£Ÿ¨¨
:xn`e xfge .xAciEúçðî ïaø÷ ìëå §©¥§¨©§¨©§¨¨§©¦§¨§

,çìîz çìna`ian l` xfgi iM ©¤©¦§¨¦©§Ÿ¤¥¦
dWxRd zNgzA FA xn`W dgpOd©¦§¨¤¨©¦§¦©©¨¨¨

(f wEqR).LpAxw zWgxn zgpn m`e : ¨§¦¦§©©§¤¤¨§¨¤

FnM xfA dxWM dgilOd iM ,mrHde§©©©¦©§¦¨§¥¨§¨§
mrhe .dlilaE dwiviðaø÷ ìk ìò.E §¦¨§¦¨§©©©¨¨§¨§

zFpAxTd lMW ,LizFpAxw lM lr©¨¨§§¤¤¨©¨§¨
.dgpOd FnM gln oipErhai dxez §¦¤©§©¦§¨

)éäìà úéøa çìî úéaLú àìå (âé.E §Ÿ©§¦¤©§¦¡Ÿ¤
zWXn glOl dzExM zixAdW¤©§¦§¨©¤©¦¥¤
miOd EghadW ,ziW`xA ini§¥§¥¦¤ª§§©©¦
KEQpe glnA gAfOA axTl mipFYgYd©©§¦¦¨¥©¦§¥©§¤©§¦
minkg WxcnE .i"Xx oFWl .bgA miOd©©¦¤¨§©¦¦§©£¨¦
KxC lr xn` mdxa` iAxe .`Ed§©¦©§¨¨¨©©¤¤
LiYrAWde zixAA LiYqpkd ,hWRd©§¨¦§©§¦©§¦§¦§©§¦
`Ed iM lk`i `le ltY aixwY `NW¤Ÿ©§¦¨¥§Ÿ¥¨¥¦

.oFiGA KxC¤¤¦¨
øeáòáedUri ,zFpAxTA zixA `EdW ©£¤§¦©¨§¨©£¤

lkl a` zixAd z`f aEzMd©¨Ÿ©§¦¨§¨
dPdM zFpYnA xn`ie ,zFzixAdxAcOA) ©§¦§Ÿ©§©§§ª¨©¦§¨

(hi giceC zEklnaEnId ixaC)(d bi aÎmi: §©§¨¦¦§¥©¨¦

glOd zixaM mIw `Ed iM ,gln zixA§¦¤©¦©¨¦§¦©¤©
:mW WxR mdxa` iAx la` .zFpAxTA©¨§¨£¨©¦©§¨¨¥©¨

dgln ux` :zxfBn ,dzExM zixAdInxi) §¦§¨¦¦§©¤¤§¥¨¦§¦¨

(e fimrh oi`e .zxkp glOd mFwnE ,§©¤©¦§©§¥©©
.eixacl¦§¨¨



פה `xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'd iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãiyd xtq)(337 'nr ` h"nyz zeg

אלקי ּברית מלח תׁשּבית יג)ולא (ב, ְְְֱִִֶֶַַֹֹ
ב. הּנמלח. הּדבר את מקּים הּוא א. לּמלח. ּתכּונֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתי

("ּברית ּגבּורה מּבחינת להיֹותֹו הרע, את מכּלה ").אלקיהּוא ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָֹ
קרּוב. לׁשֹון הּוא 'קרּבן' ּדהּנה לבאר, הּקרּוב קּיּוםויׁש - ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָ

ׁשהיא  "ּברית", נצחי, קּיּום ׁשל ּבאפן להיֹות צרי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַָֹלה'
מהּׂשכל". למעלה ונפלאה רּבה ואהבה -ּכּליֹון"התקּׁשרּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

מתּבּטל  ׁשּבּה ׁשהרע ּכ הּבהמית, ּבּנפׁש ּגם נפעל לה' ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּקרּוב
לקדּׁשה. ְְְִֶָָֻונהּפ

(ãé)éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³
éøeka úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa:E ¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«

i"yx£·È¯˜zŒÌ‡Â∑'ּכי' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" ,הרי ¿ƒ«¿ƒְְֲִִִֵֵַ
הּכתּוב  העמר ּבמנחת ׁשהרי רׁשּות, זה אין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהרי

יהיה  "ואם וכן חֹובה. ׁשהיא וגֹו'"מדּבר, .הּיֹובל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ
ÌÈ¯eka ˙ÁÓ∑ מדּבר הּכתּוב העמר ׁשהיא ּבמנחת , ƒ¿«ƒƒְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

הּׂשעֹורים  ּומן הּתבּואה, ּבּׁשּול ּבׁשעת אביב ְְְִִִִִַַַָָָָּבאה
"ּכי  להּלן: ונאמר "אביב", ּכאן: נאמר ּבאה. ְְֱֱִִִֶֶַַַָָָָָהיא

אביב" L‡a.הּׂשערה ÈeÏ˜∑ על אֹותֹו ׁשּמיּבׁשין ְִַָָֹ»»≈ְְִֶַַ
קליֹות ׁשל ּבאּבּוב מֹוכרי (האּור ׁשל הּכלי ׁשם ּבמנחֹות, רׁש"י ּפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשהיא )קליֹות  לפי ּבריחים, נטחנת אינּה ּכן ׁשאּלּולי , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ÏÓ¯k.לחה  N¯b∑ לחה ּבעֹודּה ∑N¯b.ּגרּוׂשה ַָ∆∆«¿∆ְְַָָָ∆∆

ּגרֹוסֹות, ׁשל ּבריחים ּגֹורסּה ּוטחינה, ׁשבירה ְְְְְִִִֵֶַָָָָלׁשֹון
נפׁשי" "ּגרסה וכן: ּבחצץ". "וּיגרס ∑ÏÓ¯k.ּכמֹו: ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ«¿∆

מלא  הּכר ּבקּׁשין ּבעֹוד ּומלאה לחה ׁשהּתבּואה , ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ
וכן: "ּכרמל", הּמלילֹות: נקראים ועלּֿכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּלּה,

ּבצקלנֹו" ."וכרמל ְְְְִֶַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr `i jxk zegiy ihewl)

הּיֹובל יהיה ואם יד)וכן ב, לעיל(רש"י ּפרׁש כ,רׁש"י (יתרו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַ
ואינֹוכב) מקֹומֹות, מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות ׁשּבּתֹורה "אם" ְְְְִִֵֶֶַָָָֹׁשּכל

אמּורים  ׁשם רש"י ׁשּדברי לֹומר, ויׁש ּבכללם. זה ּפסּוק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָמֹונה
ׁשּבא  ּוביֹובל, וחֹובה; רׁשּות ּבגדר הּוא הּכתּוב ּכׁשּתכן ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָֹרק

ּכּונתֹו ׁש"אם" לֹומר ׁשּי לא האדם, ּבפעּלת ולא ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻמּמילא
מפרׁש ּכאן אבל חֹובה. אֹו "אם",ּפרּוׁשּהרׁשּות מּלת ׁשל ְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

ּבלׁשֹון  מׁשּמׁשת הּיֹובל" יהיה "ואם ּגם סֹוף סֹוף ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַוהרי
ֲֶַ"ּכאׁשר".

(åè)äçðî äðáì äéìò zîNå ïîL äéìò zúðå§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®¦§−̈
:àåä¦«

‡·È·יד  ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ˙ÁÓ ·¯˜z Ì‡Â¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ√»¿»»ƒ
˙ÁÓ ˙È ·¯˜z ÔÎÈk¯ ÔÎB¯t ¯e· ÈÏ¿̃≈¿≈»«ƒ»¿»≈»ƒ¿«

:C¯ekaƒ»

z·Ï‡טו  dÏÚ ÈeL˙e ‡ÁLÓ dÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈¬«ƒ¿»¿«ƒ¬«¿À¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éðtîe:o`kA xn`Wéäìà úéøa,E ¦§¥¤¨©§¨§¦¡Ÿ¤
oFWlM 'd zixA xn` `le§Ÿ¨©§¦¦§
F` ,zFpAxTd lM KxckE dWxRd©¨¨¨§¤¤¨©¨§¨
FA xaFq ip` ,Lidl` 'd zixA xn`IW¤Ÿ©§¦¡Ÿ¤£¦¥
`Ad WnXd gkaE ,min glOdW ,oipr¦§¨¤©¤©©¦§Ÿ©©¤¤©¨
mzFclFzA miOde ,gln dUri mdÄ¤¥¨¤¤©§©©¦§§¨
ixg`e ,Eginvie EcilFie ux`d Eexi©§¨¨¤§¦§©§¦§©£¥
,EtxUie mFwn lM Ezixki gln mzFid¡¨¤©©§¦¨¨§¦§§
zixAd dPde .ginvY `le rxGY `lŸ¦¨©§Ÿ©§¦©§¦¥©§¦
W`de miOde ,zFCOd lMn dlElM§¨¦¨©¦§©©¦§¨¥
d`aE dz`Y dicre ,DA mi`Ä¦¨§¨¤¨¤¡¤¨¨
,mXd zklnn dpFW`xd dlWnOd©¤§¨¨¨¦¨©§¤¤©¥
milk`Od lkA mrh oYIW glOM©¤©¤¦¥©©§¨©©£¨¦
glOd dPde .DzEgilnA zixkze mIwzE§©¥§©§¦¦§¦¨§¦¥©¤©

aEzMd xn` okle ,zixaMaÎminId ixaC) ¦§¦§¨¥¨©©¨¦§¥©¨¦

(d biidl` 'd iM zrcl mkl `ld :£Ÿ¨¤¨©©¦¡Ÿ¥
l`xUi lr ciecl dklnn ozp l`xUi¦§¨¥¨©©§¨¨§¨¦©¦§¨¥

iM ,mlFr gln zixA eipalE Fl mlFrl§¨§¨¨§¦¤©¨¦
xn` okle .ceC lW FzCn oM mB `Ed©¥¦¨¤¨¦§¨¥¨©

zFpAxTA(mW xAcOA)mlFr gln zixA : ©¨§¨©¦§¨¨§¦¤©¨
mIwzi FA ,mlFrd gln zixAd iM ,`id¦¦©§¦¤©¨¨¦§©¥

LizxFd xakE .zxMie(bi `l zFnW) §¦¨¥§¨¥¦§

mixg` zFnFwnA EpixaCn opFAzdl§¦§¥¦§¨¥¦§£¥¦
mlFr zixA ElNd zFaY WlW WExR¥¨¥©¨§¦¨

.`idci dxez ¦
.íéøeka úçðî áéø÷z íàå (ãé)ixd §¦©§¦¦§©¦¦£¥

íàoi` ixdW ,iM oFWlA WOWn ¦§©¥¦§¦¤£¥¥
aEzMd xnrd zgpnA ixdW ,zEWx df¤§¤£¥§¦§©¨Ÿ¤©¨
laId didi m`e oke ,daFg `idW xAcn§©¥¤¦¨§¥§¦¦§¤©Ÿ¥

l`xUi ipal(c el xAcOA).i"Xx oFWl . ¦§¥¦§¨¥©¦§¨§©¦
ïBëpäårA iMdYr dEvi `NW xEa §©¨¦©£¤Ÿ§©¤©¨

.oM xn` z`Gd devOd zFUrl©£©¦§¨©Ÿ¨©¥
DPUrY zagOd zgpn aixwY iM ,xn`iŸ©¦©§¦¦§©©©£¨©£¤¨
DkM zWgxn zgpn aixwY m`e ,oM¥§¦©§¦¦§©©§¤¤¨¨

didY mixEMA zgpn m`e ,dUrz©£¤§¦¦§©¦¦¦§¤
dGd hRWOM ,aixwY xW` dgpOd©¦§¨£¤©§¦©¦§¨©¤

d dPde .DzF` dUrYíà.FhEWtM ©£¤¨§¦¥¨¦¦§
íòèå,l`xUi ipal laFId didi m`e §©©§¦¦§¤©¥¦§¥¦§¨¥

ipA Elgpi m` mB :Exn` iM¦¨§©¦¦§£§¥
EMfie minId lM ux`d z` l`xUi¦§¨¥¥¨¨¤¨©¨¦§¦§
Epl xfgY `l ,laFId zpW z` WCwl§©¥¥§©©¥Ÿ©§Ÿ¨

.dlgPd©©£¨
øLôàåxn`W oM mBáéø÷z íàå §¤§¨©¥¤¨©§¦©§¦

,íéøeka úçðîm` :xnF`M ¦§©¦¦§¥¦
z` xvwze ux`d l` Lidl` 'd L`iai§¦£¡Ÿ¤¤¨¨¤§¦§Ÿ¥
dUrY oM mixEMA zgpn `iaze Dxivw§¦¨§¨¦¦§©¦¦¥©£¤
DPxMfi i`pzA ux`d zXxi iM ,DzF`¨¦§ª©¨¨¤¦§©¦§§¤¨

:xn`W FnM ,mdl(bkÎak `i mixaC)m` ¨¤§¤¨©§¨¦¦
z`Gd devOd lM z` oExnWY xnẄŸ¦§§¤¨©¦§¨©Ÿ
,mkiptNn miFBd lM z` 'd WixFde 'Fbe§§¦¤¨©¦¦¦§¥¤

.miAx zFnFwnA okeeh dxez §¥¦§©¦



xwie`פו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e iriax meil inei xeriy

(æè)dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈
ô :ýåýéì äMà dúðáì-ìk ìò©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

ß 'a xc` 'e iriax mei ß

â(à)àeä ø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ´
éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈÓÏL∑ ולּבעלים ולּכהנים לּמזּבח, ׁשלֹום ּבהם ׁשּיׁש "ׁשלמים", אחר: ּדבר ּבעֹולם. ׁשלֹום .ׁשּמּטילים ¿»ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(á)ìäà çút BèçLe Bðaø÷ Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾¤−©´Ÿ¤
çaænä-ìò ícä-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãòBî¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤©¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(â)áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦Æ¦¤´©©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
k úàå áøwä-úà äqëîä:áøwä-ìò øLà áìçä-ì ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£'B‚Â ·ÏÁ‰ŒÏk ˙‡Â∑'הּקבה ׁשעל חלב חלב 'להביא 'להביא אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי , ¿≈»«≈∆¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּדּקין' .ׁשעל ִֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `xwie t"y zgiy)

הּדּקין ׁשעל . . הּקבה ׁשעל חלב ג)להביא ג, רׁש"י (רש"י ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּתצּוה ּבפרׁשת אּלּו ּדעֹות ׁשּתי כב)הביא ׁשם (כט, אבל , ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָ

נאמר  ּכאן ּדהּנה לֹומר, ויׁש עקיבא. רּבי ּדעת את ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהקּדים
את ּכל" הּמרחיב יׁשמעאל, רּבי ּדעת מקּדים ולכן החלב", ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ה"חלב  מן יֹותר ׁשרחֹוק הּקבה, לחלב ּגם הּכתּוב ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמׁשמעּות
נאמר  ׁשם א הּדּקין. חלב מאׁשר הּקרב" את ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָהמכּסה
את  הּמצמצם עקיבא, רּבי לדעת נֹוטה ולכן סתם, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ"החלב"

ּבלבד. הּדּקין לחלב הּכתּוב ְְְִִֵֶַַַַַָָמׁשמעּות

(ã)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−

:äpøéñé§¦¤«¨
i"yx£ÌÈÏÒk‰∑) ּבלע"ז הּכליֹות )פלנקי"ן ׁשעל ׁשהחלב «¿»ƒְְֵֶֶֶַַַַַָ

מּלמּטה, והם הּכסלים, ּבגבּה הּוא חּיה, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכׁשהּבהמה
ּבלע"ז  ׁשּקֹורין הּמתנים, ׁשּתחת החלב ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָוזהּו

הּכסלים, ּבגבּה למעלה הּנראה לבן ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹלונבילו"ש,
חֹופהּו הּבׂשר  הּמסi‰∑˙¯˙.ּובתחּתיתֹו, ּדפן ,הּוא ְְִֵַַָָ«…∆∆ֶַָָֹ

ּדכבדא" "חצרא ארּמי: ּובלׁשֹון איברי"ׁש, .ׁשּקֹורין ְְְְֲִִִֶַַָָָ

dÒ¯‚Óטז  dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dz·Ï Ïk ÏÚ dÁLnÓeƒƒ¿««»¿À¿«À¿»»√»¿»

È¯Bzא  ÔÓ Ì‡ da¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ì‡Â¿ƒƒ¿«¿«»À¿»≈ƒƒ≈
ÌÈÏL ‡a˜ Ì‡ ¯Îc Ì‡ ·È¯˜Ó ‡e‰¿»ƒƒ¿«ƒÀ¿»¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ dÈ·¯˜È¿»¿ƒ≈√»¿»

Ú¯˙aב  dpÒkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈À¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«
˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc¿»««¿¿»¿¿

È˙ג  ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»»
ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ«

:‡eb«»

Ècד  Ô‰ÈÏÚ È„ ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Bðaø÷ íéîìL çáæ íàå (à).'Fbeíà §¦¤©§¨¦¨§¨§¦
.äá÷ð íà øëædlFrA mrHd ¨¨¦§¥¨©©©§¨

xkf m` EidIW minlWaE ,xkf didIW¤¦§¤¨¨¦§¨¦¤¦§¦¨¨
xaC ,dawp didYW z`HgaE ,dawp m ¦̀§¥¨§©¨¤¦§¤§¥¨¨¨
minlXde ,DnWM dlFrd iM `Ed xExÄ¦¨¨¦§¨§©§¨¦

mlWi ivtg lke :oFWNn(gk cn dirWi), ¦§§¨¤§¦©§¦§©§¨

zFnlW mipa`(e fk mixaC)z`Hgde . £¨¦§¥§¨¦§©©¨
.eiptl zklFdd dgpOA eipR xRkl§©¥¨¨©¦§¨©¤¤§¨¨

df iYazM xakE(` en ziW`xA)mW`de . §¨¨©§¦¤§¥¦§¨¨¨
,zFzixM iaIgA z`Hgd iM xEarA ,xkf̈¨©£¦©©¨§©¨¥§¦
,Dpzp xW` midl`d l` WtPd aEWYW¤¨©¤¤¤¨¡Ÿ¦£¤§¨¨

M aEIg lr `ai `l mW`deEN`kE ,zx §¨¨¨Ÿ¨Ÿ©¦¨¥§¦

xirUE .dlFrM gFgip gixl `Ed§¥©¦©§¨§¦
Fl xW` KlFOd `Ed iM xEarA ,`iUPd©¨¦©£¦©¥£¤
lre mXd zFngln mgFNde hRWOd©¦§¨§©¥¦§£©¥§©
dcFar ixirU KxcM ,digi FAxg©§¦§¤§¤¤§¦¥£¨

.dxfa dxez ¨¨



פז `xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e iriax meil inei xeriy
„·k‰ ÏÚ∑ מעט עּמּה הּכבד מן ּובמקֹום ׁשּיּטל , ««»≈ְְִִִֵֶַַָָָֹ
הּוא  מןֿהּכבד"אחר "ואתֿהּיתרת ŒÏÚ.אֹומר: ְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ«

˙BÈÏk‰ŒÏÚ „·k‰∑ הּכליֹות מן ּולבד הּכבד מן ,לבד «»≈««¿»ְְְִִֵַַַַָָ
לזֹו .יסירּנה ְְִֶָ

(ä)äìòä-ìò äçaænä ïøäà-éðá Búà eøéè÷äå§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈
ççéð çéø äMà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øLà£¤¬©¨«¥¦−£¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

ô :ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰ÏÚ‰ŒÏÚ∑ ּתמיד עֹולת ׁשּתקּדים למדנּו, העֹולה. קרּבן מּלבד הּמערכה לכל .על «»…»ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(å)øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ
:epáéø÷é íéîz äá÷ð Bà́§¥½̈¨¦−©§¦¤«

(æ)Búà áéø÷äå Bðaø÷-úà áéø÷î-àeä áNk-íà¦¤¬¤«©§¦−¤¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£·NkŒÌ‡∑ לׁשּתי נחלקּו לכ קרבה, אליתֹו ׁשהּכׂשב העז, ּבאמּורי ּׁשאין מה הּכׂשב ּבאמּורי ׁשּיׁש לפי ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.ּפרׁשּיֹות  ִָָ

(ç)éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−
çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«
i"yx£e˜¯ÊÂ∑ ּבאצּבע נֹותן ואינֹו זֹורק, הּוא הּכלי ועלֿידי ארּבע, ׁשהן מּתנֹות ּבחּטאת ׁשּתי .אּלא ¿»¿ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(è)Baìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
áìçä-úàå äpøéñé äöòä únòì äîéîú äéìàä̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£BaÏÁ∑ ּתמימה האליה זה ּומהּו? ׁשּבֹו, ‰Úˆ‰.הּמבחר ˙nÚÏ∑ הּיֹועצֹות הּכליֹות מן .למעלה ∆¿ְְְִֶֶַַַָָָָֻ¿À«∆»∆ְְְֲִַַַָָ

ÏÚ˙‡ה  ÏÚ ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ Èa d˙È Ôe˜ÒÈÂ¿«¿»≈¿≈«¬…¿«¿¿»«¬»»
Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ Ècƒ«»«»ƒ«∆»»À¿«¿ƒ¿««

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a¿«¬»√»¿»

˜„Ìו  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈¿ƒ¿«¿«»√»
:dp·¯˜È ÌÈÏL ‡a˜ B‡ ¯Îc ÈÈ¿»¿«À¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈

d˙Èז  ·¯˜ÈÂ da¯˜ ˙È ·¯˜Ó ‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒƒ»¿»≈»À¿»≈ƒ»≈»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

d˙Èח  ÒBkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈À¿»≈¿ƒ»≈
dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

ÈÈט  Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»
dp„ÚÈ ‡z¯ÊL Ï·˜Ï ‡zÓÏL ‡˙ÈÏ‡ da¯z«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»»√≈¿«¿»∆¿ƒ«
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

).ïøäà éðá Búà eøéè÷äå (äEPM §¦§¦Ÿ§¥©£Ÿ¦
xMfPd dX`l(b wEqtA)aixwde : §¦¤©¦§¨§¨§¦§¦

deW `Ede ,'dl dX` minlXd gaGn¦¤©©§¨¦¦¤©§¨¤
dHnl xn`X dn mr(fh wEqR),mxihwde ¦©¤¨©§©¨¨§¦§¦¨

FWxcnE .oixEO`d lkl fnxi mW iM¦¨¦§Ÿ§¨¨¦¦¦§¨
(o`M k"z):BúBà eøéè÷äå(o`M),,Bøéè÷äå ¨§¦§¦¨§¦§¦
(`i wEqR)íøéè÷äå(fh wEqR)cEnlY dn , ¨§¦§¦¨¨©©§
.xnFl,BúBà eøéè÷äå`le xWMd ©§¦§¦©¨¥§Ÿ

.lEqRd,Bøéè÷äåmialg axri `NW ©¨§¦§¦¤Ÿ§¨¥£¨¦
.mialgA,íøéè÷äå.zg`M mNMe dxez ©£¨¦§¦§¦¨ª¨§©©

.äîéîú äéìàä Baìç (è)alg mW ¤§¨©§¨§¦¨¥¥¤
cxtPd oOXd WcTd oFWlA¦§©Ÿ¤©ª¨©¦§¨

oOXd iM ,cg` xacM xUAd mr Fpi`W¤¥¦©¨¨§¨¨¤¨¦©ª¨
,EPOn cxtp Fpi`W ,xUAA axrzOd©¦§¨¥©¨¨¤¥¦§¨¦¤
onWIe :aEzMd xn`W oiprM ,oOW `xTi¦¨¥ª¨§¦§¨¤¨©©¨©¦§©

oExWi(eh al mixaC)ErAUIe Elk`Ie , §ª§¨¦©Ÿ§©¦§§
EpinWIe(dk h dingp)dGd mrd al onWd , ©©§¦§¤§¨©§¥¥¨¨©¤

(i e dirWi)onXn WgM ixUaE ,hw miNdY) §©§¨§¨¦¨©¦¨¤§¦¦

(ckonWe oWc dide ,(bk l dirWi)FnM , §¨¨¨¥§¨¥§©§¨§
iWtp rAUY oWce alg(e bq miNdY)oke , ¥¤¨¤¤¦§©©§¦§¦¦§¥

xW` cxtPd `Ed algde .mFwn lkA§¨¨§©¥¤©¦§¨£¤
oFWNd axrzi `l .slwpe mExw mlr̈¨§§¦§¨Ÿ¦§¨¥©¨
,onW xUA Epxn`M ,mFwn mEWA odÄ¤§¨§¨§¥¨¨¨¥
zFpFWl x`WA oke ,alg xUA `lŸ¨¨¥¤§¥¦§¨§

zFnW miFBd.oiwElg odi ©¦§¥¤£¦
øîàéåaEzMA dl`Wd KxCgi xAcOA) §Ÿ©¤¤©§¨¨©¨©¦§¨

(l,EPOn FAlg z` mknixdA :©£¦§¤¤¤§¦¤
dPki d`EaYd on mxEi xW` aFHd iM¦©£¤©¦©§¨§©¤
mxEn algd xW`M ,algA FzF`§¥¤©£¤©¥¤¨

dHg zFilM alg .zFpAxTA(ci al mixaC), ©¨§¨¥¤¦§¦¨§¨¦

xW` algd z`e zFilkl dHgd dOci§©¤©¦¨¦§¨§¥©¥¤£¤
xn`i xW`M ,mA(mW)dYWY apr mce : ¨©£¤Ÿ©¨§©¥¨¦§¤

alg z` Elk`e .mC oiId oi`e ,xng̈¤§¥©©¦¨§¦§¤¥¤
ux`d(gi dn ziW`xA)alg lM Elk`IW , ¨¨¤§¥¦¤Ÿ§¨¥¤

lWn KxC dIgd lke fre aUke xFW§¤¤§¥§¨©©¨¤¤¨¨
.df¤



xwie`פח zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e iriax meil inei xeriy

(é)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(àé)ô :ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ ÌÁÏ∑אׁש ׁשל "עבד ∑ÌÁÏ.ּגבּהלׁשם לחמֹו ּבלחמֹו", עץ "נׁשחיתה וכן: מאכל, לׁשֹון ∆∆ƒ∆«ְְֵֵֶַַָֹ∆∆ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָ

לחם" עׂשים "לׂשחֹוק רב", .לחם ְְִִֶֶֶַֹ

(áé):ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ æò-íàå§¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

ÏÚי  Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìיא  ‡a¯˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k dp˜qÈÂ¿«¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיב  dp·¯˜ÈÂ da¯˜ ‡ifÚ Èa ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ«»À¿»≈ƒ»¿ƒ≈√»
:ÈÈ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

äpäåWi la` ,llM alg dil`A oi` §¦¥¥¨©§¨¥¤§¨£¨¥
WIW FnM cxtp Fpi`W oOW DÄª¨¤¥¦§¨§¤¥
Erci oke .szke Kxi aFh gzp lkA§¨¤©¤¤§¨¥§¥¨§
dUrp algd oi`W mdirahA mi`tFxd̈§¦§¦§¥¤¤¥©¥¤©£¤
rEpIW xa`A `le xFrl KEnq mlFrl§¨¨¨§Ÿ§¥¤¤¨©
Fpi`W oOXd rah iM Exn`e ,cinŸ¦§¨§¦¤©©ª¨¤¥
oiccSaE zFrlSA ,xUAd on cxtp¦§¨¦©¨¨©§¨©§¨¦
on cxtPde ,gle mg `Ed ,dil`aE¨©§¨©§©§©¦§¨¦
,gle xw ,zFilMd lr xW` FnM ,xUAd©¨¨§£¤©©§¨©§©
lXAzdl dWwe ,dare qbe§©§¨¤§¨¤§¦§©¥
cilFie ,zFlkl xdnnE ,dknFhv`Ä¦§§¨§©¥¦§§¦

.mzFqe dpal dgl¥¨§¨¨§¥
íàåxn`W aEzMd oM(fi wEqR oNdl)lM §¦¥©¨¤¨©§©¨¨¨

oOW oi` ,Elk`z `l mC lke alg¥¤§¨¨ŸŸ¥¥ª¨
alg EPpi` iM ,llkA dil`d iAB lrW¤©©¥¨©§¨¦§¨¦¥¤¥¤
,alg oOW lM did m`e .FrahaE FnWA¦§§¦§§¦¨¨¨ª¨¥¤
dndAAW oOW lM xq`i oM m ¦̀¥¥¨¥¨ª¨¤©§¥¨
xn` `l aEzMd iM ,oiccSaE zFtzMA©§¥©§¨¦¦©¨Ÿ¨©
,Elk`Y `l 'dl Eaixwi xW` alg lM̈¥¤£¤©§¦©ŸŸ¥
axTY xW` dndA lM iM xn` la £̀¨¨©¦¨§¥¨£¤¦¨¥

.DAW alg lM xq`i gAfOd lr©©¦§¥©¥¨¥¨¥¤¤¨
àìåaixwPX dn xq`W xn`PW okYi §Ÿ¦¨¥¤Ÿ©¤¨©©¤©§¦

zFilMd Eidi oM m`W ,dndAd on¦©§¥¨¤¦¥¦§©§¨
lM la` .mixEq` caMd lr zxzFIde§©¤¤©©¨¥£¦£¨¨
Fpi`W iR lr s` xq`p alg `xwPd©¦§¨¥¤¤¡©©©¦¤¥
lr xW` algd oFbM ,gAfOl axẅ¥©¦§¥©§©¥¤£¤©
s` xYn alg `xwp Fpi`We ,lFgHd©§§¤¥¦§¨¥¤ª¨©
zFilMd oFbM ,axw `EdW iR lr©¦¤¨¥§©§¨
oke .dil`d oke caMd on zxzFIde§©¤¤¦©¨¥§¥¨©§¨§¥
Ygwle :iEEvA mi`ENOA aEzMd xn`̈©©¨©¦¦§¦§¨©§¨

dil`de algd li`d on(ak hk zFnW), ¦¨©¦©¥¤§¨©§¨§

dil`d z`e algd z` gTIe :dUrnaE§©£¤©¦©¤©¥¤§¤¨©§¨
(dk g oNdl).alg dil`d oi` iM , §©¨¦¥¨©§¨¥¤
áeúkäå:xn`W dGdäéìàä Baìç §©¨©¤¤¨©¤§¨©§¨

,äîéîúWExREPOn aixwIW §¦¨¥¤©§¦¦¤

xiqi xW`M iM ,dninY dil`A FAlg¤§§©§¨§¦¨¦©£¤¨¦
DOr xqEi dvrd cr dninY dil`d̈©§¨§¦¨©¤¨¤©¦¨
cSA DA xAgn `Ed xW` ax alg¥¤©£¤§ª¨¨©©

mipdM zxFzA Exn` Kke .inipRd(o`M) ©§¦¦§¨¨§§©Ÿ£¦¨

df ,dil`l KEnQd algd z` `iadl§¨¦¥©¥¤©¨¨©§¨¤
.zFlwwRd oiAW algd©¥¤¤¥©§ª§

ìòåFnM dGd aEzMd xErW ,cFr iYrC §©©§¦¦©¨©¤§
xg`d aEzMd(b f oNdl)lM z`e : ©¨¨©¥§©¨§¥¨

o`M s` ,dil`d z` EPOn aixwi FAlg¤§©§¦¦¤¥¨©§¨©¨
dX` minlXd gaGn aixwde :xn`iŸ©§¦§¦¦¤©©§¨¦¦¤
llki miwEqRd ipWA .FAlg lM 'dl©¨¤§¦§¥©§¦¦§Ÿ
oM ixg`e ,FAlg lM aixwIW dNgY§¦¨¤©§¦¨¤§§©£¥¥
oi`e ,EPOn aixwIX dn lM xiMfde hxR¥¥§¦§¦¨©¤©§¦¦¤§¥
zFilMd iYW iM ,alg mihxtPd lM̈©¦§¨¦¥¤¦§¥©§¨
alg llkA opi` caMd lr zxzFIde§©¤¤©©¨¥¥¨¦§©¥¤

.llM§¨
CëåipinXd mFIA zWxtA xn`oNdl) §¨¨©§¨¨©©©§¦¦§©¨

(i hz`e zilMd z`e algd z`e :§¤©¥¤§¤©§¨Ÿ§¤
FCal algd xiMfd ,caMd on zxzId©Ÿ¤¤¦©¨¥¦§¦©¥¤§©

xn` xW`M ,FCal miaxTd x`WEzFnW) §¨©§¥¦§©©£¤¨©§

(:ak hkoM m` ,dil`de algd li`d on¦¨©¦©¥¤§¨©§¨¦¥
,FAlg llkA daxw Dpi` dil`d s ©̀¨©§¨¥¨§¥¨¦§©¤§
lM minlXd gaGn aixwIW xn` la £̀¨¨©¤©§¦¦¤©©§¨¦¨
xW` ,miaxTd lM WxR KM xg`e ,FAlg¤§§©©¨¥¥¨©§¥¦£¤

.alg mpi` xW`e alg md¥¥¤©£¤¥¨¥¤
áeúkäåz`HgA xn`W(`l c oNdl)z`e : §©¨¤¨©§©¨§©¨§¤

xqEd xW`M xiqi DAlg lM̈¤§¨¨¦©£¤©
Fpipr oi` ,minlXd gaf lrn alg¥¤¥©¤©©§¨¦¥¦§¨
zFilMd Eidi `l oM m`W ,FCal algA©¥¤§©¤¦¥Ÿ¦§©§¨
,z`HgA miaxw caMd lr zxzFIde§©¤¤©©¨¥§¥¦§©¨
lM mr algd xiqIW Fpipr la £̀¨¦§¨¤¨¦©¥¤¦¨
z`e :oke .minlXd gafA FOr mixqEOd©¨¦¦§¤©©§¨¦§¥§¤
aUMd alg xqEi xW`M xiqi DAlg lM̈¤§¨¨¦©£¤©¥¤©¤¤

minlXd gaGn(dl mW)EPxiqIW , ¦¤©©§¨¦¨¤§¦¤
lM mr minlXd gafA FzxqdM©£¨¨§¤©©§¨¦¦¨

.DAlgA dil`d zFAxl ,mW mixqEOd©¨¦¨§©¨©§¨§¤§¨
zFfgd lr mialgd z` EniUIe :oke§¥©¨¦¤©£¨¦©¤¨

dgAfOd mialgd z` xhwIe(k h oNdl), ©©§¥¤©£¨¦©¦§¥¨§©¨

.mdOr mixqEOd lM mr¦¨©¨¦¦¨¤
ézëøöäåmdiR mYql ,dfA Kix`dl §ª§©§¦§©£¦¨¤¦§Ÿ¦¤

iM ,mnW dgOi miwFcv lW¤§¦¦¨¤§¨¦
FYlE`M liqk dpr :xn`p dxFY ixacA§¦§¥¨¤¡©£¥§¦§¦©§

(d ek ilWn)Exn`e ,(hi a zFa`)cEwW ied : ¦§¥§¨§¨¡¥¨
.qFxFwiR`l aiWYW icM dxFY cnll¦§Ÿ¨§¥¤¨¦§¤¦
iM xn`W mdl gxA dicrq ax oF`Bde§©¨©§©§¨¨©¨¤¤¨©¦
iAxe .dil`de e"ie xqgi dil`d FAlg¤§¨©§¨¤§©§¨©§¨§©¦

aiWd mdxa`(k f oNdl)iE`x didW ©§¨¨¥¦§©¨¤¨¨¨
.dil`d algd F` ,Fzil` FAlg zFidl¦§¤§¤§¨©¥¤¨©§¨
l`xUi lke :Epivn iM ,daEWY Dpi`e§¥¨§¨¦¨¦§¨¦§¨¥

eihtWe mixhWe eipwfE(bl g rWFdi)cFre . §¥¨§Ÿ§¦§Ÿ§¨§ª©§
xiMf`(dk f oNdl)iAx drHW lFcB zErh ©§¦§©¨¨¨¤¨¨©¦

xnFl rxd ,mdOr eizFprhA mdxa ©̀§¨¨§©£¨¦¨¤¥©©
,oFkp EPpi` oF`Bd WExR la` .mdn¥¤£¨¥©¨¥¤¨
.FA xiYdl gxkn EPpi`W oMW lke§¨¤¥¤¥¤ª§¨§©¦

EpizFAx EUrW WxcOde(.fiw oiNg)lM : §©¦§¨¤¨©¥ª¦¨
fre aUke xFW alg(bk f oNdl)xq` `NW ¥¤§¤¤¨¥§©¨¤Ÿ¨©

oEbd Wxcn ,mNkA deXd alg `N ¤̀¨¥¤©¨¤§ª¨¦§¨¨
lral dR oFgzR oYl `NW la` ,`Ed£¨¤Ÿ¦¥¦§¤§©©
zFprhE zFi`xl Epkxvd wlgl oiCd©¦©§Ÿª§©§¦§¨§¨

.EpazMWi dxez ¤¨©§
.Bðaø÷ æò íàå (áé)m` ,oiOd xiMfd §¦¥¨§¨¦§¦©¦¦

zrcM ,FpAxw miGrd oiOn¦¦¨¦¦¨§¨§©©
dn oke .`ifr ipA on xn`W qElwp ª̀§§¤¨©¦§¥¦©¨§¥©

dlFrA xn`X(i ` lirl)F` miaUMd on : ¤¨©§¨§¥¦©§¨¦
.mpiOn ,miGrd on¦¨¦¦¦¦¨

ìòåmWA WcTd oFWl ciRwi `l iYrC §©©§¦Ÿ©§¦§©Ÿ¤§¥
xkfl cg` mW mAxA iM ,zFndAd©§¥¦§ª¨¥¤¨§¨¨
zapx`e otWe xFnge lnbM ,dawple§¦§¥¨§¨¨©£§¨¨§©§¤¤
mipinA mbe .xFze dpFi zFtFraE ,xifge©£¦§¨§§©§¦¦
oFbM ,dawple xkfl zFnW mdl xW £̀¤¨¤¥§¨¨§¦§¥¨§



פט `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f iying meil inei xeriy

(âé)éðôì Búà èçLå BLàø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−
çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(ãé)áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

(åè)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(æè)ççéð çéøì äMà íçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì áìç-ìk̈¥−¤©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk jxk zegiy ihewl)

לה' חלב טז)ּכל (ג, ֵֶַָ
חלב  ּכל . . ׁשּבנכסיו הּיפה מן יקּדיׁש ּדבר, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהקּדיׁש

(רמב"ם)לה' ַ
ב)ּבגמרא קלג, לפניו (ׁשּבת התנאה ואנוהּו, אלי "זה איתא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

לֹומר: ויׁש ואנוהּוּבמצֹות". אלי על זה ּב'גברא'. ּדין – ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ
נאים  ּבחפצי־מצוה הּׁשּמּוׁש על־ידי ה' לפני להתנאֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהאדם

לה'ּומׁשּבחים. חלב הּנמסר ּכל חפץ ּכל ּב'חפצא'. ּדין – ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
והּנאה. הּטֹוב מן ׁשּיהיה הראּוי מן ּגבֹוּה, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָלרׁשּות

(æé)áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤
ô :eìëàú àì íc-ìëå§¨−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÏBÚ ˙wÁ∑'ּכהנים ּב'תֹורת מפרׁש הּזה יפה הּפסּוק .ּכל À«»ְְֲִֶֶַַַָָָָֹֹ

ß 'a xc` 'f iying mei ß

ã(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³
äNòå äðéNòú àì øLà ýåýé úåöî ìkî äââLá¦§¨¨Æ¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈

:äpäî úçàî¥«©©−¥¥«¨
i"yx£'‰ ˙BˆÓ ÏkÓ∑ חּטא אין רּבֹותינּו: ת ּפרׁשּו ƒ…ƒ¿ְֵֵֵַַָ

ׁשּזדֹונֹו ּדבר על אּלא חּטאת ּבאה וׁשגגתֹו וכרת, .לאו ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
‰p‰Ó ˙Á‡Ó∑ הּכֹותב ּכגֹון: מהן, אחת מּמקצת ≈««≈≈»ְְִִֵֵֶַַַָ

מּׁשמעֹון  "ׁשם" מּדנּיאל ּבׁשּבת "ּדן" מּנחֹור, "נח" ,. ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹ

˜„Ìיג  d˙È ÒBkÈÂ dLÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈≈¿ƒ»≈√»
ÏÚ dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

a¯z‡יד  ˙È ÈÈ Ì„˜ Ôa¯˜ da¯˜ dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈À¿»≈À¿»√»¿»»«¿»
:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ««»

Ècטו  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
ÏÚ ‡„·k ÏÚ Èc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ««¿»«

:dpcÚÈ ‡˙ÈÏk»¿≈»∆¿ƒ«

˜¯a‡טז  ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«¿ƒ«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯z Ïk ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»»«¿»√»¿»

Ïkיז  ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ˙¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃»»»¿»»≈¿…¿»≈»
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ ‡a¯z«¿»¿»¿»»≈¿

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב  L‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¡«¬≈
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„ewt ÏkÓ eÏLa ·BÁÈ≈¿»ƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:ÔB‰pÓ „Á ÔÓ „aÚÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿«¿≈ƒ«ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`l ,fre WiY ,dAUM aUM ,dxtE xFW¨¨¤¤¦§¨©¦§¥Ÿ
oiprk ,dawpl xFWe dU xn`e ciRwi©§¦§¨©¤§¦§¥¨§¦§¨

aEzMW(gk ak oNdl)Fz` dU F` xFWe : ¤¨§©¨§¤Ÿ
calA dAUke dxtA `Ede ,FpA z`e§¤§§§¨¨§¦§¨¦§©

a`d rxfl oiWWFg oi` xnF`d zrcM§©©¨¥¥§¦§¤©¨¨
(:gr oiNg)minY xkf miGrd on :oke , ª¦§¥¦¨¦¦¨¨¨¦
EPaixwi(i ` lirl)fr m`e ,miWiYd on , ©§¦¤§¥¦©§¨¦§¦¥

`l m`e :oke ,dawp F` xkf ,FpAxẅ§¨¨¨§¥¨§¥§¦Ÿ

dU iC Fci riBz(f d oNdl)F` dAUM , ©¦©¨¥¤§©¨¦§¨
.miGr zxirUbi dxez §¦©¦¦

).äââLá àèçú ék Lôð (áxEarA ¤¤¦¤¡¨¦§¨¨©£
`ide ,WtPA daWgOd zFid¡©©§¨¨©¤¤§¦



xwie`צ zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f iying meil inei xeriy

(â)áéø÷äå íòä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®§¦§¦¿
ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç ìò©´©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−

:úàhçì§©¨«
i"yx£ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡∑ ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«»»

ׁשגגת  עם ּדבר ּבהעלם אּלא חּיב אינֹו מעׂשה,מדרׁשֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מעיני  ּדבר ונעלם העם... "לאׁשמת ׁשּנאמר: ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו
ּגדֹול  ּכׁשהּכהן אּגדה: לפי ּופׁשּוטֹו ועׂשּו". ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹהּקהל

לכּפר  ּבֹו ּתלּויין ׁשהן זה, הּוא העם אׁשמת ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָחֹוטא,
מקלקל  ונעׂשה ּבעדם ּולהתּפּלל יכֹול ∑t¯.עליהם ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָֻ«ָ

קטן?זקן  יכֹול "ּבן", אי "ּבן". לֹומר: ּתלמּוד ? ְִֵֶֶַַָָָָ
ׁשלׁש ּבן ּפר זה ּכיצד? הא "ּפר". לֹומר: .ּתלמּוד ְֵֶֶַַַַַָָֹ

(ã)ýåýé éðôì ãòBî ìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
(ä)Búà àéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−

:ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ עֹולמים ּובבית להיכל לּמׁשּכן, –. ∆…∆≈ְְִִֵֵַַָָָ

(å)ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈
:Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôì íéîòt òáL¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤

i"yx£L„w‰ ˙Î¯t ÈtŒ˙‡∑ מכּון – קדּׁשתּה מקֹום ּבּפרכת ּכנגד ּדמים נֹוגעים היּו ולא הּבּדים, ּבין ,ּכנגד ∆¿≈»…∆«…∆ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ
נגעּו נגעּו, .ואם ְְְִָָ

(æ)úøè÷ çaæî úBðø÷-ìò ícä-ïî ïäkä ïúðå§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤
úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé éðôì íénqä|íc-ìk ©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´

ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé øtä©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£ÌcŒÏk ˙‡Â∑ הּדם ׁשירי. ¿≈»«ְֵַָָ

ÈÂ˜¯·ג  ‡nÚ ˙·BÁÏ ·BÁÈ ‡a¯ ‡‰k Ì‡ƒ«¬»«»≈¿««»ƒ»≈
Ì„˜ ÌÈÏL È¯Bz ¯a ¯Bz ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»«≈¿ƒ√»

:‡˙‡hÁÏ ÈÈ¿»¿«»»

Ì„˜Ïד  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡¯Bz ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»»ƒ¿««¿«ƒ¿»»√»
˙È ÒBkÈÂ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿»¿≈«≈»¿ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»√»¿»

d˙Èה  ÏÚÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ‡a¯ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»

ÔÓו  ÈcÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ
‡zÎ¯t Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L ‡Óc¿»¿«ƒ¿ƒ√»¿»√»»À¿»

:‡L„e˜„¿¿»

Áa„Ó‡ז  ˙¯˜ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‡‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒ¿»««¿««¿¿»
‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÓÒea ˙¯BË˜„ƒ¿∆¿ƒ»√»¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»
‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „eLÈ ‡¯B˙„ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿»¿»≈ƒ»¿«¿¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„«¬»»ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

o`M xiMfd ,zbbFXd.Lôðmrhe ©¤¤¦§¦¨¤¤§©©
ipRn ,zbbFXd WtPd lr zFpAxTd©¨§¨©©¤¤©¤¤¦§¥
mde WtPA i`pB EcilFi zFpFrd lMW¤¨¨£¦§©©¤¤§¥
DxvFi ipR liAwdl dMfY `le ,DA mEn¨§Ÿ¦§¤§©§¦§¥§¨
ilEle ,`hg lMn dxFdh DzFidA wx©¦§¨§¨¦¨¥§§¥
,eiptl `al mikFf miOrd iWRh Eid df¤¨¦§¥¨©¦¦¨Ÿ§¨¨
oAxw aixwY zbbFXd WtPd okle§¨¥©¤¤©¤¤©§¦¨§¨
xW` midl`d l` Daxwl dMfYW¤¦§¤§¨§¨¤¨¡Ÿ¦£¤

xiMfd oM mB df xEaraE .Dpzp.Lôð §¨¨©£¤©¥¦§¦¤¤
EWxC EpizFAxe(o`M k"z):,LôðzFAxl §©¥¨§¨¤¤§©

.micarde mixBd©¥¦§¨£¨¦
àìåxRke" giWOd odM z`HgA xiMfd §Ÿ¦§¦§©©Ÿ¥©¨¦©§¦¥

xiMfd xW`M ,Fl glqpe eilr̈¨§¦§©©£¤¦§¦
`iUPaE ldTA mi`hFgd x`WA¦§¨©§¦©¨¨©¨¦
xRMzi `l Fzlrn axl ilE` ,hFicdaE©¤§©§Ÿ©£¨Ÿ¦§©¥
oPgzie lNRzIW cr ixnbl Fl glqpe§¦§©§©§¥©¤¦§©¥§¦§©¥
,`Ed zF`av 'd K`ln iM eidl`l¥Ÿ¨¦©§©§¨

.mici xdhE iwp FzFidl Kixve§¨¦¦§¨¦§¨¨©¦
àìåmitxUPd mixRA o`M xiMfd §Ÿ¦§¦¨©¨¦©¦§¨¦

"gFgip gix" mixEO`d zxhwdA§©§¨©¨¥¦¥©¦©

zFid xEarA mrHde ,"'dl dX`" `le§Ÿ¦¤©§©©©©£¡
.'dl dX`l EPpi` uEgA wlg mdn¥¤¥¤©¥¤§¦¤©
`le ,dxRM xiMfd `iUPd xirUaE¦§¦©¨¦¦§¦©¨¨§Ÿ

"'dl gFgip gix dX`" xiMfdgk xAcOA) ¦§¦¦¥¥©¦©©©¦§¨

(gz`HgaE .xirU oAxTd zFid xEarA ,©£¡©¨§¨¨¦§©©
`le "'dl gFgip gixl" xiMfd cigId©¨¦¦§¦§¥©¦©©§Ÿ
,dX` `EdW rEcIA iM ,"dX`" xiMfd¦§¦¦¤¦©¨©¤¦¤
liMUOde .'dl dX`A DNM dpEMd iM¦©©¨¨ª¨§¦¤©§©©§¦

.oiaib dxez ¨¦



צי `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f iying meil inei xeriy

(ç)-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìò äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìò©©¤«¤
i"yx£¯t ·ÏÁŒÏkŒ˙‡Â∑ מה לֹומר. לֹו היה 'חלּבֹו' ¿∆»≈∆«ְֶַַָָ

יֹוםֿהּכּפּורים  ׁשל ּפר לרּבֹות "ּפר"? ְְִִֶַַַַַָּתלמּודֿלֹומר
ּוליתרת לכליֹות  ׂשעירי ∑‰hÁ‡˙.ולחלבים להביא ְְְֲִִֶֶַָָֹ««»ְְִִֵָ

לכליֹות  - ּולי עבֹודהֿזרה ולחלבים ÌÈ¯È.תרת , ְְְֲֲִִֶֶַָָָָָֹ»ƒ
epnÓ∑ המחּבר חלּבֹומן הסרת קדם ינּתחּנּו ׁשּלא , ƒ∆ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

.(ת"כ)
(è)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−

úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−
:äpøéñé§¦¤«¨

(é)ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî íøeé øLàk©«£¤´½̈¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½
:äìòä çaæî ìò©−¦§©¬¨«Ÿ¨«

i"yx£Ì¯eÈ ¯L‡k∑ ּב'ׁשֹור המפרׁשין אמּורין מאֹותן «¬∆»ְְִִֵֵַָָֹ
ׁשּלא  הּׁשלמים' ּב'זבח ּפרׁש מה וכי הּׁשלמים'. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹזבח

ּׁשלמים ּפרׁש מה לׁשלמים: להּקיׁשֹו אּלא ּכאן? ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
לעֹולם,לׁשמן  ׁשלֹום ּׁשלמים ּומה לׁשמֹו; זה אף , ְְְִִִֶַַָָָָָ

מצריכֹו קדׁשים' ּוב'ׁשחיטת לעֹולם. ׁשלֹום זה ְְִִִִֶַַַָָָָָאף

הּלמד  מן למד למדין ׁשאין הימּנּו: ּבקדׁשים.ללמד ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
מקֹומן' 'איזהּו BÈÏk‰ŒÏÚ˙.ּבפרק „·k‰ŒÏÚ ְְֵֶֶֶָ««»≈««¿»
ÂÈÚ¯kŒÏÚÂ BL‡¯ŒÏÚ∑ּכמֹו הן , ּתֹוספת לׁשֹון ּכּלן «…¿«¿»»ְְֵֶֶָֻ

.'מּלבד' ְִַ

(àé)-ìòå BLàø-ìò BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©Ÿ−§©
:BLøôe Baø÷å åéòøk§¨¨®§¦§−¦§«

(áé)-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà àéöBäå§¦´¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤
íéöò-ìò Búà óøNå ïLcä CôL-ìà øBäè íB÷î̈³¨Æ¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−

ô :óøOé ïLcä CôL-ìò Làä¥®©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«
i"yx£¯B‰Ë ÌB˜ÓŒÏ‡∑ מקֹום לעיר מחּוץ ׁשּיׁש לפי ∆»»ְִִִֵֶָָ

ּולבית  מנּגעֹות אבנים להׁשלי לטמאה, ְְְְְְֲִִֵַָָָָֻֻמּוכן
ׁשהּוא  זה לּמחנה", "מחּוץ לֹומר: הצר ְְֲִֶֶֶַַַַָָֻהּקברֹות,

טהֹור  הּמקֹום ׁשּיהא לעיר, ÁnÏ‰.חּוץ ıeÁÓ∑ ְִֵֶַָָָƒ««¬∆
מחנֹות  לׁשלׁש לעיר חּוץ חּוץ עֹולמים, ּובבית ּכמֹו; , ְְְֲִִֵַָָָֹ

ּוב'סנהדרין' יֹומא ּבמּסכת רּבֹותינּו ‡ŒÏ.ׁשּפרׁשּוהּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ∆
ÔLc‰ CÙL∑ הּדׁשן ּבֹו ׁשּׁשֹופכין מן מקֹום המסּלק ∆∆«∆∆ְְִִֶֶֶַַָָֻ

אלֿמחּוץ  אתֿהּדׁשן "והֹוציא ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַהּמזּבח,
Û¯OÈ.ה"לּמחנ  ÔLc‰ CÙLŒÏÚ∑ּֿתלמּוד ׁשאין ֲֶַַ«∆∆«∆∆ƒ»≈ְֵֶַ

אין  ׁשאפּלּו ללּמד אּלא ּדׁשן לֹומר, .ׁשם ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

(âé)éðéòî øác íìòðå ebLé ìàøNé úãò-ìk íàå§¦̧¨£©³¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−
-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà eNòå ìäwä©¨¨®Â§¨Â©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ

:eîLàå äðéNòú¥«¨¤−¨§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ˙„Ú∑סנהדרין אּלּו.¯·c ÌÏÚÂ∑ מּתר ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ּכרתֹות מּכל ּבאחת להֹורֹות .טעּו ¬«ƒ¿»≈ְְִֵֶַ¿∆¿«»»ְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ

eNÚÂ Ï‰w‰∑ צּבּור ּפיהם ׁשעׂשּו .על «»»¿»ִִֶֶַָ

dpÓח  L¯ÙÈ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ·¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»¿«»¿«»»«¿≈ƒ≈
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ ÈÙÁc ‡a¯z ˙È»«¿»¿»≈««»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

Ècט  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜iL„e‡י  ˙ÒÎ ¯BzÓ L¯ÙzÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ«¿«ƒƒ¿«¿«»
:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«≈ƒ«¬»««¿¿»«¬»»

¯dLÈיא  ÏÚ d¯Òa Ïk ˙ÈÂ ‡¯Bz CLÓ ˙ÈÂ¿»¿«»¿»»ƒ¿≈«≈≈
:dÏÎ‡Â de‚Â È‰BÚ¯k ÏÚÂ¿«¿»ƒ¿«≈¿»¿≈

Ï‡˙¯יב  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯Bz Ïk ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»»ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«
ÏÚ d˙È „È˜BÈÂ ‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡Ï ÈÎc¿≈«¬«≈≈«ƒ¿»¿ƒ»≈«
‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÏÚ ‡˙M‡a ‡iÚ‡»«»¿∆»»«¬«≈≈«ƒ¿»

:„˜BzÈƒ»

È‰ÈÂיג  ÔeÏzLÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ≈
„Á Ôe„aÚÈÂ ‡Ï‰˜ ÈÈÚÓ ‡Ób˙Ù ‡qÎÓ¿«»ƒ¿»»≈≈≈¿»»¿«¿¿«
‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwt ÏkÓƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:Ôe·BÁÈÂƒ



xwie`צב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f iying meil inei xeriy

(ãé)eáéø÷äå äéìò eàèç øLà úàhçä äòãBðå§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨§¦§¦¸
ìäà éðôì Búà eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(åè)øtä Làø-ìò íäéãé-úà äãòä éð÷æ eëîñå§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈
:ýåýé éðôì øtä-úà èçLå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(æè):ãòBî ìäà-ìà øtä ícî çéLnä ïäkä àéáäå§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®¤−Ÿ¤¥«

(æé)íéîòt òáL äfäå ícä-ïî Bòaöà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ
:úëøtä éðt úà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½¥−§¥¬©¨«Ÿ¤

i"yx£˙Î¯t‰ Èt "את ∑‡˙ אֹומר: הּוא ּולמעלה ≈¿≈«»…∆ְְֵֶַָ
מדינה. עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקדׁש". ּפרכת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹּפני
ּכּלם  ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחּו, מעּוטּה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻאם

ּכׁשחטא  ּכאן, אף מתקּימת. ׁשּלֹו ּפמליא אין ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָסרחּו,
הּמקּדׁש; על הּמקֹום קדּׁשת ׁשם עדין מׁשיח, ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹֻּכהן

הּקדּׁשה  נסּתּלקה חסֿוׁשלֹום, ּכּלם, .מּׁשחטאּו ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻֻ

(çé)ïzé ícä-ïîe|éðôì øLà çaænä úðø÷-ìò ¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´
CtLé ícä-ìk úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©À̈¦§ŸÆ
:ãòBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ∑ ּכנגד ׁשהּוא מערבי, יסֹוד .הּפתח זה ¿ƒ¿«»…»¬∆∆«…∆≈ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָ

(èé):äçaænä øéè÷äå epnî íéøé Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨
i"yx£ÌÈ¯È BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑ּפרׁש ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ¿≈»∆¿»ƒְִֵֵֶַַֹ

לּפר  מ"ועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכאן
ּתנא  ּבֹו? נתּפרׁשּו לא ּומּפניֿמה וגֹו'". עׂשה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹּכאׁשר

אֹוהבֹו, על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל: רּבי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּדבי
חּבתֹו מּפני ּבסרחֹונֹו .ּומעט ְְְִִִִֵֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr fk zegiy ihewl)

מּפני  ּבסרחֹונֹו ּומעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמׁשל
יט)חּבתֹו ד, לכּתב (רש"י לֹו היה לכאֹורה הקׁשה: לרׁש"י ְְְְִִִִַָָָָָֹֻ

ּומּדּוע  לא, ותּו החּטאת" לפר עׂשה ּכאׁשר לּפר ְְְֲֶַַַַַַַָָָָָָֹ"ועׂשה
ּומתרץ, הּמזּבחה". והקטיר מּמּנּו ירים חלּבֹו ּכל "ואת ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנאמר

החטא  ׁשאינֹו החטא, ּבסרחֹון למעט היא הּכתּוב ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּכּונת
ואף  חּוץ. ּכלּפי ּפרסּומֹו מּמּנּו, הּנֹודף הרע הריח אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעצמֹו,

זֹו חּטאת להקטיר נראיתּכאן, יׁש ּכאּלּו ּבחמרתּה, ּפחּותה ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻ
הּכליֹות). ׁשּתי ואת הּיֹותרת את (ולא ּבלבד החלב ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאת

Ôe·¯˜ÈÂיד  dÏÚ e·Á Èc ‡˙·BÁ Ú„È˙˙Â¿ƒ¿¿«¿»ƒ»¬«ƒ»¿
d˙È Ôe˙ÈÈÂ ‡˙‡hÁÏ È¯Bz ¯a ¯Bz ‡Ï‰¿̃»»«≈¿«»»¿«¿»≈

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜Ï»√»«¿«ƒ¿»

¯LÈטו  ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ‡zLÎ È·Ò ÔeÎÓÒÈÂ¿ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»»¿≈«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBkÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»√»¿»¿ƒ»»√»¿»

ÔkLÓÏטז  ‡¯B˙„ ‡Óc ÔÓ ‡a¯ ‡‰k ÏÚÈÂ¿»≈«¬»«»ƒ¿»¿»¿«¿«
:‡ÓÊƒ¿»

Ú·Lיז  ÈcÈÂ ‡Óc ÔÓ dÚaˆ‡ ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ¿«
:‡zÎ¯t Ì„˜ (˙È) ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊƒ¿ƒ√»¿»»√»»À¿»

˜„Ìיח  Èc ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈ ‡Óc ÔÓeƒ¿»ƒ≈««¿««¿¿»ƒ√»
„BLÈ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»»¿»≈
ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»«¬»»ƒƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

Áa„ÓÏ‡:יט  ˜qÈÂ dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈¿«≈¿«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

eàèç øLà úàhçä äòãBðå (ãé)§§¨©©¨£¤¨§
.äéìòz`Hg Eaixwi `NW rEciA ¨¤¨©¨©¤Ÿ©§¦©¨

oFWNd KxC la` ,E`hgW ErcIW cr©¤¥§¤¨§£¨¤¤©¨
E`hgW mdl rcEi xW`ke :xn`IW¤Ÿ©§©£¤¦¨©¨¤¤¨§
,giWOA oM xiMfd `le .mpAxw E`iaï¦¨§¨¨§Ÿ¦§¦¥©¨¦©

EaIgzi `NW dEvIW okYie .Kxv oi` iM¦¥Ÿ¤§¦¨¥¤§©¤¤Ÿ¦§©§
lr `l ,driciA `N` FGd z`HgA©©¨©¤¨¦¦¨Ÿ©

.iElY mW`M wtQd©¨¥§¨¨¨
eðéúBaøåEWxC(o`M k"z)Erci m`W §©¥¨§¨¤¦¨§

,ExFd dn Erci `le ,ExFdW¤§Ÿ¨§©

xnFl cEnlY ,miaIg Edi lFkiäòãBðå ¨§©¨¦©§©§§¨
,úàhçä`le .mi`hFgd ErcEIW `le ©©¨§Ÿ¤¦¨§©§¦§Ÿ

xn`W xEarA ,giWnA oM xiMfdwEqR) ¦§¦¥§¨¦©©£¤¨©¨

(bgiWn ixd ,mrd znW`l :§©§©¨¨£¥¨¦©
.xEAvMeh dxez §¦



צג `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr ,fk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

FzAig ipRn FpFgxqA hrin¦¥§¦§¦§¥¦¨

ירים  ּכל־חלּבֹו ְְִֵֶָָואת
הם ואף־על־ּפי למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבֹו, נתּפרׁשּו ּלא מה ּומּפני וגֹו'. עׂשה ּכאׁשר לּפר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹמ־ועׂשה
ּומיעט  אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל ר ּבי דבי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּתּנא

חיּבתֹו מּפני רש"י)ּבסרחֹונֹו ובפירוש יט. (ד, ְְְִִִֵָ
ׁשבע  "והּזה ּכתּוב צּבּור, ׁשל ּדבר העלם ּפר ּפרׁשת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהמׁש

הּפרכת" ּפני את . . יז)ּפעמים "ּולמעלה (שם, רׁש"י ּופירׁש , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשּסרחה  למל מׁשל הּקֹודׁש? ּפרֹוכת ּפני את אֹומר ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּוא
ואם  מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחה מעּוטּה אם מדינה, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָעליו

מתקּימת". ׁשּלֹו ּפמליא אין סרחה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָּכּולּה
מרּבי  הּוא הּנ"ל הראׁשֹון הּמׁשל ּגם ּדלכאֹורה ּבזה, לעּין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָויׁש

ב)יׁשמעאל מא, ׁשאינֹו(זבחים ּכמֹו ׁשמֹו רׁש"י הביא ולא , ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹ
הביא  מּדּוע ואם־ּכן הּמאמרים, ּבעלי ׁשמֹות ּבדר־ּכלל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמביא

הּׁשני? ּבּמׁשל יׁשמעאל רּבי ׁשל ׁשמֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאת
הּמאמר  ּבעל ׁשם ׁשּמביא ּדבזה הּדרּוׁש, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָויׁש
ׁשּמּובן  אף ּדהּנה ּכאן. הּמתעֹוררת קׁשיא מתרץ הּׁשני, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבּמׁשל

ּכל  א אֹוהבֹו, ּב"סרחֹון" הּמל ימעט חיּבתֹו ׁשמּצד ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּדבר
ּכזה  ּב"סרחֹון" ּכׁשּמדּבר אבל רגילים, ּבחטאים הּוא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻזה
מחּבבֹו ׁשעדין אפׁשר אי מתקּימת" ׁשּלֹו ּפמליא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁש"אין

ּבסרחֹונֹו? ׁשּימעט ּכ ּכדי עד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָהּמל
ׁשהּוא  יׁשמעאל, רּבי אמר זה ׁשּמאמר רׁש"י מתרץ זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל

ׁשאמר ב)זה פרק ריש ּדאין (נגעים ּכּפרתן". אני יׂשראל "ּבני ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
רּבי  אין ּדאם־ּכן יתּכּפרּו, ּתׁשּובה יעׂשּו ׁשּכׁשּיׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכּונה
על  הּמכּפרים הם ויׂשראל יׂשראל, ׁשל ּכּפרתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָיׁשמעאל

ק  ּכל־ּכ היה יׁשמעאל ׁשרּבי היא הּכּונה אּלא ׁשּור עצמם. ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
הּוא  ּכאילּו עצמֹו את ׁשהחׁשיב עד יׂשראל, ּבני עם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻּומאחד
ּכּפרתן  הּוא הרי ּומּמילא (חס־וׁשלֹום), ׁשחטא זה היה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעצמֹו

יׂשראל. ְִֵֶָׁשל
אינּה יׂשראל לבני והּקׁשר האהבה הּקּב"ה, אצל כן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּוכמֹו
ּומאּוחדים  קׁשּורים הם אּלא יׂשראל ּבני ּבהנהגת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּתלּויה
חיּבתן  עדין יׂשראל, ּבני אצל "סרחֹון" ּכׁשּיׁש ּגם ולכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלעֹולם,

חיּבתֹו". מּפני ּבסרחֹונֹו ּו"מיעט הּקּב"ה לפני ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָעֹולה

(ë)ïk úàhçä øôì äNò øLàk øtì äNòå§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−
:íäì çìñðå ïäkä íäìò øtëå Bl-äNòé©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«

i"yx£¯tÏ ‰NÚÂ∑ זה.˙‡hÁ‰ ¯ÙÏ ‰NÚ ¯L‡k∑ ¿»»«»ֶ«¬∆»»¿«««»
ּוׁשּתי  יֹותרת להביא מׁשיח, ּכהן ּבפר ׁשּמפרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכמֹו

ּבמצות ּכליֹות  ולכּפל ּכאן, ּפרׁש ּׁשּלא מה ׁשם ׁשּפרׁש , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
–העבֹודֹות  הּמּתנֹות מּכל אחת חּסר ׁשאם ללּמד , ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ

החיצֹון  הּמזּבח על ּבּנּתנין ׁשּמצינּו לפי ׁשּנתנן ּפסּול, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
אחת  ׁשּמּתנה ּכאן, לֹומר הצר ּכּפר, – אחת ְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָֻּבמּתנה

מעּכבת  .מהן ְֵֶֶֶַ

(àë)Búà óøNå äðçnì õeçî-ìà øtä-úà àéöBäå§¦´¤©À̈¤¦Æ©©«£¤½§¨©´Ÿ½
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøä øtä úà óøN øLàk©«£¤´¨©½¥−©¨´¨«¦®©©¬©¨−̈«

(áë)ýåýé úåöî-ìkî úçà äNòå àèçé àéNð øLà£¤¬¨¦−¤«¡¨®§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸
:íLàå äââLa äðéNòú-àì øLà åéäìà¡Ÿ¹̈£¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥«

i"yx£‡ËÁÈ ‡ÈN ¯L‡∑!ׁשגגתֹו על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור, אׁשרי 'אׁשרי'; לׁשֹון ¬∆»ƒ∆¡»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
זדֹונֹותיו  על ׁשּמתחרט .קלֿוחמר ְְִֵֶֶַַָָָֹ

B˙Ï¯‡כ  „·Ú È„ ‡Ók ‡¯B˙Ï „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿»ƒ¬«¿»
‡‰k ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÈÂ dÏ „aÚÈ Ôk ‡˙‡hÁ„¿«»»≈«¿∆≈ƒ««¬≈«¬»

:ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿

È˜B‡Â„כא  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡¯Bz ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ
‰‡Ó„˜ ‡¯Bz ˙È „È˜B‡ È„ ‡Ók d˙È»≈¿»ƒƒ»»«¿»»

:‡e‰ ‡Ï‰˜ ˙‡hÁ««¿»»

i„Bwt‡כב  ÏkÓ „Á „aÚÈÂ ·BÁÈ ‡a¯ Ì‡ƒ«»≈¿«¿≈«ƒ»ƒ«»
eÏLa ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc d‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:·BÁÈÂ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

).àèçé àéNð øLà (âë-áëoFWl £¤¨¦¤¡¨§
`iUPdW xFCd ixW` ,ixW ©̀§¥©§¥©¤©¨¦
mipdM zxFY .FzbbW lr dxRM `ian¥¦©¨¨©¦§¨©Ÿ£¦

(o`M).,åéìà òãBä BàdAxd ,rcFd m` ¨©¥¨¦©©§¥
mFwnA m`e ,m` oFWlA WOWOW Wi F`¥¤§©¥¦§¦§¦¦§

`Ed gBp xFW iM rcFp F` :oke ,F`zFnW) §¥©¦©¨§

(el `k:azM mdxa` iAxe .i"Xx oFWl .§©¦§©¦©§¨¨¨©

,àèçé àéNð øLà`hgi xW` ,Ktd £¤¨¦¤§¨£Ÿ£¤¤§¨
zcr lM m`e dlrnl waC `Ede ,`iUp̈¦§¨¥§©§¨§¦¨£©

EBWi l`xUi(bi wEqR)m`e xn` EN`M , ¦§¨¥¦§¨§¦¨©§¦
.`iUPd `Ed `hgi xW £̀¤¤§¨©¨¦

,Búàhç åéìà òãBä Bàfg` aEzMd ©¥¨©¨©¨¨©
`iUPl rcEIW mrHde ,dxvw KxC¤¤§¨¨§©©©¤¦¨©©¨¦

,`hgW Fnvrn,åéìà òãBä BàFricFd ¥©§¤¨¨©¥¨¦

wECwC didie .Ed`xW xg` Wi`,òãBä ¦©¥¤¨¨§¦§¤¦§©
Ll xvde :FnM ,xar lrR(ap gk mixaC), Ÿ©¨¨§§¥©§§¨¦

Dz` dcli xW` FnM ,ricFOd xqgie§¤§©©¦©§£¤¨§¨Ÿ¨
iell(hp ek xAcOA). §¥¦©¦§¨

ïéàå"xW`" iWEOW iM ,df lkl Kixv §¥¨¦§¨¤¦¦¥£¤
:oFbM ,onGd lr ExFi mdn Wi ,miAx©¦¥¥¤©©§©§

eig` l` sqFi `A xW`M(bk fl ziW`xA), ©£¤¨¥¤¤¨§¥¦



xwie`צד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(36 'r fi jxk zegiy ihewl)

יחטא נׂשיא כב)אׁשר לׁשֹון (ד, - יחטא נׂשיא אׁשר ְֱֱֲֲִִֶֶֶֶָָָָ
ּכּפרה  להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור אׁשרי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאׁשרי:

זדֹונֹותיו על ׁשּמתחרט קל־וחמר ׁשגגתֹו, יׁש(רש"י)על ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּנׂשיא, לחּטאת ּביחס רק "אׁשר" לׁשֹון מֹופיע מּדּוע ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָֹלתמּה,
ּפנימּיּות  ּפי על להסּביר ויׁש הּמׁשיח? ּכהן לחּטאת ּביחס ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָֹֹולא
מחּדיר  ׁשּכהן לּנׂשיא, הּכהן ׁשל ּתפקידֹו ּבין ההבּדל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהענינים:
הּנׂשיא  ואּלּו למצוֹות־עׂשה. הּׁשרׁש ׁשהיא - ה' אהבת ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבעם

לכן  לא־תעׂשה. מצוֹות ׁשרׁש - ה' יראת להחּדיר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹּתפקידֹו
הבאת  ּוביניהן - מצוֹות־עׂשה קּיּום הּוא הּכהן ׁשל ענינֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹעּקר
מּלכּתחּלה  למנע ענינֹו הּנׂשיא ואּלּו ׁשחטא. למי ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָָֹקרּבן
אצל  ּדוקא "אׁשר" הּלׁשֹון מֹופיע לכן ּבעברֹות. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכׁשלּות
ׁשאינֹו לאדם ּבעּקר מתאים "אׁשר" ׁשהּבּטּוי היֹות ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנׂשיא,
ּולהביא  להֹודֹות מתּבּיׁש אינֹו חֹוטא וכאׁשר מּלכּתחּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָחֹוטא

ַָָּכּפרה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr fi jxk zegiy ihewl)

יחטא נׂשיא כב)אׁשר ׁשּלֹו(ד, ׁשהּנׂשיא הּדֹור אׁשרי ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשגגתֹו על ּכּפרה להביא לב וה'ּמל'(רש"י)נֹותן ה'ּנׂשיא' ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

'מל' לּדבר: (רמז הּגּוף על הּׁשּליט הּמח, - הּוא ִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבאדם
ּתבֹות זהּוּכבד ,לב ,מח ראׁשי הּדֹור). התנהגּות אׁשרי – ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹ

ּכאׁשר ּכראּוי, היא לבהאדם נֹותן ׁשּלֹו הּמח הּנׂשיא – ֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
יכֹול  אדם ׁש"ּכל ּב'ּתניא', וכּמבאר הּלב. ּתאוֹות על ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשּליט
לּבֹו". מׁשאלֹות למּלאֹות ׁשּלא . . להתאּפק ׁשּבמֹוחֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַֹֹּברצֹונֹו

(âë)àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà òãBä-Bà«©³¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈¨®§¥¦¯
:íéîz øëæ íéfò øéòN Bðaø÷-úà¤¨§¨²§¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«

i"yx£Ú„B‰ŒB‡∑'הּדבר הֹודע 'אם "אֹו"ּכמֹו הרּבה ; «ְְִֵַַַָָ
"אֹו"; ּבמקֹום ו"אם" "אם", ּבלׁשֹון ׁשּמׁשּמׁשין ְְְְְִִִִִֵֶַיׁש

הּוא" נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע "אֹו ‡ÂÈÏ.וכן: Ú„B‰∑ ְִֵַַָ«≈»

נֹודע  מּכאן ּולאחר הּתר, ׁשהּוא סבּור היה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשחטא
היה  ׁשאּסּור .לֹו ִֶָָ

(ãë)íB÷îa Búà èçLå øéòOä Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòä-úà èçLé-øLà£¤¦§©¬¤¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«

i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÁLÈŒ¯L‡ ÌB˜Óa∑ ּבעֹולה ּבּצפֹון מפרׁש ׁשהּוא ,.‡e‰ ˙‡hÁ∑ ּכׁשר – ׁשּלא לׁשמֹו , ƒ¿¬∆ƒ¿«∆»…»ְֶַָָָָֹ«»ְִֵֶָֹ
ּפסּול  – .לׁשמֹו ְִָ

(äë)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨´¦§½Ÿ¤§−

:äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ¨«
i"yx£BÓc ˙‡Â∑ הּדם ׁשירי. ¿∆»ְֵַָָ

È˙כג  È˙ÈÈÂ da ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ««¿«¿ƒ»
:ÌÈÏL ¯Îc ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ

ÒBkÈÂכד  ‡¯ÈÙˆ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎÈÈc ¯˙‡a d˙È»≈«¬«¿ƒ«»¬»»»√»¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

dÚaˆ‡aכה  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»¿≈

:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»«¿¿»«¬»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xaXd z` lk`l ENM xW`M(a bn mW), ©£¤¦¤¡Ÿ¤©¤¤¨

,`hgi `iUp xW`M ,o`M s` .mdinFce§¥¤©¨©£¤¨¦¤§¨
xW` dkxAd z` :oke .zrd s"M xqgie§¤§©¨¥§¥¤©§¨¨£¤

mkidl` 'd zFvn l` ErnWY`i mixaC) ¦§§¤¦§¡Ÿ¥¤§¨¦

(fkz` mzi`x xW` .ErnWY xW`M ,©£¤¦§§£¤§¦¤¤
cFr mz`xl Etiqz `l mFId mixvn¦§©¦©ŸŸ¦¦§Ÿ¨

(bi ci zFnW)mini zraW .mzi`x xW`M , §©£¤§¦¤¦§©¨¦
LziEv xW` zFSn lk`Y(gi cl mW), Ÿ©©£¤¦¦¦¨

.LiziEv xW`M©£¤¦¦¦
íéîòôe,z"iA FGd dNOd xqgY §¨¦¤§©©¦¨©

xW` dxiaBn dxiqie©§¦¤¨¦§¦¨£¤
dxW`l zvltn dzUr(bi eh `Îmikln), ¨§¨¦§¤¤©£¥¨§¨¦

mrhM ,dxW`l zvltn dzUr xW`A©£¤¨§¨¦§¤¤©£¥¨§©©
FYW` Y` xW`A FnM ,xEarAziW`xA) ©£§©£¤©§¦§§¥¦

(h hl.
,åéìà òãBä Bà íòèå,mW`d lr §©©©¥¨©¨¨¨

lMn zg` dUrIWM ,xn`iŸ©§¤©£¤©©¦¨
,mW`e dpiUrY `l xW` 'd zFvn¦§£¤Ÿ¥¨¤¨§¨¥
xRMzie eil` rcEi F` ,Wpr eilr zFidl¦§¨¨Ÿ¤¦¨©¥¨§¦§©¥
F` mW` didi F` ,mrHde .oAxwA Fl§¨§¨§©©©¦§¤¨¥

.Fl xRMzie oAxw `iaï¦¨§¨§¦§©¥
.åéäìà 'ä íòèåiR lr s` iM xnFl §©©¡Ÿ¨©¦©©¦

eilr oi`W oFc`d KlOd `EdW¤©¤¤¨¨¤¥¨¨
eidl` 'dn `xil Fl Wi ,mce xUA `xFn¨¨¨¨¨¥¦¨¥¡Ÿ¨

ornl :oke ,mipFc`d ipFc` `Ed iM¦£¥¨£¦§¥§©©
eidl` 'd z` d`xil cnli(hi fi mixaC), ¦§©§¦§¨¤¡Ÿ¨§¨¦

eilr Wi iM FAl l` miUIW xnFlM§©¤¨¦¤¦¦¥¨¨
FWtp FciA xW` eidl` `EdW oFilr¤§¤¡Ÿ¨£¤§¨©§

.FYklnnEck dxez ©§©§
çaæî ãBñé ìà CtLé Bîc úàå (äë)§¤¨¦§Ÿ¤§¦§©

.äìòäKxC la` ,xMfPd `Ed ¨Ÿ¨©¦§¨£¨¤¤
.dricid mFwnA mXd xiMfdl oFWNd©¨§©§¦©¥¦§©§¦¨
hgWe xRd W`x lr Fci z` Knqe :oke§¥§¨©¤¨©Ÿ©¨§¨©

xRd z`(c wEqR lirl)mdA EpizFAxlE . ¤©¨§¥¨§©¥¨¤
DA oi` dninY 'd zxFY iM ,miWxcn¦§¨¦¦©§¦¨¥¨

.xzie xqgek dxez ¨¥§¨¥



צה `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g iyiy meil inei xeriy

(åë)çáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
ô :Bì çìñðå Búàhçî ïäkä åéìò øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬«

i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ·ÏÁk∑ המפרׁשים אמּורין ׁשלמים ּכאֹותן אצל האמּור .ּבעז ¿≈∆∆««¿»ƒְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ß 'a xc` 'g iyiy mei ß

(æë)õøàä íòî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´¨¨®¤
äðéNòú-àì øLà ýåýé úåönî úçà dúNòaÂ©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:íLàå§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 cenr al jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

zEppFAzd ibEq ipW§¥¥¦§§

והביא  גֹו' ּבׁשגגה ּתחטא אחת נפׁש "ואם ּכתּוב ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבפרׁשתנּו
נקבה" גֹו' ואילך)קרּבנֹו כז הרמּב"ם (ד, אֹומר לזה, ּבקׁשר . ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָ

מן  חּטאת ל ואין ּכבׂשים, מּזכרי אּלא האׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ"אין
נקבה" אּלא טז)הּכבׂשים הלכה ו פרק המוקדשין פסולי .(הלכות ְְִֵֶַָָָ

ּביאּורים. ּכּמה מצינּו חטא, על מכּפר ׁשּקרּבן הּדבר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבטעם
חטא  ּכי אּלה ּכל ּבעׂשֹותֹו האדם "ׁשּיחׁשב ּבאר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּוברמּב"ן
ּגּופֹו, ויּׂשרף ּדמֹו ׁשּיּׁשפ לֹו וראּוי ונפׁשֹו, ּבגּופֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹלאלקיו
הּזה" הּקרּבן וכפר ּתמּורה מּמּנּו ׁשּלקח הּבֹורא חסד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלּולא

ט) א, לבּטל (פרשתנו צרי ׁשהאדם מדּגׁש זה ׁשּבטעם ונמצא, .ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
לֹו ׁש"ראּוי ׁשּיחׁשב ּכדי עד קׁשים, ּבדברים עצמֹו את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּוליּסר

העֹון. לֹו מתּכּפר ועל־ידי־זה ויּׂשרף", ּדמֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיּׁשפ
ׁשּתכן  והינּו, קרּוב. מּלׁשֹון הּוא ׁשּקרּבן ּגם־ּכן מצינּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹא

להּקּב"ה עצמֹו את מקרב ׁשהאדם הּוא ספר הּקרּבן (ראה ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ועוד) ט. א, פרשתנו בחיי מו. סי' לאדם הבהיר ׁשּיׁש והינּו, .ְְֵֶַָָָ
הּוא ּופגם ׁשחטא ׁשּזה ּבזה הרע,להתּבֹונן יצרֹו מּצד רק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

האמיּתי  רצֹונֹו רצֹונֹו,א ּולקּים להּקּב"ה ּבקרּוב להיֹות הּוא ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

וׁשב  להּקּב"ה מתקרב הּוא הרי זֹו התּבֹוננּות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָועל־ידי
לֹו. יכּפר ועֹונֹו ְְֲֵֶַָֻמחטאֹו,

אׁשם, ּבקרּבן ּבעּקר הּוא הראׁשֹון ׁשהּטעם לֹומר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָויׁש
ּבא  החּטאת ּדהּנה, חּטאת. ּבקרּבן ּבעּקר הּוא הּׁשני ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָוהּטעם
עד  מחּטאת, חמּור האׁשם מה־ּׁשאין־ּכן הּׁשֹוגג, על ֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָרק

הּמזיד על ּגם ּבאים אׁשמֹות ברמב"ן ׁשּכּמה בזה אריכות (ראה ֲִִֵֶַַַַָָָ
פרשתנו) .סוף

ּבזה  ׁשּיתּבֹונן מסּפיק הּׁשֹוגג ׁשעל לֹומר יׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָועל־ּפי־זה
התּבֹוננּות  זה ׁשאין טֹוב, לעׂשֹות הּוא האמיּתי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָׁשרצֹונֹו
אּלא  כּו' חּטאת ל "אין ולכן האדם, על ּומכּבידה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּמקׁשה
- "רּכה" התּבֹוננּות ּגם מסּפיק הּׁשֹוגג לכּפרת ּכי  ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָנקבה",

רּכה" ּבלׁשֹון להן ׁש"ּתאמר ג)ּכנקבה יט, יתרו .(רש"י ְְִֵֶֶַַָָָָֹ
ּבהתּגּברּות, הּוא האדם ׁשּיצר מּכיון הּמזיד, על ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
להקריב  יׁש יכּפר ׁשעֹונֹו ּכדי אּלא רּכה ּבהתּבֹוננּות ּדי ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻלא

ּכגידין" הּקׁשים "ּדברים להּגיד יׁש ׁשּל"זכרים" (רש"י זכר, ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
יצרֹו.שם) את יכניע על־ידי־זה ורק ,ְְְְִִֵֶֶַַַַ

(çë)Bðaø÷ àéáäå àèç øLà Búàhç åéìà òãBä Bàµ©´¥½̈©¨−£¤´¨¨®§¥¦̧¨§¨¹
:àèç øLà Búàhç-ìò äá÷ð äîéîz íéfò úøéòN§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©©¨−£¤¬¨¨«

(èë)èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©Æ
:äìòä íB÷îa úàhçä-úà¤©´©½̈¦§−¨«Ÿ¨«

(ì)úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

(àì)ìòî áìç øñeä øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥»¤»¥©´
ççéð çéøì äçaænä ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáæ¤©́©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©

ô :Bì çìñðå ïäkä åéìò øtëå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¦§©¬«

ÒÎ˙כו  ·¯˙k ‡Áa„ÓÏ ˜qÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«≈¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿«
d˙·BÁÓ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡iL„e˜¿«»ƒ«≈¬ƒ«¬»≈¿≈

:dÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈≈

„‡¯Ú‡כז  ‡nÚÓ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»≈«»¿«¿»
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa¿∆¿¿««ƒƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:·BÁÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿≈

È˙ÈÈÂכח  ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ»¿«¿ƒ
ÏÚ ‡˙·e˜ ‡zÓÏL ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿∆¿»¿¿»«

:·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»

ÒBkÈÂכט  ‡˙‡hÁ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚc ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È»«»»«¬««¬»»

˜¯˙ל  ÏÚ ÔzÈÂ dÚaˆ‡a dÓ„Ó ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿«
‡„BÒÈÏ „BLÈ dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¬»»¿»»¿«≈ƒ»

:‡Áa„Óc¿«¿¿»

˙¯·לא  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
‡Áa„ÓÏ ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÓ≈«ƒ¿«¿«»¿«≈«¬»¿«¿¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡‰k«¬»¿ƒ¿¿≈≈



xwie`צו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ÏÚÓ ·ÏÁ ¯Òe‰ ¯L‡k∑ ּבׁשלמים האמּורים עז .ּכאמּורי «¬∆«≈∆≈«∆««¿»ƒְְֲִִִֵֵֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr hl zegiy ihewl)

לה' ניחֹוח לא)לריח (ד, ְִֵַַַ
ה', אּלא אלקים ולא א־ל לא נאמר לא קרּבנֹות ְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹּבפרׁשת
רׁשּויֹות  (לאֹומרים לחלק לבעל־ּדין ּפה ּפתחֹון לּתן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

רש"י) לה', ניחֹוח ריח ּבכּלם נאמר לכ . . הן (מנחות הרּבה ְְְֱִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
א) קי,

"לבעל הּלׁשֹון את להמּתיק ׁשּקרּבן ּדין יׁש הּידּוע ּפי על " ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הּדין  מּדת אלקים, לׁשם לא הרחמים, מּדת הוי', לׁשם ְְֱֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹהּוא
ראה  – אל ׁשם ּגם ׁשּנזּכר (ּומה יחרם" לאלקים "זֹובח -ְֱֳִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

גּבֹור). ואקרי קימא אל הא זּכאן, לא אי א: לא, ְְִִִֵֵַַָָָָָָזח"ג

(áì)äîéîú äá÷ð úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−§©¨®§¥¨¬§¦−̈
:äpàéáé§¦¤«¨

(âì)dúà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îa úàhçì§©½̈¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«

i"yx£˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ∑ לׁשם ׁשחיטתּה .חּטאת ׁשּתהא ¿»«…»¿«»ְְְִֵֵֶַָָָ

(ãì)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤

:çaænä ãBñé§−©¦§¥«©

(äì)áNkä áìç øñeé øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»
ìò äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−
àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈

ô :Bì çìñðå§¦§©¬«
i"yx£·Nk‰ ·ÏÁ ¯ÒeÈ ¯L‡k∑ אמּורים ׁשּנתרּבּו «¬∆«≈∆«∆∆ְִִֵֶַ

אליה  טעּונה ּכׂשּבה, ּבאה ּכׁשהיא חּטאת, אף ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָּבאליה.
האמּורין  ‰'.עם ÈM‡ ÏÚ∑האׁש מדּורֹות על ִִֵָ«ƒ≈ְֵַָ

ּבלע"ז  פואיילי"ׁש לּׁשם. .העׂשּויֹות ְֲֵַַַָ

ä(à)ãò àeäå äìà ìB÷ äòîLå àèçú-ék Lôðå§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ´¨½̈§´¥½
:Bðåò àNðå ãébé àBì-íà òãé Bà äàø Bà¬¨−̈´¨¨®¦¬©¦−§¨¨¬£Ÿ«

i"yx£‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ∑ּבֹו עד ׁשהּוא לֹוּבדבר ׁשּיעיד עדּות לֹו יֹודע ׁשאם ׁשבּועה, ׁשהׁשּביעּוהּו ,. ¿»¿»»»ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

a˜‡לב  ‡˙‡hÁÏ da¯˜ È˙ÈÈ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒƒ»«¿ƒÀ¿»≈¿«»»À¿»
:dp˙ÈÈ ‡zÓÏL¿∆¿»«¿ƒ«

ÒBkÈÂלג  ‡˙‡hÁ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»¿«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁÏ d˙È»«¿«»»¿«¿»ƒƒ»¬»»

dÚaˆ‡aלד  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿∆¿¿≈
dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»»¿«

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»¿«¿¿»

˙¯·לה  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
ÔB‰˙È ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯n‡ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»¿«≈«¬»»¿
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ„ ‡ia¯˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«À¿¿«»«¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k«¬»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

e‰Â‡א  ÈÓBÓ Ï˜ ÚÓLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈≈¿ƒ¿««≈¿
Ïa˜ÈÂ ÈeÁÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‡ÊÁ B‡ „È‰Ò»ƒ¬»¿»ƒ»¿«ƒƒ«≈

:d·BÁ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.òãé Bà äàø Bà ãò àeäå (à)mpi` §¥¨¨¨¨¥¨
`lA cr oi` iM ,mipipr dWlW§¨¦§¨¦¦¥¥§Ÿ
m` :xn`i la` ,drici `laE dI`x§¦¨§Ÿ§¦¨£¨Ÿ©¦
FzFl`dl eilr E`UPW dl` lFw rnẄ©¨¨¤¨§¨¨§©£
oiA dI`xA oiA cr `EdW xacA§¨¨¤¥¥¦§¦¨¥

i ciBi `l m` ,driciA.oer eilr W ¦¦¨¦Ÿ©¦¥¨¨¨Ÿ
äpäåm` `N` dGd oAxTA aIgzi `l §¦¥Ÿ¦§©¥©¨§¨©¤¤¨¦

EPOn dMfIW zEcr rcFi oM¥¥©¥¤¦§¤¦¤
EpizFAx EWxR KklE .FpicA riAWOd©©§¦©§¦§¨¥§©¥

(:bl zFrEaW)dI`xA lirFYW zEcr Wi iM ¨¦¥¥¤¦¦§¦¨
`lA driciA lirFYW Wie ,drici `lA§Ÿ§¦¨§¥¤¦¦¦¨§Ÿ
ipFlR iptA Ll izipn dpn ,cviM .dI`x§¦¨¥©¨¨¨¦¦§¦§¥§¦
mlFrn mixaC Eid `l orFhe ,ipFltE§¦§¥Ÿ¨§¨¦¥¨
.drici `lA dI`x `id Ff ,Ecirie E`aïŸ§¨¦¦§¦¨§Ÿ§¦¨
E`ai ,ipFltE ipFlR iptA il zicFd dpn̈¨¥¨¦¦§¥§¦§¦¨Ÿ

.dI`x `lA drici `id Ff ,Ecirie§¨¦¦§¦¨§Ÿ§¦¨
ìòådI`xl Kixv oi` hWRd KxC §©¤¤©§¨¥¨¦¦§¦¨

la` ,drici `lAäàø Bà`EdW §Ÿ§¦¨£¨¨¨¤

,ixnbl gTOd F` d`eldd d`xBà ¨¨©©§¨¨©¦¨§©§¥
òãédUrOA micFn mzF` rnXW ¨¨¤¨©¨¦©©£¤

.dUrOd d`x `le micr iptA `Edd©¦§¥¥¦§Ÿ¨¨©©£¤
`Ed iM ,"EPOn mlrpe" o`M xn` `le§Ÿ¨©¨§¤§©¦¤¦
mr drEaXd zbbWA F` ,cifnA aIg©¨§¥¦§¦§©©§¨¦
gEkW did m` la` .zEcrd oFcf§¨¥£¨¦¨¨¨©
eilr oi` drEaW zrWA zEcrÄ¥¦§©§¨¥¨¨

.mElMa dxez §
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(á)úìáðá Bà àîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà́¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼Á§¦§©̧
úìáða Bà äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈¾§¦§©−

:íLàå àîè àeäå epnî íìòðå àîè õøL¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−§¨¥«
i"yx£'B‚Â Úbz ¯L‡ LÙ B‡∑הּזֹו הּטמאה ּולאחר ∆∆¬∆ƒ«¿ְְַַַַָֻ

קדׁשים  ׁשּזדֹונֹויאכל ּדבר ׁשהּוא לּמקּדׁש, יּכנס אֹו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּכן  נדרׁש 'ׁשבּועֹות' ּבמּסכת epnÓ.ּכרת. ÌÏÚÂ∑ ְְְִֵֵֶֶַַָ¿∆¿«ƒ∆

מקּדׁש∑ÌL‡Â.הּטמאה  ּבביאת אֹו קדׁש .ּבאכילת ְַָֻ¿»≈ְְֲִִִֶַַַָֹ

(â)øLà Búàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà́¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½£¤¬
:íLàå òãé àeäå epnî íìòðå da àîèé¦§−̈¨®§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

i"yx£Ì„‡ ˙‡ÓËa∑ מת טמאת B˙‡ÓË.זֹו ÏÎÏ∑ ¿À¿«»»ְֵַֻ¿…À¿»
וזבֹות ל  זבין מּגע טמאת ÓËÈ‡.רּבֹות ¯L‡∑ לרּבֹות ְְְִַַַַָָֻ¬∆ƒ¿»ְַ

נּדה  ּבבֹועל נבלת ∑da.הּנֹוגע ּבֹולע עֹוף לרּבֹות ְִֵֵַַָ»ְְִֵַַַ

Ú„È.טהֹור  ‡e‰Â ÌÏÚÂ∑ הּטמאה ׁשּׁשכח.ÌL‡Â∑ ָ¿∆¿«¿»«ְֶַַָָֻ¿»≈
אֹו קדׁש מקּדׁשּבאכילת .ּבביאת ְְֲִִִֶַַַָֹ

(ã)òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà|Bà ´¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
íìòðå äòáLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´

:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnî¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤
i"yx£ÌÈ˙ÙNa∑ ּבּלב ולא.Ú¯‰Ï∑לעצמֹו.B‡ ƒ¿»«ƒְֵַֹ¿»«ְְַ

·ÈËÈ‰Ï∑ ולא איׁשן אכל, ולא אכל ּכגֹון: לעצמֹו, ¿≈ƒְְְְְִַַַַֹֹֹֹ
h·È‡.איׁשן  ¯L‡ ÏÎÏ∑ לׁשעבר ÌÏÚÂ.לרּבֹות ִַ¿…¬∆¿«≈ְְֶַַָ¿∆¿«

epnÓ∑ עֹולה ועבר ּב'קרּבן אּלה ּכל ׁשבּועתֹו, על ƒ∆ְְְְֵֶֶַַָָָָָ
ּכאן ויֹורד' ּכפירת ּכמפרׁש ּבּה ׁשּיׁש ׁשבּועה אבל , ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבאׁשם  אּלא זֹו ּבקרּבן אינּה .ממֹון, ְְְֵֶָָָָָָָ

(ä)øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬
:äéìò àèç̈−̈¨¤«¨

(å)àèç øLà Búàhç ìò ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈
úàhçì íéfò úøéòN-Bà äaNk ïàvä-ïî äá÷ð§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©¨®

:Búàhçî ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«

‡Bב  ·‡ÒÓ ÌÚcÓ ÏÎa ·¯˜È Èc L‡ B‡¡«ƒƒ¿«¿»ƒ««¿»»
‡¯ÈÚa ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ ‡˙ÈÁ ˙Ï··¿ƒ¿««¿»¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»
È‰ÈÂ ·‡ÒÓ ‡LÁ¯ ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¬»¿»»ƒ≈

:·ÁÂ ·‡ÒÓ ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ¿«»ƒ≈¿¿»»¿»

d˙·BÒג  ÏÎÏ ‡L‡ ˙·‡BÒa ·¯˜È È¯‡ B‡¬≈ƒ¿«¿¬«¡»»¿»¿≈
Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ da ·‡zÒÈ Ècƒƒ¿»««ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«

:·ÁÂ¿»

·ÔÂÙÒד  ‡L¯ÙÏ Ìi˜È È¯‡ L‡ B‡¡«¬≈¿««¿»»»¿ƒ¿»
‡L‡ L¯ÙÈ Èc ÏÎÏ ‡·ËB‡Ï B‡ ‡L‡·‡Ï¿«¿»»¿»»¿…ƒ¿»≈¡»»
·ÁÂ Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ Ìei˜a¿ƒƒ≈¿«»ƒ≈¿»«¿»

:ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ«¬»≈ƒ≈

Á·ה  Èc ÈcÂÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ ·BÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«¬»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ»
:dÏÚ¬«

Á·ו  Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»«¿≈ƒ»
ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ B‡ ‡˙¯n‡ ‡Ú ÔÓ ‡˙·e˜¿¿»ƒ»»ƒ¿»»¿ƒ«ƒƒ
:d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡ËÁÏ¿«»»ƒ««¬ƒ«¬»≈¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.àîè àeäå epnî íìòðå (á)dnlrPW §¤§©¦¤§¨¥¤¤¤§¨
d`nHd EPOníLàåzlik`A ¦¤©ª§¨§¨¥©£¦©

.i"Xx oFWl .WCwn z`iA F` miWcẅ¨¦¦©¦§¨§©¦
miWcw zlik` EidIW dpEMd oi`e§¥©©¨¨¤¦§£¦©¨¨¦
iM ,mW`e on micnlp WCwn z`iaE¦©¦§¨¦§¨¦¦§¨¥¦
la` .oM xn`p dlrnl zFpAxTd lkA§¨©¨§¨§©§¨¤¡©¥£¨
iM ,oaEOd xaCA xSwY FGd dWxRd©¨¨¨©§©¥©¨¨©¨¦
mEW uxWe dlap zribpA oi`W ipRn¦§¥¤¥¦§¦©§¥¨§¤¤
,mipdMd ENt` DPOn Exdfd `le ,`hg¥§§Ÿª§£¦¤¨£¦©Ÿ£¦
mzribpA aEzMd aIgIW xWt` i ¦̀¤§¨¤§©¥©¨¦§¦¨¨
`nhi xW`M iM ,xn` la` .oAxẅ§¨£¨¨©¦©£¤¦§¨
xW`M F` ,d`nHd EPOn mlrpe mc`d̈¨¨§¤§¨¦¤©ª§¨©£¤
`hgie ,drEaXd EPOn mlrpe raXi¦¨©§¤§¨¦¤©§¨§¤§¨

aIgzi ,dN`n zg` lW dnlrdA§©£¨¨¤©©¥¥¤¦§©¥
znlrdA oi`W rEcIaE .oAxw `iadl§¨¦¨§¨©¨©¤¥§©£¨©
F` miWcw lk`IW izlEf `hg d`nHd©ª§¨¥§¨¦¤Ÿ©¨¨¦
drEaXd znlrdA oi`e ,WCwOl `aïŸ©¦§¨§¥§©£¨©©§¨

rIW izlEf `hgaEXi dfe .dilr xa ¥§¨¦¤©£Ÿ¨¤¨§¤¦
,Ff dWxtA zF`xwn lW ohEWR§¨¤¦§¨§¨¨¨
wGgl miWxcn cFr DA EpizFAxlE§©¥¨¦§¨¦§©¥

.dGd oiprdb dxez ¨¦§¨©¤
äéìò àèç øLà äcåúäå (å-ä)§¦§©¨£¤¨¨¨¤¨

.BîLà úà àéáäåxcQd oi` §¥¦¤£¨¥©¥¤
KnFqe z`Hgd `ian `Ed la` ,oM¥£¨¥¦©©¨§¥

oNdl xn`PW oiprM ,dCeznE dilrfh) ¨¤¨¦§©¤§¦§¨¤¤¡©§©¨
(`kW`x lr eici iYW z` oxd` Knqe :§¨©©£Ÿ¤§¥¨¨©Ÿ

zFpFr lM z` eilr dCezde igd xirVd©¨¦©©§¦§©¨¨¨¤¨£
Knqe" o`M xn` `l la` .l`xUi ipA§¥¦§¨¥£¨Ÿ¨©¨§¨©
zF`Hgd lkA WxRW xEarA ,"Fcï©£¤¥¥§¨©©¨
oke ,dkinq mipErh mdW dlrnl§©§¨¤¥§¦§¦¨§¥
iECEd WxR `le .dacPd zFpAxwA§¨§§©§¨¨§Ÿ¥¥©¦

.zF`Hgd x`WA dlrnl§©§¨¦§¨©©¨
ìòåo`kA xn`W ,d`xi hWRd KxC §©¤¤©§¨¦§¤¤¨©§¨

äcåúäåzrEaW iM xEarA §¦§©¨©£¦§©
oke ,DpFcf lr oAxw E`iai zEcrd̈¥¨¦¨§¨©§¨§¥

xiMfd oFcTRd zrEaWA(f d xAcOA): ¦§©©¦¨¦§¦©¦§¨

la` ,EUr xW` mz`Hg z` ECezde§¦§©¤©¨¨£¤¨£¨
.iECe xiMfi `l dbbXd z`HgA§©©©§¨¨Ÿ©§¦¦

ìáàEpizFAx zrC lrd `Up `hEf ixtq) £¨©©©©¥¦§¦¨¨



xwie`צח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g iyiy meil inei xeriy

(æ)BîLà-úà àéáäå äN éc Bãé òébú àì-íàå§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹
ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®

:äìòì ãçàå úàhçì ãçà¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«

(ç)øLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
àìå Btøò ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ

:ìécáé©§¦«
i"yx£‰BL‡¯ ˙‡hÁÏ ¯L‡Œ˙‡ ·È¯˜‰Â∑ חּטאת ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»ַָ

לעֹולה. ז')קֹודמת לפרקליט (זבחים ּדֹומה? הּדבר למה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
אחריו  ּדֹורֹון נכנס ּפרקליט, רּצה לרּצֹות, .ׁשּנכנס ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

ÏÈc·È ‡ÏÂ∑ אּלא מֹולק אחד אינֹו ∑Û¯Ú.סימן ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ…∆
ערף, מּול הּצּואר. לצד המׁשּפע הראׁש ּגבּה ְְֶַַַַַָָָֹֹֹֻהּוא
הּצּואר  אחֹורי ּכל אר והּוא הערף, את הרֹואה .מּול ְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

(è)øàLpäå çaænä øé÷-ìò úàhçä ícî äfäå§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné íca©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

i"yx£˙‡hÁ‰ ÌcÓ ‰f‰Â∑ אּלא הטעין לא ּבעֹולה, ¿ƒ»ƒ«««»ְְִִֶָָֹ
ּומּתיז, ּבערף אֹוחז ּומּצּוי: הּזאה ּובחּטאת, ְִִִֵֶַַַָָָָֹמּצּוי.

לּמזּבח  והֹול נּתז ‰e‡.והּדם ˙‡hÁ∑– לׁשמּה ְְְִִֵֵַַַָָ«»ְִָ
ּפסּולה ּכׁשרה  – לׁשמּה ׁשּלא ,. ְְְִֵֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr fi jxk zegiy ihewl)

ּומּצּוי  הּזאה ּובחּטאת מּצּוי, אּלא הטעין לא ְְְִִִִֶַַָָָָָֹּבעֹולה
ט) ה, זריקת (רש"י ׁשל הענין ּכלל אין ׁשּבעֹולה ּכּונתֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין

ּגם  אבל ּפעּלֹות. ׁשּתי להיֹות הצרכּו ּׁשּבחּטאת אלא ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻֻהּדם,
מּוכח  וכן הּזריקה. ענין ּתכנֹו ּדמֹו") ("ונמצה עֹולה ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָמּצּוי

ּוברׁש"י  לזה. זה ּומּצּוי הּזאה ׁשּמׁשוה ּגּופא, זה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמרׁש"י
א)מעילה ּדבהמה,(ט, זריקה ּבמקֹום - העֹוף עֹולת "ּדמּצּוי : ְְְְְִִִִִֵַָָָָ

העֹוף". ּבחּטאת ְְַַַָָָוהּזאה

(é)ïäkä åéìò øtëå ètLnk äìò äNòé éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
ñ :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçî¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

i"yx£ËtLnk∑ נדבה ׁשל העֹוף ּבעֹולת האמּור הּפרׁשה ּבּכדת .ראׁש «ƒ¿»ְְְְֶַַָָָָָָָָָֹ

È˙ז  È˙ÈÈÂ ‡˙ÈN ˙qÓk d„È ÈËÓ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈¿≈¿ƒ«≈»¿«¿ƒ»
Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯z ·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈
:‡˙ÏÚÏ „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈÈ Ì„˜ ‰BÈ»√»¿»«¿«»»¿««¬»»

Ècח  ˙È ·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»«¬»ƒ»≈»ƒ
dLÈ¯ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„˜ ‡˙‡hÁÏ¿«»»«¿≈»¿ƒ¿»≈≈

:L¯ÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï·˜lÓƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈

Áa„Ó‡ט  Ï˙k ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆«¿¿»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ÈˆÓzÈ ‡Ó„a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»¿«¿¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

tÎÈÂ¯י  ÈÊÁ„k ‡˙ÏÚ „aÚÈ ‡Èz ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»«¿≈¬»»ƒ¿»≈ƒ«≈
:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ¬ƒ«¬»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(d,äéìò àèç øLà äcåúäålM lr §¦§©¨£¤¨¨¨¤¨©¨
WCwn z`nh s` ,dWxRA mixMfPd©¦§¨¦©¨¨¨©ª§©¦§¨
,bbFWA odW iEHA zrEaWE eiWcwe§¨¨¨§©¦¤¥§¥
la` .o`Mn Epcnl zF`Hg lM x`WE§¨¨©¨¨©§¦¨£¨
zrEaXW ipRn ,o`kA iECEd xiMfd¦§¦©¦§¨¦§¥¤§©
zxM opFcfA oi` iEHA zrEaWE zEcrd̈¥§©¦¥¦§¨¨¥
dlrnl oMW lke ,iECe okixvde§¦§¦¨¦§¨¤¥§©§¨
iaIg lr dCezIW zFrEaw zF`HgA©©¨§¤¦§©¤©©¨¥

.zFzixM§¦
eðéúBaøåiM ,Exn`øLà äcåúäå §©¥¨§¦§¦§©¨£¤

äéìò àèçlkl llM ¨¨¨¤¨§¨§¨

zWxtA aEzMde ,iECe oipErHW zF`Hg©¨¤§¦¦§©¨§¨¨©
`Up(fÎe d)nW`e :ECezde `idd WtPd d ¨Ÿ§¨§¨©¤¤©¦§¦§©

lM `iadl ,EUr xW` mz`Hg z ¤̀©¨¨£¤¨§¨¦¨
ixtqA Wxtn KM .zFnW`d(mW)mWe . ¨£¨¨§Ÿ¨§¦§¦¨§¨

,ECezde `idd WtPd dnW`e :EWxC̈§§¨§¨©¤¤©¦§¦§©
EprhIW mizOd lkl a` oipA¦§©¨§¨©¥¦¤¦§£

.iECef dxez ¦
.äN éc Bãé òébú àì íàå (æ)lwd §¦Ÿ©¦©¨¥¤¥¥

`iadl EN`A `hFgd lr aEzMd©¨©©¥§¥§¨¦
mrHdW okYie .cxFie dlFr oAxẅ§¨¤§¥§¦¨¥¤©©©
,zFzixM iaIg opi`W ipRn zFrEaXA©§¦§¥¤¥¨©¨¥§¦

`EdW ipRn eiWcwe WCwn z`nhaE§ª§©¦§¨§¨¨¨¦§¥¤
lkF`d odMd iM ,devn xacA drFh¤¦§©¦§¨¦©Ÿ¥¨¥
F` zFegYWdl WCwnl `Ade miWcẅ¨¦§©¨©¦§¨§¦§©£
FYrce devOA `Ed wqFr oAxw aixwdl§©§¦¨§¨¥©¦§¨§©§
`hgW iR lr s` KkitlE ,minXl©¨©¦§¦¨©©¦¤¨¨
aEzMd Fl dAx d`nHd znlrdA§©£¨©©ª§¨¦¨©¨

.zFxRM©¨
øîàåmrh iM mdxa` iAxãçà §¨©©¦©§¨¨¦©©¤¨

äìBòìgAfOd lr axwIW §¨¤¦§©©©¦§¥©
dtie .dndAd z`HgA oixEO`d cbpM§¤¤¨¥¦§©©©§¥¨§¨¤

.WxRg dxez ¥©



צט `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h ycew zayl inei xeriy

ß 'a xc` 'h ycew zay ß

(àé)ì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLéðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´
úøéNò àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå äðBé-éðá§¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯
ïzé-àìå ïîL äéìò íéNé-àì úàhçì úìñ äôàä̈«¥¨²−Ÿ¤§©¨®«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³

:àåä úàhç ék äðáì äéìò̈¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ Èk∑ מהּדר קרּבנּה ׁשּיהא ּבּדין .ואין ƒ«»ƒְְְְִֵֵֶַָָָָֻ

(áé)ïäkä õî÷å ïäkä-ìà dàéáäå|àBìî äpnî ¤«¡¦¨»¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸
ýåýé éMà ìò äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà Böî÷ª§¹¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®

:àåä úàhç©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ∑לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – לׁשמּה ונקטרת ּפסּולה נקמצת –. «»ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

(âé)úçàî àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬
:äçðnk ïäkì äúéäå Bì çìñðå älàî¥¥−¤§¦§©´®§¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«

i"yx£‡ËÁŒ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ∑,הּכתּוב ׁשּנה ּכאן ««»¬∆»»ִַָָָ
וכאן  "מחּטאתֹו", נאמר: ּובדּלּות ּבעׁשירּות ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָׁשהרי
רּבֹותינּו ּדקּדקּו "עלֿחּטאתֹו", נאמר: ּדּלּות, ְְְֱִֵֵֶַַַַַַָּבדּלי

כז) והפריׁש(כריתות עׁשיר, ּכׁשהּוא חטא ׁשאם ְְְִִִִִֶֶָָָָמּכאן,
מּמקצתן  יביא והעני, ׂשעירה אֹו לכׂשּבה ְְְְְֱִִִִִִֶָָָָָָמעֹות
והעני, ּתֹורים לׁשּתי מעֹות הפריׁש ּתֹורים; ְְְְֱִִִִִִֵֵֶָׁשּתי

מּמקצ  האיפהיביא עׂשירית "מחּטאתֹו"(תן נאמר: לכ(; ְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

יֹוסיף  והעׁשיר, האיפה לעׂשירית מעֹות ְְֱֲִִִִִִֵֶַָָָהפריׁש
ּכאן: נאמר לכ עׁשיר, קרּבן ויביא ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָעליהן

l‡Ó‰."עלֿחּטאתֹו" ˙Á‡Ó∑מּׁשלׁש מאחת ַַָ≈««≈≈∆ִֵַַָֹ
ּבענין  האמּורֹות ּבדּלּות,ּכּפרֹות אֹו ּבעׁשירּות, אֹו : ְְֲֲִִַַַָָָָ

ּדּלּות ּבדּלי ׁשּיכֹול,(ת"כ)אֹו ּתלמּודֿלֹומר? ּומה ; ְְֵֶַַַַַָ
ׂשעירה  אֹו ּבכׂשּבה יהיּו ׁשּבהם והּקּלין החמּורים , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ

האיפה? ּבעׂשירית יהיּו ׁשּבּקּלין והּקּלין ּבעֹוף, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָיהיּו
קּלין  להׁשוֹות מאּלה", "מאחת ְְְִֵֵֵֶַַַַַַּתלמּודֿלֹומר:
ואת  ידֹו, הּׂשיגה אם ּוׂשעירה, לכׂשּבה ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָלחמּורין
ּדּלּות  ּבדּלי האיפה לעׂשירית לּקּלין .החמּורים ְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָ

‰Ánk Ô‰kÏ ‰˙È‰Â∑ חֹוטא מנחת על ללּמד ¿»¿»«…≈«ƒ¿»ְְִֵֵַַַ
נאכלין  ׁשיריה ורּבֹותינּוׁשּיהיּו ּפׁשּוטֹו. לפי זהּו ; ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ּכהן (ת"כ)ּדרׁשּו זה חֹוטא ואם לּכהן", "והיתה : ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ
ּכהן  נדבת מנחת ּכׁשאר לֹו ּתהא ּב"ּכליל הּוא, ׁשהיא , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ

תאכל" לא טז)ּתהיה ו .(לקמן ְִֵֵֶָֹ

(ãé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åè)éLãwî äââLa äàèçå ìòî ìòîú-ék Lôð¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−
ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ýåýé§Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´¦©ÀŸ

:íLàì Lãwä-ì÷La íéì÷L-óñk Ekøòa§¤§§²¤«¤§¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«

‡Bיא  ÔÈÈÙL ÔÈ¯˙Ï d„È ˜a„˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿≈ƒ¿≈«¿ƒƒ
„Á ·Á Èc da¯˜ ˙È È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈¿≈»¿«¿ƒ»À¿»≈ƒ»«
‡Ï ‡˙‡hÁÏ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò ˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓƒ«¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿»¿«»»»
È¯‡ ‡z·Ï dÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ÈeLÈ¿«ƒ¬«ƒ¿»¿»ƒ≈¬«¿À¿»¬≈

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

ÈÏÓיב  dpÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»«¬»¿ƒ¿«¬»ƒ«¿≈
ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dz¯k„‡ ˙È dˆÓÀ̃¿≈»ƒ¿«¿«¿«≈¿«¿¿»«

:‡È‰ ‡˙‡hÁ ÈÈ„ ‡ia¯À̃¿»«»«¿»«»»ƒ

Á·יג  Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»«¿≈ƒ»
‡‰ÎÏ È‰˙e dÏ ˜·zLÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÓ≈¬»≈ƒ≈¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿«¬»

:‡˙ÁÓk¿ƒ¿»»

ÓÈÓÏ¯:יד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

eÏLaטו  ·BÁÈÂ ¯˜L ¯wLÈ È¯‡ L‡¡«¬≈¿««¿«¿≈¿»
¯Î„ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ ÈÈ„ ‡iL„e˜Óƒ¿«»«¿»¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÛÒk dÒ¯Ùa ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL¿ƒƒ»»¿À¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡ÓL‡Ï ‡L„e˜¿»«¬»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

).'äì BîLà úà àéáäå (åè`xwp §¥¦¤£¨©¦§¨
:xn`W FnM ,mW` dGd oAxTd©¨§¨©¤¨¨§¤¨©

.íLàì Lãwä ì÷Laz` `iade :la` §¤¤©Ÿ¤§¨¨£¨§¥¦¤
dlrnl xEn`d 'dl FnW`(e wEqR)oAxwA £¨©¨¨§©§¨¨§¨§¨

FpAxw z` `iade :Fnrh ,cxFie dlFr¤§¥©£§¥¦¥¨§¨
FnM ,`Ed z`Hg `Edd oAxTd iM ,'dl©¦©¨§¨©©¨§

xn`W(mW)miGr zxirU F` dAUM : ¤¨©¨¦§¨§¦©¦¦
.z`Hgl§©¨

àìåoAxTd mW didi mrH dn xxAzp §Ÿ¦§¨¥©©©¦§¤¥©¨§¨
,mW` cg`d mWe z`Hg cg`d̈¤¨©¨§¥¨¤¨¨¨
xnFl lkEp `le .`hg lr E`ai oNke§ª¨¨Ÿ©¥§§Ÿ©©
z`Hg Wi iM ,dawp z`HgdW xEarA©£¤©©¨§¥¨¦¥©¨



xwie`ק zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÏÚÓ ÏÚÓ˙ŒÈk∑(ת"כ) מקֹום ּבכל "מעילה" אין ƒƒ¿…««ְְִֵָָָ

ׁשּנּוי  אֹומראּלא הּוא וכן כה), ה א הימים "וּימעלּו(דברי : ְְֲִִֵֵֶַָ
וכן  עּמיֿהארץ"; אלהי אחרי וּיזנּו אבתיהם ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבאלהי

ּבסֹוטה אֹומר ה)הּוא מעל"(במדבר בֹו "ּומעלה :. ְֲֵַָָָָ
'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La ‰‡ËÁÂ∑ההקּדׁש מן .ׁשּנהנה ¿»¿»ƒ¿»»ƒ»¿≈ְֱִֵֶֶֶַָ

להּלן: ונאמר "חטא" ּכאן: נאמר הזהר? ְְְְְֱֱֵֵֶֶַַַַָָָֻוהיכן
ּבתרּומה כב)"חטא" חטא".(לקמן עליו "ולאֿיׂשאּו : ְְְְְִִֵֵָָָֹ

לא  ּלהּלן מה אי, הזהיר. ּכאן אף הזהיר, ּלהּלן ְְְְִִִִִַַַַַָָָֹמה
האֹוכל  על אּלא על הזהיר אּלא הזהיר לא ּכאן אף , ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מעל" "תמעל ּתלמּודֿלֹומר: רּבה האֹוכל? ,.ÈL„wÓ ְְִִֵַַַַָָֹƒ»¿≈
יצאּו∑‰' לּׁשם, קּלים המיחדים ∑‡ÏÈ.קדׁשים ְְִִִֵַַַָָָָֻ«ƒ

ּכמֹו קׁשה, יג)לׁשֹון יז לקח",(יחזקאל הארץ "ואתֿאילי : ְְְֵֵֶֶֶָָָָָ
ׁשּתי  ּבן קׁשה ּכאן ÌÈÏ˜LŒÛÒk.ׁשנים אף Ek¯Úa∑ ְִֵֶֶַָָָ¿∆¿¿∆∆¿»ƒ

ׁשוה  סלעים ׁשּיהא .ׁשּתי ְְְִֵֵֶֶָָ

(æè)BúLéîç-úàå ílLé Lãwä-ïî àèç øLà úàå§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ
ìéàa åéìò øtëé ïäkäå ïäkì Búà ïúðå åéìò óñBé¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬

ô :Bì çìñðå íLàä̈«¨−̈§¦§©¬«
i"yx£ÌlLÈ L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â∑(כו וחמׁש(כריתות, .להקּדׁשקרן ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈ְֵֶֶֶֶַָֹ

(æé)úåöî-ìkî úçà äúNòå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ
àNðå íLàå òãé-àìå äðéNòú àì øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬

:Bðåò£Ÿ«
i"yx£‡È·‰Â .ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑ מדּבר הּזה הענין ¿…»«¿»≈¿≈ƒְְִֵֶַַָָ

עליו  עבר אם ידע ולא לידֹו, ּכרת ספק ׁשּבא ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבמי
ח  ּכגֹון: לאו, ׁשּׁשּתיהן אם ּוכסבּור לפניו, וׁשּמן לב ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָֻ

חלב  ׁשל אחת לֹו: אמרּו האחת. את ואכל ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתר,
מביא  זה הרי אכל, חלב ׁשל זֹו אם ידע ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהיתה,
ׁשּוּדאי  לֹו נֹודע ׁשּלא זמן ּכל עליו ּומגן ּתלּוי ְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאׁשם

חּטאת  יביא זמן, לאחר לֹו יּודע ואם Ú„ÈŒ‡ÏÂ.חטא, ְְְִִִַַַַַָָָָָ¿…»«
BBÚ ‡NÂ ÌL‡Â∑(ת"כ):אֹומר הּגלילי יֹוסי רּבי ¿»≈¿»»¬ְִִִֵֵַַ

עלֿאחתּֿכּמהֿ ידע, ׁשּלא מי את ענׁש הּכתּוב ֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהרי

נפׁש אם אֹומר: יֹוסי רּבי ׁשּידע. את ׁשּיעניׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכּמה
מאדם  ּולמד צא צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלידע
תעׂשה" "לא מצות על אּלא נצטּוה ׁשּלא ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹהראׁשֹון
ּולדֹורֹותיו! עליו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ראה עליה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָועבר
ּפרענּות? ׁשל אֹו טֹובה, ׁשל מרּבה: מּדה איזֹו ְְְִִֵֶֶָָָָֻֻוכי
המעּוטה, ּפרענּות מּדת אם טֹובה. מּדה אֹומר: ְְֱִִִֵֵַַָָָָֻהוי
טֹובה  מּדה ּולדֹורֹותיו, לֹו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ְְְְִִִֵַָָָָראה
והּמתעּנה  והּנֹותרֹות הּפּגּולין מן לֹו הּיֹוׁשב ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֻהמרּבה,
לֹו ׁשּיזּכה עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְִִִֶֶַַַַַַָָּביֹוםֿהּכּפּורים,

dLÓÁטז  ˙ÈÂ ÌlLÈ ‡L„e˜ ÔÓ ·Á Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»ƒ¿»¿««¿»À¿≈
¯tÎÈ ‡‰ÎÂ ‡‰ÎÏ d˙È ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ¿ƒ≈»≈¿«¬»¿«¬»¿««

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿¿≈≈

ÏkÓיז  ‡„Á „aÚÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡ Ì‡Â¿ƒ¡«¬≈≈¿«¿≈¬»ƒ»
‡ÏÂ ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwtƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:d·BÁ Ïa˜ÈÂ ·BÁÈÂ Ú„È»«¿≈ƒ«≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`dIW xnFl oi`e .mixtE mixirU ,xkf̈¨§¦¦¨¦§¥©¤§¥
`ian rxvnd dPd iM ,`hgd xng ipRn¦§¥Ÿ¤©¥§¦¦¥©§Ÿ¨¥¦
ipXde z`Hg cg`d mW ,zFpAxw ipW§¥¨§¨¥¨¤¨©¨§©¥¦

.mW`̈¨
äàøpäålr dxFn mW` mW iM ,ipirA §©¦§¤§¥©¦¥¨¨¤©

aIgzi FUFrd xW` lFcB xaC̈¨¨£¤¨¦§©¥
mniW`d :oFWNn ,FA ca`e mnW zFidl¦§¨¥§¨©¦§©£¦¥

midl`(`i d miNdY).xAcn zF`p EnW`ie , ¡Ÿ¦§¦¦§¤¡¨§¦§¨
didl`A dzxn iM oFxnFW mW`Y :oke§¥¤§©§¦¨§¨¥Ÿ¤¨

(` ci rWFd)Epgp` minW` :oke ,ziW`xA) ¥©§¥£¥¦£©§§¥¦

(`k anxaC lr dxFn z`Hge .miWprp ,¤¡¨¦§©¨¨©¨¨
dxrVd l` :oFWNn ,KxCd on FA dhp̈¨¦©¤¤¦§¤©©£¨

`hgi `le(fh k mihtFW). §Ÿ©£¦§¦

äpäå,dtExg dgtW mW`e zFlfB mW` §¦¥£©§¥©£©¦§¨£¨
cifOd lr s` mi`A mdW xEarA©£¤¥¨¦©©©¥¦
.xifPd mW` oke ,mW` mpAxw `xTi¦¨¥¨§¨¨¨¨§¥£©©¨¦

`EdW iR lr s` zFlirn mW` la £̀¨£©§¦©©¦¤
`xTi 'd iWcwA `EdW xEarA ,bbFWA§¥©£¤§¨§¥¦¨¥
aIgzi lFcBd `hgd iM ,mW` oAxTd©¨§¨¨¨¦©¥§©¨¦§©¥
.dlirn `xTi xW`M ,FA mW` FzFidl¦§¨¥©£¤¦¨¥§¦¨

ïéðòåaEWg rxvndW xEarA ,rxvnd §¦§©©§Ÿ¨©£¤©§Ÿ¨¨
,ca`e mnW xaM `Ed dPde ,zOM©¥§¦¥§¨¨¥§¨©
eilr obIW ,mW` oFW`xd FpAxw `xwie§¦§¨¨§¨¨¦¨¨¤¨¥¨¨
ipXde ,DA mnW `Ed xW` dnW`d on¦¨©§¨£¤¨©¨§©¥¦

.eizFbbW xRkn `EdW z`Hg©¨¤§©¥¦§¨
íòèåxEaq eilrAW ipRn ,iElY mW` §©©¨¨¨¦§¥¤§¨¨¨

rcFp `l iM Wpr eilr oi`W¤¥¨¨Ÿ¤¦Ÿ©
aEzMd eilr xingd df ipRn ,`hgW¤¨¨¦§¥¤¤§¦¨¨©¨
li` Fkixvde ,F`CEn xzFi FwtqA¦§¥¥¦©¨§¦§¦©¦
did F`hg rcFp EN`e ,milwW sqkA§¤¤§¨¦§¦©¤§¨¨
mW` F`xwE .`wpC zA z`Hg `ian¥¦©¨©©§¨§¨¨¨
zFnW`M mirlq ipWA `EdW xn`l¥Ÿ¤¦§¥§¨¦©£¨

lwp didi m`W Fl fnxl ,mixEngd©£¦¦§Ÿ¤¦¦§¤¨¥
didi mnW FzxRM `iai `le eipirA§¥¨§Ÿ¨¦©¨¨¨¥¦§¤
mW` mW` `Ed mW` :mrh dfe .FpFrA©£§¤©©¨¨¨Ÿ¨©

'dl(hi wEqR)s` dGd oAxTd iM xn`i . ©¨Ÿ©¦©¨§¨©¤©
,`Ed mW` wtQd lr `A `EdW iR lr©¦¤¨©©¨¥¨¨

M rcFId 'dl mW` mW` iM.zFnElrY l ¦¨Ÿ¨©©©¥©¨©£
dn oke .EPWipri Fl `hg ilE` m`e§¦©¨¨©£¦¤§¥©

dlrnl xn`X(e wEqR)z` `iade : ¤¨©§©§¨¨§¥¦¤
,oicifn mixMfPd on iM xEarA ,FnW £̀¨©£¦¦©¦§¨¦§¦¦
,mW` FA xiMfi ,zEcrd zrEaW oFbM§§©¨¥©§¦¨¨

.z`Hg `Ede§©¨
ìòå`Ad oAxTd ,cFr zn`d KxC §©¤¤¨¡¤©¨§¨©¨

,z`Hg `xTi `hg lr dawp§¥¨©¥§¦¨¥©¨
mixRde mixirVd .mW` `xTi xkGde§©¨¨¦¨¥¨¨©§¦¦§©¨¦
mdW xEarA z`Hg oM mB E`xTi¦¨§©¥©¨©£¤¥

.z`Hglfh dxez §©¨



קי `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h ycew zayl inei xeriy
רּבי  הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּדֹורֹותיו ּולדֹורֹות ְְִַַַָָָּולדֹורֹותיו

אֹומר הּוא הרי אֹומר: ו)עקיבא יז ׁשנים (דברים "עלּֿפי : ְֲֲִִִֵֵֵַַָ
העדּות  מתקּימת אם וגֹו'". עדים ׁשלׁשה אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹעדים
להביא  אּלא ּבׁשלׁשה? הּכתּוב ל ּפרט לּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשנים,
ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּדינֹו ולעׂשֹות עליו, להחמיר ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָׁשליׁשי
לעֹוברי  לּנטּפל הּכתּוב ענׁש ּכ אם והזּמה. ענׁש ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹלענין
ׁשּיׁשּלם  עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה עברה, ּכעֹוברי ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָעברה

רּבי  מצוה. ּכעֹוׂשי מצוה לעֹוׂשי לּנטּפל טֹוב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָׂשכר
אֹומר: עזריה ּבן יט)אלעזר כד קציר(דברים תקצר "ּכי ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ

אֹומר הּוא הרי ּבּׂשדה". עמר וׁשכחּת כד)בׂשד :(שם ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּבאת  למי ּברכה הּכתּוב קבע – וגֹו'" יברכ ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָ"למען
סלע  היתה מעּתה: אמר ידע'. ּב'לא מצוה ְְְֱִֵֶַַַַָָָָָָֹֹעלֿידֹו
ונתּפרנס  העני ּומצאּה הימּנּו, ונפלה ּבכנפיו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָצרּורה

ּברכה  לֹו קֹובע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרי .ּבּה, ְֲֵֵַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(944 'nr b jxk zegiy ihewl)

עֹונֹו ונׂשא ואׁשם ידע יז)ולא לפניו (ה, וׁשּמן חלב ּכגֹון ְְְְְְֲֵֵֶַָָָָָָָֹֻ
האחת את ואכל הּתר ׁשּׁשּתיהן לׁשאל,(רש"י)ּוכסבּור יׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לֹומר, ויׁש וׁשּמן. חלב – ּדוקא זֹו ּבדגמה רז"ל ּבחרּו ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻמּדּוע
ּבדברים  מצּוי ׁשּתענּוגֹו הּוא סימן ּבׁשֹוגג, עברה העֹובר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדהּנה

ּבּמה  הּמהּות, על מֹורה ּכּונה ּבלי ׁשּנעׂשה ּדבר ׁשּכן ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָרעים,
ׁשל  ׁשּתכנֹו אפֹוא, מּובן מתעּנג. הּוא ּובּמה ׁשקּוע ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהאדם

ׁשּמן ּכל והן חלב והן הּתענּוג; מצּוי היכן - הּוא אּסּור ספק ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
מּתענּוג. ֲִִַָּבאים

ã ycew zegiyn zecewp ã(942 'nr b jxk zegiy ihewl)

עֹונֹו ונׂשא ואׁשם ידע יז)ולא (ה, ְְְֲֵַָָָָֹ
ׁשל  מערּכֹו יֹותר הּוא סלעים) (ׁשּתי ּתלּוי אׁשם ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָערּכֹו
ּבׁשֹוגג  חֹוטא ּכׁשאדם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָחּטאת.
ׁשּבפנימּיּותֹו הּוא סימן – ׁשּנכׁשל ויֹודע ּבכ מבחין הּוא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָא

ּבחטא  ּכׁשּנכׁשל א חטא. ׁשל מּצב עם להׁשלים מּוכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאינּנּו
ׁשּבפנימּיּותֹו עליו מֹוכיח זה הרי – לכ לב לׂשים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמּבלי
ּכן, אם מּובן חטא. מּפני רתיעה ׁשל מסּפקת מּדה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין

יֹותר. עמק נפׁשי ּפגם על לכּפר ּבא ּתלּוי ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשאׁשם

(çé)íLàì Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈
ââL-øLà BúââL ìò ïäkä åéìò øtëå ïäkä-ìà¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯£¤¨¨²

:Bì çìñðå òãé-àì àeäå§¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«
i"yx£ÌL‡Ï Ek¯Úa∑ האמּור למעלה ּבער.Œ¯L‡ ¿∆¿¿¿»»ְְֵֶַָָָָ¬∆

Ú„ÈŒ‡Ï ‡e‰Â ‚‚L∑(ת"כ) יד אם זמן,הא לאחר ע »»¿…»«ְְִַַַַָָ
למה  הא חּטאת. ׁשּיביא עד זה, ּבאׁשם לֹו נתּכּפר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלא

נמצא  ואחרּֿכ ׁשּנתערפה ערּופה לעגלה ּדֹומה? ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָּזה
יהרג  זה הרי .ההֹורג, ֲֵֵֵֵֶַָ

(èé)ô :ýåýéì íLà íLà àeä íLà̈−̈®¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«

i"yx£ÌL‡ ÌL‡ ‡e‰ ÌL‡∑,קמץ ּכּלֹו הראׁשֹון »»»…»«ִַָָֻ
ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו והאחרֹון ּדבר. ׁשם ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
הּוא, לצר ׁשּלא מקרא ּתאמר: ואם ּפעל. לׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹׁשהּוא

ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא נדרׁש ‡ÌL.ּכבר ÌL‡∑ להביא ְְְֲִִַַָֹ»…»«ְִָ
איל ׁשּיהא חרּופה, ׁשפחה שנים)אׁשם שתי ׁשאני (בן יכֹול . ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָ

נזיר  אׁשם "הּוא"מרּבה לֹומר: ּתלמּוד מצרע? .ואׁשם ְְְֲֲִֶַַַַַַָָֹ

(ë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àë)Lçëå ýåýéa ìòî äìòîe àèçú ék Lôð¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧
÷Lò Bà ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa Búéîòa©«£¦¹§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬

:Búéîò-úà¤£¦«
i"yx£,‡ËÁ˙ Èk LÙ(פכ"ב עקיבא:(ת"כ רּבי אמר ∆∆ƒ∆¡»ֲִִַַָָ

ּבה'" מעל "ּומעלה ּתלמּודֿלֹומר: ׁשּכל מה לפי ? ְְֲִֶַַַַַַָָָ
אּלא  עֹוׂשה אינֹו והּנֹותן, והּנֹוׂשא והּלֹווה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּמלוה
מכחׁש – מכחׁש ׁשהּוא ּבזמן ,לפיכ ּובׁשטר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּבעדים
רֹוצה  ואינֹו חברֹו, אצל הּמפקיד אבל ּובּׁשטר. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבעדים

ׁשּביניהם  ׁשליׁשי אּלא נׁשמה ּבֹו לפיכ,,ׁשּתדע ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּביניהם ּכׁשהּוא  ּבּׁשליׁשי מכחׁש ÓeN˙a˙.מכחׁש, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַƒ¿∆

„È∑ ּבמלוה אֹו להתעּסק, ממֹון ּבידֹו ‡B.ׁשּׂשם »ְְְְְִִֵֶַָָָָ
ÏÊ‚·∑מּידֹו LÚ˜.ּכלּום ׁשּגזל B‡∑ ׂשכר הּוא ¿»≈ְִֶַָָ»«ְַ

.ׂשכיר  ִָ

dÒ¯Ùaיח  ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL ¯Îc È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»¿À¿»≈
ÏÚ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»«¬»ƒ««¬ƒ«¬»«
˜·zLÈÂ Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ÈÏzL‡c d˙eÏL»≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿ƒ¿¿≈

:dÏ≈

‡ÓL‡יט  ·Á ‡e‰c d˙·BÁ ÏÚ ‡e‰ ‡ÓL‡¬»»«¿≈¿»¬»»
:ÈÈ Ì„˜ ·¯˜È¿»≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯:כ  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈכא  Ì„˜ ¯˜L ¯wLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡¡«¬≈≈ƒ««¿«√»¿»
‡„È ˙eÙzL· B‡ ‡B„wÙa d¯·Áa ·„ÎÈÂƒ«≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿À»¿»

:d¯·Á ˙È ÒÈp‡ B‡ ‡ÏÊ‚· B‡ƒ¿≈»«ƒ»«¿≈



xwie`קב zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h ycew zayl inei xeriy

(áë)ø÷L-ìò òaLðå da Lçëå äãáà àöî-Bà«¨¨¯£¥¨²§¦¬¤−̈§¦§©´©¨®¤
:äpäá àèçì íãàä äNòé-øLà ìkî úçà-ìò©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨

i"yx£da LÁÎÂ∑ לחטא האדם יעׂשה אׁשר אּלה מּכל אחת על ממֹון ׁשּכפר לכפירת ׁשקר על .ּולהּׁשבע ¿ƒ∆»ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)øLà äìæbä-úà áéLäå íLàå àèçé-ék äéäå§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´
ïBãwtä-úà Bà ÷Lò øLà ÷Lòä-úà Bà ìæb̈À̈³¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤©¦¨½
:àöî øLà äãáàä-úà Bà Bzà ã÷ôä øLà£¤¬¨§©−¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«

i"yx£ÌL‡Â ‡ËÁÈŒÈk∑(כד ּבתׁשּובה (שבועות לׁשּוב ּבעצמֹו יחטאּכׁשּיּכיר ּכי ּולהתוּדֹות ספרים (ולדעת ּגירסת ƒ∆¡»¿»≈ְְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

חטא  ּכי להתוּדֹות ּובדעּתֹו .ואׁשם )אחרים: ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

(ãë)Búà ílLå ø÷Mì åéìò òáMé-øLà ìkî BàÂ¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ
epðzé Bì àeä øLàì åéìò óñé åéúLîçå BLàøa§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²¦§¤−

:BúîLà íBéa§¬©§¨«
i"yx£BL‡¯a∑ הּקרן הּממֹון הּוא ראׁש ,.ÂÈ˙LÓÁÂ∑ ¿…ֶֶַַָֹ«¬ƒƒ»

א) קח ׁשאם (ב''ק אחת, לקרן הרּבה חמׁשּיֹות ּתֹורה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָרּבתה
אֹותֹו על חמׁש ּומביא חֹוזר והֹודה, ונׁשּבע ּבחמׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכפר

ׁשּנׁשּבע  הּקרן ׁשּיתמעט עד ,והֹול מֹוסיף וכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹחמׁש.
ּפרּוטה  מּׁשוה ּפחֹות BÏ.עליו ‡e‰ ¯L‡Ï∑) לאּפּוקי ְְִֵָָָָ«¬∆ְֵַ

ת"כ  ּוׁשלּוחֹו. ׁשּלֹולמי )ּבנֹו קג)ׁשהּממֹון .(ב"ק ְְְִֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 cenr ,f jxk zegiyÎihewl itÎlr)

WnFgd qpw mrh©©§©©¤

עליו יסף כד)וחמׁשתיו (ה, ֲִִֵַָָָֹֽ
לׁשּלם  הּמכחיׁש את ׁשּקֹונסים ּדזה ּכתב ּכאן יקר' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּב'ּכלי
[ׁשּיכל  אצלֹו" ּבטלים מעֹותיו ׁשהיּו "על הּוא מהּקרן ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיֹותר
ׁשּמׁשּלמים  [הּטעם החֹומׁש ו"ענין ּולהרויח]. ּבהם ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָלסחֹור
ּבזּבז  ׁשּלא ּבלבד זֹו לא האיׁש זה . . לפי הּוא ּדוקא] ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹחֹומׁש
לצֹור צדקה] ּבנתינת הּגבֹוּה [הּׁשעּור חֹומׁש מּממֹונֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָליּתן

ּגזל". אּדרּבא אּלא חבירֹו לפרנסת אֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָהקדׁש
מעֹותיו  "ׁשהיּו – הּקנס טעם ּבין הּקׁשר מּובן לא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹולכאֹורה

הּצדקה. נתינת העּדר – החֹומׁש ׁשיעּור לטעם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבטלים",
הּזמן  רֹוב, ּדעל־ּפי ּובהקּדים ּולחידּודי, אחר ּבאֹופן לֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַויׁש
ׁשּיהיּו רצה ׁשּלא "ּבטלין", הּמפקיד ׁשל מעֹותיו" ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁש"היּו
הרחבת  זמן ּדהרי יֹום, ׁשלׁשים הּוא הּנפקד, אצל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמעֹותיו
יֹום  ׁשלׁשים הּוא ּדין') וה'ּפסק ׁשהכחיׁש, (לאחרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַֹּבית־ּדין

וב'נושאי־כלים') ק סימן ריש חושן־משפט שולחן־ערוך .(ראה
ּפאה ּבמּסכת איתא ט)והּנה משנה ח לֹו(פרק ׁשּיׁש "מי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּופרׁשּו יּטֹול", לא זה הרי ּבהם, ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָֹחמּׁשים
לבּסֹוף  ירויח זּוז, חמׁשים עם ּכׁשּמתעּסק ּכי ׁשם, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָהּמפרׁשים
אחת  לׁשנה מסּפיקים ׁשאּלּו לרּבנן, להּו ו"קים זּוז. ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמאתים

ולמזֹונֹות" ח)לכסּות משנה שם פאה הרע"ב "לא (לשון ּכן ועל , ְְְְִִֵַֹ
ג' הּוא אחת לׁשנה הרוח הרֹוב, ּדר ׁשעל ונמצא ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָיּטֹול".
מאתים  לבּסֹוף ירויח זּוז לחמּׁשים ׁשהרי מהּקרן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּפעמים

זּוז.
חֹודׁש ׁשּכל יֹוצא הּׁשנה, לחדׁשי הרוח את ּכׁשּנחּלק ּכן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואם
את  מרויחים חֹודׁש י"ב ּבסֹוף ׁשאם הּקרן, רבע ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַמרויחים
זה  את מרויחים חדׁשים ּבד' הרי ּפעמים, ג' הּקרן ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכסּפי

הּקרן. רבע אחד ּובחדׁש אחת, ְֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּפעם
ּבטלין  מעֹותיו "ׁשהיּו על חֹומׁש ּדקנסינן הא יּובן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָועל־ּפי־זה

ּבקרן" מארּבעה "אחד הּוא החֹומׁש ּכי הרמב"ם אצלֹו" (לשון ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ז) הלכה ז פרק גזילה מה הלכות את ּגם לׁשּלם הּמכחיׁש את וקנסּו ,ְְְְִֵֶֶַַַַַָ

ּבטלין. מעֹותיו ׁשהיּו חֹודׁש ּבאֹותֹו להרויח הּנגזל יכֹול ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּׁשהיה

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f jxk zegiy ihewl)

לֹו הּוא לאׁשר עליו יסף וחמׁשתיו ּבראׁשֹו אתֹו ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹֹֹוׁשּלם
אׁשמתֹו ּביֹום כד)יּתנּנּו ׁשהּממֹון (ה, למי - לֹו הּוא לאׁשר ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹ

יׁשּלם (רש"י)ׁשּלֹו ׁשהחמׁש לֹומר ּצרי מה לׁשם לכאֹורה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
קנס  היא החמׁש ּתֹוספת ׁשל מּטרתּה לֹומר, ויׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלּנגזל?

חׁשיבּות  ׁשאין לֹומר מקֹום היה לכן לּנגזל. ּפּצּוי ולא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלּגזלן,
מחּדׁש לכן להקּדׁש. הּכסף את ׁשּיּתן אֹו הּכסף, את יקּבל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָמי
לׁשּלמֹו יׁש א לּגזלן, קנס הּוא החמׁש ׁשאמנם ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּפסּוק

ְִַָלּנגזל.

Ú·zL‡Âכב  da ·cÎÈÂ ‡z„·‡ ÁkL‡ B‡«¿«¬∆¿»ƒ«∆«¿ƒ¿¿«
‡L‡ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ ‡¯˜L ÏÚ«ƒ¿»«¬»ƒ…ƒ«¿≈¡»»

:Ô‰a ·ÁÈÓÏ¿≈«¿≈

Ècכג  ‡ÏÊb ˙È ·˙ÈÂ ·BÁÈÂ ÈËÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈∆¡≈¿≈¿»≈»¿≈»ƒ
‡B„wt ˙È B‡ ˜LÚ Èc ‡˜LÚ ˙È B‡ ÏÊ‚¿«»À¿»ƒ¬«»ƒ¿»
:ÁkL‡ Èc ‡z„·‡ ˙È B‡ d˙ÂÏ „wt˙‡ Ècƒƒ¿««¿»≈»¬∆¿»ƒ«¿»

LÏ˜¯‡כד  È‰BÏÚ Ú·zLÈ Èc ÏkÓ B‡ƒ…ƒƒ¿¿«¬ƒ¿ƒ¿»
È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙È ÌlLÈÂƒ«≈»≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ
:d˙·BÁ„ ‡ÓBÈa dpzÈ dÏÈ„ ‡e‰ È„Ï¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈¿»¿¿≈
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סימן. ציו"ה סימן. דעוא"ל פסוקים, ויקרא קי"א פרשת חסלת

ÔÓכה  ÌÈÏL ¯Îc ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈ dÓL‡ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿ƒ»√»¿»¿«¿ƒƒ
:‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï dÒ¯Ùa ‡Ú»»¿À¿»≈«¬»»¿»«¬»

dÏכו  ˜·zLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»√»¿»¿ƒ¿¿≈≈
Ù Ù Ù :da ·ÁÈÓÏ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ«¬»ƒ…ƒ«¿≈¿≈««

äôø ¯ çòø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' אדר, תשי"ב
ברוקלין.

 הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ חו"ב עוסק בצ"צ כו' וכו' 
מוה"ר שלמה יוסף שי'

נדהמתי להודע מהאסון אשר קרה לכת"ר בפטירת זוגתו הרבנית ע"ה, תנצב"ה, המקום ינחם 
או בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

ויה"ר מהשי"ת אשר לא ידע עוד מכל צער ועגמ"נ, ואך טוב וחסד' ישכון באהלו תמיד, מנוחת 
הלב ומנוחת המוח והצלחה בעבודתו, בתורה ובצ"צ וכו'.

בברכה.

נ"ב: שמעתי חסידים מספרים: כאשר נפטרה הרבנית, זוגתו של אדמו"ר הצ"צ, הי' במרירות 
גדולה, כמה פעמים הביא בדבורו מאמר הזהר הק' )ח"ג ה, א( מלכא בלא מטרוניתא כו' וכיו"ב, עד 
ויענה  תורה,  זו  אשר  עם  חיים  וראה  ב(  ל,  )קדושין  מרז"ל  ממך  שמעתי  בעצמי  א"ל:  מבניו  שאחד 

הצ"צ: נחמתני בני נחמתני.

 ב"ה,  כ"ו אדר, תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר עזריאל זעליג שי'

שלום וברכה!

... ב( במענה על מכ' בענין הדפסת התניא, הנה יודע דעתי בזה זה מכבר, אשר אין להדפיס את 
התניא שלא ע"י פוטוגרפיא מהוצאות תו"ת שהוגה ע"י כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, ולמה לנו לכנוס 

בספיקות לקבל עלינו אחריות הגהה כיון שאפשר בלא"ה.

ג( בענין הדפסת הסידור תהלת ה', הנה מטובו להודיעני עוד פרטים בזה, היינו לאיזה סידור 
כוונתו, אם לזה שנדפס ברוסטוב או לתהלת ה' השלם, אם תהי' ההדפסה ע"י פוטוגרפיא או בסידור 

מחדש וכו' וכו'ו.

וכפי שהבנתי ממכתבו, הנה המדפיס מציע להדפיס זה ע"ח הוא, א"כ בטח יש לו תנאים מצדו 
ג"כ, אשר בודאי יעלה את זה על הכתב, ובכ"א צריך לדעת זאת מקודם בפרטיות.

בברכת חג פסח כשר ושמח, המח' לבשו"ט בהקדם.



קד

יום ראשון - ג' אדר ב'
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום רביעי - ו' אדר ב'
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שני - ד' אדר ב'
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום חמישי - ז' אדר ב'
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שלישי - ה' אדר ב'
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שישי - ח' אדר ב'
מפרק מד

עד סוף פרק מח

שבת קודש - ט' אדר ב'
פרק כ

מפרק מט עד סוף פרק נד

שיעורי תהלים לשבוע פרשת ויקרא

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 
כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 
בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 
עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 
מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 
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zegek zylya ,xnelk ,"jaalae jita" zeevne dxez miiwl c`n lwy

;"miyeal" mi`xwpd reviad

,xeaicd geka - "jita"

,daygnd geka - "jaala"

;dyrnd geka "ezeyrl"e

zfnex ,xzei wenr oaenae

lr .d"awdl d`xie dad` - miiniptd ald iybx lr mb "jaala" dlnd

lw xacd oi` ik ,eply yegd cbp edf dxe`kly ,f"i wxta l`y jk

ixd dxezde - epnn d`xi lye 'dl dad` ly `ln ybxl ribdl jkÎlk

dxez miiwl "c`n xacd aexw" ,`eti` ,cvik - zexecd lk itlk zxacn

,my xiaqde !?'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" ly ote`a zeevne

dfk beqa xaecn ,xnelk ,"jaala" ly eyexit `id "ezeyrl" dlndy

zeevne dxez meiwl ,"ezeyrl"l d`iand ,efk dad` ,"jaala" ly

dyrnaegena wnrziy ixg` ,xnelk ."c`n aexw" `ed dfk ybx -

xacd `iai ,ald lr eraha hley ixd gende ,d"awd ly ezelcba

ixd alde ;zeevn miiwle dxez cenll dhlgde oevx eala xxerziy

epevx z` mc`d rvan mci lry milk mdy ,mixa`d x`y lk lr hley

ezelcba drici el oi`y in mby ,owfd epax xiaqd okn xg`l .ezhlgde

ribdl ezlkia `ed mb - jka opeazdl ezexyt`a oi`e d"awd ly

"zxzeqnd dad`"d z` ekeza xxeriy ici lr ,'d z`xile 'd zad`l

cgtd ,d`xi mb dkeza zllekde ,icedi lk ala z`vnpd ,d"awd l`

,"jaala" zeevne dxez miiwl ezlkia `ed mb ,d"awdn wzpidl `ly

z`xiae 'd dad`a ,ald mr

xtqn mi`a jynda .'d

mikxcd z` mixiaqnd miwxt

z` wigxdl cvik

zerxtdd ly zeiexyt`d

xwir `idy ,dgnya z"iyd z` cearl cinz lkei cvike ;'d zceara

dlna "aexw ik" weqtd z` miiqny dnn ,mxa .'d zceara lecb

.dyrna zeevn meiw `ed lkd zilkze xwiry ,gken ,"ezeyrl"

zilrpde zcgeind dlebqd ,mi`ad miwxta ,xaqez jkl m`zda

`xwp "ipepia"y ,epcnly dn xekfl oiprd on] .zeiyrn zeevna dpyiy

;daygna `l s`e xeaica `l ,dyrna `l ,einin dxiar xar `ly in

xyt` okle ,rxd xvid oiicr wfg ,ealay miiniptd zegeka wxe

mb ea zelrl mileki dfn - mixeq` mixacl mb zee`z el dpiidzy

xyt`n epi`e ,rxd exvi mr cin mgel "ipepia"dy `l` ,dxiar ixedxd

.[mda xdxdle aeygl `l s`e eizepeirx z` revial `iadl el

,"BúBNòì" úáz øeàa úôñBzì ,äpäåaexw ik" :weqtay - §¦¥§¤¤¥¥©©£
dxen ,xen`d itky ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éðéî éèøô ìëá äðäå
åéðéòá äæáð úåéäì äòéðî ïäî ïéà ì"ðä ùôðä úåçîù
ùîî äçîùä úòùá äëåîð çåøå øáùð áìå ñàîð
ùôðå óåâä ãöî àåä 'åëå åéðéòá äæáð åúåéä éë øçàî
õåöéðå úéäìàä ùôð ãöî àåä äçîùá åúåéäå úéîäáä
â"äëå [à"ì 'ôá] ì"ðë äúåéçäì äá ùáåìîä úåäìà
äåãçå àã àøèñî éàáìá àòé÷ú äéëá øäæá àúéà

:àã àøèñî éàáìá àòé÷ú

äðäå äì ÷øôåúåùòì úáéú øåàéá úôñåúì
úéìëú øéòæî èòî ïéáäì íâå
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א.13. עה, דף ג. חלק א; קנה, דף ב. חלק



a'קו xc` 'd iyily mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ה  שלישי ב'יום אדר '
,cn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåùì íéã÷äá àåäå,cn 'nr cr.ì"ëò åùàøá

zeevn meiwa zcgeine dlecb dlrn lr "ezeyrl" dlnd
,dyrnaøéòfî èòî ïéáäì íâå,zvwna zegtl ,oiadl oke - §©§¨¦§©¦§¥

z`íéðBðéaä úàéøa úéìëz" -e`xapyote`aex`yiy ©§¦§¦©©¥¦
w"k oeyl - "(c"it) 'ek jk lk dfa dxigad mc`l oi`y ,mipepia

:xnelk .`"hily x"enc`
z`ixa zilkz" idn
zybcda - "mipepiad

dlndz`ixa-e`xapy
ote`ax`yidl,'mipepia'

el yi cg` lk `ly
- efk dcina dxigad
zbxcn dlrnl zelrzdl
mdilre ,'mipepia'd
zbixcna cinz x`yidl
xaqedy itk ,'mipepia'd

,c"i wxtaúãéøéå¦¦©
,äfä íìBòì íäéúBîLð¦§¥¤¨¨©¤
zcixi zilkz idne -

ote`a ,dfd mlerl mdizenyplyúéîäaä Lôpa Laìúäì§¦§©¥©¤¤©§¥¦
,àøçà-àøèñå ätìwänL;dnypdn jtidd `idy -øçàî ¤¥©§¦¨§¦§¨¨¢¨¥©©

ì eìëeé àlLdçlL,zindad ytpd on xxgzydl -ìk ¤Ÿ§§©§¨¨
,íäéîé,`l s`e -álaL éìàîOä ììçî dîB÷nî dúBçãìå §¥¤§¦§¨¦§¨¥¨¨©§¨¦¤©¥

ote`a -äpnî eìòé àlL,zindad ytpdn -ìà íéøeäøä ¤Ÿ©£¦¤¨¦§¦¤
,çnä,rval mcia didi `l df xac mb -dúeîöòå dúeäî ék ©Ÿ©¦¨¨§©§¨

dúøeáâáe dt÷úa àéä ätìwänL úéîäaä Lôð ìL¤¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨¦§¨§¨¦§¨¨
,dzãìBúk íìöàdl oi` zindad ytpa mznglne - ¤§¨§©§¨

,zindad ytpd mvr lr drtyd÷øgilvn `edy lke - ©
wx `id eznglna biydlíôeâa íéLaìúî íðéà äéLeálL¤§¤¨¥¨¦§©§¦§¨

òì økæpk,ìéiyeall xyt`n "ipepia"d oi`y ,(a"i wxta) - ©¦§¨§¥
dna aeygle xacl ,zeyrl - eteba yalzdl zindad ytpd

;xeq`yïk-íàåea x`yp zindad ytpd mvry xg`n - §¦¥

:dl`yd zl`yp ,etwezaíäéúBîLð eãøé äæ änìly - ¨¨¤¨§¦§¥¤
,'mipepia'dòâéì äfä íìBòì,rbiizdl -,íBìLå-ñç ÷éøì ¨¨©¤¦©¨¦©§¨

?Bì eìëé àìå ,øöiä íò íäéîé ìk íçläìs`e - §¦¨¥¨§¥¤¦©¥¤§Ÿ¨§
ly ef eznglny ,owfd epax xiaqd mincewd miwxtay
zindad ytpa "ipepia"d
zeyxdl `ly -
,daygna dzehlzyd
znxeb - dyrne xeaic
,dax gexÎzgp dlrnl
- !"wixl" df oi` ok m`e
jk myl" okÎitÎlrÎs`
zeidl oiicr dkixv `l

zeyalzddytpa
,zindaddaxc`-

miccv ipy zeidl mdilr
'eke mi`peye micbep
ziwl`d ytpdyke
ila lrtie dyri ,zgvpn
:xnelk .`"hily x"enc` w"k oeyl - "'ek zindad ytpd
Î`xhqd z` stekl" ziwl`d ytpd ly dyecigy xg`n
`le - zindad ytpd jeza zeyalzdd ici lr `a "`xg`
ixd - zecxtpd odizecnra zexvazn zeytpd izyy ote`a
gexÎzgple "`xg`Î`xhq `itkz`"l sqepay ,dxen df
ytpd jeza lertl ,ztqep dpeek o`k zniiw ,jkn z`veid

hxta :`iyewd zx`yp okÎm`e - dnvr zindaddflertl ,
eiig ini lk lnr "ipepia"dy xacd `vei ,zindad ytpd lr

:`l` ?melyeÎqg `eylíéìôëa íîçðì ,íúîçð úàæ éäúe§¦Ÿ¤¨¨¨§©£¨§¦§©¦
íúøBz CBúa ízà ïëBMä 'äa íaì çnNìe ,äiLeúì§¦¨§©¥©¦¨©©¥¦¨§¨¨

.íúãBáòådidz ,"mipepia"d ly mzgnye mzngp ,xnelk - ©£¨¨
miwqere dxez micnel mdy drya mz` okeyd iwl`d xe`a

.'d zceara

íéc÷äa ,àeäåhehiv dligz micwp -ìøäfa] 'à÷eði'ä ïBL §§©§¦§©¨¨©Ÿ©
÷ìa úLøt1÷eñt ìò [2éëå" ¯ "BLàøa åéðéò íëçä" : ¨¨©¨¨©¨¤¨¨¥¨§Ÿ§¦

àa,'eë Lð øác éBðéò øúà ïze`vnp mewn dfi`a ike - §¨£©¥§©©
md m`d .mc` ly eipir
xne`y ,xg` mewna
eipir ,`wec ,mkgdy

?ey`xaéëä àø÷ àlà¤¨§¨¨¦
,éàcå àeäi`cea `l` - ©©

:`id weqtd zpeek:ïðúc¦§©
,epcnl ixdy -Cäé àìŸ§©

àLéøc déelâa Lð øa©©§¦¥§¥¨

,úBnà òaøà;y`x ieliba zen` rax` mc` jli l` -éàî ©§©©©
,àîòè?recn -,déLéø ìò àéøL àzðéëLcdpiky ik - ©£¨¦§¦§¨©§¨©¥¥

,okle .ey`x lr dxeydéLéøa éBìéîe éäBðéò íëç ìëå§¨¨¨¥¦¦§¥¥
,ïeðéàlk ly eipir - ¦

ezepiiprzd lk) mkg
(mb okle ,eal zneyze
.y`xa (mifkexn) eixeaic

:xnelkàéøLc àeääa§©§©§¨
,déLéø ìò àîi÷å- §©¨¨©¥¥

"dxey"d dpikyd xe`a
;ey`x lr "miiw"eãëå§©
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ùáìúäì æä"åòì íäéúåîùð úãéøéå íéðåðéáä úàéøá
åìëåé àìù øçàî à"ñå äôéì÷äîù úéîäáä ùôðá
éìàîùä ììçî äîå÷îî äúåçãìå íäéîé ìë äçìùì
äúåäî éë çåîä ìà íéøåäøä äðîî åìòé àìù áìáù
äô÷úá àéä äôéì÷äîù úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå
íðéà äéùåáìù ÷ø äúãìåúë íìöà äúøåáâáå
íäéúåîùð åãøé äæ äîì ë"àå ì"ðë íôåâá íéùáìúî
àìå øöéä íò íäéîé ìë íçìäì å"ç ÷éøì òâéì æä"åòì
äéùåúì íééìôëá íîçðì íúîçð úàæ éäúå åì åìëé
íúãåáòå íúøåú êåúá íúà ïëåùä 'äá íáì çîùìå

÷åñô ìò [÷ìá 'ô øäæá] à÷åðéä ïåùì íéã÷äá àåäå
àìà 'åë ùð øáã éåðéò øúà ïàá éëå åùàøá åéðéò íëçä
àùéøã 'éåìéâá ùð øá êäé àì ïðúã éàãå àåä éëä àø÷
äéùéø ìò àéøù àúðéëùã àîòè éàî úåîà òáøà
àéøùã àåääá ïåðéà äéùéøá éåìéîå éäåðéò íëç ìëå
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קז 'a xc` 'e iriax mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ו' רביעי יום
,cn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåàéá äðäå,90 'nr cr:ïéáé ìéëùîäå

,òcðì ,ïnz éBðéòmiaqen (ehane ezepiiprzd) eipiryke - ¥©¨¦§©
zrcl eilr ,myl¯ déLéø ìò ÷éìãàc àøBäð àeääc§©§¨§©§¦©¥¥

éøèöà,àçLîì C- ¦§¨¦§¦§¨
lr "wlec"d xe` eze`
(eznyp lr xi`nd) ey`x

.onyl wewfàôeâc ïéâa§¦§¨
,äìéút eäéà Lð øác§©©¦§¦¨
,àìéòì ÷éìãà àøBäðe§¨©§¦§¥¨
mc` ly eteb ,oky -
dpnn) dliztl leyn
dreaw dae xe`d jynp
zxrea y`de (y`d

;dilrnøîàå çåö àkìî äîìLe3:"geev" jlnd dnlye - §ŸŸ©§¨¨©§¨©

:devneBLàøác àøBäð àäc ,øñçé ìà ELàø ìò ïîLå§¤¤©Ÿ§©¤§©§¨§¨¦§Ÿ
éøèöà,àçLîì C,"ony"l wewf ey`x lry xe`d ,oky - ¦§¨¦§¦§¨

,ïàáè ïàãáeò ïeðéàå- §¦§¨©§¨
miaeh miyrn md dl`e
miyrnd .dyer mc`y
onyd mieedn miaehd

.xe` eze`làc ìòå§©¨
,"BLàøa åéðéò íëçä- ¤¨¨¥¨§Ÿ

mkgd ly eipir ,jk lre
`ly b`ec `ede ,ey`xa
miyrnd ,"ony"d xqgi
eze` jxevl ,miaehd

,xe`ì ïàk ãò.BðBL."xdef"d ly - ©¨§

,äæ ìLî øeàa äpäå,"xdef"ay -äðéëMä øBà ìéLîäL §¦¥¥¨¨¤¤¦§¦©§¦¨
ïéà Cëå ,ïîL éìa äìéúta æçàðå øéàî BðéàL øpä øBàì§©¥¤¥¥¦§¤¡¨©§¦¨§¦¤¤§¨¥
àlà ,äìéúôì ìLîpL íãàä óeb ìò äøBL äðéëMä©§¦¨¨©¨¨¨¤¦§©¦§¦¨¤¨

,à÷åc íéáBè íéNòî éãé-ìòmiynynd ,dyer mc`dy - ©§¥©£¦¦©§¨
eze`l "ony"k,xe`àìå§Ÿ

àéäL ,BúîLða Bì éc©§¦§¨¤¦
,ìònî dBìà ÷ìç¥¤¡©¦©©

àéä úBéäìdnypdy - ¦§¦
didzäìéúôì ïîLk- §¤¤¦§¦¨

ynyz dnypdy ,xnelk
,sebd ,dliztl "ony"
jynidl y`d rah ixdy
zfg`p `id oi`e ,dlrnl
iciÎlr m`Îik ,dhnl
zxread dlizta dzfig`
jci`n j` ;xread ura e`
zlk`p dnvr dliztd
zwzrp y`de ,zexidna
y` :cere z`f ;xdn dpnn
dliztdn d`ad efk

ixnbl zn`zen dliztd oi`y oeikn ,jf xe` witz `l cala
ixnbl jtdpd xneg `edy ,onyl miwwfp okle - y`l jtdidl
oi` recn oaen o`kn .jf xe` dxi`ne y`d zniiwzn f`e ,y`l
ik ,mc`d lr dxeyd dpikyd xe`l onyk ynyl leki sebd
la` .dnvr y`dn wlgl jtdp epi`e eze`ivna x`yp sebd
onyl zeyridl ,dxe`kl dleki ,dwl` wlg `idy dnypd
dxeyd dyecwd xe`l jtdidl dzlkiay oeikn ,dpikyd xe`l
miaeh miyrnl wwcfdl mc`d lr recn - jk m`e .mc`d lr

?onyk eynyi mdy .`wec,ìékNî ìëì ïáeîe øàáîepax - §Ÿ¨¨§¨©§¦
xenb wicv ly s` - mc` ly eznypy ,oldl xiaqn owfd

oi` ,z`f lka - mibeprza dad`ae d`xia d"awd z` caery
ixdy ,'d xe`l ixnbl jtdizy jk ick cr ,ze`ivna dlha `id

ixdy - ze`ivn efi` z`f lka `idin yie ,`xiyin yi
o`k mpyi jke ;ade`yipye` ipyd z` ade` cg`dy ,mixac

oi` ,okle .eiptn `xi
ynyl dleki dnypd
zeevn wxe .'d xe`l onyk
itky ,miaeh miyrne
xac md ,oldl xiaqiy

cg`mileki - 'd xe` mr
'd xe`l onyk ynyl
jk lre .icedia xi`nd

:"`ipz"a xne` `edék¦
elôà ,íãàä úîLð äpä¦¥¦§©¨¨¨£¦
'ä ãáBò øeîb ÷écö àeä©¦¨¥
äáäàå äàøéa§¦§¨§©£¨

íéâeðòúa`edy - §©£¦
z` dad`a yibxn
xac ,zewl`n beprzd
zilrp dbixcnl aygpd

;xzeiadðéà ïë-ét-ìò-óàdppi` eznyp -úeàéöna äìèa ©©¦¥¥¨§¥¨¦§¦
íéãçàì úBéäì ,Lnî 'ä øBàa ììkìå ìèaì éøîâì§©§¥¦¨¥§¦¨¥§©¨¦§©£¨¦

,øeîb ãeçéa íéãçéîe,'d xe` mr -Bîöò éðôa øác àeä ÷ø §ª¨¦§¦¨©¨¨¦§¥©§
;BáäBàå 'ä àøé ¯-`ed,'d z` `xi`ed:xnelk .'d z` ade` §¥§£

ixnbl dlkd onyd enk ,'d xe`l ixnbl zktdp dnypd oi`
"ony"k ynyl dleki dnvr dnypd oi` okle .xpd xe`l jtdpe

.'d xe`lBðBöø ïäL ,íéáBè íéNòîe úBönä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¦§©£¦¦¤¥§
Cøaúé;devn dze` miiwi icediy ,dvex d"awd -BðBöøe ¦§¨¥§

,íéàeøaäå úBîìBòä ìëì íéiçä øB÷î àeä Cøaúémpn` - ¦§¨¥§©©¦§¨¨¨§©§¦
mdy dvex d"awdy oeikn wx miig mi`xapde zenlerd lk mb
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àøåäð àåääã òãðì ïîú éåðéò ãëå äéùéø ìò àîéé÷å
ð"áã àôåâã ïéâá àçùîì êéøèöà äéùéø ìò ÷éìãàã
çåö àëìî äîìùå àìéòì ÷éìãà àøåäðå äìéúô åäéà
åùàøáã àøåäð àäã øñçé ìà êùàø ìò ïîùå øîàå
åéðéò íëçä ã"òå ïàáè ïàãáåò ïåðéàå àçùîì êéøèöà

.ì"ëò åùàøá

øåà ìéùîäù äæ ìùî øåàéá äðäå
éìá äìéúôá æçàðå øéàî åðéàù øðä øåàì äðéëùä
ìùîðù íãàä óåâ ìò äøåù äðéëùä ïéà êëå ïîù
åì éã àìå à÷ååã íéáåè íéùòî é"ò àìà äìéúôì
ïîùë àéä úåéäì ìòîî äåìà ÷ìç àéäù åúîùðá
íãàä úîùð äðä éë ìéëùî ìëì ïáåîå øàåáî 'ìéúôì
'éâåðòúá äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö àåä 'éôà
ììëéìå ìèáéì éøîâì úåàéöîá äìéèá äðéà ë"ôòà
÷ø øåîâ ãåçéá íéãçåéîå íéãçàì úåéäì ùîî 'ä øåàá
úåöîä ë"àùî .åáäåàå 'ä àøé åîöò éðôá øáã àåä
øå÷î àåä 'úé åðåöøå 'úé åðåöø ïäù íéáåè íéùòîå
éãé ìò íäéìà ãøåéù íéàåøáäå úåîìåòä ìëì íééçä
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ח.3. ט, קהלת



a'קח xc` 'e iriax mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oevxd oial d`ixad z` dignd oevxd oia lcadd j` ;eigi
z` mia`ey mi`xapde zenlerdy ,jka `hazn zeevnay

ici lr ,oeilrd oevxdn mzeigãøBiL,oeilrd oevxd -íäéìà ¤¥£¥¤
ïBéìòä ïBöø ìL íéðt øzñäå íéaø íéîeöîö éãé-ìò©§¥¦§¦©¦§¤§¥¨¦¤§¨¤§

àeä-Ceøaepiid "mipt" - ¨
ly ezeinipt ,zeinipt
,zxzzqn oeilrd oevxd

pevig wx dxi`nely ezei
oevxd,úBâøãnä úãéøéå¦¦©©©§¥

dpeilr dbixcnn -
,dpnn dpezgzlãò©

úBeäúäì eìëeiL¤§§¦§©
ïéàî Lé úBàøaäìe- §¦¨§¥¥©¦

zeidl elkeiyeøáãå§¨¨
àìå ,Bîöò éðôa ãøôð¦§¨¦§¥©§§Ÿ

úeàéöna eìèaé,oky - ¦¨§¦§¦
oevxdn mzeedzd eli`
ici lr `ly dzid oeilrd
miaxd minevnvd
`l - 'eke "mipt zxzqd"e
"yi" ly xeiva md eid
eid `l` ,"cxtp xac"e
.ixnbl ze`ivna milha
oevxd zeiniptyk `wec

ielib icil d`a oeilrd oevxd zeipevig mbe "zxzzqn" oeilrd
zexyt` zniiw - zebixcnd zcixie miax minevnv ici lr

,mi`xapde zenlerd ly mzeedzdlìéòì økæpk4-ïéàM-äî , ©¦§¨§¥©¤¥
øzñä íL ïéàå ,Cøaúé BðBöø úéîéðt ïäL ,úBönä ïk¥©¦§¤¥§¦¦§¦§¨¥§¥¨¤§¥

ììk íéðtlka d"awd ly iniptd epevx od od zeevnd ,oky - ¨¦§¨
`ed df geexae ,gieexne xgqna wqer mc` :lynl .d`ixad
epd gieexdle xgqna weqrl epevxy ixd - ezgtyn z` qpxtn
z` qpxtl `ed izin`de iniptd oevxd ;cala ipevig oevx
myle ,gieexdl mb dvex xak `ed ,df oevx llbae - ezgtyn
xywda mb jk epaei mixacd .xgqna weqrl dvex `ed jk
mi`xape zenler ly mneiwa d"awd ly epevx :eppiprl
z` eniiwiy micedi eidiy ick wx `ed (oevxd zeipevig)
mler epyiyk wx ize`ivn df xace ,(oevxd zeinipt) zeevnd
xac meye ,izin`de iniptd oevxd od zeevndy oeikne .`xapy

:`lina ixd ,odilr xizqn epi`íäaL úeiçä ïéà,zeevnay - ¥©©¤¨¤
BðBöøa ììëðå ãçéî àeä àlà ,ììk Bîöò éðôa ãøôð øác̈¨¦§¨¦§¥©§§¨¤¨§ª¨§¦§¨¦§

.øeîb ãeçéa Lnî íéãçàì eéäå ,Cøaúé,xacd oaen okle - ¦§¨¥§¨©£¨¦©¨§¦¨
od ik ,dpikyd xe`l "ony" ynyl zeleki zeevnd wxy
onyd enk ,oeilrd oevxd ly exe`a zebfnzne ynn zektdp

ilrd oevxa llkp dfÎiciÎlr] xpd y`a bfnzne jtdpywx `l oe
gek mb `l` ,devnd z` miiwnd ziwl`d ytpd ly gekd

d ly dyrndsebgekd enk ,ziyrnd devnd z` miiwnd

`ed ixd ,dnecke bexz`d z` wifgny e` ,oilitzd z` gipny
owfd epax xiaqiy itk ,oeilrd oevxd ly 'd xe`a llkp

.[jyndaz`xyd didzy xyt` i` recn ,xaqen oldl
dnypd oia zeipgex zewace dad` ici lr mc`d lr dpikyd
ici lr `l` ,zewl`l

:zeevn ly oneiw,äpäå§¦¥
,äðéëMä úàøLä ïéðò¦§©©§¨©©§¦¨
Búeäìà éelb àeä¦¡Ÿ
óBñ-ïéà øBàå Cøaúé¦§¨¥§¥
,øác äæéàa àeä-Ceøä§¥¤¨¨
`vnp ixd mvra ,oky -
,mewn lka d"awd
df xac lry mixne`yke
dpeekd ,dpikyd dxey

`idziwl`d zelbzdl
,xac eze` lreðéäå§©§

,øîBì:xnelk -BúBàL ©¤
'ä øBàa ììëð øác̈¨¦§¨§
úeàéöna Bì ìèáe¨¥¦§¦
àeä æàL ,éøîâì§©§¥¤¨
'ä Ba älbúîe äøBML¤¤¦§©¤

.ãçàdpikyd z`xyd - ¤¨
zelbzd - dyexit
d`a zelbzdde ,dpikyd

.zelhazd dpyiy okid wxåéìà ìèa àlM äî ìk ìáà£¨¨©¤Ÿ¨¥¥¨
óàå .Ba älbúîe äøBL 'ä øBà ïéà ¯ éøîâì úeàéöna¦§¦§©§¥¥¤¦§©¤§©

Ba ÷acúnL øeîb ÷écö,d"awda -äaø äáäàa`idy - ©¦¨¤¦§©¥§©£¨©¨
lka ,d"awdl zewacde dad`d zebxca xzeia dlrp dbixcn

:z`f,úîàa ììk déa àñéôz äáLçî úéì éøäoi` - £¥¥©£¨¨§¦¨¥§¨¤¡¤
.zn`a d"awd z` (biydl) "qetzl" lkezy daygnék¦

úzîàly oiprd -Bãeçé àeä ¯ "úîà íéäìà 'ä" £¦©¡Ÿ¦¡¤¦
,Búecçàå,d"awd ly -Bãòìa ñôàå àeä Bcáì àeäL §©§¤§©§¤¤¦§¨

,Lnîdpi` 'd zecg` oipr zzin`y ,'k wxta epcnly itk - ©¨
,`vnp `ed wxy ,`l` ;cg` lÎ` `edy jka wx z`hazn

.d"awdl lha lkd ik - miiw xac mey oi` ecrlaeäæ ïk-íàå§¦¥¤
,áäBàä,d"awd z` ade` `edy mixne` ep` eilr ,wicvd - ¨¥

Lé àeäLdf o`k ybxeny jka ,ezybxda -in,ade`yàìå ¤¥§Ÿ
,ììk déa àñéôz déìéc äáLçî úéì ¯ ñôàoi`y ixd - ¤¤¥©£¨¨¦¥§¦¨¥§¨

zegeke `ed) ezaygnei,llk d"awd z` dbiyne "zqtez" (
,úBönä íei÷ éãé-ìò àlà ,Ba älbúîe äøBL 'ä øBà ïéàå§¥¤¦§©¤¤¨©§¥¦©¦§

.íéðt øzñä íeL éìa Lnî Cøaúé Búîëçå BðBöø ïäL- ¤¥§§¨§¨¦§¨¥©¨§¦¤§¥¨¦
meiwa llk zxzzqn dppi` d"awd ly eznkge epevx zeinipt
mc`a zeidl dleki zeevnd meiw iciÎlr ,`wec ,okle ,zeevnd
zipgex dcear ici lr `le ,'ied xe` ly zelbzde d`xyd

.zhytenddbdly zelbzddy ,o`k xn`py dnl qgia
xacdyk `wec d`a ,xaca `edÎjexa seqÎoi` xe`e zewl`
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íéøîà éèå÷éì
ä"á ïåéìòä ïåöø ìù íéðô øúñäå íéáø íéîåöîö
ùé úåàøáäìå úååäúäì åìëåéù ãò úåâøãîä úãéøéå
ì"ðë úåàéöîá åìèáé àìå åîöò éðôá ãøôð øáãå ïéàî
øúñä íù ïéàå 'úé åðåöø úéîéðô ïäù úåöîä ë"àùî
ììë åîöò éðôá ãøôð øáã íäáù úåéçä ïéà ììë íéðô
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åðåöøá ììëðå ãçåéî àåä àìà
éåìéâ àåä äðéëùä úàøùä ïéðò äðäå .øåîâ ãåçéá
øîåì åðééäå øáã äæéàá ä"á ñ"à øåàå 'úé åúåäìà
éøîâì úåàéöîá åì ìèáå 'ä øåàá ììëð øáã åúåàù
àìù äî ìë ìáà ãçà 'ä åá äìâúîå äøåùù àåä æàù
äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéà éøîâì úåàéöîá åéìà ìèá
úéì éøä äáø äáäàá åá ÷áãúîù øåîâ ÷éãö óàå åá
íéäìà 'ä úúéîà éë úîàá ììë äéá àñéôú äáùçî
åãòìá ñôàå àåä åãáì àåäù åúåãçàå åãåçé àåä úîà
äáùçî úéì ñôà àìå ùé àåäù áäåàä äæ ë"àå .ùîî
åá äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéàå ììë äéá àñéôú äéìéã
ùîî 'úé åúîëçå åðåöø ïäù úåöîä íåé÷ é"ò àìà
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כב.4. כא, י, פרק



קט 'a xc` 'e iriax mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
'éô ä"ò éøåîî éúòîù øùàëå)
ñ"à øåàù ç"òá ù"îì íòèå
íìåòá 'éôà ãçééúî åðéà ä"á
åúåùáìúä é"ò àìà úåìéöàä
íåùî åðééäå äîëç 'éôñá äìçú
úîàä ãçà àåä ä"á ñ"àù
àéä åæå åúìåæ ïéàå àåä åãáì àåäù

:('åëå äîëçä úâøãî

wicv mb ,jk meyne - 'd xe`a llkpe oihelgl ze`ivna lha
,zewl`l ("dax dad`") daxd ezad`e ezewac s` lr ,xenb
`l` ,d"awd z` llk dbiyne "zqtez" ,ely "daygn"d oi`
d"awd ly eznkge epevx ody zeevnd ly oneiw ici lr `wec

:ddbda owfd epax xne` -
éøBnî ézòîL øLàëå)*§©£¤¨©§¦¦¦

,íBìMä-åéìòaxd - ¨¨©¨
,yhixfnn cibndLeøt¥

áeúkM äîì íòèå§©©§©¤¨
-ïéà øBàL ,'íéiç õò'a§¥©¦¤¥
Bðéà àeä-Ceøa óBñ¨¥
íìBòa elôà ãçéúî¦§©¥£¦§¨
éãé-ìò àlà úeìéöàä̈£¦¤¨©§¥
älçz BúeLaìúä¦§©§§¦¨

,äîëç úøéôña`wec - ¦§¦©¨§¨
zxitq zervn`a ,f`
d"awd cg`zn ,"dnkg"d
.zeliv`d mler ipipr mr
cibnd axd xn` jk lre
"yexit" yhixfnn
idn - "yexit" :"mrh"e
ly ezeyalzd zernyn
;dnkgd zxitqa d"awd
`ed oi` recn - "mrh"e
wx xac meya cgiizn
zxitqa ezeyalzd ixg`

.dnkgdíeMî eðéäå§©§¦
,úîàä ãçà àeä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàL,izin`d "cg`"d - ¤¥¨¤¨¨¡¤

:xnelkúâøãî àéä Bæå ,Búìeæ ïéàå àeä Bcáì àeäL¤§©§¥¨§¦©§¥©
:('eëå äîëçäecal `edy "dybxd"d `id dnkgd zbixcn - ©¨§¨§

seqÎoi` xe`y zernynd idef .miiw xac oi` ecrlae ,`vnp
`ed"y enk dlbzn seqÎoi` xe` :dnkgd zxitqa yalzn
ixg` wx ,xac meya cg`zn `ed oi` okle ,"ezlef oi`e ecal

xe` ,oky .dnkgd zxitqa dligz yalzn `edyseqÎoi`
enk ea "ybxp" `ede ze`ivna lha `edy xaca wx cg`zn
zbixcn ,xen`k ,`id ef dybxd ."ezlef oi`e ecal `ed"y
zxfrae ,zeciqga wenr oipr `ed ,ef ddbd ly dpkez .dnkgd

oaei 'dcr epcnly dnn .mixeriyd jynda xzei dagxda
,dpikyd xe`l "ony"l zeyrp `wec zeevnd recn oaen ,dzr
.dad`e zewac ly zipgexd dceard e` ,dnvr dnypd `le

zeevn ici lr :oipra lcad miiw onvr zeevnay xaqei oldl
.ziwl`d ytpd lr dpikyd z`xyd d`a ,xeaicde daygnd
,zindad ytpde sebd lr dpikyd xe` z` jiyndl ick ,eli`e
levipae ,sebd mr zeyrpd ,zeiyrn zeevn ici lr `wec df ixd

sebd z` dignd zindad ytpd gek ly xzi5.íãàäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨¨
éðL íò ,úéäìàä BLôð àéäL ,BúîLð éæà ,äøBza ÷ñBò¥©¨£©¦§¨¤¦©§¨¡Ÿ¦¦§¥

äáLçîe øeacä çk íäL ,ícáì íéîéðtä äéLeáì- §¤¨©§¦¦§©¨¤¥Ÿ©©¦©£¨¨
dzeida ,ytpd ly inipt yeal `id ,aeygl gekd - "daygn"
,wqtd ila ,cinz zlret daygnd okly ;ytpd mr zcge`n
z`vnp ixd ytpde - ytpd mr xzei aexiwa dxeyw `idy iptn

cinz,xeaicd gek mb jk .
ly inipt yeal `ed
gekl d`eeyda - ytpd
xaca lretd dyrnd
on ixnbl cxtp `edy
mc`y dryae .mc`d
ytpd ixd ,dxez cnel
:miyeald ipye ziwl`d

,daygne xeaicúBììëð¦§¨
'ä øBàa`edy --ïéà §¥

úBãçéîe àeä-Ceøa óBñ¨§ª¨
àéäå .øeîb ãeçéa Ba§¦¨§¦

Läìò äðéëMä úàø ©§¨©©§¦¨©
øîàîk ,úéäìàä BLôð©§¨¡Ÿ¦§©£©

ì"æø6ãçà elôàL ©©¤£¦¤¨
äøBza ÷ñBòå áLBiL¤¥§¥©¨

.Bnò äðéëLdpikyd - §¦¨¦
eytp lr f` dxey
,diyeal ipye ziwl`d
`id mda ,xeaice daygn
ayeg `edyk zyalzn

.dxez xacneéãk Cà©§¥
éLîäìúøàäå øBà C §©§¦§¤¨©

àéäL ,úéîäaä BLôðå Bôeb ìò íb äðéëMäytpd - ©§¦¨©©§©§©§¥¦¤¦
,zindadLnî Bôeâa úLaìîä ,úéðeiçäz` dign `id - ©¦¦©§ª¤¤§©¨

- miinybd eiiga sebdéøöúBNòpä úBiNòî úBöî íi÷ì C ¨¦§©¥¦§©£¦©©£
,Lnî óebä éãé-ìò.dyrnd geka -Lnî óebä çk æàL ©§¥©©¨¤¨Ÿ©©©¨

Bæ äiNòaLgekd o`k epyi ,oilitz gipn mc`yk :lynl - ¤©£¦¨
lreta oilitz zgpd zevn dz` rvane cid z` ripnd iptebd
gipn icediy - devn dze`n wlg df gek deedn `lina .ynn

`ed okle - oilitzãeçéa Ba ãçéîe BðBöøe 'ä øBàa ììëð¦§¨§§§ª¨§¦
àeäå ,øeîb,sebd gek -.úéäìàä Lôð ìL éLéìMä Leáì ¨§§©§¦¦¤¤¤¨¡Ÿ¦

ici lr rvean zeevnd dyrny ,'c wxta epcnly enk -
.ziwl`d ytpd ly - dyrnd yeal - iyilyd yealdéæàå- ©£©

,oeilrd oevxd mr cgeine llkp dyrnd gekykLôð çk íb©Ÿ©¤¤
,dâð útìwnL Lnî BôeâaL úéðeiçäwxta epcnly itk - ©¦¦¤§©¨¤¦§¦©Ÿ©
,dbep ztilwn `id zindad ytpdy '`áBèì òøî Ctäúð¦§©¥¥©§

àeäL øçàî ,Lnî úéäìàä Lôðk äMãwa Lnî ììëðå§¦§¨©¨©§ª¨©¤¤¨¡Ÿ¦©¨¥©©¤
,df gek -,äåönä äNòî äNBòå ìòBtä àeäziiyry s` - ©¥§¤©£¥©¦§¨

ytpdy ,owfd epax o`k xirn ,ziwl`d ytpdn d`a devn
dlert rval sebd lr lertl dgeka oi` dcal ziwl`d
,zindad ytpd iciÎlr `wec ,`l` .oilitz zgpdk ,zinyb

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

íéøîà éèå÷éì
*íéðô øúñä íåù éìá
÷ñåò íãàäùë äðäå
àéäù åúîùð éæà äøåúá
éðù íò úéäìàä åùôð
íãáì íéîéðôä äéùåáì
äáùçîå øåáãä çë íäù
ä"á ñ"à 'ä øåàá úåììëð
øåîâ ãåçéá åá úåãçåéîå
ìò äðéëùä úàøùä àéäå

÷ñåòå áùåéù ãçà 'éôàù ì"æøàîë úéäìàä åùôð
úøàäå øåà êéùîäì éãë êà .åîò äðéëù äøåúá
úéðåéçä àéäù úéîäáä åùôðå åôåâ ìò íâ äðéëùä
úåéùòî úåöî íéé÷ì êéøö ùîî åôåâá úùáåìîä
äéùòáù ùîî óåâä çë æàù ùîî óåâä é"ò íéùòðä
àåäå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå åðåöøå 'ä øåàá ììëð åæ
ùôð çë íâ éæàå úéäìàä ùôð ìù éùéìùä ùåáì
òøî êôäúð äâåð úôéì÷îù ùîî åôåâáù úéðåéçä
ùîî úéäìàä ùôðë äùåã÷á ùîî ììëðå áåèì
äåöîä äùòî äùåòå ìòåôä àåä àåäù øçàî
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קארף.5. שי' מהר"י ביאור ועיין לז. פרק לקמן ו.6.ראה ג, אבות



a'קי xc` 'e iriax mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

leki ,sebd oial ziwl`d ytpd oia "rvenn"d `idysebd
,ziwl`d ytpdn lrten zeidlBãòìaLly dgek ila - ¤¦§¨

,zipeigd ytpd,ììk óeba úìòBt úéäìàä Lôð äúéä àìŸ¨§¨¤¤¨¡Ÿ¦¤¤©§¨
àéä ék,ziwl`d ytpd -,éøîçå éîLb óebäå ,úéiðçeø- ¦¦¨¦¦§©©§¦§¨§¦

ipy od zeinybe zeipgexe
;micbep mixacòvînäå§©§ª¨

íäéðéaytpd oia - ¥¥¤
,sebd oial ziwl`dàéä¦

úéîäaä úéðeiçä Lôð¤¤©¦¦©§¥¦
íãàä íãa úLaìîä©§ª¤¤§©¨¨¨

.óebä ìëå BaìaL- ¤§¦§¨©
]x"enc` w"k zxrd

`"hily(rbepe) xaecnd" :
oiipr `ed o`k ybcene

dlertdok mb xnel yie .
zexagzdc iptn `edy
(zindad ytpd mb) ytpd
`iltnd gka `ed seba
w"k ."(g"e` r"ey) zeyrl
oeekzn `"hily x"enc`
:ef ezxrda (c"rtl)
ytp"dy o`k xaecna
`id "zindad zipeigd
ytpd oia "rvenn"d
,sebd oial ziwl`d
rbep df o`ke) `id dpeekd

a jeeizl (ybcenezlertziwl`d ytpd :seba ziwl`d ytpd
zervn`a wx (devn zeyrl) sebd z` lirtdl dleki zipgexd

`idy ,zindad zipeigd ytpdmvramca ynn zyaelnd
ytpa (xnele zebyl milekiy itk) xaecn `l o`k - .inybd
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dxeva :xnelk ,"zeyrl `iltnd gk" ici lr `a ,sebd mr
ytpd .[(rvenn ici lr xyt`zn dfy `le) zirahÎlre zi`lt
zekiiy dl yi ,dly zeipgexay zeinybdy ,efk `id zindad
mic`d ly zeinybay zeipgexa yalzdl dzexyt`ae
oia "rvenn"d `id zindad ytpdy oeikne .mcd on milerd
ziwl`d ytpd "zlret" dci lre ,sebd oial ziwl`d ytpd

ek mb llkp okl - devnd dyrn z` dyere sebadyecwa dg
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`le ,dyecwa millkp ,ziyrp devnd mci lry ,zindad
mvr zeednd ody zecnd
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.7- דלעיל" הזהר לשון ˘ËÈÏ"‡"הוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰..8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הוא (דבזהר) הראש גילוי שאיסור "כיון
תמידי, ג"כ הוא - שריא דשכינתא - ע"ז דהטעם מובן מצות, עשיית בשעת שלא גם - עשיית „˙ÈÓ„תמיד ע"י זה שנעשה (ולא שריא
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ב' אדר ז' חמישי יום
,90 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .åì ÷øô,90 'nr cr.ãåò éñôàå

dpikyd z`xydy dpeekd oi`y ,dpiky dxey micedi dxyr
zybxenmkezadxey `id `l` ,mdilrsiwn ly ote`a ,9.

ly zepeyd zebxca milcad miniiw ,xen`d itly oeeikn
geka `idy itk ,ziwl`d ytpa `idy itk :dpikyd z`xyd

dyerd zindad ytpd
devnd z`10`idy itk ,

,llka zindad ytpa
`idy seba `idy itke

,cala siwn zpigaalr
cg` lr ,devna miwqer mpi`y dxyr lr ,devn ziiyr ici

devna wqer epi`y:xnelk - `"hily x"enc` w"k zxrd)
mb xyt` ,envr sebd lr dpikyd z`xydaoia wlgl

dxyr lry d`xydl ,devn meiw ici lr d`ad d`xydd
y xnel owfd epax `a - .(hxetnk - 'eke l`xyincg` lk

.xe`a ieaix e` e"g iepiy lret epi` ,dpikyd z`xyd ipte`n
miteb mze` d`xydd z` mihlew cvik ,jka wx `ed lcadd
.iepiy mey oi` envr xe`a eli`e .dpikyd dxey mdilry

:"`ipz"d oeylae,äðéëMä øBà úëLîä úðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦©©§¨©©§¦¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb úðéça àéäLd"awd ,oky - ¤¦§¦©¦¥¨

yecigd - mi`xapdn xzqen `edy `l` ,mewn lka `vnp ixd
ayz`xyd,seqÎoi` xe` ly zelbzdd dpyiy ,`ed dpikyd

seqÎoi` xe` ly df ielibBa íBìLå-ñç éepL àø÷ð Bðéà¥¦§¨¦©§¨
,éeaø àìå ,Cøaúéz`xyd dzid `l mcewy dcaerd - ¦§¨¥§Ÿ¦

d"awday zxne` dpi` - dpyi `id okn xg`le dpikyd
,mcew didy dn lr e"g edyn sqeezip e` dpzypàúéàãk¦§¦¨

ïéøãäðña11:oixcdpq zkqna zxne` `xnbdy enk -øîà"c §©§¤§¦§¨©
,ìàéìîb ïaøì àðéî àeää déìoaxl xn` miieqn "oin" - ¥©¦¨§©¨©§¦¥

:l`ilnb,àéøL àzðéëL äøNò éa ìk eúéøîàmz` - ©§¦¨¥£¨¨§¦§¨©§¨
,dpikyd dxey l`xyin dxyr lk lry mixne`änk©¨

úéà àzðéëL?"eëì- §¦§¨¦§
yi zepiky dnk ,jk m`

?mklBì áéLäåoax - §¥¦
:l`ilnbøBàî ìLî̈¨¥

úBðBlça ñðëpä LîMä©¤¤©¦§¨§©
,'eë íéaø,xetqÎoi` zepelg ici lr xi`n ynyd xe`y s` - ©¦

cg` xe` `ed `l` ,zexe` ipin lk ly "ieaix" meyn jka oi`
,dreav zikekf jxc xi`n ynyd xe`yk mb jk ;ynyd xe` -
"iepiy" meyn jka oi`y ixd - zikekfd rav z` lawn xe`de
ipiray wx .invrd epeeba cinz x`yp ynyd xe` - envr xe`a
xe`d z` lawn `edy iptn ,xg` oeeba xe`d d`xp lkzqnd
,lekiak "iepiy"d o`kne .dreavd zikekfa ezetwzyd ici lr
min :(mc` ly eyegl xzei aexw) jk lr sqep lyn .el d`xpd
mindy ixd - ilkd rav milawne zikekf ly ilka mi`vnpd
mdl oi` ,ilkdn mind z`veda ik ,mzxeva epzyp `l mnvr
,dpikyd z`xydl qgia ,lynpa mb jk .ilkd rav xzei
lcadd lk ;e"g ieaixe iepiy ila ,xe` eze` `ed envr xe`dy
`ed eilry mvra lawzn df xe` day dxevd on wx raep

,dxey:ïéáé ìékNnäå,"oiai likynde"l dzid miciqg oia - §©©§¦¨¦
'd z` caery in :xnelk ."yibxn caerde" :iehia ly dtqed

yibxn.oiadl xy`n daxda dlrnl `edy ,oiprd z`

.åì ÷øt"ezeyrl" dlnd z` xiaqdl owfd epax lgd mcewd wxta ¤¤
jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" :weqtd ly meiqd zln)

lkd zilkzy - ("ezeyrl

zeevn miiwl ,"ezeyrl" `id

ici lry meyn z`fe .dyrna

dpikyd xe` jynp ,dyrn

sebde zindad ytpd lr mb

idn :dxaqd miperh mixacd oiicr ,mxa .ziwl`d ytpd lr wx `le

,sebde zindad ytpd lr xe`d zkynda zcgeind dlecbd dlrnd

,e"l wxta owfd epax xiaqi okl - ?zilkzd z` dyrnd deedn dllbay

dxic" el zeidl d"awd de`zp ik ,`id zenlerd z`ixa zilkz lky

`edy ,dfd mlera xwirae - mi`xapae mipezgzd zenlera ,"mipezgza

jetdl `id dpeekde .ltekne letk jyeg xxey ea ,xzeia oezgzd mlerd

ea xi`iye ,xe`l jyegd z`

daexn dcna seqÎoi` xe`

zenlera xy`n xzei

z`hazn ,okle .mipeilrd

zeevn meiwa ,"zilkz"d

ytpay ,mipezgza dxicd oipr rvazn dfÎiciÎlr ,oky .`wec dyrna

.seqÎoi` xe` xi`i - elek mlerd lka mzervn`ae ,sebae zindad

ì"æø øîàî úàæ úòãeî ,äpäå1,epizeax ly mxn`n reci - §¦¥©©Ÿ©£©©©
,dkxalÎmpexkfäeàúpL àeä äfä íìBò úàéøa úéìëzL¤©§¦§¦©¨©¤¤¦§©¨
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ùîùä øåàî ìùî åì áéùäå åëì úéà àúðéëù äîë
ìçá ñðëðä:ïéáé ìéëùîäå 'åë íéáø úåðå

äðäå åì ÷øôúéìëúù ì"æøàî úàæ úòãåî
äåàúðù àåä äæä íìåò úàéøá
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4

התניא". בפי' צ"ע ולכן ˘ËÈÏ"‡:9.מצוה), ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(כאן השייכות קצת תובן (ובזה מצוה לעשיית שייך אינו זה "גם
הנמשך  המקיף האור אודות מדובר בו לעניננו שייכות כל זה ז"ל חכמינו למאמר אין לכאורה האמורה: בהערתו מתרץ שליט"א הרבי
במצוה. עסוקים הם כשאין גם תמיד, זהו בישראל, עשרה כל על שורה שהשכינה מה שכן מצוה, ידי על הגוף ועל הבהמית הנפש על

על מקיף בדרך מאירה השכינה שהארת לומר הרי רוצה הזקן רבנו הנותנת. היא אדרבה, שליט"א: הרבי מתרץ הבהמית ÏÎאלא, הנפש
את ÏÎועל המבצע הבהמית הנפש של כוח אותו או בגוף חלק אותו על רק ולא רגליו") ועד "מראשו הלשון שאומר (כפי הגוף

אודות המדבר זה, ז"ל חכמינו מאמר הזקן רבנו מביא לכן בפועל. במצוה ÏÎהמצוה עוסקים מעשה בשעת הם כשאין גם - עשרה בי
השכינה שורה זאת ובכל -Ì‰ÈÏÚ.פנים כל על מקיף בדרך -.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שה"ה - ולא ÏÏÎ"צ"ע ה'. באור

"שנכלל - א.ÓÓ.".11˘עוד א.1.לט, ז, נשא, תנחומא מדרש
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.íéðBzçza äøéc Bì úBéäì àeä-Ceøa-LBãwä:xnelk - ©¨¨¦§¦¨©©§¦
enk seqÎoi` xe` zenvr dlbzz mipezgzd mi`xapd jezay
,dxica xbd ,lynl ,mc`k :dxzqde yeal lk ila ,`edy
zernyny ,owfd epax xiaqn oldl .dxica `vnp mc`d mvry

:`id "mipezgza (dxic)"
ick ,mxa .dfd mlera
,cenild jynd z` lwdl
xaqd micwdl ie`xd on
epinkgy dn iabl xvw
de`zpy ,mixne` l"f
dxic" el zeidl d"awd
xnel oi` :"mipezgza
miaygp d"awd iably
mipezgzk dl` zenler
dzegt dbixcn ilrake
zenler znerl xzei
eli`k miaygpd mixg`
dbixcn ilrake mipeilrl
,oky - xzei dlrp
,`id efk driaw zernyn

"awd iablyzenlerd d
eil` miaexw mipeilrd

mipezgzd zenlerd xy`n xzei dpeilr dbixcna mdy iptn
epi` dfe - xzei dzegt dbixcna mdy iptn epnn miwegxy
iabl :xacd yexit .mieey zenlerd lk ,d"awd iabl ik ,zn`
mewn miqtez xzeia zepeilrd zebixcnde zenlerd oi` d"awd

,llkweica;zepezgzd zebixcnle zenlerl qgia xacdy itk
.mipeilra `vnp `edy dcn dze`a mipezgza `vnp d"awd
iabl `id "mipezgza" zernyny ,xnel gxkdd on ,okl

:zenlerdmdamdiablezenler ly zelylzyd xcq miiw
zezigpde zepeilrd .dbixcnae dlrna mipezgze mipeilr mdy

epyi mipeilrd zenleray jka ze`haznielibzewl` ,zewl`
zewl`d mipezgzd zenlera eli`e ;zelbzda my `id
,dfd mlerd ,ep` epnler - jkl m`zdae .znlrpe zxzqen
xzei znlrpe zxzqen zewl`d eay iptn ,xzeia oezgzd `ed

.zenlerd x`y lka xy`niL àì ,äpäåCøaúé åéðôì C §¦¥Ÿ©¨§¨¨¦§¨¥
,ähîe äìòî úðéça,dbixcna oezgze oeilr -àeä ék §¦©©§¨©¨¦

.äåLa ïéîìò ìk àlîî Cøaúézenlera `vnp `ed - ¦§¨¥§©¥¨¨§¦§¨¤
,mipeilrd zenlera `vnp `edy enk dcn dze`a mipezgzd
zenlerde mipeilrd zenlerd oia eiabl lcad oi` ,okle

,mipezgzd,ïéðòä øeàa àlà,mixne` l"f epinkgy dn - ¤¨¥¨¦§¨
dpeekd oi`y ,"mipezgza dxic" el zeidl de`zp d"awdy

iably ,xiaqiy itk ,`l` ,jxazi eiabl mipezgzlzenlerd
,mipezgz mi`xwp md mnvríìBòä àøápL íã÷ ék- ¦Ÿ¤¤¦§¨¨¨

,xnelklk,zenlerd,ãçéîe ãéçé Cøaúé Bcáì àeä äéä̈¨§©¦§¨¥¨¦§ª¨
,íìBòä Ba àøaL äfä íB÷nä ìk àlîîedid lekiy lk - §©¥¨©¨©¤¤¨¨¨¨

`lenn did - zenlerd z`ixal zexyt`ke mewnk aygidl

;seqÎoi` xe`aäzò íâå,zenlerd z`ixa xg`l -àeä ïk §©©¨¥
.Cøaúé åéðôìiptl oia lcad oi` d"awd iabl :xnelk - §¨¨¦§¨¥

mey dxvi `l dlek d`ixad ;d`ixad ixg`l oial d`ixad
jxazi ea iepiy.hlgend ecegiiaeìà àeä éepMäL ÷ø©¤©¦¤

BøBàå Búeiç íéìa÷îä©§©§¦©§
,Cøaúédeedzp mabl - ¦§¨¥

`l d`ixad iptl :iepiy
"milawn" `vnpa eid
,xe`de zeigd z` lawl
- d`ixad ixg`l eli`e
,"milawn" mpyi

íéìa÷nLzeigd z` - ¤§©§¦
,jxazi epnn xe`de- ìò©

íéaø íéLeáì éãé§¥§¦©¦
íéøézñîe íéqëîä©§©¦©§¦¦

,Cøaúé BøBàila ,oky - ¦§¨¥
eid `l miyeal mze`
zeigd z` lawl mileki
milhazn eide xe`de
.ixnbl ze`ivna

:áéúëãkaezky enk -2: §¦§¦
íãàä éðàøé àì ék"¦Ÿ¦§©¦¨¨¨

,"éçåmi`xapd mb `l` ,inyb seb lra `edy ,mc`d wx `le - ¨¨
zeigde xe`d z` lawl mileki mpi` ,mik`lnk ,miipgexd

;mixizqnd miyeal ila ziwl`dì"æø eLøôãëå3elôàL §¦§¥§©©¤£¦
"úBiç" íéàø÷pä íéëàìî,ycewd -.'eë ïéàBø ïéà- ©§¨¦©¦§¨¦©¥¦

elkeiy mixyt`ne mixizqnd miyeal iciÎlr `l` ,zewl`
mzeig z` milawn mi`xapde zenlerd lky ,ixd .lawl
,cin o`k xaqeiy itk ,jkae .mixzqde miyeal ici lr ziwl`d
:mipezgzd zenlerl mipeilrd zenlerd oia lcadd `hazn
,zelbzda xzei `id mipeilrd zenlera ziwl`d zeigd
mipezgzd zenlera eli`e .xzei dzegt dcna `id dzxzqde

.xzei zxzqen ziwl`d zeigd -ìzLä ïéðò eäæåúeìL §¤¦§©¦§©§§
,äâøãîì äâøãnî íúãéøéå úBîìBòä,xnelk - ¨¨¦¦¨¨¦©§¥¨§©§¥¨

,mlerl mlern ,zenlerd ly zbxecnd dcixide zelylzydd
,mdly dxzqdd zcna z`hazníéLeálä éeaø éãé-ìò©§¥¦©§¦

,Cøaúé epnnL úeiçäå øBàä íéøézñnämiaxy lkk - ©©§¦¦¨§©©¤¦¤¦§¨¥
,dcixid dlcb jk - dlcb dxzqdde miyealdàøápL ãò©¤¦§¨

,Lnî éøîçäå éîLbä äfä íìBò"inyb" `ed dfd mlerd - ¨©¤©©§¦§©¨§¦©¨
lk dign ziwl`d zeigdy zn`d llk ea zi`xp `l okly -
,zn`k xwyd mb d`xp okly ,"ixneg" mb `ed jkl sqepe ,xac

àeäåmlerd -dfd,,äâøãna ïBzçzä,zenlerd lk oia - §©©§©©§¥¨
CLçå Cøaúé BøBà øzñä ïéðòa ,epnî ähîì ïBzçz ïéàL¤¥©§§©¨¦¤§¦§©¤§¥¦§¨¥§Ÿ¤

,ìtëîe ìeôk`edy enk xzqen jk lk xe`d eay mler oi` - ¨§ª¨
,dfd mleraàeäL ãò,dfd mler --àøèñå úBtì÷ àìî ©¤¨¥§¦§¦§¨

."ãBò éñôàå éðà" :øîBì ,Lnî 'ä ãâð ïäL ,àøçà- ¨¢¨¤¥¤¤©¨©£¦§©§¦
ocalne zicrlad ze`ivnd od ody onvr lr zexne` zetilwd
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íéøîà éèå÷éì
êééù àì äðäå .íéðåúçúá äøéã åì úåéäì ä"á÷ä
ïéîìò ìë àìîî 'úé àåä éë äèîå äìòî 'éçá 'úé åéðôì
íìåòä àøáðù íãå÷ éë ïéðòä øåàéá àìà .äåùá
äæä íå÷îä ìë àìîîå ãçåéîå ãéçé 'úé åãáì àåä äéä
÷ø 'úé åéðôì àåä ïë äúò íâå íìåòä åá àøáù
íéìá÷îù 'úé åøåàå åúåéç íéìá÷îä ìà àåä éåðéùäù
áéúëãë 'úé åøåà íéøéúñîå íéñëîä íéáø íéùåáì é"ò
'÷ðä íéëàìî 'éôàù ì"æø 'éôãëå éçå íãàä éðàøé àì éë
úåîìåòä úåìùìúùä ïéðò åäæå 'åë ïéàåø ïéà úåéç
íéøéúñîä 'éùåáìä éåáéø é"ò 'âøãîì äâøãîî íúãéøéå
éîùâä æä"åò àøáðù ãò 'úé åðîîù úåéçäå øåàä
ïåúçú ïéàù äâøãîá ïåúçúä àåäå ùîî éøîåçäå
ìôåëîå ìåôë êùçå 'úé åøåà øúñä ïéðòá åðîî äèîì
éðà 'îåì ùîî 'ä ãâð ïäù à"ñå úåôéì÷ àìî àåäù ãò
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כ.2. לג, נשא.3.שמות פ' סוף רבה במדבר בהעלותך. פ' סוף ספרי



קיג 'a xc` 'g iyiy mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ח' שישי יום
,90 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úéìëú äðäå,en 'nr cr.úåàéöîá åìèáé

- `id ,"mipezgza" ly zernyndy ,oaen xen`d lkn .qt` -
ezeida ,dfdÎmlerdoezgzdoeeik ,dzrn .dbixcna xzeia
zelylzyd zniiwyzg`yi ,mipezgze mipeilr zenler ly

zenlerd :zelylzydd zilkze xwir md mdn el` ,oecl mewn
mipezgzd zenlerd eli`e ,zewl` ielib epyi mday mipeilrd
mlrde jyeg miiwyk ik ,mipeilrd zlrn hiladl ick wx mi`a
zenlera `id zilkzdy e` ,ielibde xe`d zlrn f` zxkip
zenler exveeiy icky ,`l`) mlrda zewl` mda mipezgzd

mze`xaide ,zelylzydd xcq zeidl jixv did ,mipezgz
zilkz mey oi`y oeeik j` ,(mipeilrd zenlerd ly zncwend
jyegd z` jetdl `id dpeekd ixd - iwl`d xe`d znlrda
de`zp"y l"f epinkg xn`n okez edfe - .ielibe xe`l mlrdde
lkay `id zilkzdy :"mipezgza dxic el zeidl d"awd
xe` jynei - mlrde jyeg xxey mda ,mipezgzd zenlerd
ick cr ,mipeilrd zenlera xy`n xzei daexn dcna ielibe

i el "dxic"l zeidl elkeiy.oldl xaqeiy itk - jxaz

ìzLä úéìëz ,äpäåäâøãnî íúãéøéå úBîìBòä úeìL §¦¥©§¦¦§©§§¨¨¦¦¨¨¦©§¥¨
,íéðBéìòä úBîìBò ìéáLa Bðéà ¯ äâøãîìielib epyi mda - §©§¥¨¥¦§¦¨¨¤§¦

,zewl`íäìå ìéàBäxacd deedn mipeilrd zenlerl - ¦§¨¤
,Cøaúé åéðt øBàî äãéøéoeyln ,"mler" mzeida ,oky - §¦¨¥¨¨¦§¨¥

zewl`d oi` ,mlrd
,mda dxenb zelbzda
el` i` ici lr `l`
dcixi ef ixde ,miyeal
iptl didy dn iabl
f`y ,dl` zenler z`ixa
zelbzda zewl` dzid
xyt` i` okle - dxenb
`id zilkzdy xnel
zewl`d ieliba
,mipeilrd zenleray
`ed df ieliby xg`n
dn iabl dcixie mlrd
zilkzde ,mcew didy

,xe`d zcixiae mlrda `le xe`d ieliba ixd `idàlà¤¨
,ïBzçzä äfä íìBò àeä úéìëzämipeilrd zenlerd lke - ©©§¦¨©¤©©§

dbixcnn zelylzyda cxi iwl`d xe`dy ,dnbna e`xap
mlrde jyeg ly mler zexveeidl cr ,dpnn dpezgzl dpeilr

mlerd `wece - dfd mler -dfdiptn ,zilkzd `edCkL¤¨
ãk ,Cøaúé åéðôì çeø úçð úBéäì ,Cøaúé BðBöøa äìò̈¨¦§¦§¨¥¦§©©©§¨¨¦§¨¥©

àøçà-àøèñ àéôkúàzrpkpe zttkp `xg`Î`xhqdyk - ¦§©§¨¦§¨¨¢¨

,dyecwl,àøBäðì àëBLç Ctäúàåjtdp zetilwd jyege - §¦§©¥£¨¦§¨
,dyecw ly xe`líB÷îa àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä øBà øéàiL¤¨¦¥¨¦§

úàN øúéa ,Blk äfä íìBò ìk ìL àøçà-àøèqäå CLçä©Ÿ¤§©¦§¨¨¢¨¤¨¨©¤ª§¤¤§¥
æò øúéå,wfeg xziae zepeilr xzia -,CLçä ïî øBà ïBøúéå §¤¤¨§¦§¦©Ÿ¤

jtdp envr jyegdyk -
dlrn dfn d`a ,xe`l
:xnelk .xe`a ztqep
dfd mlera xi`n xe`d

,swez xziaBúøàäî¥¤¨¨
,íéðBéìò úBîìBòa- §¨¤§¦

xe`d zx`d xy`n
zenlera iwl`d

mipeilrd4,íL øéànL¤¥¦¨
øzñäå íéLeáì éãé-ìò©§¥§¦§¤§¥

,íéðtzenlera mby - ¨¦
lr `id dx`dd mipeilrd
zeinipty ,miyeal ici
,zxzzqn xe`d

íéîéìòîe íéøézñnäminilrn mipt xzqde miyeald - ©©§¦¦©§¦¦
lr mixizqneeìèaé àlL àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà- ¥¨¤Ÿ¦¨§

,zenlerd.úeàéöna,miyeal ila xi`n did xe`d m` ,oky - ¦§¦
.ze`ivna milha zenlerd eidmipeilrd zenleray `vnp

xi`i dfd mlera eli`e ;`edy enk xi`n seqÎoi` xe` oi`
Î`xhqd zrpkd zervn`a miyeal ila `edy enk xe`d
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íúãéøéå 'åîìåòä 'åìùìúùä úéìëú äðäå
ìéàåä 'éðåéìòä úåîìåò ìéáùá åðéà äâøãîì äâøãîî
æä"åò àåä úéìëúä àìà 'úé åéðô øåàî äãéøé íäìå
åéðôì çåø úçð úåéäì 'úé åðåöøá äìò êëù ïåúçúä
øéàéù àøåäðì àëåùç êôäúàå à"ñ àéôëúà ãë 'úé
ìë ìù à"ñäå êùçä íå÷îá ä"á óåñ ïéà 'ä øåà
êùçä ïî øåà ïåøúéå æò øúéå úàù øúéá åìåë æä"åò
íéùåáì é"ò íù øéàîù íéðåéìò úåîìåòá åúøàäî
àìù ä"á ñ"à øåà íéîéìòîå íéøéúñîä íéðô øúñäå
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ממנו קטן דבר בשביל ורק אך ונעלה גדול דבר לברוא דאין הידועה: קשיא בזה לתרץ הכוונה "אולי
העבודה,Ó·‡¯ולזה (ע"י בהערתו „¯˜דעוה"ז מעיר שליט"א אדמו"ר כ"ק כו'". שאת ביתר נעשה היא) אפשרית קליפות מלא בעולם

יתברך  ברצונו "עלה שכך מפני ה"תכלית". הוא הזה (שהעולם בסיום מסתפק שאינו הזקן, רבנו של לשונו מאריכות הנראה כפי זו,
הזה העולם של החושך במקום יאיר הוא ברוך סוף אין שאור מוסיף, הזקן ורבנו אתכפיא...") כד רוח נחת לו ÈÂ˙¯להיות ˙‡˘ ¯˙È·

ÌÈÂÈÏÚ ˙ÂÓÏÂÚ· Â˙¯‡‰Ó ÊÚ לומר יכולים כיצד הידועה: הקושיא את לתרץ הזקן רבנו שכוונת שליט"א, אדמו"ר כ"ק כך על אומר -
סוף  אין אור מאיר בו  הזה העולם של התכלית בשביל הם הוא, ברוך סוף אין אור הרבה כך כל מאיר בהם העליונים, שהעולמות
של  העבודה ידי (על הזה שהעולם הזקן, רבנו מסביר לכן קטן"? דבר בשביל גדול "דבר בוראים לא הרי, בהעלם? הוא, ברוך

ש  כזו, במדה יתעלה קליפות) המלא הזה בעולם רק האפשרית מאשר ·Â"אתהפכא", עז ויתר שאת ביתר הוא ברוך סוף אין אור יאיר
כו'. העליונים בעולמות



a'קיד xc` 'h ycew zay mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ט' קודש שבת יום
,en 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ä"á÷ä ïúð äæìå,en 'nr cr:(ì"æ é"øàäî

ääâä
óìàá åø÷éò øëù úìá÷å)
äøåú éèå÷ìá ù"îë éòéáùä

:(ì"æ é"øàäî

miipgexd zenlerd s`y xg`n :dxaqd oerh xacd ,mxa
ici lr wx xe`d z` lawl mileki mpi` xzei mipeilrde
ila dfd mlera xe`d z` lawl elkei ,`eti` ,cvik ,miyeal
myly ,mixacd jynda owfd epax xiaqn df z` - !?miyeal

z` d"awd ozp jk
gek zpzepd ,dxezd
seqÎoi` xe` z` lawl
`l z`f mre ,`edy enk
:ze`ivna milha zeidl

äæìå,okle -ïúð §¨¤¨©
àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

,äøBzä úà ìàøNéì§¦§¨¥¤©¨
,çëå æò úàø÷pL- ¤¦§¥Ÿ§Ÿ©

lawl gek zpzepd `ide
seqÎoi` xe` ielib z`

,miyeal ilaøîàîëe§©£©
ì"æø5-Ceøa-LBãwäL ©©¤©¨¨

íé÷écva çk ïúBð àeä¥Ÿ©©©¦¦
ãéúòì íøëN ìa÷ì§©¥§¨¨¤¨¦

,àáìedne ,dn myle - ¨Ÿ
- ?df gek ly ezlert

ickeìèaúé àlL¤Ÿ¦§¨§
,Leáì íeL éìa ãéúòì äìâpä ,'ä øBàa Lnî úeàéöna¦§¦©¨§©¦§¤¤¨¦§¦§

:áéúëãkaezky enk -6:ðké àìå"éøBî ãBò ó,Leøt] E §¦§¦§Ÿ¦¨¥¤¥
ðëa Enî äqkúé àlL,[Leáìe ó"dqkzi" `l d"awdy - ¤Ÿ¦§©¤¦§§¨¨§

zxivrÎi` lr weqtd zpeek z` yxtnd yexit epyi ,oky .cer
yexitk eyxtne weqtd rvn`a owfd epax wiqtn okle ,minyb
xg`le - yealae spka envr z` dqki `l d"awdy ,i"yx

:weqtd meiqa jiynn `ed oknéðéò eéäåúà úBàø E §¨¥¤Ÿ¤
éøBî,"E;d"awd z` -áéúëe7,"'Bâå eàøé ïéòa ïéò ék" : ¤§¦¦©¦§©¦¦§§

e`xi :xnelk ,dlrnly oird z` d`xz dhnly oird -
;'ied xe` ly zelbzdd z` lretaáéúëe8Cl äéäé àì" : §¦Ÿ¦§¤¨

íìBò øBàì Cl äéäé 'ä ék ,'Bâå íîBé øBàì LîMä ãBò©¤¤§¨§¦¦§¤¨§¨
."'Bâåelkei ,yeal mey ila `ealÎcizrl xi`iy 'd xe` z` - §

z` miiqn owfd epaxe .dzr micnely dxezd ici lr lawl
,dfd mlerd `id zenlerd lk zilkzy :mcew xn`y dn
zetilwde jyegd mewna

ici lry .`wecdcear
`xg`Î`xhqd zxayp
.xe`l jtdp jyegde
mlera xi`i dfÎiciÎlre
daxda lecb xe` dfd
zenlera xy`n
xe` ielib ,mxa .mipeilrd
xi`i ixd ,dfd mlera dfk
,`ealÎcizrl wx
`ed xe`d zrk eli`e
xne` jk lr - mlrda
zeniy ,oldl owfd epax
ziigz onfe giynd
lk ,ok` ,`ed miznd
ly zenilyde zilkzd
:dfd mlerd z`ixa
,çéLnä úBîiL ,òãBðå§©¤§©¨¦©
úàéøa úeîìLe úéìëz íä ,íéúnä eéçiLk èøôáe¦§¨§¤¦§©¥¦¥©§¦§¥§¦©

.Búlçzî àøáð CëlL ,äfä íìBòzenia enk didiy - ¨©¤¤§¨¦§¨¦§¦¨
.miznd ziigze giynd

øëN úìa÷å) ääâä *,dfd mleray dceard xear -Bøwò §©¨©¨¨¦¨
,éòéáMä óìàamiznd ziigze giynd zeni dxe`kl ,oky - ¨¤¤©§¦¦

ly onfd mdxky zlawjk `ed mlerdyk onfd `le ,cvn
xkyd zlaw xwiry ,owfd epax xirn okl - ez`ixa zilkz
zilkzd mlera xwira zxvep f` cre ,iriayd sl`a `ed

,ez`ixa ly zenilyde'äøBz éèewì'a áeúkL Bîk§¤¨§¦¥¨
:(ì"æ é"øàäî¥¨£¦©
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çë ïúåð ä"á÷äù ì"æøàîëå çëå æåò 'ø÷ðù äøåúä
åìèáúé àìù àáì ãéúòì íøëù ìá÷ì íé÷éãöá
ùåáì íåù éìá ãéúòì äìâðä 'ä øåàá ùîî úåàéöîá

ðëé àìå áéúëãëêîî äñëúé àìù 'éô] êéøåî ãåò ó
ðëáéë áéúëå êéøåî úà úåàåø êéðéò åéäå [ùåáìå ó

øåàì ùîùä ãåò êì äéäé àì áéúëå 'åâå åàøé ïéòá ïéò
úåîéù òãåðå .'åâå íìåò øåàì êì äéäé 'ä éë 'åâå íîåé
úåîéìùå úéìëú íä íéúîä åéçéùë èøôáå çéùîä
*åúìéçúî àøáð êëìù äæä íìåò úåàéøá

íéîìåòì äéä øáë íâå
äøåú ïúî úòùá äæ ïéòî
úòãì úàøä äúà 'éúëãë
ïéà íéäìàä àåä 'ä éë
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ב.5. ק, כ.6.סנהדרין ל, ח.יש 7.ישעי' נב, יט.8.עי' ס, ישעי'

'a xc` 'h ycew zay mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ט' קודש שבת יום
,en 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ä"á÷ä ïúð äæìå,en 'nr cr:(ì"æ é"øàäî

ääâä
óìàá åø÷éò øëù úìá÷å)
äøåú éèå÷ìá ù"îë éòéáùä

:(ì"æ é"øàäî

miipgexd zenlerd s`y xg`n :dxaqd oerh xacd ,mxa
ici lr wx xe`d z` lawl mileki mpi` xzei mipeilrde
ila dfd mlera xe`d z` lawl elkei ,`eti` ,cvik ,miyeal
myly ,mixacd jynda owfd epax xiaqn df z` - !?miyeal

z` d"awd ozp jk
gek zpzepd ,dxezd
seqÎoi` xe` z` lawl
`l z`f mre ,`edy enk
:ze`ivna milha zeidl

äæìå,okle -ïúð §¨¤¨©
àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
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משיחת חג הפורים ה'תשי"ז



קטו היום יום . . . 

ה'תש"גג אדר שנייום רביעי

חומש: פקודי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה בכל . . . 86 מסטרא דא.

מענה הצ"צ לחסיד בקי בש"ס כו' ומשכיל גדול בחסידות: קבלת עול איז משנה 
דעם מהות. דורך קבלת עול פון א עבד פשוט, ווָאס בשעת ער שלָאפט איז אויך ניכר 
דער עול העבדות זיינער, קען אפילו א למדן און א גאון אויך קומען צו דער מעלה 

און חשיבות פון א ּפרָאסט־תמימות'דיקען מסירת־נפש איד.

ֶאת  ה  ּנָ ְמׁשַ ֹעל  ַלת  ַקּבָ ֲחִסידּות:  ּבַ דֹול  ּגָ יל  ּכִ ּוַמׂשְ כּו'  "ס  ַ ּשׁ ּבַ ִקי  ּבָ ְלָחִסיד  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַמֲעֶנה 
ָדן ְוָגאֹון  ם ַלּמְ ר ָעָליו ֹעל ַעְבדּותֹו, ָיכֹול ּגַ ָנתֹו ִנּכָ ׁשְ ם ּבִ ּגַ ׁשּוט, ׁשֶ ל ֶעֶבד ּפָ ַלת ֹעל ׁשֶ הּות. ַעל ְיֵדי ַקּבָ ַהּמַ

ׁשּוט ְוָתִמים. ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּפָ ל ְיהּוִדי ׁשֶ יבּותֹו ׁשֶ יַע ְלַמֲעָלתֹו ַוֲחׁשִ ְלַהּגִ

ה'תש"גד אדר שנייום חמישי

חומש: פקודי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק לה. והנה . . . מד ועבודתם.

צו חסידות ביים מיטעלען רבי'ן, איז געווען זייער שטיל, דָאך פלעגט ער בשעת 
חסידות זָאגען: שא, שא.

דער טאטע הָאט עס ערקלערט, אז דָאס איז געווען אויף להשקיט נביעת המוחין. 
און הָאט מיט דעם מבאר געווען דעם מאמר הזהר סבא דעתוהי סתים דשקיט ושכיך.

ּתֹוְך  ָנַהג לֹוַמר  ַלְמרֹות ֹזאת  ֻמְחָלט.  ֶקט  ׁשֶ ַרר  ׂשָ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֵאֶצל  ַהֲחִסידּות  ֲאִמיַרת  ֵעת  ּבְ
ֵדי ֲאִמיַרת ֲחִסידּות: ׁשַא! ׁשַא! ּכְ

ַהּמִֹחין,  ְנִביַעת  ֶאת  ן[  ]=ְלַרּסֵ ִקיט  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ ה  ַנֲעׂשָ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ יר,  ִהְסּבִ "ּב[  ָהַרׁשַ ]=ַאְדמֹו"ר  א  ַאּבָ
ִכיְך"  ְוׁשָ ִקיט  ׁשָ ּדְ ְסִתים,  ְעּתֹוִהי  ּדַ "ָסָבא  ַהּזַֹהר  ַמֲאַמר  ֵאר  ּבֵ ּוְבָכְך  נֹוְגדֹות[  ֵדעֹות  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבַ ]ַהַמֲעָלה 

ב[. ָ ֹוֵקט ּוְמֻיּשׁ ּשׁ ּום ׁשֶ ְעּתֹו ֻמְפָלָאה ִמּשׁ ]=ָזֵקן ּדַ

ה'תש"גה אדר שנייום ששי

חומש: פקודי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והוא בהקדם . . . מד בראשו עכ"ל.

ֵאינֹו  ְלַבד ּדְ ה. ְולֹא זֹו ּבִ ֶאָחד ֻמְכָרִחים ֵהּמָ ם ּכְ ּלָ ֹפַעל – ּכֻ ְגֶלה, ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִלּמּוד ַהּנִ
ִעים ֶזה ָלֶזה, ּוְכַמֲאַמר "ְולֹא  ה ֵהם ְמַסּיְ ַרּבָ א ַאּדְ ֵני ֲחֵברֹו, ֶאּלָ ָהֶאָחד ִיְדֶחה אֹו ֻיְדֶחה ִמּפְ ְך לֹוַמר ׁשֶ ּיָ ׁשַ
ִריְך  ּצָ ׁשֶ  – קֹונֹו",  ִעם  ד  ְתַחּסֵ ַהּמִ ָחִסיד  "ֵאיֶזהּו  ְגֶלה,  ַהּנִ ִלּמּוד  ִלְהיֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ  – ָחִסיד"  ָהָאֶרץ  ַעם 

ֹפַעל. ּמּוד ֲהלֹא הּוא ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִלְהיֹות ִלּמּוד ַהֲחִסידּות, ְוַתְכִלית ַהּלִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . קטז

ה'תש"גו אדר שנישבת
ָלאָכה.  ל ַהּמְ ַלם ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּתִ

ח.  ּמַ יַע ּוְתׂשַ ה, ּתֹוׁשִ ִמיד: ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ ִבְרכֹות ַהְפטֹוָרה אֹוְמִרים ּתָ ּבְ
חומש: פקודי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: לה־לח.
תניא: והנה ביאור . . . והמשכיל יבין.

ַעל  ְלַאַנ"ׁש  דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ֶ ּשׁ ַמה  ֵעצֹות  ִלּקּוֵטי  הּוא  ְנָיא  ַהּתַ ֵסֶפר  ַאַנ"ׁש:  ִזְקֵני  ֵאֶצל  ל  ְמֻקּבָ
ה  הּוא ַעּתָ מֹו ׁשֶ צּוָרתֹו ּכְ ְנָיא ּבְ ר ֶאת ֵסֶפר ַהּתַ ַקִיץ תקנ"ב ִהְתִחיל ְלַסּדֵ נֹות תק"מ־תק"ן. ּבְ ׁשְ ְיִחידּות ּבִ
פֹו. ּוֵמַהאי  ׁשּו, ְוַגם ִהְתִחילּו ְלַזּיְ ּבְ ּתַ ַמן ִנׁשְ ְך ַהּזְ ּנּו, ּוְבֶמׁשֶ קֹות ַרּבֹות ִמּמֶ ָבר ָהיּו ַהְעּתָ ְלָפֵנינּו. תקנ"ג – ּכְ
ִסְפרֹו  ֶאת  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ָנה  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ ַאֵחר:  ח  ֻנּסָ ֵיׁש  ִלְדפּוס.  ְלָמְסרֹו  נּו  ַרּבֵ ֵרז  ִנְזּדָ זֹו[  ה  ּבָ ]=ּוִמּסִ ַטֲעָמא 
יקֹו,  ְלַהְעּתִ ְרׁשּות  ָנַתן  ְוָאז  ְוָזקּוק,  ָצרּוף  ָהָיה  ָבר  ּכְ תקנ"ה  ַנת  ׁשְ ּבִ ְוֵתָבה.  ָבה  ּתֵ ָכל  ּבְ ק  ְוִדּיֵ ְנָיא,  ַהּתַ

ׁשּו ְמָסרֹו ִלְדפּוס. ּבְ ּתַ קֹות ְוִנׁשְ ַרּבּו ַהַהְעּתָ ּוְכׁשֶ

רּוׁש  דֹול ּדְ נּו ַהּגָ ַנת תק"ן – ָאַמר ַרּבֵ יו – ׁשְ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ְלַחּיָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ר, ּבְ ר ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ְנָיא. ל ֵסֶפר ַהּתַ ָרִקים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ת ּפְ לֹשֶׁ יק כּו'", ְוהּוא הּוא ׁשְ ִהי ַצּדִ יִעין אֹותֹו ּתְ ּבִ "ַמׁשְ

ה'תש"גז אדר שנייום ראשון

חומש: ויקרא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק לו. והנה . . . 90 ואפסי עוד.

אז מען געהט אין גאס דארף מען טרַאכטען דברי תורה צי אין מחשבה צי אין 
דבור, דָאס ווענדט זיך, צי מען מעג ע"פ דין ריידען דָארטען דברי תורה. ָאבער אז 
ער געהט און איז ניט פארנומען אין דברי תורה, זָאגט איהם דער שטיין אויף וועמען 
ער טרעט: בולאך )גולם( ווָאס טרעסטו אויף מיר? מיט ווָאס ביסטו העכער פאר מיר?

לּוי, ִאם  ָבר ּתָ ִדּבּור. ַהּדָ ָבה אֹו ּבְ ַמֲחׁשָ ִדְבֵרי ּתֹוָרה, אֹו ּבְ ְרחֹוב – ָצִריְך ְלַהְרֵהר ּבְ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה – ְמִטיָחה ּבֹו  ְבֵרי ּתֹוָרה. ַאְך ִאם הּוא הֹוֵלְך ְוֵאינֹו ָעסּוק ּבְ ם ּדִ ר ׁשָ ין, ְלַדּבֵ י ּדִ ר, ַעל ּפִ ֻמּתָ

ה ִהיא ֶעְליֹונּוְתָך ָעַלי? ּמֶ ה ּדֹוֵרְך ָעַלי? ּבַ ָהֶאֶבן ָעֶליָה הּוא ּדֹוֵרְך: ּגֶֹלם! ַמּדּוַע ַאּתָ

ה'תש"גח אדר שנייום שני

חומש: ויקרא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והנה תכלית . . . מו במציאות.

ה ַאַחת ֵמֶאֶלף ֲאָנחֹות. ֱאלֵֹקינּו  ֻעּלָ ָביו: טֹוָבה ּפְ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֹפַעל ְוָיְחְנָך ָהֱאלִֹקים. ֲעבֹוָדה ּבְ ֹקד ּבַ ה, ֲעֹזב ֶאת ָהֲאָנָחה ּוׁשְ ים ֵהּמָ ַחי, ְותֹוָרה ּוִמְצֹות ִנְצִחּיִ

ה'תש"גט אדר שנייום שלישי

חומש: ויקרא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: ולזה נתן . . . מו מהאר"י ז"ל.

ָקַמץ. חֹוָלם ְוֹלא ּבְ "ף ּבְ ָראָת - ַהּכָ ּבָ ת ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות אֹוְמִרים ַעל ּכֹל ַמה ּשֶׁ ִבְרּכַ ּבְ

ָהַרב  אֹוֵמר  ׁשֶ ַהֲחִסידּות  ַמֲאָמֵרי  ִיְלֹמד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  יַע  ּבִ ְלַהׂשְ ָיכֹול  רּות,  ְ ְלִהְתַקּשׁ ׁשּוָקה  ַהּתְ ּגֶֹדל 
י[. י ]=ּדַ ְלַבד לֹא ַסּגִ ִנים ּבִ ת ּפָ ְרִאּיַ י ּבִ ְוכֹוֵתב, ּכִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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á"ôùú'ä 'á øãà 'â ïåùàø íåé בכפיה? שנעשה מקח מתבטל מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰øënL ãò eäeñðàL éî¦¤£¨©¤¨©
,økîî Bøkîî Y øënL ãò eäeìz elôà ,çwnä éîc úà ç÷ìå§¨©¤§¥©¦¨£¦¨©¤¨©¦§¨¦§¨

.äð÷îe øîb Bñðà éðtnL ;úBò÷ø÷a ïéa ïéìèìhîa ïéa¥§¦©§§¦¥§©§¨¤¦§¥¨§¨©©§¤
יוסף ' ה 'בית  שם)וכתב  והדרישה הב"ח וכ"כ רה, סי' פי(חו"מ על 

הגמרא א)מסקנת  סב, המכר(ב"ק באונס , שנעשתה  במכירה  כי 

בפירוש אמר  לא  אם  וגם  אני'. 'רוצה  אמר המוכר אם רק קיים

"ששתק כגון שהסכים , המוכיח מעשה  עשה  אלא  אני' 'רוצה 

ביה". קרינן אני ' 'רוצה  אומר  – הדמים  וקיבל

משנה ' ה'מגיד  כתב ה"ט)והנה, פ"א ואבדה גזלה כי(הל'

שלקחו עד בו "הפציר שהקונה  באונס, שנעשתה במכירה 

ואף תחמוד ", לא  שנאמר  בלאֿתעשה  עובר  זה  הרי  ממנו ...

דאמר מילתא  כל  כי  בטלים , מעשיו איסור על שהעובר

המקח  מכל ֿמקום  – מהני  לא  עביד  אי תעביד, לא  רחמנא 

קיים .

משנה ' ה'לחם  עליו הגמרא(כאן)והקשה  משמעות הרי ,

א) סב, קמא על (בבא ועובר  לו למכור  המכריח ש 'חמסן' היא 

בטל! המקח – איסור 

הרי"מ' ה 'חדושי סקט"ו)וביאר לד סי' :(חו"מ

כל  אין  החפץ , את לו  למכור ומכריח מפציר  הקונה  כאשר 

oipwdאיסור  dyrnaעל רק הוא תחמוד' 'לא  mc`dוהאיסור 
cngyאי' הקנין  על לומר שייך לא  ולכן  חברו, שביד  חפץ

'רוצה אמר  ולא  הסכים  לא  המוכר  כאשר  אך  מהני ', לא  עביד

ולכן אסור  עצמו  הקנין  מעשה  בכפיה , נעשתה  והמכירה  אני '

המקח. מתבטל

חינוך' לח)וה'מנחת  תירץ :(מצוה

חברו של  בחפץ וחמד היות  לו, למכור  ומכריח המפציר 

הלאו על  עבר הקונה  שרק  כיון אך תחמוד ', 'לא  על עובר  אכן

על  עבר ולא  למקח הסכים המוכר שהרי קיימת, המכירה  –

משום המקח את  ולבטל  המוכר  את  לקנוס ואין איסור ,

שהכריח  ב 'חמסן' כן שאין מה  איסור. על  עבר שהקונה 

קנס אינו המקח ביטול  – למכירה  הסכים  לא והמוכר  למכור

המוכר . על 

á"ôùú'ä 'á øãà 'ã éðù íåé באונאה  תנאי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ìò' :Bøáçì øîBàä̈¥©£¥©
.äéðBä åéìò Bì Lé ,'äéðBà éìò Eì ïéàL úðî§¨¤¥§¨©¨¨¥¨¨¨¨

שהמקח  היינו  'אונאה ', דין  לו  יש  הקונה  את  שהונה  מוכר 

לו ואמר  התנה  ואם  ה'אונאה '. את  לקונה  שיחזיר או בטל 

אונאה , תביעת  לקונה  תהא  שלא  בתנאי המקח את  שעושה 

רב א)לדעת  נא, שכתוב(ב"מ מה  'על הוא  שהתנאי  כיון

'אונאה ' דין  עליו לו ויש  בטל התנאי או בתורה ', המקח (ביטול

האונאה) דיןהחזרת עליו  לו  ואין קיים  התנאי שמואל  ולדעת ,

שכתוב מה  על אף  להתנות  יכול שבממון בדבר  כי  'אונאה ',

זכותו. על הקונה מחל התנאי בקבלת  כי  בתורה

משנה ': ה 'לחם והקשה 

ב)הגמרא  ג, שנותן(מכות להלואה  באונאה  תנאי  דין  משווה

שמואל  ולדעת  בשביעית ', תשמיטני 'שלא בתנאי  לחברו  אדם

קיים החוב)תנאו  את משמטת השביעית דין(ואין נגד שהוא  אף 

על  מחל  לתנאי שהסכים  והלווה  שבממון דבר זהו כי  התורה,

חובו. השמטת זכות 

שת כרב , פסק  כאן דיןוהרמב "ם  נגד שהוא  באונאה  נאי

שמיטה בהלכות  ואילו  'אונאה', דין עליו  ויש  בטל התורה 

ה"י) הלווה(פ"ט ישמיט שלא שהתנה שהמלוה  כשמואל נקט

ונמצא קיים  שבממון  תנאי שכל קיים , "תנאו  בשביעית חובו 

תורה "! חייבתו שלא  בממון  עצמו חייב  זה 

לומר  סקל"ז)ויש  רכז סי' חו"מ סמ"ע שלא(ראה מנת 'על התנאי :

זאת ועם  משמטת , ששביעית  הלווה בידיעת  הוא תשמטני'

באמירת אבל קיים . תנאו ולכן זאת, זכות  על מוחל  הוא 

שיש יודע  אינו  הקונה אונאה ', עלי לך שאין מנת  'על המוכר

לו  שימחול אונאה  להבין כאן  היה יכול אונאה' עלי לך 'אין לו שאמר (ואף

אונאה) בכדי לא אבל מהמחיר, מעט פחות .שהשווי

אפשר בשביעית  התנאי לענין גם עיון : צריך עדיין  אך

על  למחול צורך  שיש  בוודאות  ידע  לא  שהלווה  לומר 

שביעית ! קודם  חובו יפרע  אולי כי בשביעית  החוב השמטת 

ישראל' ה 'נחלת שם)ומבאר :(ב"מ

המוכר של אונאה'),בתנאי עלי לך שאין מנת שיתכן('על כיון

כי מוחל  הקונה אין אונאה , כאן  elואין  oi`.למחול מה  על

בשביעית ', תשמיטני  'שלא התנאי את  מקבל כשהלוה  אבל 

אם וגם  בשביעית , החוב  לשמיטת  זכותו  על מוחל בוודאי 

קודם פורע  אם לי מה  שביעית , קודם  חובו  ויפרע יתכן

כוונתו כך ובין כך בין – שביעית אחר  או  שביעית 

חובו. את תשמט לא  שהשביעית 

á"ôùú'ä 'á øãà 'ä éùéìù íåé השכר? החמיץ מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰øëL ìL úéáç øëBnä©¥¨¦¤¥¨
ìL CBúa äöéîçäå ...Bøáçìäæ éøä Y íéðBLàøä íéîé äL ©£¥§¤§¦¨§§Ÿ¨¨¦¨¦¦£¥¤

.ç÷Bì úeLøa ,Cìéàå ïàkî ;íéîcä úà øéæçîe ,øëBnä úeLøa¦§©¥©§¦¤©¨¦¦¨¨¥¨¦§¥©
ימים שלושה  בתוך בשכר  מורגשת  החמיצות  כאשר 

כי המוכר, ברשות  עוד החלה  שההחמצה מוכח מהמכירה ,

ימים שלושה  רק  השכר  בטעם ניכרת היא הדברים  מטבע 

בטל  והמקח פגום מוצר  קנה  שהלוקח ונמצא  שהחלה , לאחר 

מלכתחילה .

שלושה לאחר רק  בחמיצות  חש  הלוקח כאשר  מאידך,

המוכר , ברשות  היתה  שהחמיצה  ראיה  אין  מהמכירה , ימים
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הלוקח. על  מוטלת  ההוכחה  חובת  ולכן

שלאחר אומרים יש  הדעות : נחלקו זה  דין  ובביאור 

כל  הלוקח , אצל אירע  שהנזק  בוודאות נוקטים  ימים  שלושה 

ברשותו  נולד שהספק  משום  אחרת , הוכח ב"ב שלא  רמ"ה (יד

ב) השחיטהצו, ובשעת  בהמה  הקונה  לגבי  נפסק לכך ובדומה  .

שעל  טריפה , משום אותה  האוסר  נקב  הפנימיים  באבריה  מצא

בשעת כבר  בה  היה  שהנקב להוכיח החובה  מוטלת  הלוקח

שכן המכירה , בעבור לשלם  עליו הוכחה, ובהעדר  המכירה 

ברשותו  התעורר  שהספק  מי  על מוטלת ההוכחה  (שו"ע חובת 

ב) רכד י' ס"ס .חו"מ

רגילה בהמה  שכן הדינים , בין  חילוק שיש  אומרים  יש  אך

אין לפנינו הנקב  נראה לא  עוד וכל טריפה שהיא  לחשוש  אין 

לאחר להחמיץ מטבעו עומד  שיכר  אולם  בכך, להסתפק סיבה 

אירע שהדבר  להניח  הסתברות  קיימת  ולכן מסוים, זמן 

הלוקח. ברשות שאירע מידה  באותה  המוכר  ברשות 

"ברשות ימים  שלושה  שלאחר  שאמרו מה  זה , ולפי 

שבניגוד  אלא מספק , לשלם  שעליו הכוונה  אין  הלוקח"

הראשון  ימים)למקרה  שלושה בתוך המוכר (שהחמיצה jixvבו
mincd z` xifgdl(המכירה בשעת כבר היה שהפגם ברורה ראיה יש ,(כי

המעות את  לתבוע יוכל לא  הלוקח  ימים  שלושה  שלאחר  הרי 

מאידך אולם  ראיה , ללא  המוכר  mliyמיד `l oiicr m`הרי

וחובת במעות המוחזק  הוא  שהרי מספק מלשלם פטור  הוא 

ממנו  להוציא המבקש  המוכר  על מוטלת  חו"מ ההוכחה (דרישה

סק  שם ובסמ"ע ס"ז, רל .י"ד)סי'

á"ôùú'ä 'á øãà 'å éòéáø íåé מסוים  שאינו דבר

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰:Bøáçì øîBàä ìáà£¨¨¥©£¥
ç÷Blä äöøå ...'Cëå Cëa Eì øëBî éðà äfä úéaa LiM äî ìk'¨©¤¥©©¦©¤£¦¥§§¨§¨§¨¨©¥©
éøäL ;ç÷Blä úòc äëîñ àlL ,ììk ïéð÷ ïàk ïéà Y CLîe¨©¥¨¦§¨§¨¤Ÿ¨§¨©©©¥©¤£¥
÷çNîk àlà äæ ïéàå ,áäæ Bà ïáz íà Ba Li äî òãBé Bðéà¥¥©©¥¦¤¤¨¨§¥¤¤¨¦§©¥

.äia÷a§ª¦¨
או הנמכר החמץ  מהו לפרט יש  חמץ מכירת  בשטר  האם 

שבבית'? החמץ 'כל לכתוב  די

חיים ' ה 'מקור לדעת  בדבר: הפוסקים סק"ט)נחלקו תמ"ח (סי'

שאינו מסוים ' שאינו כ'דבר  זה  הרי  כן לא  שאם לפרט, חובה 

'מין על היא שהמכירה  לפרט שדי  סוברים  יש  אבל  נקנה.

החמץ '.

הרמב "ם  מלשון  ב)אך מסוים(בהלכה לדבר  כדוגמא  שנקט

'שק mihg'ערימת  או  'mip`zערימת' יאמר  שאם  משמע  '

מסוים דבר  זה  אין פירות ' 'שק  או  תניינא (שו"ת תבואה ' רעק"א

ז) .סי'

סק"ב)והט"ז  רט סי' מבואר(חו"מ הרמב "ם  בדברי  הקשה:

מטעם בקוביא , המשחק כדין  היא מסוים  שאינו דבר  שהקנאת 

שיפסיד)'אסמכתא ' בדעתו העלה לא כי להקנות בדעתו גמר לא ,(שמלכתחילה

לעיל לחברוה"ד)(פי"א והרי עירבון שהנותן  הרמב "ם  כתב 

ואין חל  הקנין  העירבון', לך קנוי – בי אחזור 'אם  לו ואמר 

הלוקח  יד תחת  נמצא  כבר  שהדבר  משום  אסמכתא , משום  בו

כאן גם  זה  ולפי בדבורו. יעמוד לא  שהמוכר  חושש  אינו  ולכן

הלוקח "רצה שהרי אסמכתא  זו תחתjyneאין כבר  והדבר "

ידו !

המוכר על סומך שאינו  משום הוא  החיסרון  שם  א. ותירץ :

חושש , אינו  בידו כבר  החפץ כאשר  ולכן  הדבר  את  לו שיתן 

מה יודע אינו  שהרי מועיל אינו בידו  שהדבר  אפילו כאן  אך

לא עדיין החפץ  אך ומשך " הלוקח "רצה  אמנם  ב . בו. יש 

קנין. למעשה  רק נעשתה  והמשיכה  לידו  בא 

'דבר של  חסרון אין  חמץ במכירת השני, התירוץ  ולפי 

והרי החמץ  נמצא  שבו  החדר את  מוכרים  שהרי מסוים ' שאינו

ממש . הלוקח של  כבידו  זה 

כל  את  מוכר  כאשר רק הוא  שהחיסרון לומר , יש  ועוד

מוכר אני זו  "ערימה  הרמב "ם כדברי קצוב , במחיר הסחורה

jkeלך jkaשווה אינו  שמא  דעתו סומך אינו הקונה  ולכן  ,"

אלא המחיר  את  קוצבים  לא  חמץ  במכירת  אך הנקוב, כערך

אנשים שלושה  של  הערכתם  לפי יהיה  שהמחיר  כותבים 

יחייבוהו שלא הבטוח  הלוקח דעת  סומכת ובזה בקיאים ,

משוויו ו)ביותר סי' או"ח יצחק .(באר

á"ôùú'ä 'á øãà 'æ éùéîç íåé לעולם  בא שלא דבר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰äð÷î íãà ïéà¥¨¨©§¤
.íìBòì àa àlL øác Bøáçì©£¥¨¨¤Ÿ¨¨¨

כוח  בעצם  הוא  החיסרון  א . בדבר : נאמרו טעמים  שני

כאן אין ב . קיים . שאינו דבר  על  לחול יכול  שאינו  הקנין ,

הדבר כאשר  כי לעסקה , הצדדים  שני  של  גמורה  הסכמה 

והלוקח  למכור  בדעתו גומר  אינו המוכר בעולם , אינו הנקנה 

הדבר כאשר  העסקה  את  שיקיים המוכר  על  לגמרי  סומך אינו

לעולם . יבוא 

דבר שהקנה  אדם  בדין הראשונים  שדנו מה  תלוי ובכך

ונש לעולם  בא הריב "ש שלא  בו. יחזור  שלא שכח)בע  (סי'

ממכירת והוכיח חל, שהקנין הרא "ש  בשם  הטור  מדברי הביא 

בעולם היתה לא  שעדיין  שאע "פ ליעקב  עשיו  ידי על  הבכורה 

ליעקב  כך  על  נשבע  ועשיו מאחר  הקנין השבע חל יעקב ("ויאמר

לו") וישבע כיום .לי

מצד  הוא  בעולם  שלא בדבר  שהחיסרון  מדבריו ומבואר

יש שבועה לכך מצטרפת  וכאשר  לקנין , דעת גמירות העדר 

ובטוח  סמוך והקונה  המוכר, מצד  מוחלטת דעת  גמירות כאן

חל. הקנין ולכן הדבר, בקיום 

שיחול  כדי  מועילה אינה  שהשבועה  כתב הריב "ש  אך

כוח  בעצם  הוא  החיסרון  כי  בעולם, שאינו דבר על  הקנין 

מועילה . אינה  השבועה  ולכן הדעת , בגמירות ולא  ההקנאה

מכירה כי וכותב  דוחה, הוא  הבכורה ממכירת  הראיה  ואת 



קיט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

דבר להקנות  ניתן היה  שאז  ויתכן תורה , מתן קודם  נעשתה  זו

תורה . במתן התחדש  הדין  ועיקר לעולם , בא  שלא 

המבי"ט  כתב  כאן)וכן  ספר שלא(קרית דבר  מקנה  אדם  שאין 

משמע בתורה שמצאנו הקנינים דיני  שבכל משום  בעולם

ממכר תמכרו  'וכי כמו המכר , בשעת  נמצא  הנקנה  שהדבר 

קיים . הנקנה שהדבר  שמשמעו  לעמיתיך',

ומשיב' צז)וה 'שואל סי' ח"ד והקונה(תניינא המוכר  אם  דן 

שטעו והתברר קנין, ועשו לעולם  בא  הנקנה  שהדבר חשבו

בשני תלוי  שהדבר וכתב לעולם . בא  לא  עדיין  הקנין  ובעת 

מאחר הקנין , כוח בעצם  הוא  החיסרון  אם  הביאורים :

אך  חל, המכר  אין  בעולם היה  לא  שהדבר  מתברר  ולמעשה 

שהדבר וסברו מאחר הרי דעת , גמירות  מצד  הוא החיסרון  אם 

חל. והמכר דעת  גמירות  מצידם  היתה בעולם קיים 

á"ôùú'ä 'á øãà 'ç éùéù íåé ? הרוב אחר בממון הולכים מתי

:Á ‰ÎÏ‰ ÂÎ ˜¯Ù ,‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ìëa ìBãb øwò äæå§¤¦¨¨§¨
ì øçà ïéëìBä :ïzîe àOî éøác,íB÷nä BúBàa íãà éða ïBL ¦§¥©¨©¨§¦©©§§¥¨¨§©¨

.âäðnä øçàå§©©©¦§¨
הט"ו)להלן  "אחר(פכ"ח אפילו  שהולכים  הרמב "ם כתב 

להם".aexלשון הידועים  המקום אנשי 

הרוב אחר  בממון  הולכין שאין  היא  הלכה  הרי להבין : ויש 

א) צב, הרשב "ם (ב"ב של  וכהסברו לשחיטה),, ד"ה אין(שם, שאם 

מחברו והמוציא  מחצה  על כמחצה זה  הרי הרוב  אחר  הולכים 

הראיה ? עליו

לבאר : ויש 

כאשר רק  אמור  הרוב  אחר  בממון  הולכים  שאין  הכלל 

מאחר חבית . לחבירו המוכר ולדוגמה : ידועה. המיעוט עמדת 

גם קורא  המיעוט  ורק  כד, ולכד חבית  לחבית  קורא  שהרוב 

חבית  ידועה)לכד זה מיעוט כד (ודעת לקונה  נותן המוכר  אם  הרי ,

לתבוע יכול הקונה  אין 'חבית ', באומרו  נתכוין שלכך בטענה 

טענה זו אין כי חבית , לחבית  קורא  שהרוב בנימוק  חבית 

מבעליו ממון א)להוציא  כז, .(ב"ק

דעת – ידועה  לא  המיעוט  דעת המכירה  בעת  אם אמנם,

שונה , המיעוט  שדעת  כך אחר יתברר  אם ואף  קובעת, הרוב 

אחר בממון  הולכין  "אין בטענת  המקח את לבטל  אפשר  אי

המיעוט, כדעת  היתה  המוכר  שדעת  לומר  אין  כי הרוב ",

המקח. בשעת  ידועה  היתה  לא  זו דעה  שהרי

הרמב"ם  שהדגיש  כח)וזהו  אחר(בפרק ללכת  שיש  וכתב 

המקום  אנשי רוב  הרובmirecid"לשון  דעת כאשר  כי להם ",

הרוב . אחר הולכים  בממון  גם  המקח, בעת  ידועה  בלבד

.(c spr ,`q 'iq wgvi lgp)

á"ôùú'ä 'á øãà 'è ùãå÷ úáù במכירה  – בפניו' שלא לאדם 'זכין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ï ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ò÷ø÷ øënL øëBnä©¥¤¨©©§©
ìò ç÷Blä ãé Y Bzòcî àlL ç÷Blì ïäa äëæå ,ïéìèìhî Bà¦©§§¦§¨¨¨¤©¥©¤Ÿ¦©§©©¥©©

.Ba øæçì ìBëé øëBnä ïéà ,çwì äöø íàå :äðBéìòä̈¤§¨§¦¨¨¦©¥©¥¨©£Ÿ
'זכין מדין  אחר, אדם  ידי על ללוקח זיכה המוכר כאשר 

בפניו' שלא ה"ב)לאדם  פ"ד ומתנה זכיה על (הל' הלוקח יד ,

בו. לחזור  יכול  המוכר  ואין העליונה 

אפרים ' ה 'מחנה  ו):והקשה  סי' ומתנה זכיה (הל'

בגמרא  ב)נאמר  פא, ידי(ערובין על לקונה  שזיכה  'טבח' :

קנה  לא  – לשחיטה שעומדת  בהמה  מבשר  חלק  שכבר אחר  (אף

לו) להרבותשילם רוצה  אדם  "אין  כי  לו  הוא שחוב  כיון 

מיוחדים בזמנים  (ורק בפניו שלא לאדם  חבין  ואין בהוצאה",

כשזיכו וקונה  לו היא  זכות סעודות , עושים  ישראל כל שבהם

זכות ! ולא  לקונה  חוב  היא  מכירה כן, ואם  אחר ). ידי  על לו

ותירץ :

ולכן כספו את  להוציא  רוצה אדם  אין  מאכל בדברי אכן,

לו, הוא  חוב  כי  אחר  ידי על  לקונה לזכות  יכול  המוכר  אין 

מאכל של שאינם  בדברים  מדבר  כאן  הרמב"ם  או אך  (קרקע

על מטלטלין) לו לזכות  ואפשר לקונה  זכות  היא  המכירה  ובזה  ,

אחר . ידי 

שמח' הי"א)וה 'אור  פכ"ט מכירה מחלק :(הל'

בו לחזור יכול  לבדו  הוא כאשר לקונה  זכות  היא  הקניה 

שילם לא הקונה  אם רק  וזאת  בו, לחזור  יכול אינו והמוכר 

עבור שזיכה  שהאדם  הרמב "ם  כאן מדבר זה  ובאופן  עדיין .

זכות זו והרי הקונה , של מכספו למוכר  שילם לא  הקונה 

בו. לחזור  יכול  המוכר  ואין וקנה  בשבילו

עירובין  במסכת  בנידון לקונה(שם)ואילו  זיכה שה 'טבח' ,

שילם כבר  שהקונה מדובר  הבהמה, מבשר  חלק  אחר ידי  על 

רש "י שכתב  כמו  חלקו, ללוקח)עבור  שאין דינר(ד"ה לו "שנתן

בידי נמצא  הכסף וכאשר  בשר ", דינר בשווה  יום  מבעוד

חוב זה  הרי  לקונה  להחזירו ולא  אצלו לעכבו ויכול המוכר

בפניו. אלא  לאדם  חבין אין  כי  קנה  לא  ולכן בשבילו,

אגרות קודש

]כ' אדר ה'תשי"ב[

... ואף שבכל מקום הנה שנואה המחלוקת ביותר הרי בארץ ישראל, אשר שם ענין זה יש לו 
גלינו מארצנו, הרי עאכו"כ שצריכים בזה השתדלות ביותר  מקום ביותר, וכמרז"ל שמפני חטא זה 
נחיצות שבירתה  על  ג"כ  פרטי, מורה  זו במקום  כיון שתוקף קליפה  ואביזרייהו,  להמנע ממחלוקת 

באופן מיוחד במקום פרטי זה...
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עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
במכירתו 1) מודעה והמוסר המכירה אונסי דיני בו נתבארו

לזה. והדומה

.‡e‰eÒ‡L ÈÓ2¯ÎnL „Ú3Á˜n‰ ÈÓc Á˜ÏÂ ,4, ƒ∆¬»«∆»«¿»«¿≈«∆»
e‰eÏz elÙ‡5ÔÈa ,¯kÓÓ B¯kÓÓ - ¯ÎnL „Ú ¬ƒ»«∆»«ƒ¿»ƒ¿»≈

ÔÈÏËÏhÓa6˙BÚ˜¯˜a ÔÈa7¯Ób BÒ‡ ÈtnL ; ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»∆ƒ¿≈»¿»«
‰˜Óe8ÌÈ„Ú‰ ÈÙa ÌÈÓc‰ Á˜Ï ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .9. «¿∆««ƒ∆…»««»ƒƒ¿≈»≈ƒ

‰Ú„BÓ ¯ÒÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ10ÈLÏ ¯Ó‡Â ,¯kÓiL Ì„˜ ¿ƒ»ƒ»«»»…∆∆ƒ¿…¿»«ƒ¿≈
ÌÈ„Ú11‰„O B‡ ÈBÏt ıÙÁ ¯ÎBÓ È‡L ‰fL ,eÚc : ≈ƒ¿∆∆∆¬ƒ≈≈∆¿ƒ»∆

.ÏËa ¯kÓn‰ È¯‰ - Òe‡ È‡L ÈtÓ ,ÈBÏÙÏ ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆¬ƒ»¬≈«ƒ¿»»≈
B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÌÈL ‰nk ˜ÈÊÁ‰ elÙ‡Â12, «¬ƒ∆¡ƒ«»»ƒƒƒ»ƒ»

.ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ«»ƒ

(2- וזבין "תליוהו הונא: רב של מימרא מז: בתרא בבא
ומכר, למכור והכריחוהו המוכר את (=תלו זביני" זביניה
הונא. כרב הלכה רבא פסק מח. ושם מכירה). מכירתו

להלן 3) ראה במתנה, כן ולא האונס, מועיל במכירה דווקא
ג. אומרים 4)הלכה ויש המכירה. בעת כלומר מיד,

לדעת  (הראב"ד, מכירה מכירתו כך, אחר לקח אם שאפילו
למלך. במשנה וראה את 5)הרי"ף) תלה הלוקח כלומר,

למכור. לאנסו כדי העץ, על בבבא 6)המוכר נראה כן
סב. הגמרא 7)קמא של וטרייא בשקלא מפורש הוזכר

מח:). בתרא שאין 8)(בבא אמרו, סב.) קמא (בבא בגמרא
רבינו  סובר אבל אני", "רוצה אמר אם אלא מכירה מכירתו
זה  הרי שתק, אלא רוצה, שאיננו בפירוש אמר שלא שכל
פרק  ועיין יוסף בית בשם משנה (לחם אני" "רוצה כאומר

א). הלכה אישות מהלכות העדים 9)ד בפני הודה אלא
מח: בתרא בבא בגמרא זו הלכה ומקור המעות, שקיבל
זו". בשדה ואפילו זביני זביניה דהוו בכולהו "והלכתא
את  לפניו הרצה בין מכירה מכירתו האופנים, בכל כלומר,
על  לו הודה אלא המעות את לפניו הרצה לא ובין המעות
פי  על ואף ואפילו), המתחיל דיבור שם בתוספות (ראה כך
שלקחו  הבעלים והודו מהבעלים ולקחה וחזר שדה שהגוזל
ונאמן  הודיתי" יראה "מחמת לטעון הנגזל יכול מעות, ממנו
מפני  אלא זה אין - ט"ו) הלכה גזילה מהלכות ט (פרק

כא  אבל גזלן, נאמן שהוחזק המוכר אין גזלן הוחזק שלא ן
שמי  הדבר וברור ראב"ד), ועיין משנה (כסף זו בטענה
קיבל  שלא כיוון מתנה מתנתו אין מתנה לתת שאנסוהו
אמר). המתחיל דיבור בתוספות מח. בתרא בבא (ראה מעות
"עד  כ הלכה גירושין מהלכות ב בפרק רבינו שכתב [ומה
של  דוגמא להביא אלא כוונתו אין שנתן" עד או שמכר

מתנה]. מתנתו שתהא ולא לעדים 10)"אונס", "שמודיע
שנותן  היינו, ו), קטן סעיף רה סימן (סמ"ע העניין" היה איך

המכר. של האמיתי הרקע על לעדים מוקדמת הודעה
שניים".11) בפני "מודעה מ. בתרא שגזלן 12)בבא לפי

והלכה  ב הלכה ונטען טוען מהלכות י"ג (פרק חזקה לו אין
יא).

.·Ò‡‰ ÈtÓ ¯ÎBÓ ‡e‰L Ú„ÈÏ ÌÈ„Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒ»≈ƒ≈«∆≈ƒ¿≈»…∆
‰Ú„BÓ ÏÎÂ .ÂÈt ÏÚ eÎÓÒiL ‡Ï ,È‡cÂ Òe‡ ‡e‰LÂ¿∆»««…∆ƒ¿¿«ƒ¿»»»
Òe‡ ‰Ê ÈBÏtL eÚ„È ÌÈ„Ú‰ e‡Â :da ·e˙k ÔÈ‡L∆≈»»¿»»≈ƒ»«¿∆¿ƒ∆»

.‰Ú„BÓ dÈ‡ - ‰È‰»»≈»»»

.‚‰OBÚa B‡ ¯ÎBÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¿∆
‰¯Lt13‰Ú„BÓ ¯ÒÓ Ì‡ ,‰ÏÈÁÓa B‡ ‰zÓa Ï·‡ ; ¿»»¬»¿«»»ƒ¿ƒ»ƒ»«»»

‰zn‰ È¯‰ - Òe‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ Ì„…̃∆«»»««ƒ∆≈»¬≈««»»
˙Úc Èelb ¯Á‡ ‡l‡ ‰zÓa ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L .‰ÏËa¿≈»∆≈¿ƒ¿«»»∆»««ƒ««

˙B˜‰Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ Ì‡L ;Ô˙Bp‰14‡Ï - BaÏ ÏÎa «≈∆ƒ≈∆¿«¿¿»ƒ…
‡È‰ ‰zÓ ‰ÏÈÁn‰Â .‰zÓ Ïa˜Ó‰ ‰˜15. »»«¿«≈«»»¿«¿ƒ»«»»ƒ

אחד 13) וכל הנתבע, וכפירת התובע טענת ידי על שבאה
קצת  לו מוותר שחבירו זה תמורת לחבירו קצת מוותר ואחד

ט). קטן סעיף רה סימן (סמ"ע כמכר זה והודעה 14)והרי
צריך  ולא לנו, מספיקה במתנה רוצה שאינו שהיא כל
אף  - כסף, שמקבל מכיוון במכירה, אבל אונס, בה שיהיה
המודעה. ובטלה כך אחר נתרצה וודאי מודעה, שמסר פי על

עבורה.15) תמורה שום מקבל אינו שהרי

.„e‰k‰La B¯·Á ˙‡ ÒB‡‰ „Á‡16„Ú e‰‡Ïz B‡ ∆»»≈∆¬≈¿∆ƒ»¿»»«
ÔÈa ,˙BOÚÏ BÏ ¯LÙ‡L ¯·„a B„ÈÁÙ‰L B‡ ,¯ÎnL∆»«∆ƒ¿ƒ¿»»∆∆¿»«¬≈

Ï‡¯OÈ È„Èa ÔÈa Ì"ekÚ È„Èa17.Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ƒ≈«≈ƒ≈ƒ¿»≈¬≈∆…∆
,ÌÈL ¯OÚÏ B¯·ÁÓ Òc¯t ¯ÎOL „Á‡a ‰OÚÓe«¬∆¿∆»∆»««¿≈≈¬≈¿∆∆»ƒ

·BÁ ¯ËL ‰È‰ ‡ÏÂ18BÏÎ‡L ¯Á‡Â ,¯ÈkOn‰ „Èa ¿…»»¿«¿«««¿ƒ¿««∆¬»
ÌÈL LÏL ¯ÎBO‰19,ÈÏ ep¯kÓz ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡ «≈»»ƒ»«ƒ…ƒ¿¿∆ƒ

;È„Èa Áe˜Ï ‡e‰L ÔÚË‡Â ˙e¯ÈÎO ¯ËL LaÎ‡∆¿¿«¿ƒ¿∆¿«∆»«¿»ƒ
Ò‡ ‰fL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â20‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .21. ¿»¿¬»ƒ∆∆…∆¿≈…«≈»∆

Ì‡ ,CÎÈÙÏ22Ba ¯ÙÎÂ ,ÔÈc ˙È·a ¯ÈkOn‰ BÚ·z23 ¿ƒ»ƒ¿»««¿ƒ¿≈ƒ¿»«
BlL Òc¯t‰L ÔÚËÂ24¯ÈkOn‰ ¯ÒÓ Ck ¯Á‡Â , ¿»«∆««¿≈∆¿««»»«««¿ƒ

‰Ú„BÓ25È¯‰ - Ba ¯ÙkL ¯ÎBOÏ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â , »»¿««»»««≈∆»«¬≈
Ì‰Â .Òe‡ ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈ È¯‰L ;ÏËa ¯kÓn‰«ƒ¿»»≈∆¬≈≈≈ƒ∆»¿≈

Ì‰ÈÙa ¯ÙkL ÌÈ„Ú‰26È„Ú Ì‰Â ,ÔÈc ˙È·a »≈ƒ∆»«ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿≈≈≈
‰Ú„Bn‰27‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .28. «»»¿≈…«≈»∆

הדין:16) והוא לדוגמא, רק וזה תלייה, הביאו: בגמרא
מהעובדה  שיוצא כפי ממון, אונס ואף אחרים, ייסורים

יכול 17)להלן. שהוא לפי אונס, זה שאין אומרים ואין
מכיוון  - טו) קטן סעיף (סמ"ע לדין הישראל את לתבוע
שכותבים  בגמרא, שאמרו כמו לביצוע, ניתן תמיד שלא
ועליך", "עלי (כגון, רמיֿמעלה אנשים על אפילו מודעה
מפני  לדין, מצייתים שבוודאי כלומר, עצמם), על ורבא אביי
המתחיל  דיבור (רשב"ם מייד מזומן הביתֿדין תמיד שלא
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ועליך). שטר 18)עלי הוא אף הנקרא שכירות, שטר היינו
השוכר  של וחובתו המשכיר של זכותו בו שכתוב חוב,

טז). קטן סעיף לטעון 19)(סמ"ע, המחזיק יכול שאז
טוען  מהלכות יא (פרק אבד ושטרו מהבעלים הקרקע שקנה

ב). הלכה המקח.20)ונטען כל הפסד למוכר, צפוי שהרי
הפחדה.21) ידי על ואפילו ממון, אונס כל היינו
כיצד 22) לנו להסביר הדברים בהמשך מתכוון הרמב"ם

דלעיל. בעובדא האונס זו 23)נתברר שהפחדה כלומר,
באמת  וכפר איומו את קיים שהשוכר זה, ידי על נודעה

לאור.בשכירות, הדברים יצאו וכך בידו, הוא שלקוח וטען
את 24) שמעו לא אבל הזאת, הטענה את שמעו והעדים

שהרי  אונס, זה אין ההפחדה, את שמעו אם שהרי ההפחדה,
סימן  זאת, יעשה לא ואם דין, לבית להביאם יכול המוכר

משנה). (מגיד המכירה עם בסוף שהמוכר 25)שהשלים
של  הטענה איֿאמיתת את לברר יכול שהוא דין, לבית אומר
שימכור  כדי הפחדה לשם רק באה הכפירה שכל הלוקח,
ימכור  אם הדמים, כל לו לשלם מוכן הלוקח זה שהרי לו,
בזה  מודיע והוא קנה, לא שעדיין סימן זה והרי מעכשיו, לו
בדעתו  אין אבל האיום, את לגלות בכדי רק ימכור שהוא

יז). קטן סעיף שם (סמ"ע למכור לא 26)כלל כי שאם
בשכירותו  שלו הכפירה את שמעו אבל ההפחדה, את שמעו
לא  אלמלי שהרי גמור, אונס וזהו לקוחה, שהיא וטענתו
זו. כפירה ידי על הכול מפסיד היה הכפירה, אחרי לו מכר

המודעה 27) שעדי שצריך הרמב"ם, דעת נראה לכאורה
שמספיק  מביא, המגידֿמשנה אבל האונס, את גם ידעו
האונס. על שיודעים אחרים עדים יש אם אפילו

הפחדה.28) ידי על אונס כל כלומר,

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na29‡e‰ È¯‰L ;Òp‡a ?30 «∆¿»ƒ¬ƒ¿«»∆¬≈
‡lL ¯kÓÏ ¯ÎBn‰ ˙‡ ‰ÙBkL ÈtÓ ,ÔÒÓÁ«¿»ƒ¿≈∆∆∆«≈ƒ¿…∆…

BBˆ¯a31ÏÊBb‰ Ï·‡ .32Ck ¯Á‡Â ÔÏÊ‚a ˜ÊÁ‰Â ƒ¿¬»«≈¿À¿«¿«¿»¿««»
¯ÒÓÏ CÈ¯ˆ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - ÏÊbL ‰„O Á˜Ï»«»∆∆»«≈«≈»ƒƒ¿…

.‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰Ú„BÓ»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

מודעה.29) צריך 30)שצריך למה טעם נתינת זו אין
(סמ"ע  "שהוא" אמר כאילו העובדא קביעת אלא מודעה,
דברי  העתיק אמנם, משנה, והמגיד יח) קטן סעיף רה סימן

ח. הלכה יז פרק להלן וראה "שהוא". על 31)רבינו שאף
למעלה  שכתבנו מה לפי או אני" "רוצה לו: שאמר פי
זה  הרי רוצה שאינו בפירוש אמר שלא שכל  א בהלכה
(למעלה  מכירה מכירתו זה ובאופן אני" "רוצה אמר כאילו
שמסר  כיוון - סב.) קמא (בבא חמסן נקרא ואינו א) הלכה
אמירתו  ואף המכירה שכל בזה גילה עדים. בפני מודעה
"חמסן". רבינו קראו ויפה באונס, היה זה כל - אני" "רוצה
א. הלכה אישות מהלכות ד פרק משנה בלחם וראה

אף 32) שגזלן, הונא, רב של מימרא ושם מז: בתרא בבא
כל  זה לשטר אין שגזל, השדה על מכירה שטר הביא אם
דרב  משמיה בה שמסיים ביבי שרב רבינו וסובר משקל;
לחלוק  בא לא - לו" יש מעות אבל לו, אין "קרקע נחמן
בדברי  מפורש זה ולפי דבריו. על להוסיף אלא הונא, רב על
על  אף מעות, שנתן אף קניין, קנייתו אין שגזלן הונא רב
זביני" זביניה וזבין "תליוהו הונא: רב אמר חמסן שלגבי פי

הונא, רב על חולק ביבי שרב שם, הרשב"ם דעת אבל (שם).
קניינו  אין שגזלן הונא רב שאמר ומה שם. הרי"ף דעת וכן
שמסר  או שם) ותוספות (רשב"ם מעות נתן כשלא - קניין

לחמסן. גזלן בין חילוק אין ולעולם (רי"ף). מודעה

.Â‰Ú„Bn‰ È„Ú33B˙B‡a ÔÓˆÚ Ì‰ ÌzÁÏ Ì‰Ï LÈ ≈≈«»»≈»∆«¿…≈«¿»¿
CÎa ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ‰Ú„Bn‰ Ì‰Ï ‰¯ÒÓpL ¯kÓn‰«ƒ¿»∆ƒ¿¿»»∆«»»»»¿≈¿»

Ì‰Ï ¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌeÏk34ÈBˆ¯a :Òp‡‰ ÈÙa ¿«¬ƒ»«»∆ƒ¿≈»«»ƒ¿ƒ
BÒ‡L ÌLk ;˙Ói˜ ‰Ú„Bn‰ È¯‰ - Ò‡ ‡Ïa Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿……∆¬≈«»»«∆∆¿≈∆¬»
È‡ ÈBˆ¯a :¯Ó‡L „Ú BÒ‡ Ck ,ÔBˆ¯ ‡Ïa ¯ÎnL∆»«¿…»»¬»«∆»«ƒ¿ƒ¬ƒ

BÓ.¯Î≈

חתם 33) חנה בר בר שרבה עובדא ושם מח: בתרא בבא
המודעה. את אישר הונא ורב המכירה, ועל המודעה על

הבאה.34) ההלכה מתוך יוצא

.Ê‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ35Ì‰ÈÙa36¯Á‡ ÌÈÓc‰ Á˜lL ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆∆»««»ƒ««
;ÌeÏk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - Ck ÏÚ ‰Ú„BÓ ¯ÒnL∆»«»»«»≈«»¿«¬ƒ¿
‡e‰L eÚ„È ¯·k ÌÈ„Ú‰Â ,‰„BiL „Ú BÒ‡ Òp‡‰L∆»«»¬»«∆∆¿»≈ƒ¿»»¿∆
.¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - Ì‰ÈÙa ÌÈÓc‰ ‰Ó Ì‡ Ï·‡ .Òe‡»¬»ƒ»»«»ƒƒ¿≈∆«»¿«¬ƒ

בעניין 35) משווה והרמב"ם מז:). (שם בגזלן מפורש זה דין
שטעם  משנה), וכסף (מגידֿמשנה לגזלן מודעה מוסר זה
כמו  ולא המכירה, לפני האונס שנתפרסם לשניהם: אחד
(לשון  גזלו" לא "שעדיין ראשון, מקרה שהוא סתם באונס

ט"ז). הלכה ט, פרק גזילה בהלכות כלומר,36)הרמב"ם

שם). בתרא (בבא הכסף נתינת העדים שראו

.ÁÂÈÏÚ e„ÈÚ‰37¯În‰ È„Ú38‰Ú„Bn‰ ÏhaL39- ≈ƒ»»≈≈«∆∆∆ƒ≈«»»
¯Ó‡ Ì‡Â .‰ÏËa ‰Ú„Bn‰ È¯‰40:‰Ú„Bn‰ È„ÚÏ ¬≈«»»¿≈»¿ƒ»«¿≈≈«»»

,‰Ú„Bn‰ Ïh·Ï Á˜BÏ È‡L ÔÈ˜ ÏkL ,ÔÈÚ„BÈ eÈ‰¡¿ƒ∆»ƒ¿»∆¬ƒ≈«¿«≈«»»
ÈÚ„BÓ„ ÈÚ„BÓe41‡l‡ Ck ¯ÓB‡ ÈÈ‡Â ,ÏËa Ïk‰L , »≈¿»≈∆«…»≈¿≈ƒ≈»∆»

‰ÊÏ ˙B˜‰Ï ÈzÚ„a ÔÈ‡Â ,ÔÈÚ„BÈ Ìz‡L Ò‡‰ ÈtÓƒ¿≈»…∆∆«∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿«¿¿∆
ÏËa ¯În‰ È¯‰ - ÌÏBÚÏ Òp‡‰42ewL Èt ÏÚ Û‡Â . »«»¿»¬≈«∆∆»≈¿««ƒ∆»

B„iÓ43.e¯‡aL C¯c‰ ÏÚ ,‰Ú„Bn‰ Ïh·Ï ƒ»¿«≈«»»««∆∆∆≈«¿

(מגידֿמשנה).37) במכר" שכן ו"כל ב"גט", כא: ערכין
המודעה,38) את בטל אם אף אונס, יש אם במתנה, אבל

במתנה  שהרי יא), סעיף רה, סימן (רמ"א, מתנה המתנה אין
אם  אבל מתנה. המתנה אין המודעה בלי אף אונס, יש אם

א  זה אחרי ביטל אם מודעה, רק ויש אונס המודעה,אין ת
שם  ורמ"א התוספות, בשם מיימוניות (הגהות קיימת המתנה

ראשונים). הרבה יש 39)בשם אם הכסףֿמשנה לדעת
שהרי  המודעה, לביטול תוקף יש המודעה, ביטול על אונס
המקח  קיים כן ועל אונס, מתוך למכור מחליט שהוא כשם
בגלל  המודעה את לבטל מחליט הוא כן אונס, שיש אף

אונס. מתוך שנעשו אף קיים והביטול כשם 40)האונס,
לעשות  אפשר כך המכירה, עצם על מודעה לעשות שאפשר

המודעה. ביטול על לבטל 41)מודעה קניין שמקבל היינו,
המודעה. ביטול על המודעה את ואף המודעה, את

דמסר 42) מאן האי המתחיל דיבור (שם התוספות לדעת אך
המודעה  ביטול על המודעה את לבטל אפשרות יש מודעה)
נוסח  ידי על המודעה) את לבטל מעוניין דין שהבית (בגט
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המודעות  כל שמבטל והוא: המודעה, ביטול של מיוחד
אומרים  וכן, עולם, עד המודעות מתוך היוצאות והמודעות
לדעת  אך זה, בנוסח להשתמש הנוהג (שם), התוספות
שבמודעה  לטעון, יכול הנותן שהרי מספיק, זה אין הרשב"א
הרשב"א  אף אך זה, בנוסח הביטול את גם ביטל האחרונה
ביטול  בנוסח לכתוב והיא: המודעה, לביטול עצה נותן
ערך  אין אז שהרי המודעה, עדי את פוסל שהוא המודעה,
היום  הנוהג הוא וכן שלה. העדים את שפסל אחר למודעה,
במתנה  וגם זה), על גם חולקים יש (אםֿכי הרשב"א בעצת
שצריך  ייתכן אך למלך), (משנה זה בנוסח להשתמש אפשר
כבר  (שהיום הזה הנוסח את לכתוב הנותן של מפורש צו

העדים. פסול של לשיגרה) אין 43)הפך כי אם כלומר,
שהוא  כמה עד זה, לקניין ערך לו יש אבל לדברים. קניין
היתול, משום בהם ואין ברצינות, נאמרו שהדברים מגלה
מועיל  לא המודעה ביטול על מודעה שנתן אחרי זאת ובכל

הקניין. גם

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
לזה 1) והדומה אסמכתא שהן התנאין משפטי בו נתבארו

אסמכתא. שהן מפני קיימין שאינן מחיובים

.‡ÔÈ‡z ‰˙‰Â ,ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ‰˜n‰««¿∆≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔÓi˜Ï ¯LÙ‡L2‰˙‰L ÔÈa ‰˜n‰ ‰˙‰L ÔÈa , ∆∆¿»¿«¿»≈∆ƒ¿»««¿∆≈∆ƒ¿»

;‰˜‰L ¯·c‰ ‰˜ - ÔÈ‡z‰ eÓi˜˙ Ì‡ :‰Bw‰«∆ƒƒ¿«¿«¿»ƒƒ¿»«»»∆À¿»
e¯‡a ¯·Îe .‰˜ ‡Ï - È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«…»»¿»≈«¿

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a ÌÈ‡z‰ ÈËtLÓ3. ƒ¿¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

והכריעו 2) צד.) (בבאֿמציעא תימא בן יהודה ר' כדברי
לומדים  אנו התנאים דיני כל שהרי כמותו, שם  בגמרא
אפשר  היה ושם לב), (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי

א). ס"ק רז, סימן (סמ"ע התנאי את ו.3)לקיים פרק

.·?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na4a‰wL5ÔÓ C¯„a «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿∆∆ƒ
Ô‰a ÔÈBwL ÌÈÎ¯c‰6˙‡ Ìi˜Ï ÂÈÏÚ LÈ È¯‰Â , «¿»ƒ∆ƒ»∆«¬≈≈»»¿«≈∆

‰zÚ ‰˜ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .È‡z‰7Ì‡L :BnÚ ‰˙‰Â , «¿«¬»ƒ…»»«»¿ƒ¿»ƒ∆ƒ
- ‰˜È ‡Ï Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,‰˜È ‰Ê È‡z‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿«≈…ƒ¿∆
‡zÎÓÒ‡ BfL ;‰˜ ‡Ï ,È‡z‰ Ìi˜˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«≈«¿«…»»∆«¿«¿»

‡È‰8CÎÂ Ck ˙BOÚÏ B˙i˜ CÓÒ È¯‰L ,9ÏÎÂ , ƒ∆¬≈»«¿ƒ»«¬»»»¿»
.B˙B˜‰Ï BaÏa ¯Ó‚ ‡Ï È¯‰L ,‰B˜ dÈ‡ ‡zÎÓÒ‡«¿«¿»≈»»∆¬≈…»«¿ƒ¿«¿

(למעלה 4) שהוקנה הדבר נקנה - התנאים נתקיימו שאם
א). הקנין.5)הלכה פעולת עכשיו כגון 6)שעשה

לו  שאמר או התנאי, את ולכשתקיים מעכשיו קנה לו שאמר
כאומר  עלֿמנת ש"האומר וכך, כך שתעשה עלֿמנת קנה
שכתב  כמו כלל, הקנין מועיל לא אחר שבאופן מעכשיו",
שכלתה  מפני משיכה, לענין ט הלכה ב פרק למעלה רבינו
סימן  סוף (חושןֿמשפט חזקה לקנין הדין והוא משיכתו.
דין  אין מעכשיו שבאומר רבינו, דברי ומקור קצא).
המקח  בספר הוא וכן סו: בבבאֿמציעא הוא אסמכתא,
רז  סימן הגר"א ביאורי (ועיין יז שער האי, לרב והממכר,
באומר  מדובר שכאן שם המחבר הביא וכן ה, ס"ק

להלן 7)מעכשיו). וראה הקנין, פעולת עתה עשה לא
התנאי"8)בסמוך. שקיים אחר בבית שהחזיק "אףֿעלֿפי

קנה, לא - הקנין פעולת עתה רק עשה ואילו ג) הלכה (להלן
ה). הערה למעלה (ראה חזקתו שכלתה מפני - אחר: מטעם

אחר 9) לזמן הקרקע קנין שסמך "לפי שם: האי, רב בלשון
הלכה ולהלן בשעתו". קנין ואינו שהתנה, בלשון לאחר ו

עדיין דעתו שהרי והקנה גמר "לא שמא ÎÓÂÒ˙רבינו: ,
יהיה". לא שמא או התנאי) יתקיים =) יהיה

.‚ÏÚ ‰zÓa BÏ B˙ B‡ B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÎBn‰ ?„ˆÈk≈««≈«ƒ«¬≈¿»¿«»»«
˙Ó10‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â ,ÈBÏt ÌBÈa ÌÈÏLe¯ÈÏ BnÚ CÏiL ¿»∆≈≈ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ¿∆¡ƒ∆

B˙B‡a ÌÈÏLe¯ÈÏ BnÚ CÏiLk ‰˜ ‰Ê È¯‰ - ˙Èaa««ƒ¬≈∆»»¿∆≈≈ƒƒ»«ƒ¿
ÌBi‰11.‰˜ ‡Ï - CÏ‰ ‡ÏÂ ÌBi‰ B˙B‡ ¯·Ú Ì‡Â ; «¿ƒ»««¿…»«…»»

CÏz Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡12ÌÈÏLe¯ÈÏ ÈnÚ ¬»ƒƒ¿»¿»«ƒ≈≈ƒƒƒ»«ƒ
˙Èa EÏ Ôz‡ ,ÈBÏt ¯·c ÈÏ ‡È·z Ì‡ B‡ ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒƒ»ƒƒ»»¿ƒ∆≈¿«ƒ
ÌBi‰ B˙B‡a BnÚ CÏ‰Â ;CÎÂ CÎa EÏ ep¯kÓ‡ B‡ ‰Ê∆∆¿¿∆¿¿»»»¿»«ƒ¿«
ÌiwL ¯Á‡ ˙Èaa ˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏ ‡È·‰L B‡∆≈ƒ««ƒ∆∆¡ƒ««ƒ««∆ƒ≈

È‡z‰13Ïk ÔÎÂ .‡zÎÓÒ‡ ‡È‰ BfL ,‰˜ ‡Ï - «¿«…»»∆ƒ«¿«¿»¿≈…
.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

פ"ב 10) (למעלה דמי" מעכשיו כאומר עלֿמנת ש"האומר
דין  אין עלֿמנת שבאומר שם, האי רב כתב וכן ט), הלכה
שם  האי רב מדברי לקוחים רבינו דברי וכל אסמכתא,
"על  רבינו בדברי העתיק שם וב'טור' שם). בבאוריו (הגר"א
כתוב  היה שכך שאפשר יוסף' ב'בית שם וכתב תנאי",
אמנם  הוא וכן ה'טור'. בעל בידי שהיה הרמב"ם בנוסחת
לא  שאם עיקר, שלפנינו הנוסחא אבל תימן. כ"י ברמב"ם
שכלתה  א' טעמים: שני מחמת קנה לא - מנת" "על אמר:

אסמכתא. שזוהי ב' ולמפרע,11)חזקתו; מאז כלומר:
החזקה. פעולת מעכשיו.12)משעת אמירת כאן ואין

שהרי 13) וכלל, כלל חזקה זו אין - קודם החזיק שאילו
כלתה  כבר התנאי, קיום בעת כלומר הקנין, חלות בשעת

ואיננה. החזקה

.„CÎÈÙÏ14ÔB·¯Ú Ô˙Bp‰ ,15Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÏ ¿ƒ»«≈≈»«¬≈¿»«ƒ
Ì‡Â :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,CÏ ÏeÁÓ ÈB·¯Ú ,Èa ¯ÊBÁ È‡¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ»»¿«»≈¿ƒ

EÏ ÏtÎ‡ ,Èa ¯ÊBÁ È‡16Ba ¯ÊÁ Ì‡ ;EB·¯Ú ¬ƒ≈ƒ∆¿…¿∆¿¿ƒ»«
B„È ˙Áz ‡e‰ È¯‰L ,ÔB·¯Ú‰ ‰Ê ‰˜ - Á˜Bl‰17; «≈«»»∆»≈»∆¬≈««»

ÏtÎÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯ÎBn‰ Ba ¯ÊÁ Ì‡Â¿ƒ»««≈≈¿«¿ƒƒ¿…
.‰˜ ‡Ï ‡zÎÓÒ‡Â ,‡È‰ ‡zÎÓÒ‡ BfL ,ÔB·¯Ú‰»≈»∆«¿«¿»ƒ¿«¿«¿»…»»

יוסי.14) כרבי ולא יהודה, כרבי מח. בבאֿמציעא
א.15) הלכה ח בפרק כמו פרעון בתורת ולא משכון בתורת
(סמ"ע 16) לי שנתת מהסכום כפליים שוה קרקע לך אתן

כד). ס"ק "הנותן 17)רז, נאמר: שם בברייתא שהרי
מחול  ערבוני - בי חוזר אני אם לו: ואמר לחבירו, ערבון
- ערבונך לך אכפול בי, חוזר אני אם לו: אמר והלה לך,
דאמר  לטעמיה יוסי [רבי יוסי רבי דברי התנאים, נתקיימו
ערבונו". כנגד שיקנה דיו אומר, יהודה רבי קניא]. אסמכתא
יוסי  רבי דברי כל על חולק אינו יהודה שרבי מזה, נראה
שמכפיל  בו חוזר המוכר אם בין התנאים, נתקיימו שאמר
אלא  - מחול שערבונו בו חוזר הלוקח אם ובין ערבונו, לו
יהודה  רבי אמר זה ועל בו, חוזר שהמוכר באופן ורק אך
כנגד  שיקנה ללוקח דיו אלא ערבונו להכפיל צריך שאינו
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רבי  דיבר לא זה על בו, חוזר שהלוקח באופן אבל ערבונו.
בזה  ואין מחול, שערבונו יוסי לרבי מודה הוא שגם - יהודה
של  ידו תחת שהערבון מפני הוא והטעם אסמכתא, דין
שטר  [במשליש הכא "שאני כו: בנדרים שאמרו וכמו מוכר.
"דכיון  שם: הר"ן ופירש זכותיה", לבטלן דאמר זכויותיו]
- חברו בה זוכה דמיד אסמכתא, בה לית היא דמחילה
בהן, וכיוצא אשלם או אתן באומר אלא אסמכתא דליכא
(ועיין  יג הלכה להלן וראה ז"ל". הרמב"ם דעת וכן

כו). ס"ק רז סימן הגר"א וביאור וכסףֿמשנה מגידֿמשנה

.‰Ú¯tL ÈÓ ÔÎÂ18˙‡ LÈÏL‰Â ,B·BÁ ˙ˆ˜Ó ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆
¯ËM‰19,ÈBÏt ÌBÈ „Ú EÏ Èz˙ ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â , «¿»¿»«ƒ…»«ƒ¿«¿ƒ

ÔzÈ ‡Ï - BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ÔÓÊ ÚÈb‰Â ;B¯ËL BÏ Ôz≈¿»¿ƒƒ«¿«¿…»«…ƒ≈
‡È‰ ‡zÎÓÒ‡ BfL ,¯ËM‰ ˙‡ LÈÏM‰20. «»ƒ∆«¿»∆«¿«¿»ƒ

יוסי.18) כרבי ולא יהודה, כרבי קסח. בבאֿבתרא משנה
המלוה 19) יחזור שמא ודאג החוב, מקצת פרע הלוה

ולפי  החוב, כל את ויתבענו שישליש מהמלוה דרש כך
שליש. ביד שהשלישו המלוה עשה וכן אחר, ביד השטר

כאומר:20) אלא זה אין המלוה, ביד השטר שאין שכיון
אם  ואמנם טז. הערה למעלה ראה לך", אשלם לך, "אתן
המקצת  החוב, כל בו לגבות שיכול המלוה, ביד השטר היה
(מגידֿמשנה). לך" מחול כ"ערבוני הוא הרי שילם, שכבר

.ÂÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÈa Ì„‡ Èa ÔÈ˙nL ÔÈ‡z Ïk ÔÎÂ¿≈»¿»ƒ∆«¿ƒ¿≈»»≈≈∆««
‰OÚz Ì‡ B‡ Ck ‰È‰È Ì‡ :¯ËL·e ÌÈ„Úa Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈ƒƒ¿»ƒƒ¿∆»ƒ«¬∆
‡Ï Ì‡Â ,‰Ê ˙Èa EÏ ‰˜‡ B‡ ‰Ó EÏ Ôz‡ - Ck»∆≈¿»∆∆¿∆¿«ƒ∆¿ƒ…
;EÏ Ôz‡ ‡ÏÂ EÏ ‰˜‡ ‡Ï - ‰OÚz ‡Ï B‡ ‰È‰Èƒ¿∆…«¬∆…∆¿∆¿¿…∆≈¿
ÏkL .‰˜ ‡Ï - ¯·c‰ ‰È‰L B‡ ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»∆»»«»»…»»∆»

‰˜‰Â ¯Ó‚ ‡Ï ,'‰È‰È ‡Ï Ì‡ ‰È‰È Ì‡' ¯ÓB‡‰21; »≈ƒƒ¿∆ƒ…ƒ¿∆…»«¿ƒ¿»
‡Ï ‡nL B‡ ‰È‰È ‡nL ˙ÎÓBÒ ÔÈ„Ú BzÚ„ È¯‰L∆¬≈«¿¬«ƒ∆∆∆»ƒ¿∆∆»…

.‰È‰Èƒ¿∆

קני".21) לא דאי, "כל רבה: של מימרא סו: בבאֿמציעא

.Ê¯ÓB‡‰ Ïk22'ÂLÎÚÓ ‰˜'23‡zÎÓÒ‡ Ô‡k ÔÈ‡ - »»≈¿≈≈«¿»≈»«¿«¿»
‰˜‰ ‡Ï ,B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï el‡L ;‰˜Â ,ÏÏk¿»¿»»∆ƒ…»«¿«¿…ƒ¿»
,ÈBÏt ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ È˙‡a Ì‡' ?„ˆÈk .ÂLÎÚÓ≈«¿»≈«ƒ»ƒƒ»¿«¿ƒ
‰Ê È¯‰ - Ck ÏÚ B„iÓ e˜Â ,'ÂLÎÚÓ ‰Ê ˙Èa ‰¿̃≈«ƒ∆≈«¿»¿»ƒ»«»¬≈∆
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ú·wL ÔÓf‰ CB˙a ‡a Ì‡ ,‰»̃»ƒ»¿«¿«∆»«¿≈…«≈»∆

מה 22) והולך מפרש אלא עצמו, בפני דין כאן ואין שם.
ה). ס"ק רז סימן (הגר"א בֿג בהלכה למעלה שכתב

כמו 23) "מעכשיו", כמו שהוא מנת" "על הדין והוא
ט). בהערה שם (עיין ג הלכה למעלה שכתוב

.ÁL¯Ùe ,e‰„O B‡ B¯ˆÁ ¯ÎnL ÈÓ24˙ÚLa ƒ∆»«¬≈»≈≈«ƒ¿«
‰¯ÈÎn‰25ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏÈÏ È„k ¯ÎBÓ ‡e‰L26B‡ , «¿ƒ»∆≈¿≈≈≈¿»¿ƒ

˙B˜Ï È„k ÚÓpL ¯Ën‰ ÈtÓ27B¯ˆÁ ÈÓ„a ÌÈhÁ28 ƒ¿≈«»»∆ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿≈¬≈
È‡z ÏÚ ¯ÎBÓk ‰Ê È¯‰ -29¯Ën‰ „¯È Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆¿≈«¿«¿ƒ»ƒ»««»»

C¯c‰ ÚÓ B‡ ,eÏÊe‰Â ÔÈhÁ e‡a B‡ ,¯ÎnL ¯Á‡30 ««∆»«»ƒƒ¿¿ƒ¿««∆∆
˙BÏÚ‰Ï BÏ ÚizÒ ‡lL B‡ ,ı¯‡‰ d˙B‡Ï CÏÈÏ31 ≈≈¿»»»∆∆…ƒ¿««¿«¬

ÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈhÁ ˙B˜Ï B‡,ÌÈÓc‰ Ô˙B‡ ¯ÈÊ ƒ¿ƒƒ¬≈∆«¬ƒ»«»ƒ

‡l‡ ¯ÎBÓ BÈ‡L L¯Ù È¯‰L ;Ú˜¯˜ BÏ ¯ÊÁ˙Â¿«¬…«¿«∆¬≈≈«∆≈≈∆»
‰OÚ ‡Ï È¯‰Â ,ÈBÏt ¯·c ˙BOÚÏ32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬»»¿ƒ«¬≈…«¬»¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

להלן.24) ראה תנאי, בלשון מכירה,25)ולא בשעת דוקא
כלום  אמר לא מכירה ובשעת המכירה לפני פירש אם אבל

ט). הל' להלן (מ"מ כתנאי זה אין נ.26)- קידושין
לקנות".27) כדי "או תימן: צז.28)בכ"י כתובות
כפל 29) שלא וכלֿשכן תנאי, בלשון אמר שלא אףֿעלֿפי

שהוא  קרקעותיו למכור אדם דרך שאין "לפי - תנאו
מכאן" דירתו לעבור בדעתו היה לא אם - מהן מתפרנס
בחצירו  אלא אמורים הדברים אין זה, ולפי (כסףֿמשנה).
מוכר  אדם שלפעמים במטלטלין, לא אבל בשדה. או

(שם). בכאן להשאר דעתו אפילו קידושין 30)מטלטליו
וכן  שם. בתרא וכלישנא בדרך" "אונס של הפירוש וזהו נ.

הזקן. לר"י המיוחס בתוספות בלחם31ֿ)כתב גם [כן
רומי: ובדפוס תימן בכ"י אולם, ומשנהֿלמלך. משנה
פירוש  "להעלות", הנוסח ולפי במגידֿמשנה. וכן "לעלות",
ממקום  החטים את לכאן להעלות הצליח שלא הדברים:
לקנותם  הצליח שלא או כלומר: חטים", לקנות "או פלוני.
שכתב  מה זהו שהרי קשה, "לעלות" הנוסח לפי ואילו כלל.
מגידֿ ועיין הארץ", לאותה לילך הדרך נמנע "או למעלה

ומשנהֿלמלך]. ולחםֿמשנה נתעכב 32)משנה אם ודוקא
המקח  - עלה לא הטוב מרצונו אם אבל אונס, מחמת הדבר
גמור, בתנאי ואילו גמור. כתנאי אינו דעת שגילוי קיים,
רק  מוכר שהוא תנאי, של בלשון מפורש התנה אם היינו
המקח  בטל - מרצונו מלעלות נמנע אם אפילו אז יעלה, אם

(מגידֿמשנה).

.ËÌ˙Ò ¯ÎBn‰ Ï·‡33BaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»«≈¿»««ƒ∆»»¿ƒ
ÔÈ‡¯nL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯ÎBÓ ‡e‰ CÎÂ Ck ÈtnL∆ƒ¿≈»¿»≈¿««ƒ∆«¿ƒ

ÌÈ¯·c‰34‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ˙BOÚÏ ‡l‡ ¯ÎBÓ BÈ‡L «¿»ƒ∆≈≈∆»«¬»¿»¿…
È¯·„e ,L¯Ù ‡Ï È¯‰L ;¯ÊBÁ BÈ‡ - ‰OÚ·laL Ì «¬»≈≈∆¬≈…≈«¿»ƒ∆«≈

.ÌÈ¯·c ÔÈ‡≈»¿»ƒ

מט:33) בדעתו 34)קידושין שהיה באדם עובדא שם:
ואמרו  המכר, בשעת זו כוונתו הזכיר לא הוא אבל לעלות,

דברים". אינם שבלב ש"דברים

.È‰˜‰L ÈÓ35ÔzzL ˙Ó ÏÚ' ÂÈÏÚ ‰˙‰Â ,B¯·ÁÏ ƒ∆ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿»»»«¿»∆ƒ≈
B¯ÎÓ B‡ B˙ Ì‡ :'ÈBÏÙÏ ep¯kÓz B‡ ‰Ê ÁwÓ∆»∆ƒ¿¿∆ƒ¿ƒƒ¿»¿»
B¯ÎÓe ,È‡z‰ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â ;‰˜ - ÈBÏt B˙B‡Ï¿¿ƒ»»¿ƒ…ƒ≈«¿«¿»

¯Á‡Ï36- BÏ Ú·wL ÔÓfa B˙ ‡ÏÂ B¯ÎÓ ‡lL B‡ , ¿«≈∆…¿»¿…¿»«¿«∆»«
Á˜Bl‰ B‡ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .‰˜ ‡Ï37BÏ ¯ÈÊÁiL e˙‰L …»»¿≈«≈«≈«∆ƒ¿∆«¬ƒ

˙BÚn‰ BÏ ÔziLk B‡ ÈBÏt ÔÓÊa Áwn‰38È¯‰ - «∆»ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ≈«»¬≈
Ìi˜ ¯În‰39‰˙‰Lk ¯ÈÊÁÈÂ ,40. «∆∆«»¿«¬ƒ¿∆ƒ¿»

והממכר 35) המקח בספר הוא זו, בהלכה רבינו דברי מקור
בנדרים  הגמרא מדברי שם זאת ולמד יז. שער האי, לרב
מגידֿמשנה. ועיין להקנות". עלֿמנת "קני בענין מח:

ימכור 36) או יתן ואחרֿכך ממנו ויקנה שיחזור שאףֿעלֿפי
התנאי. קיום זה אין - תנאו, התנה שעליו פלוני, לאותו
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ירצה  לא שמא לאחר, בינתיים ימכור שלא מקפיד שהמקנה
(משנהֿ פלוני לאותו הדבר יבוא ולא למכרו אחד אותו
יג, הלכה גירושין מהלכות בפ"ט רבינו דעת וכן למלך).

שת  עלֿמנת גיטך זה הרי נשאת באומר שאם - לפלוני נשאי
ממזר  והוולד בטל שהגט פלוני, לאותו שתנשא קודם לאחר
פלוני  לאותו תנשא ושוב מהאחר שתתגרש מועיל ולא
שלא  מקפיד שהבעל לפי - למפרע קיים הראשון הגט ויהיה
ולא  לגרשה זה אחר ירצה לא שמא לאחר בינתיים תנשא

אבןֿהאזל. ועיין פלוני. לאותו להנשא ואילו 37)תוכל
התנה  אם לבין המוכר התנה אם בין הבדל יש יא, בהלכה

להלן. וראה פלוני",38)הלוקח. "בזמן על מוסב זה גם
להלן. וראה א). ס"ק רז (סמ"ע למעלה שכתוב

זו 39) הרי - קצוב לזמן לו שיחזיר עמו שהתנה [שכיון
כג  פרק (להלן קצוב לזמן קרקע המוכר כדין גמורה, מכירה
ואוכל  כחפצו, הקרקע בגוף הלוקח ומשתמש ה) הלכה
לו  שקצב כיון ריבית זו ואין (שם) המכירה זמן כל הפירות
סק"י, ריב סימן לחושןֿמשפט הגר"א בביאור כתב וכן זמן.
שזמנו  כט:) (ערכין אחוזה שדה מדין לכך ראיה והביא
בהלכה  מהֿשאיןֿכן ריבית. איסור בו ואין לשנתיים קצוב
זמן, לו קצב ולא מעות" לו "כשיהיו לו שיחזיר שהתנה יא,

להלן]. צריך 40)ראה והלוקח קיים, המכר [כלומר
במתנה  כמו במקח תנאי זו החזרה אין אבל להחזיר,
והרי  קיימת המתנה אין החזיר לא שאם להחזיר, עלֿמנת
אףֿעלֿפי  אלא - י) הלכה לולב מהלכות (פ"ח כגזלן הוא

למפרע]. המקח נתבטל לא החזיר שלא

.‡ÈÚ˜¯˜ ¯ÎÓ41¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ ‰˙‰Â ,B¯·ÁÏ »««¿««¬≈¿ƒ¿»«≈¿»«
˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰iLk :Á˜BlÏ42- BÊ Ú˜¯w‰ ÈÏ ¯ÈÊÁz «≈«¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ««¿«

¯ÎBÓ ÏL ˙B¯t‰ È¯‰43BÏ ¯Ó‡Â ,Ì˙Ò BÏ ¯ÎÓ . ¬≈«≈∆≈»«¿»¿»«
Á˜Bl‰44È‡Â ÈÏ Ì‡È·z ˙BÚÓ EÏ eÈ‰iLk :BzÚcÓ «≈«ƒ«¿¿∆ƒ¿¿»¿ƒ≈ƒ«¬ƒ

ÏÎB‡ Á˜Bl‰Â ,Ìi˜ È‡z‰ È¯‰ - BÊ Ú˜¯˜ EÏ ¯ÈÊÁ‡«¬ƒ¿«¿«¬≈«¿««»¿«≈«≈
BÓˆÚ ·iÁ BzÚcÓ È¯‰L ,˙Èa¯ ˜·‡ ‰Êa ÔÈ‡Â .˙B¯t≈¿≈»∆¬«ƒƒ∆¬≈ƒ«¿ƒ≈«¿

‰Ê È‡˙a45. ƒ¿«∆

סה:41) זמן.42)בבאֿמציעא לו קצב [אף43ֿ)ולא
הפירות, לאכול הלוקח אסור - מכור הקרקע שגוף עלֿפי
הוא  וכן ה). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פ"ו ריבית שזוהי
מיד  ביתו לגאול שיכול לפי חומה, ערי בבתי בית במוכר
בתנאי  לו מכר אם אבל שם). הגר"א ביאור - לא. (ערכין
מיד, לו שיחזיר התנה אפילו - לו שיחזירהו עלֿמנת מפורש
ס"ק  רז סימן השלחן' ('ערוך ריבית איסור הלוקח על אין

ה"ט]. ומתנה מזכיה פ"ג להלן וראה בבאֿמציעא 44)יז)
זו 45)שם. אין - כן התנה לא שהמוכר כיון כלומר,

שאין  שם רש"י ודעת יג). ס"ק רז (סמ"ע ריבית לשם הלואה
שם. 'טור' ועיין כלל. תנאי כאן

.·È‰OÚÓ46¯ˆÁ dÏ ˙B˜Ï Ô·e‡¯ ‰ÁÏML ,‰M‡a «¬∆¿ƒ»∆»¿»¿≈ƒ¿»»≈
d·B¯˜ ‰È‰L ,ÔBÚÓMÓ47¯ÎBn‰ ÔBÚÓL ¯Ó‡Â , ƒƒ¿∆»»¿»¿»«ƒ¿«≈

ÈÏ ¯ÈÊÁz ,˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰È Ì‡ :ÁÈÏM‰ Ô·e‡¯Ïƒ¿≈«»ƒ«ƒƒ¿ƒ»«¬ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â Ô·e‡¯ B·ÈL‰Â ;BÊ Ú˜¯˜ È˙·B¯˜ ˙ÈBÏt¿ƒ¿»ƒ«¿«∆¡ƒ¿≈¿»«
¯·c‰ ,¯ÓBÏk .ÌÈÁ‡ BÓk ÌÈ·B¯˜ ˙ÈBÏÙe ‰z‡«»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿««»»
‡·e .BÊ ÏÚ ˙„t˜Ó dÈ‡Â ,EÏ ¯ÈÊÁz ‡È‰L ·B¯»̃∆ƒ«¬ƒ¿¿≈»«¿∆∆«»

‡Ï ÁÈÏM‰ ‰Ê È¯‰ :e¯Ó‡Â ,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ¿»¿¬≈∆«»ƒ«…
ÌeÏk ‰˜48BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï È¯‰L .49‰Ê ·B¯˜ ÏL »»¿∆¬≈…»¿»«¿∆»∆

,‰¯e¯a ‰·eLz B·ÈL‰ ‡lL ÈtÓ ,ÁÈÏM‰ È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈«»ƒ«ƒ¿≈∆…¡ƒ¿»¿»
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˜‰ ‡ÏÂ ¯Ó‚ ‡lL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆…»«¿…ƒ¿»¿≈…«≈»∆

סז.46) וכ"ה 47)בבאֿמציעא "קרובה". תימן: בכ"י
ח. סעיף רז, סימן חו"מ כלומר 48)בשו"ע האשה, בשביל

יא  הלכה למעלה (ראה הקרקע גוף את אפילו קנה לא
מב). דעתיה"49)והערה סמכא "אמר שם: בגמרא

(הגר"א). דעתיה" סמכא "לא שם: רבינו ונוסחת

.‚È‡zÎÓÒ‡50B„iÓ ewL51·eLÁ ÔÈc ˙È·a ‰ÈÏÚ52 «¿«¿»∆»ƒ»»∆»¿≈ƒ»
ÒÈt˙iL ‡e‰Â .‰˜ ‰Ê È¯‰ -53ÂÈ˙BiÎÊ54.ÔÈc ˙È·a ¬≈∆»»¿∆«¿ƒ¿À»¿≈ƒ

Òe‡ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â55. ¿∆…ƒ¿∆»

כז.50) מעכשיו,51)נדרים הוא קנין שכל אף ֿעלֿפי
(ראה  ואיננו הקנין כלה שהרי כלל קנין אינו כן, לא שאם
כלל  אסמכתא בו אין מעכשיו והאומר ב) הלכה למעלה
חשוב, ביתֿדין כאן צריך אףֿעלֿפיֿכן – ז) הלכה (למעלה
מרצונו  היו לא ביתֿדין, ביד זו, והתפסה זה שקנין מפני

(כ  ביתֿדין מכח אלא מועיל הקנין אין ולכן סףֿהטוב,
פשוט)52)משנה). גט פרק (בבאֿבתרא המשנה בפירוש

סמוכים. של ביתֿדין זהו חשוב, שב"ד רבינו כותב
יד.54)שימסור.53) בהלכה ועיין שם 55)שטרותיו,

במסקנא.

.„È,ÔÈc ˙È·a B¯·BL B‡ B¯ËL ÒÈt˙‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿»»¿≈ƒ
‰Ê ¯ËL Ô˙pÈ ÈBÏt ÌBÈa ‡a ‡Ï Ì‡L ,B„iÓ e˜Â¿»ƒ»∆ƒ…»¿¿ƒƒ»≈¿»∆
.ÌÈ˙B el‡ È¯‰ - ‡a ‡ÏÂ ÌBi‰ ÚÈb‰Â ,BÈc ÏÚ·Ï¿««ƒ¿ƒƒ««¿…»¬≈≈¿ƒ

ÈÏÁ B‡ ¯‰ B·kÚ Ì‡Â56Ïk ÔÎÂ .ezÈ ‡Ï - ‡B·lÓ ¿ƒƒ¿»»√ƒƒ»…ƒ¿¿≈…
.·eLÁ ÔÈc ˙È·a ‰È‰iL ‡e‰Â .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿∆ƒ¿∆¿≈ƒ»

(שם),56) הסוגיא מתוך שיוצא כפי בנו, חולי אף אולי
כסףֿמשנה. ועיין

.ÂËÛ‡ ,ÏÏk È‡z ‡Ïa ¯Á‡Ï ÔBÓÓa BÓˆÚ ·iÁÓ‰«¿«≈«¿¿»¿«≈¿…¿«¿»«
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk BÏ ·iÁ ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ57; «ƒ∆…»»«»¿¬≈∆«»

?„ˆÈk .‡zÎÓÒ‡ dÈ‡Â ,‡È‰ ‰zÓ ‰Ê ¯·cL∆»»∆«»»ƒ¿≈»«¿«¿»≈«
ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰' :ÌÈ„ÚÏ ¯ÓB‡‰58ÈBÏÙÏ ·iÁ È‡L »≈¿≈ƒ¡»«≈ƒ∆¬ƒ«»ƒ¿ƒ

¯ËLa BÏ ·˙kL B‡ ,'‰Ó59,'‰Ó EÏ ·iÁ ÈÈ¯‰' : »∆∆»«ƒ¿»¬≈ƒ«»¿»∆
ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡60ÈÙa BÏ ¯Ó‡L B‡ , ««ƒ∆≈»≈ƒ∆»«ƒ¿≈

'¯ËLa ‰Ó EÏ ·iÁ ÈÈ¯‰' :ÌÈ„Ú61Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ¬≈ƒ«»¿»∆ƒ¿»««ƒ
Ìz‡' ¯Ó‡ ‡lLÈ¯‰ - '¯ËLa' ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ ;'È„Ú ∆…»««∆≈«ƒ¿»«ƒ¿»¬≈

Û‡ .ÌlLÏ ·iÁÂ ,'ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰' ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê∆¿ƒ∆»«¡»«≈ƒ¿«»¿«≈«
‰È‰ ‡lL ,ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰Â ,ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ«ƒ∆¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆…»»
„aÚzLiL BÓk ,BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L .ÌeÏk BÏˆ‡ BÏ∆¿¿∆¬≈ƒ≈«¿¿∆ƒ¿«¿≈

·¯Ú‰62.ÌÈB‡b‰ ·¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ∆»≈¿»∆…«¿ƒ

(57– מנה" לך אני "חייב לחבירו: שהאומר קא: כתובות
התחייבות  של בהודאה מדובר שכאן הרי"ף וכשיטת חייב,
כפירש"י  (ודלא מקודם ממנו שלוה בהודאה ולא חדשה
שיש  גיורא איסור בענין קמט. בבבאֿבתרא מצאנו וכן שם).
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לא  דבר של שלאמיתו אףֿעלֿפי הודאה), =) אודיתא קנין
כלום. לו חייב ריש 58)היה ואף בגמרא, הדעות לכל וזה

המודה  יכול כך, אמר לא אם אבל (שם). בזה מודה לקיש
לא  כלומר, בך", אני "משטה לו: ולומר אחרֿכך להשתמט
כן. אמרתי בלבד ממך לצחוק אלא באמת, כיוונתי

רבינוֿתם 59) וכפירוש לקיש, כריש ולא שם, יוחנן כרבי
לך  אני חייב לו "דאמר שם: שאמרו שמה שם), (ברא"ש
על  הודאה ולא חדשה התחייבות על היינו - בשטר" מנה
כרבי  והלכה יוחנן, רבי על לקיש ריש חולק ובזה העבר,
פלוגתא, שום בזה אין לעבר, הודאה לו כתב אם אבל יוחנן.
עליו  "הוציא קעה: בבבאֿבתרא היא מפורשת משנה שהרי

גובה". - לו חייב שהוא ידו פי"א 60)כתב להלן ועיין
שטר  של כחו אין זה שבאופן ג, הלכה ולוה מלוה מהלכות
ושו"ת  מגידֿמשנה, (וראה פה על מלוה כמו אלא זה

רכא). סימן פריימן הוצאת הר"ח 61)הרמב"ם פירשו כן
מנה  לך אני חייב לו "דאמר שאמרו: מה שם והרי"ף

שאף62ֿ)בשטר". הערב, כמו עצמו מחייב הוא כלומר:
חו"מ  (ש"ך עצמו את הוא משעבד ממנו, לוה שלא עלֿפי
אף  ט), ס"ק קכט סימן שם הגר"א וביאור ז, ס"ק מ סימן
שהרי  עצמו, שמחייב לכותב דומה ערב אין הדין שבעצם
שם, והגר"א (ש"ך קנין צריך ערב ואילו קנין צריך אינו זה

כאן). לחםֿמשנה ועיין

.ÊË·eˆ˜ BÈ‡L ¯·„a BÓˆÚ ·iÁ63:¯Ó‡L ÔB‚k , ƒ≈«¿¿»»∆≈»¿∆»«
˙BqÎÏ B‡ E˙B‡ ÔeÊÏ ·iÁ ÈÈ¯‰64Û‡ - ÌÈL LÓÁ ¬≈ƒ«»»¿¿«»≈»ƒ«

‰zÓ BÓk BfL ;„aÚzL ‡Ï ,B„iÓ ewL Èt ÏÚ65 «ƒ∆»ƒ»…ƒ¿«¿≈∆¿«»»
ÈeˆÓe Úe„È ¯·c Ô‡k ÔÈ‡Â ,‡È‰66ÔÎÂ .‰zÓa B˙pL ƒ¿≈»»»»«»∆¿»¿«»»¿≈
.È˙Ba¯ e¯B‰««

רוצה 63) גם הוא זו? להלכה המקור איה תמה: הראב"ד
לקיש  ריש על הקשו קא: בכתובות ההיפך: את להוכיח
אשה  "הנושא ששנינו: שם מהמשנה טו) בהלכה (הנ"ל
הרי  אותה", לזון חייב שנים, חמש בתה את לזון עמה ופסק
חוב  ללא ואף קנין, ללא פיו בהודאת להתחייב אדם שיכול
"הן  משום: הוא שהטעם תירצו זה ועל לה? קודם ממשי
אלא  אינה שהקושיא הרי באמירה", הנקנים הדברים הן
וסתם  נישואין בין הפרש אין יוחנן לרבי אבל לקיש, לריש
חמש  הבת את "לזון כמו קצוב שאינו בדבר ואף התחייבות,
סז. והערה יז הלכה להלן וראה להתחייב. אפשר שנים"

"ולכסותך".64) תימן: היתה 65)בכ"י אם אבל
המתחייב  שקבל לשירות ושכר תמורה בתורת ההתחייבות
(משנהֿ קצוב שאינו לדבר שהיתה אףֿעלֿפי נשתעבד, -

יז. בהלכה להלן וראה הריטב"א). בשם ואין 66)למלך
בהתחייבות  ולא מסוים, בדבר אלא המוכר של דעת סמיכות

יד. הלכה פ"ה לעיל ועיין כללית.

.ÊÈBzL‡ ÌÚ ˜ÒBt‰ ‰Ó ÈtÓe67dza ˙‡ ÔÊ ‰È‰iL ƒ¿≈»«≈ƒƒ¿∆ƒ¿∆»∆ƒ»
¯·c‰Â ,ÔÈ‡eO ˙ÚLa ˜ÒtL ÈtÓ ?deÊÏ ·iÁ -«»¿»ƒ¿≈∆»«ƒ¿«ƒƒ¿«»»

Ï ‰ÓBc‰¯ÈÓ‡a ÔÈ˜p‰ ÌÈ¯·„68. ∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ«¬ƒ»

שאשתו 67) מבלי הטוב מרצונו מזונות לה פסק [כלומר,

קצוב. שאינו דבר מתנה כנותן זה והרי ממנו. זאת תדרוש
להלן]. הלכה 68)וראה ומתנה זכיה מהלכות פ"ו להלן

קנין. צריך אין ולפיכך קידושין, בשעת אלא זה אין ושם יז.
כתב  ולפיכך קנין, צריך נישואין בשעת שמדובר כאן אבל
אין  כלומר, באמירה". הנקנין לדברים דומה ש"הדבר רבינו
הגמרא  בסוגיית לזה [והמקור בלבד. "דומה" אלא זה
את  "הנושא מהמשנה: לקיש לריש שהקשו שם, בכתובות
חייב  - שנים חמש בתה את שיזון כדי עמו ופסקה האשה
שאינו  דבר שזהו אע"פ הקשה לא יוחנן לרבי ואילו לזונה",
כיון  מכר, כמו אלא מתנה כמו זה אין שכאן - קצוב,
דעת  על אלא לנישואין הסכימה שלא וכנראה עמו, שפסקה
שגם  ומתרץ במשנהֿלמלך), (ראה ומקנה גמר ולפיכך כן,
פסיקתא". ב"שטרי מודה להתחייב, שאיֿאפשר לקיש לריש
הנקנים  כדברים שהם מפני - נישואין בשעת שמדובר ואע"פ
באופן  דוקא מדובר שכאן לדחוק צריך אין ושוב באמירה.
התנתה  לא אפילו אלא כן, דעת על עמו אשתו שפסקה
"הפוסק  רבינו: העתיק ולפיכך הקנין. חל - בזה הנישואין
"ופסקה  כבמשנה: ולא מדעתו, פסק כלומר, אשתו" עם
מהלכות  ובפכ"ג זאת. דרשה שהיא שמשמע עמו", אשתו
כתב  - עמו" ופסקה אשה "הנושא שהביא: יז הלכה אישות
זה  ובכלל מידו", שיקנו עד הקידושין בשעת "שלא באמת:
זה  הרי עמו פסקה שהיא שמכיון - נישואין בשעת שלא גם
ועיי"ש  כנ"ל. נקנה, - קצוב שאינו דבר שגם וממכר, כמקח

סב]. והערה טז הלכה למעלה וראה בלחםֿמשנה,

.ÁÈ‡zÎÓÒ‡a ˙B˜‰Ï ÌÈˆB¯ „¯ÙÒ ÈÓÎÁ eÈ‰Lk69, ¿∆»«¿≈¿»«ƒ¿«¿¿«¿«¿»
B¯·ÁÏ ·iÁ ‡e‰L ‰fÓ ÔÈB˜ :ÔÈOBÚ eÈ‰ Ck70‰‡Ó »»ƒƒƒ∆∆«»«¬≈≈»
B·BÁ ÏÚaÓ ÔÈB˜ BÓˆÚ ·iÁL ¯Á‡Â ,ÔÈ¯È„71ÏkL , ƒ»ƒ¿««∆ƒ≈«¿ƒƒ««∆»

B‡ Ck ‰È‰iL ÔÓÊÏeÁÓ ‰Ê ·BÁ‰ È¯‰ - Ck ‰OÚiL ¿«∆ƒ¿∆»∆«¬∆»¬≈«∆»
BÏ72ÂLÎÚÓ73ÈÈ¯‰ - ‰OÚÈ ‡Ï B‡ ‰È‰È ‡Ï Ì‡Â , ≈«¿»¿ƒ…ƒ¿∆…«¬∆¬≈ƒ

BÊ C¯c ÏÚÂ .Ba BÓˆÚ ·iÁL ÔBÓna BÚ·Bz74eÈÈ‰ ¿«»∆ƒ≈«¿¿«∆∆»ƒ
,ÔÈÎecLa BzL‡Ï Ì„‡ ÔÈaL ÔÈ‡z‰ ÏÎa ÔÈOBÚƒ¿»«¿»ƒ∆≈»»¿ƒ¿¿ƒƒ

.Ì‰Ï ÔÈÓBc‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎ·e¿»«¿»ƒ«ƒ»∆

אין 69) מעכשיו בקנין שהרי עצמם, על היו מחמירים
חו"מ  (הגר"א ז הלכה למעלה רבינו שכתב כמו "אסמכתא",

נג). ס"ק רז ללא 70)סימן שהיא אחרי זו, והתחייבות
"סמיכות". משום בה אין שאליו 71)תנאי, מזה כלומר,

שכתב  כמו קנין, צריכה אינה שמחילה ואףֿעלֿפי התחייב,
שלא  תוקף, ליתר כן עשו - יא) הלכה (פ"ה למעלה רבינו
(לחםֿמשנה). היתול לשם התכוון כי לטעון יוכל

משום 72) אין האחר, הצד ביד הנמצא דבר במחילת והרי
ד). הלכה (למעלה היא,73)סמיכות שכוונתו כלומר,

מפורש, כך שאמר לא אבל מעכשיו, תהיה שההתחייבות
כי  קודמת, התחייבות בשום צורך היה לא אז שהרי
בזה  המסלק (לחםֿמשנה, סמיכות משום אין ב"מעכשיו"
ולצאת  "מעכשיו" מפורש שאמר אף או הכס"מ) קושיית את
מעכשיו. מועיל שלא הסוברים אלו של אף הדעות, כל את

גורם 74) שאחר המקרים, ובכל שב"שידוכין" אומרים, ויש
סימן  חושןֿמשפט (שו"ע לאסמכתא חשש אין לשני, הפסד

טז). סעיף רז,
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עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
חוזרת 1) שהיא והזמן ושיעורה האונאה דיני בו נתבארו

מקום. זה ובאי

.‡‰BwÏ B‡ ¯ÎBnÏ ¯eÒ‡2·Á ˙‡ ˙BB‰Ï;B¯ »«≈«∆¿∆¬≈
¯Ó‡pL3„iÓ ‰˜ B‡ E˙ÈÓÚÏ ¯kÓÓ e¯kÓ˙ ÈÎÂ : ∆∆¡«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»«¬ƒ∆»…ƒ«

eBz Ï‡ ,E˙ÈÓÚ4‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¬ƒ∆«¿««ƒ∆≈¿…
ÔB·M‰Ï ÔzpL ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡ - ‰OÚ˙5ÔÈ·e . «¬∆≈∆ƒ¿≈∆ƒ»¿ƒ»≈

‰ÈB‰ ‰Ê ¯ÎÓa LiL Ú„È ‡lL ÔÈa ,„ÈÊÓa ‰B‰L6 ∆»¿≈ƒ≈∆…»«∆≈¿∆∆∆»»
.ÌlLÏ ·iÁ -«»¿«≈

ãycew zegiyn zecewpã

"exiag z` zepedl dpewl e` xkenl xeq`"

לבטל  או ההוניה ולתבוע לחזור לו יהיה מתי "עד ובהמשך:
למטבעות: ובנוגע לקרובו" או לתגר שיראה כדי עד המקח,
שולחני  שם שאין ובכפרים ... לשולחני שיראה כדי עד ..."
שבת. סעודת צורך לקנות לשוק הולך שאז שבת" ערב עד
חיסרון  להיות יכול לפעמים האדם: בעבודת ועניינו
ועלול  לשמה" "לא של חשבונות מצד יהודי של בעבודתו
בעולם  עבודתו - זה בקניין יש שמא ספק אצלו להתעורר

הונאה. של ענין - וארץ" שמים "קונה את לפעול
חצות  אחר השישי באלף שבתות" ב"ערבי כשנמצאים הנה
אין  אזי שבת" סעודות צורך "לקנות למהר וצריכים היום
גם  שישנו ובפרט קיים. והמקח הונאה, של לעניין מקום
אהבת  של באופן העבודה - לקרובו" ש"יראה העניין
מקום  שאין בוודאי הרי יעזורו" רעהו את "איש ישראל

בשלימות. הקנין נגמר ולכן להונאה,
(d"nyz `x`e t"y zgiyn)

המוכר,2) ואחד הלוקח "אחד ושם: נא. בבאֿמציעא משנה
אונאה". להם שם.3)יש אמרו 4)ברייתא  זה ועל

הניית  "זו ה"ד): ג פרשה בהר (פ' כהנים" ב"תורת
ממון". האונאה,5)(=הונאת) את להשיב אפשר שהרי

של  לסוג זה "לאו" שייך זה, ובגלל העול, יתוקן כך  ומתוך
השלילי  שהמעשה "לאוין" כלומר לעשה", הניתק "לאו
חיובית, עשייה ע"י לתיקון ניתן ה"לאו" מזהיר שעליו
גזילה  מהלכות בפ"א וראה מלקות, בהם אין ולפיכך

א. הלכה נא.)6)ואבידה (שם, בגמרא לזה המקור
המוכר  את גם שניהם, את התורה הזהירה שלכן שם שביארו
אסור  למוכר שרק לחשוב היה שאפשר הלוקח, את וגם
בה  נתן כמה ש"יודע =) בדזבינתיה" ליה ש"קים להונות
לא. יודע, שאינו לוקח אבל רש"י), - עושה" הוא ובמזיד
ב"בל  ששניהם התורה, הדגישה הגמרא, מסיימת לכן,

אונאה. בדין שניהם - והשוגג המזיד כלומר תונו",

.·‰ÈB‰ ‡‰z ‰nÎÂ7˙e˙L ?·ÈL‰Ï ·iÁ ‰È‰ÈÂ8 ¿«»¿≈»»¿ƒ¿∆«»¿»ƒ¿
‰ÂLa9LÓÁa LL ‰ÂL ¯ÎnL È¯‰ ?„ˆÈk .10B‡ , ¿»∆≈«¬≈∆»«¿∆≈¿»≈

LLa Ú·L ‰ÂL11LLa LÓÁ ‰ÂL B‡ ,12‰ÂL B‡ , ¿∆∆«¿≈¿∆»≈¿≈¿∆
Á˜n‰ ‰˜Â ;‰ÈB‰ ‰Ê È¯‰ - Ú·La LL13·iÁÂ , ≈¿∆«¬≈∆»»¿ƒ¿∆«∆»¿«»

dlk d¯ÈÊÁ‰Ïe ‰ÈB‰‰ ˙‡ ÌlLÏ ‰p‡Ó‰14 «¿«∆¿«≈∆«»»¿«¬ƒ»À»
.‰p‡˙nÏ«ƒ¿«∆

ג:7) שם רבא של סיכום ומימרת מט: בבאֿמציעא משנה
ערך 9)ששית.8) של ששי חלק בדיוק, שתות כלומר

להלן. ראה שנתן, הסכום של ששי חלק או המקח,
וזה 10) המקח, של משויו בשתות המוכר נתאנה שאז

הדעות. לכל אך 11)מוסכם המוכר, נתאנה שוב שאז
שתות  כאן יש אבל המקח, לערך ביחס שתות כאן אין הפעם
רב  במחלוקת שנוי זה ודבר שנתן, הכסף לסכום ביחס
מפני  כשמואל, הרמב"ם והכריע שם). (ב"מ ושמואל
וגם  (מגידֿמשנה). לדבריו ראיה (שם) בגמרא שהביאו
ממונות  בדיני כשמואל שהלכה המקובל, לכלל בהתאם

מיימוניות). כאן 12)(הגהות אין ושוב הלוקח, נתאנה כאן
התמורה, לכסף ביחס שתות יש אבל למקח. ביחס שתות

הנ"ל. שמואל לחזור 13)וכדעת יכול אינו המתאנה ואף
כרבי  ולא נתן כרבי בחזרה, האונאה את לדרוש אלא בו,
של  הסיכום וכמימרת (נא), משנה כסתם ולא הנשיא, יהודה

משתות 14)רבא. שפחות שמכיון אומרים ולא כלומר,
את  אומרת זאת ההפרש, את רק שיחזיר מחילה, הוא
רסז, סימן (סמ"ע לשתות המשלימה האחרונה, הפרוטה

ד). ס"ק

.‚‰˙È‰15‰fÓ ˙BÁt ‰ÈB‰‰16‡e‰L ÏÎa17ÔB‚k , »¿»«»»»ƒ∆¿»∆¿
MÓÁa ¯Èc ÌÈML ‰ÂL ¯ÎnL‰Ëe¯Ùe ÌÈ18BÈ‡ - ∆»«¿∆ƒƒƒ»«¬ƒƒ¿»≈

ÌeÏk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ19Ïk‰ C¯c ˙e˙MÓ ˙BÁt ÏkL ; «»¿«¬ƒ¿∆»»ƒ¿∆∆«…
Ba ÏÁÓÏ20. ƒ¿…

נ:).15) (בבאֿמציעא רבא של הסיכום פחות 16)מימרת
המספרי,17)משתות. האחוז במובן שהוא כל כלומר,

גדול. הוא לעצמו כשהוא הסכום כי אף למקח, ביחס
דינר 18) שבעים "שוה רבינו: בדברי מגיה המגידֿמשנה

לשויו  ביחס לא שתות אונאה אין שבזה ופרוטה", בששים
האונאה  שהרי שנתן, הכסף לסכום ביחס ולא המקח של
ששים  שוה "מכר ואילו פרוטה. פחות דינרים עשרה היתה
לסכום  שביחס שלפנינו, הנוסח כפי ופרוטה", בחמשים דינר
את  לבטל אפשר שבזה משתות, יותר אונאה יש שנתן הכסף
שהוא  משתות פחות יש המקח של לשויו וביחס המקח,
אחד  מצד קצוות: שני כאן שישנם מכיון - מחילה בגדר
ממוצעת  בדרך ללכת יש מחילה, שני ומצד מקח ביטול
שתות  אונאה כאן יש כאילו אונאה" ומחזיר "קנה ולפסוק
ג, סעיף רכז סימן חו"מ בשו"ע וגם לחםֿמשנה), (עיין

המגידֿמשנה. כנוסחת יכול 19)העתיק אינו מיד ואף
דין  לאלתר שיש בו, שנתאנה הסכום את בחזרה  לדרוש
שתות  באונאת שגם ה, הלכה להלן וראה זו, באונאה מחילה
מכדי  יותר שהה אם להחזיר, חייב אינו משתות יותר או

לקרובו. או לתגר וממכר,20)שיראה מקח דרך הוא שכן
בצמצום, המקח דמי לכוון יכולים והמוכר הלוקח שאין
שהוא  אף במעות, או במקח שתות עד למחול העולם ו"דרך
הרא"ש. בשם (טור עליו" שתות שם שאין כל הרבה, עולה
לכתחילה  שגם אומרים ויש ב). ס"ק שם בסמ"ע הובא
שימצאו  העולם, תיקון מפני משתות בפחות להשתכר התירו
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שלז, מצוה סוף (חינוך מקום בכל מוכנים צרכיהם אדם בני
בזה). שנסתפקו ו סעיף שם חו"מ שו"ע ועיין

.„‰ÈB‰‰ ‰˙È‰21,‡e‰L ÏÎa ˙e˙M‰ ÏÚ ‰¯˙È »¿»«»»¿≈»««¿¿»∆
‰Ëe¯t ˙BÁt ÌÈMÓÁa ÌÈML ‰ÂL ¯ÎnL ÔB‚k22- ¿∆»«¿∆ƒƒ«¬ƒƒ»¿»

‰˜È ‡ÏÂ ıÙÁ‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ‰p‡˙n‰Â ,ÁwÓ ÏËa»≈∆»¿«ƒ¿«∆»¿«¬ƒ«≈∆¿…ƒ¿∆
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ B˙B‡ ‰p‡Ó‰ Ï·‡ ;ÏÏk23‰ˆ¯ Ì‡ , ¿»¬»«¿«∆≈»«¬…ƒ»»

Ïa˜Â ‰Ê24Á˜n‰ ÏËaL Èt ÏÚ Û‡Â .25ÔÈ‡ , ∆¿ƒ≈¿««ƒ∆»««∆»≈
‰p‡Ó‰26ÏÚ ¯˙È ‰ÈB‰‰ ‰È‰zL „Ú ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ «¿«∆«»¿«¬ƒ«∆ƒ¿∆«»»»≈«
‰Ëe¯t27ÔÈ‡L ,¯ÈÊÁÓ BÈ‡ - ‰ÂLa ‰Ëe¯Ù ‰˙È‰ . ¿»»¿»¿»¿»∆≈«¬ƒ∆≈

˙BËe¯ÙÏ ‰ÈB‰28. »»ƒ¿

נ:21) הכסף,22)בבאֿמציעא מצד ובין המקח מצד שבין
משתות. יותר אונאה כאן נא.23)יש בבאֿמציעא משנה

אומר  רצה העליונה, על ידו שנתאנה) =) עליו שהוטל "מי
באונאת  עוסקת זו שמשנה ואע"פ וכו'". מעותי לי תן לו
והערה  ב הלכה למעלה (ראה בזה כמותה הלכה ואין שתות,
יש  למתאנה שרק זה, עיקרון לגבי זו כמשנה הלכה - יב)
עלֿידי  להרויח יכול אינו המאנה אבל בו, לחזור זכות
הרי"ף  דעת וכן יג. הלכה להלן וראה שעשה, העבירה
פד. דף שם ועיין שם. חסדא רב דברי לפי פג: בבבאֿבתרא

לאו. אי ד"ה אם 24)בתוספות אבל האונאה. תובע ואינו
האונאה  לו יחזיר שהמוכר ותובע קיים יהא שהמקח רוצה
לפי  וכסףֿמשנה (מגידֿמשנה בו לחזור יכול המוכר גם -

ורבינו). הרי"ף יקבל 25)שיטת זה רצה "אם תימן: בכ"י
המונה  "אין ה' הלכה מתחילה ואח"כ המקח". שבטל אע"פ
אחרי  ניכר רווח יש וקושטא רומי בדפוסי וגם וכו'".
ובשו"ע  במגידֿמשנה נראה וכן המקח. שבטל המילים
מתחיל  המאנה" "אין מהמילים שהחל ה' סעיף רכז חו"מ
שייכים  המקח" שבטל "ואע"פ המילים וא"כ חדש. ענין

אונאה 26)למעלה. שאין נה.) (בבאֿמציעא כהנא כרב
שם. מהמשנה מוכח ושכן היא 27)לפרוטות, אם אפילו

אונאה, נחשב - וחצי פרוטה כגון מפרוטה יותר קצת רק
של  (שהן לפרוטות בכלל אונאה שאין מפרש רש"י אבל
ממטבעות  לפחותה אף כסף, של למטבעות אלא נחושת)
(בבאֿ מכסף שאינה למטבע לא אבל איסר, כגון הכסף

לפרוטות). אונאה אין ד"ה שם לשון 28)מציעא זהו
עולה  שלהן שההונאה הקניות לכל וכוונתה: (שם), הגמרא
במקום  "לפרוטות", הרבים: לשון ומכאן פרוטה,

"לפרוטה".

.‰È˙Ó „Ú29¯ÊÁÏ BÏ ‰È‰È30‰ÈB‰‰ Úa˙ÏÂ31B‡ «»«ƒ¿∆«¬…¿ƒ¿…««»»
?Á˜n‰ Ïh·Ï32È„k „Ú33‰‡¯iL34¯b˙Ï35B‡ ¿«≈«∆»«¿≈∆«¿∆¿«»

B·B¯˜Ï36¯˙BÈ ‰‰L Ì‡Â .37‰ÂL Á˜Ï elÙ‡ ,‰fÓ ƒ¿¿ƒ»»≈ƒ∆¬ƒ»«¿∆
¯ÊBÁ BÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó38. ≈»¿»«ƒ≈≈

מט:29) בבאֿמציעא כתוב:30)משנה (שם) במשנה
להחזיר), מותר מתי עד ד"ה (שם רש"י דייק ומזה "מותר",

כאן. אין שפרע" "מי בשו"ע 31)שאף הוא וכן בשתות.
ז). סעיף שם.32)(רכז בשו"ע וכ"ה משתות. ביתר

(33=) וזה "זה נ:) (שם רבא שפסק וכמו (שם). משנה
בכדי  מקח) וביטול אונאה כלומר, משתות, ויותר שתות

לקרובו". או לתגר המקח.34)שיראה סוחר 35)את
מקצוע. אלו.36)בעל בענינים על 37)הבקי "מחל שאז

שם). (רש"י "יותר 38)אונאתו" של באונאה חילוק שאין
טז). ס"ק רכז, (סמ"ע חצי או לשליש חומש בין משתות"
בכדי  האונאה היתה שאם ה, הלכה כז פרק להלן וראה

היא. מתנה אלא אונאה, בכלל זו אין טועה, הדעת שאין

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na39Á˜n‰ È¯‰L ,Á˜BÏa «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆¬≈«∆»
B„Èa40e‰‡¯Óe41¯ÎBn‰ Ï·‡ ;42‰ÈB‰a ¯ÊBÁ ¿»«¿≈¬»«≈≈¿»»

ÌÏBÚÏ43ÁwÓ Ïeh·a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,44BÈ‡L , ¿»¿≈»ƒ«¿ƒƒ»∆≈
¯ÎnL ‰Ê ÈÓc Ú„BÈ45¯kÓpL B˙BÓk ‰‡¯iL „Ú ≈«¿≈∆∆»««∆ƒ¿∆¿∆ƒ¿»

CÎÈÙÏ .˜eMa46BÈÓa ÔÈ‡L ¯·c Á˜n‰ ‰È‰ Ì‡ , «¿ƒ»ƒ»»«∆»»»∆≈¿ƒ
‰ÂL Blk ‡e‰Â ÈepL47ÔÈÏtÏt ÔB‚k ,48Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿À»∆¿ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆

¯ÚL ÏÚ Ï‡LiL È„k „Ú ‡l‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈≈∆»«¿≈∆ƒ¿««««
.„·Ïa ˜eMaL∆«ƒ¿«

עובדא,39) (נא.) ושם נחמן. רב של מימרא נ: בבאֿמציעא
למעשה. הלכה נחמן, רב כן הורה זה 40)שבה טעם

מסויימת. עובדא עם בקשר (שם) בגמרא הביאו
מקחו,41) את ולהראות למקום ממקום ללכת רגיל שהלוקח

האונאה. על לו מעירים כך תחת 42)ומתוך המקח שאין
בזמן.43)ידו. הסתייגות כל  שהורה 44)ללא בעבודא 

האונאה  היתה חוזר, לעולם שהמוכר נא.) (שם נחמן רב בה
ס"ק  רסז, סי' (הגר"א לחזור לו אמרו שהרי משתות, יותר

המקח.45)טז). של האמיתי הגיונית,46)שוויו מסקנא
הרמב  לו והסכים הקודם, מהדין הרמב"ם אך שהוציא "ן,

כל  ללא חוזר, תמיד שמוכר וסובר עליו חולק הרשב"א
(מגידֿמשנה). בשיעורין" תחלוק "שלא שהיא הסתייגות

הכלל.47) מן יוצא ללא אחיד, מחיר להם יש המין בני שכל
לחבירו.48) אחד פלפל בין הפרש כל שאין

.ÊÔÎÂ49Ú„B Ì‡50‰ÚhL Ú„ÈÂ ,B¯kÓÓk B„ÈÏ ‡aL ¿≈ƒ«∆»¿»¿ƒ¿»¿»«∆»»
.ÏÁÓ È¯‰L ,Úa˙ÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Ú·z ‡ÏÂ¿…»«≈»«¬…¿ƒ¿…«∆¬≈»«

הקודמת.49) ההלכה מן הגיונית מסקנא היא זו הלכה אף
ב).50) ס"ק שם (סמ"ע, גמור בבירור =

.ÁÌLk51ÏÚ Û‡ ,¯b˙Ï ‰ÈB‰ Ck ,ËBÈ„‰Ï ‰ÈB‰L ¿≈∆»»¿∆¿»»»¿«»««
Èt52È˜a ‡e‰L53‰Ó‰··e ˙B¯Ùa ‰ÈB‰L ÌLÎe .54, ƒ∆»ƒ¿≈∆»»¿≈ƒ¿≈»

˙BÚaËÓa ‰ÈB‰ ÔÈc LÈ Ck55. »≈ƒ»»¿«¿≈

יהודה.51) כרבי ולא כחכמים נא. בבאֿמציעא משנה
(שם),52) יהודה רבי שיטת את הברייתא מסבירה בזה

הונאה. לו אין שידע 53)שתגר לחשוב כן על היה ואפשר
עליה. וויתר האונאה, ולא 54)על כחכמים נו: שם משנה,

יהודה. דיני 55)כרבי שיש כשם [כלומר: נא: שם משנה,
אינה  משתות פחות היתה ש"אם ובבהמה, בפירות אונאה
לקרובו", או לתגר "שיראה מכדי יותר שהה ואם אונאה",

לחםֿמשנה]. ועיין במטבע. כן כמו חוזר, אינו

.ËÌÈ¯OÚa ·‰Ê ÏL ¯È„ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»ƒ»∆»»¿∆¿ƒ
dÙ¯ˆÂ ,ÛÒk ÏL ¯È„ ‰Úa¯‡Â56¯Èc ÌÈ¯OÚa57B‡ ¿«¿»»ƒ»∆∆∆¿≈¿»¿∆¿ƒƒ»

‰BÓLe ÌÈ¯OÚa58.‰ÈB‰‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¿∆¿ƒ¿»¬≈∆«¬ƒ∆«»»
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‰Ê ÏÚ ¯˙È ‰È‰59Ûe¯v‰ ÏËa -60Ô‡kÓ ˙BÁt .61- »»»≈«∆»≈«≈»ƒ»
‰ÏÈÁÓ62. ¿ƒ»

"צרף"),56) ד"ה (לקאהוט השלם' 'ערוך ועיין החליפה,
מס' ועיין בקטנות", גדולות מעות לחילוף "הושאל ושם:
וירושלמי  לדרכונות", שקלים "מצרפין מ"א) (פ"ב, שקלים
הכסף  (פ' וירושלמי סלע", "המצרף פ"ב): שני (מעשר

בירושלים". לצורפה אמר "חזקיה כמו 57)ה"ה): שזה
של  משויו שתות של אונאה כאן שיש בחמש", שש "שוה

המוכר. ונתאנה בשבע",58)המקח, שש "שוה כמו שזה
הלוקח. נתאנה שהפעם אלא מהמקח, שתות היינו,

שתות.59) על מקח.60)יתר ביטול פחות 61)כדין
נב.),62)משתות. נא: (שם במשנה שמעון רבי כדעת

י. הלכה להלן וראה

.ÈÔÎÂ63‰¯ÒÁ ÚÏq‰ ‰˙È‰ Ì‡64˙e˙L65eÈ‰Â , ¿≈ƒ»¿»«∆«¬≈»¿¿»
ÔÈ‡ÈˆBÓ66ÔÈÓa ÌÈÚÏq‰67Ï˜LÓa ‡ÏÂ68¯ÈÊÁÓ - ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»«¬ƒ

.‰ÈB‰‰«»»

נא:63) שם תמיד 64)משנה, היוצא מטבע "כי ממשקלה
הסלע  תהא כמה ד"ה שם (רש"י וחסר" (נשחק) שוחק הוא

שנתנו 65)חסרה). התנאים כשאר ולא שמעון, כרבי
רבא  השוה שבגמרא מכיון כמותו, והכריע אחרים. שיעורים
שהוא: הדברים, שאר דין עם מטבע דין הרי"ף) גירסת (לפי

וכו'.66)שתות. מוציאין היו זה מנין 67)שבמקום לפי
פרק  המשניות (פירוש משקלם על להקפיד בלי הסלעים

אף 68)הזהב). המטבעות, משקל על שמקפידין שבמקום
א. הלכה פט"ו להלן ראה חוזר, - שהיא כל בטעות

.‡È¯Èc‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ È˙Ó „Ú69?ÚÏq‰ B‡ «»««»¿«¬ƒ«ƒ»«∆«
ÌÈk¯ka70ÈÁÏLÏ ‰‡¯iL È„k „Ú -71ÌÈ¯Ùka ;72, «¿«ƒ«¿≈∆«¿∆¿À¿»ƒ«¿»ƒ

Ú „Ú ¯ÈÊÁ‰Ï BÏ LÈ - ÌL ÈeˆÓ ÈÁÏM‰ ÔÈ‡LÈ·¯ ∆≈«À¿»ƒ»»≈¿«¬ƒ««¿≈
˙B˙aL73‰ÈÓ„Â dB¯ÒÁÂ ÚÏq‰ ¯ÈkÓ ÔÈ‡L .74‡l‡ «»∆≈«ƒ«∆«¿∆¿»¿»∆»∆»

ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÈÁÏM‰75˙B·BË ÌÈ·‡ ,ÌÈ¯ÙÒ ¯ÎBÓÏ «À¿»ƒ¿«ƒ¿≈¿»ƒ¬»ƒ
Ì˙B‡ ‰‡¯iL „Ú ¯ÊÁÏ Á˜BlÏ LiL ,˙BiÏb¯Óe«¿»ƒ∆≈«≈««¬…«∆«¿∆»
Ïk‰ ÔÈ‡L ;Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰a ÌÈ‡È˜a‰ ÌÈ¯bzÏ««»ƒ«¿ƒƒ»∆¿»»∆≈∆≈«…

CÎÈÙÏ .el‡ ÌÈ¯·„a ÌÈ‡È˜a76¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,77 ¿ƒƒƒ¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ…»»«ƒ
‡aL B‡ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Á˜n‰ CÈÏB‰Â ,‰È„Ó d˙B‡a¿»¿ƒ»¿ƒ«∆»¿»«≈∆»
‰Ê È¯‰ - ‰ÚhL BÚÈ„B‰Â ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï È˜a‰«»ƒ¿««¿«¿À∆¿ƒ∆»»¬≈∆

¯ÊBÁ78. ≈

העתיק:69) והמגידֿמשנה למתאנה. להחזיר חייב המאנה
ה"ה), למעלה רבינו שכתב (כמו להחזיר" לו יש מתי "עד

במתאנה. נב.70)והמדובר שם האיש 71)משנה,
זו. בהלכה מיד והטעם מטבעות. להחליף שמקצועו

כרכים 72) בין הבדל אין ממטבע) (חוץ הדברים בשאר
מומחים  מצויים מקום שבכל ה), הלכה (למעלה לכפרים
נב: (שם מהשולחנים חוץ מומחים אין במטבע אבל לדבר,

רבא). לשוק 73)לדעת לבוא הכפריים של דרכם שאז
דסלקין  ד"ה (רש"י שבת סעודת צרכי לקנות שם) (גמרא
השולחנים. עם להפגש הזדמנות להם יש ואז לשוקא),

בדמים.74) האמיתי שוויה הרמב"ם 75)כמה הוציא זה

יחסי, דבר הוא שהתאריך התברר, ממנה הקודמת, מההלכה
לדבר. מומחה אצל הבירור באפשרות תלוי גם 76)והכל

הקודם. מהעיקרון מסקנה בטיב 77)זה ובקי שמכיר אדם
המסוים. בו 78)המקח לחזור המתאנה יכול כלומר,

מהמקח.

.·Èd¯ÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ,B¯·ÁÏ ‰¯ÒÁ ÚÏÒ Ô˙Bp‰79, «≈∆«¬≈»«¬≈ƒ»»«ƒ»
L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï elÙ‡80d¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ -81. ¬ƒ¿««¿≈»»…∆¬≈∆«¬ƒ»

BÈ‡ - ˜Ác‰ È„È ÏÚ d‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿»¿ƒ»«¿≈«¿»≈
ÏBÎÈ82d¯ÈÊÁ‰Ï83dÏa˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï84 »¿«¬ƒ»¿««¿«∆»ƒ≈ƒ¿»

.˙e„ÈÒÁ ˙cÓa epnÓƒ∆¿ƒ«¬ƒ

לו.79) שהחליפה היא שזו המטבע, [אףֿעלֿפי 80)את
זו, ממשנה זה דין מקור אין - (נב.) המשנה לשון הוא שכן
אינה  בחזרה לקבל זו שחובה זה, על אמרו בגמרא שהרי
דברי  מקור אבל - להלן) (ראה חסידות מידת מצד אלא
לי  "התקדשי שם: שאמרו ח. בקידושין מהסוגיא רבינו
הרי  - רע דינר מקודשת. אינה - נחושת של ונמצא זו, במנה
היכי  רע, דינר "האי הגמרא: ומקשה ויחליף". מקודשת, זו
של  דינר היינו בהוצאה), כלל יוצא (אינו נפיק דלא אי דמי,
שאם  הרי הדחק". עלֿידי דנפיק כגון פפא, רב אמר נחושת.
במקח, מום כמוצא ודינו מקח, זה אין כלל, יוצא אינו
חכמים  אמרו שלא ה"ג, פט"ו להלן לעולם, בו שחוזר
במומים  ולא באונאה אלא לקרובו או לתגר שיראה שיעור
באבןֿהאזל]. וראה האי). רב בשם שם (מגידֿמשנה

מעותיו.81) את בחזרה ומקבל לשולחני, הלוקח
מעותיו.83)הלוקח.82) את בחזרה ולתבוע
"אם 84) נב.): (שם משנה בחזרה. לקבלה המחליף שהסכים

הימנו, מקבלה חודש עשר שנים לאחר אפילו מכירה, היה
וביארו  רעה". נפש אלא שאינו - תרעומת אלא עליו לו ואין
אם  ולפיכך חסידות, במדת הימנו שמקבלה (שם): בגמרא
מפורש  ושם תרעומת. אלא עליו לו אין הימנו, מקבלה אינו
(שיוצאה  להו" דסגי הוא מילי "והני הסוגיא: בסוף
מילי, "והני סופרים): (בדקדוקי אחד ובכתבֿיד בהוצאה).

ברי"ף. הוא וכן הדחק" עלֿידי דנפיק

.‚ÈLÓÁa Úa¯‡ ‰ÂL B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰85È¯‰L , «≈«¬≈¿∆«¿«¿»≈∆¬≈
n‰Á˜86˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,e¯‡aL BÓk ÏËa87˙B‡¯‰Ï «∆»»≈¿∆≈«¿¿…ƒ¿ƒ¿«¿

Á˜BÏ - Ú·La „ÓÚÂ ¯˜e‰L „Ú B·B¯˜Ï B‡ ¯b˙Ï¿«»ƒ¿«∆«¿»«¿∆«≈«
¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L ;¯ÎBn‰ ‡ÏÂ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…¿…«≈∆¬≈«≈«≈

¯ÎBnÏ88,¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ˙ÈÈ‰ ‡Ï È˙ÈB‰ ‡Ï el‡ : «≈ƒ…ƒ«ƒ…»ƒ»»«¬…
‡ËBÁ‰ ‰È‰È C‡È‰ !?¯ÊÁz È˙ÈB‰L ‰zÚÂ¿«»∆ƒ«ƒ«¬…≈«ƒ¿∆«≈

?¯kO89 ƒ¿»

משתות.85) יותר אונאה יש "שהמקח".86)שאז כלומר:
ח. הלכה פי"ז להלן האחרון 87)וראה התאריך הוא שזה

ה). הלכה (למעלה הלוקח חזרת חסדא 88)של רב מימרת
בשתות  שיש לשיטתו - שתות באונאת פגֿפד) (בבאֿבתרא
שיש  משתות ביותר לשיטתנו והואֿהדין מקח. ביטול משום

שם). (הרי"ף מקח ביטול משום אף 89)בו ולפיכך,
את  לבטל יכול הוא אין נתאנה, שהמוכר יוצא שעכשיו
הוא  שאין המאנה, נתאנה לא אם וכלֿשכן זה, בגלל המקח

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



קכט dxikn zekld - oipw xtq - 'aÎxc` 'c ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(למעלה  אונאתו תובע אינו שהמתאנה זמן כל לחזור יכול
ד). הלכה

.„ÈÔÎÂ90Úa¯‡a LÓÁ ‰ÂL ¯ÎnL ¯ÎBÓ91ÏÊÂ , ¿≈≈∆»«¿∆»≈¿«¿«¿»
LÏLa „ÓÚÂ92Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ¯ÎBÓ -93;Á˜BÏ ‡ÏÂ , ¿»«¿»≈»«¬…¿…≈«

È˙ÈB‰L ÈtÓ ‡Ï :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L∆¬≈≈«≈«≈«…ƒ¿≈∆ƒ«ƒ
.Ea ¯ÊÁz«¬…¿

שם.90) זה המוכר.91)גם לרעת משתות יותר שזה
שהתאנה.92) הוא שהלוקחֿהמאנה, יוצא כאן 93)שאז

לחזרתו  בזמן הגבלה כל אין במוכר שהרי תאריך, הזכיר לא
ו). הלכה (למעלה

.ÂËLLa LÓÁ ‰ÂL ¯ÎBn‰94˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , «≈¿∆»≈¿≈¿…ƒ¿ƒ
‰BÓLa „ÓÚÂ ¯˜e‰L „Ú B˙B‡¯‰Ï95¯ÎBn‰ È¯‰ - ¿«¿«∆«¿»«ƒ¿∆¬≈«≈

¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ96‰ÈB‰ ÏL ˙Á‡‰97‰˜ È¯‰L ; «»¿«¬ƒ»««∆»»∆¬≈ƒ¿»
Á˜n‰98Á˜BÏ ˙eL¯a ¯È˜B‰LÎe ,¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ «∆»¿«»¿«¬ƒ¿∆ƒƒ¿≈«

e„ÓÚÂ eÏÊe‰Â ,LÓÁa LL ‰ÂL ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .¯È˜B‰ƒ¿≈ƒ»«¿∆≈¿»≈¿¿¿»¿
ÏL ˙Á‡ ÚÏÒ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Á˜Bl‰ È¯‰ - LÏL ÏÚ«»¬≈«≈««»¿«¬ƒ∆«««∆
.ÏÊe‰ Á˜Bl‰ ˙eL¯·e ,Á˜n‰ ‰˜ È¯‰L ;‰ÈB‰»»∆¬≈ƒ¿»«∆»ƒ¿«≈«»

ב).94) הלכה (למעלה שתות של אונאה יש שאז
האחרון 95) שזה אלא חסדא, רב במימרת הנושא שזהו

לזה  ובהתאם שתות, באונאת אף מקח ביטול דין שיש סובר
ויוצא  במחיר, שינוי שבא זה במקרה שאף קובע, הוא
המתאנה  רק זאת בכל כביכול, מתאנה להיות חזר שהמאנה
מקח, ביטול כל כדין המאנה, ולא בו לחזור יכול (הראשון)
לשיטתנו, וכלֿשכן נשכר, חוטא יהא שלא האמור: ומטעם
המאנה  לא מהם, אחד ואין קיים, המקח שתות שבאונאת
הזכות  למתאנה יש שוודאי - בו לחזור יכול המתאנה, ולא
רבינו  שכתב בנימוק צורך ואין אונאתו. חזרת את לתבוע

נשכר". חוטא יהא "שלא - יוצא 96)למעלה שעכשיו אף
כלל. הלוקח התאנה את 97)שלא המהווה האחת את

בעבורו. שנתן הכסף וסכום המקח של שוויו שבין ההפרש
ב).98) הלכה (למעלה קיים המקח נשאר בשתות שהרי

á"ôùú'ä 'á-øãà 'ã éðù íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שאין 1) והדברים אונאה בהם שאין הצדדין נתבארו

זה. אחר והנמשך אונאה, במכירתן

.‡ÛÈÏÁn‰2elÙ‡ ,‰Ó‰·a ‰Ó‰a B‡ ÌÈÏÎa ÌÈÏk ««¬ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿≈»¬ƒ
‰fL ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ÒeÒa ‰ÏË B‡ ÌÈÈ¯ÈLa ËÁÓ««¿ƒ»ƒ»∆¿≈»»∆∆

¯˙BÈ ËÁna ‰ˆB¯˙B¯t ÛÈÏÁn‰ Ï·‡ .ÌÈÈ¯ÈM‰ ÔÓ ∆«««≈ƒ«ƒ»ƒ¬»««¬ƒ≈
˙B¯Ùa3eÓML ÔÈa ‰¯ÈÎn‰ Ì„˜ Ì˙B‡ eÓML ÔÈa , ¿≈≈∆»»…∆«¿ƒ»≈∆»

.‰ÈB‰ Ô‰Ï LÈ - ‰¯ÈÎÓ ¯Á‡ Ì˙B‡»««¿ƒ»≈»∆»»

אמר 2) שאם הונא רב בשם אבא רב אמר מז. מציעא בבבא
כחליפין  שהוא לפי אונאה, עליו לו אין - באלו" לי "מכור לו
ולפיכך  לי" "מכור שאמר מפני אלא עליו נחלק לא רבה ואף

הלכה ד פרק שם ובירושלמי כמכירה. אמר דינו אמרו: א
ציבור  הא בשור, חמור או בפרה שור אלא שנו לא יוחנן רבי

לעניין  רבינו ומפרשה קנה". לא [פירות] בציבור [פירות]
ראב"ד. ועיין א 3)אונאה, הלכה ה פרק למעלה ראה

בפירות. גם ישנם בשווה", "שווה של שחליפין

.·ÌÈÓ„a Á˜Bl‰4‰¯ÒÎ‡5˙BÚnÓ ÔÙÁL ÔB‚k ,6 «≈«¿»ƒ«¿¿»¿∆»«ƒ»
el‡a E˙¯t ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â7‰BwL Èt ÏÚ Û‡ -8 ¿»«¿…ƒ»»¿¿≈««ƒ∆∆

ÔÈÙÈÏÁa9e¯‡aL BÓk ,‰‡B‰ ¯ÈÊÁÓe ‰˜ ,10‡e‰Â . «¬ƒƒ»»«¬ƒ»»¿∆≈«¿¿
‰¯ÒÎ‡ ˙B¯t Á˜BÏÏ ÔÈc‰11,ÌÈzLa B‡ ÚÏÒa «ƒ¿≈«≈«¿¿»¿∆«ƒ¿«ƒ

Ïk ¯ÎnL ˙Èa‰ ÏÚa .‰‡B‡ ¯ÈÊÁÓe ‰wLÈ ∆»»«¬ƒ»»««««ƒ∆»«¿≈
BLÈÓLz12BÏ ea¯‰ ‡Ï ÈÏel‡L ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - «¿ƒ≈»»∆ƒ≈…ƒ¿

ÌÈÓc‰13.BLÈÓL˙ ÈÏk BÏ ¯ÎBÓ ‰È‰ ‡Ï «»ƒ…»»≈¿≈«¿ƒ

אבא 4) כרב ולא הונא רב בשם כרבה (שם), מציעא בבא
הרי"ף. וכהכרעת הונא, רב מניין 5)בשם מידה, ללא

הלכה  כא פרק ולהלן ג. הלכה ה פרק למעלה וראה ומשקל;
ב. והערה הבחנה 6)א ללא מעות חפניו מלוא שלקח
מספרם. מכירה,7)כמה של זה בלשון אמר אם דווקא

כמו  אונאה דין בו אין חליפין של בלשון אמר אם אבל
משנה). (כסף זה 8)בחליפין דין הרמב"ם כבר והזכיר

הפרק  נושא שזה הקניין, לעניין שם אבל ח), (פרק לעיל
אונאה. שלפנינו: לעניין וכאן לא 9)שלעיל, כלומר,

מעין  אלא חליפין, עושה מטבע אין כי ממש בחליפין
תיקן: משנה והלחם - המעות כמות על הקפיד שלא חליפין
שעקרו  פי, על שאף הסיקו, (שם) ובגמרא "כחליפין".
היא  זו קנייה שצורת מכיוון - במטלטלין כסף קניין חכמים
הוא  כלל כי חכמים, בה גזרו לא ושוב שכיחה, בלתי
דברים  אלא כוללות אינן ותקנותיהם חכמים שגזירות

נ  וכן ג)שכיחים. הלכה ה (פרק למעלה רבינו בדברי ראה
הנ"ל. ומהטעם כסף מדין אלא חליפין מטעם קניינו שאין

הקודם.10) בפרק הרמב"ם שביאר אונאה דיני לפי
הוא 11) הכסף ששם אלא הקודמת, מההלכה נלמד

הוא  הכסף להיפך: וכאן מסויים, והחפץ - "אכסרה"
מסויים. אינו והחפץ שתיים, או סלע ודווקא 12)מסויים:

"בעל  אצל אף לסחורה העומדים כלים אבל תשמישו כלי
אונאה. דין יש (שם).13)הבית" בגמרא מובא זה טעם

זה: על מוסיף בו ורש"י שיש אני יודע כמפרש: ליה "והוה
בשם  (שם אונאה" עלי לך שאין מנת על אבל אונאה, דין
אם  אבל הלוקח, נתאנה אם ודווקא אחאי). דרב שאילתות
אונאה  דין בו ויש המוכרים כשאר הוא הרי המוכר, נתאנה

משנה). (כסף

.‚- ‰ÈB‡ ÈÏÚ EÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿»∆≈¿»«»»
Ì˙Òa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÈB‰ ÂÈÏÚ BÏ LÈ14; ≈»»»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»«

ÏÁÓiL È„k Ba LÈ ‰ÈB‰ ‰nk Ú„BÈ ÔÈ‡L15ÔÈ‡Â . ∆≈≈««»»»≈¿≈∆ƒ¿«¿≈
‰ÈB‰ Ba ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ16; »ƒ«ƒ»««¿»∆≈»»

Ba LÈ È¯‰L17L¯ÙÓa Ï·‡ .18ÏkL ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ∆¬≈≈¬»ƒ¿»≈≈»»∆»
Ìi˜ - ÔBÓÓaL È‡z19. ¿«∆¿»«»

עם 14) רב שיטת השוואת מתוך (שם) רבא העלה זה חילוק
אחת. ברייתא בו 15)תוכן שאין שסבור פירש שם [רש"י

טז) הלכה יא (פרק למעלה לשיטתו רבינו אבל כלל. אונאה
וקצוב  ידוע דבר אלא במתנה לתת או להתחייב אפשר שאי
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ועיין  ידוע. שאינו דבר למחול אפשר שאי הדין והוא -
ז]. סעיף רלב סימן משפט חושן שלא 16)שולחןֿערוך

זה  ולביטוי בו", "שאין אלא עלי", לך "אין בלשון: אמר
הקודם. מזה הפוכה לא 17)משמעות זה ביטוי כלומר,

משום  בו יש להיפך אלא האונאה, מחילת מכיל שאינו רק
המתחיל  דיבור (רש"י אונאה בו יהיה שלא התביעה הדגשת
רק  יש אם רש"י, שמציין כפי כך, ומתוך אונאה), בו שאין
מפורש  הותנה שהרי - טעות מקח זה הרי שהיא, כל אונאה

בו. לחזור יכול והמתאנה - אונאה העדר שמתנה 18)על
ד. בהלכה כדלהלן האונאה, כמות את כרבי 19)במפורש

(שם). למחילה ניתן שממון מפני שם. מציעא בבבא יהודה

.„„ˆÈk20È‡L ‰Ê ıÙÁ :Á˜BÏÏ ¯Ó‡L ¯ÎBÓ ? ≈«≈∆»«¿≈«≈∆∆∆¬ƒ
ÏÚ ,‰Ó ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡L È‡ Ú„BÈ ,ÌÈ˙‡Óa Ô˙B≈¿»«ƒ≈«¬ƒ∆≈»∆∆»»∆«
ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰ÈB‰ EÏ ÔÈ‡L ˙Ó¿»∆≈¿»»¬ƒ≈»≈»»
È‡L ‰Ê ıÙÁ :¯ÎBÓÏ ¯Ó‡L Á˜BÏ ÔÎÂ .‰ÈB‰»»¿≈≈«∆»«¿≈≈∆∆∆¬ƒ
˙Ó ÏÚ ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂML È‡ Ú„BÈ ,‰Óa EnÓ Á˜BÏ≈«ƒ¿¿»∆≈«¬ƒ∆»∆»«ƒ«¿»
ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - EnÓ Á˜BÏ È‡ ‰ÈB‰ ÈÏÚ EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»«»»¬ƒ≈«ƒ¿≈»»

.‰ÈB‰»»

בבבא 20) המצוטטת הברייתא לשון הוא ההמשך כל
שם. מציעא

.‰.‰ÈB‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - ‰eÓ‡a Ô˙Bp‰Â ‡OBp‰«≈¿«≈∆¡»≈»»»»
È‡ CÎÂ Ck ,ÂÈzÁ˜Ï CÎÂ CÎa ‰Ê ıÙÁ ?„ˆÈk≈«≈∆∆¿»¿»¿«¿ƒ»¿»¬ƒ

Ba ¯kzOÓ21‰ÈB‰ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ -22. ƒ¿«≈≈»»»»

שאמר.21) בסכום קנה שבאמת למציאות מתאימים ודבריו
של 22) האמיתי שוויו על ראשונה משעה סמך שלא לפי

משנה). (מגיד זה שקנה המחיר על אלא - החפץ

.ÂB‡ ÌÈa¯ ÌÈÏk Á˜Ï Ì‡ ,‰eÓ‡a Ô˙Bp‰Â ‡OBp‰Â¿«≈¿«≈∆¡»ƒ»«≈ƒ«ƒ
„Á‡ ¯kÓÓa ÌÈ„‚a23·LÁÈ ‡Ï -24Ú¯‰ ˙‡ ¿»ƒ¿ƒ¿»∆»…«¿…∆»«

‰eÓ‡a25‰ÂLa ‰Ùi‰ ˙‡Â26‰Ê ‡l‡ ,‰eÓ‡a ‰ÊÂ27 ∆¡»¿∆«»∆¿»∆∆»∆»∆∆¡»
ÔÈÂLa ‰ÊÂ ‰Ê B‡28˙BÏÚ‰Ï BÏ LÈÂ .29Á˜n‰ ÏÚ ∆»∆¿»¿»¿≈¿«¬««∆»

Ûzk‰ ¯ÎO30¯nÁ‰ ¯ÎOe ,31˜ct ¯ÎOe ,32Ï·‡ ; ¿«««»¿«««»¿«À¿»¬»
ÏÚBÙk ‡e‰L ÈtÓ ,BÓˆÚ ¯ÎO33ÛÈÒBÓ BÈ‡ -34 ¿««¿ƒ¿≈∆¿≈≈ƒ

L¯ÙÓ ‡l‡ ,Á˜n‰ ÏÚ B˙B‡35CÎÂ Ck :BÏ ¯ÓB‡Â ««∆»∆»¿»≈¿≈»»»
.¯kzOÓ È‡¬ƒƒ¿«≈

של 23) מסויים סך אחת בבת שקנה היינו אחת, בקנייה
ששווים  רעים, ובהם יותר, ששווים יפים, בהם חפצים,
בעד  הממוצע, המחיר את לתת הסכים והלוקח פחות,
חמישה  דברים, עשרה שקנה כגון, בשווה, והרעים הטובים
רעים  מהם וחמישה אחד, כל וחצי דינר ושווים יפים מהם
בממוצע  לתת מסכים והלוקח דינר חצי אחד כל ושווים
דיבור  שם התוספות והביאו הר"ח, (פירוש חפץ לכל דינר

יחשב). לא לחשוב.24)המתחיל יכול המוכר אין
היינו 25) - הממוצע את הרעים בשביל שישלם כלומר,

פחות. שווים שהם למרות ידרוש 26)דינר, היפים ובעד
וחצי. דינר היינו הממוצע, ולא האמיתי מחירם כפי

הסכים 27) לא שהרי לכולם, ממוצע מחיר שישלם היינו,

שגם  מנת על אלא הרעים בשביל המחיר על להעלות
זה. ממוצע במחיר לו ימכור ממוצע 28)הטובים מחיר
בשווה. והרעות הטובות היחידות, זה,29)לכל ריווח על

והלוקח  להרוויח, רוצה שאותו באמונה קבע שהמוכר
דלקמן. ההוצאות את להוסיף עוד המוכר יכול לו, הסכים

בכתפו.30) הסחורה את שנשא החמור,31)הסבל בעל
חמורו. על הסחורה את שאליו 32)שהעביר המלון,

סחורתו. את העבירו בעת המוכר טירחתו 33)נזדקק שכר
שכר 34)כפועל. גם ההוצאות במסגרת להכניס יכול אינו
את 35)טרחתו. גם כולל עליו, מתנה שהוא והשכר

יחשב). לא המתחיל דיבור (שם תוספות ועיין טירחתו.

.ÊÌ"ekÚ‰36‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡37˙‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ; »«≈»»∆∆¡«ƒ∆
ÂÈÁ‡38‰B‰L Ì"ekÚÂ .39‰ÈB‰ ¯ÈÊÁÓ - Ï‡¯OÈ ˙‡ »ƒ¿«∆»∆ƒ¿»≈«¬ƒ»»

elL ÔÈÈca40Ï‡¯OiÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï ;41. «ƒƒ∆»…ƒ¿∆∆»ƒƒ¿»≈

יג:36) האונאה 37)בכורות את לתבוע יכול אינו
אותו. שהונה ישראל.38)מישראל, של אחיו אינו וגוי
ח. הלכה להלן מפורש 39)וראה שם, בכורות בגמרא

היה  אם גוי, אצל שקנה ממקחו בו לחזור יכול שישראל
משנה). (מגיד לאונאה הדין והוא טעות לפי 40)מקח

לישראל. ישראל בין אונאה מישראל 41)דיני שישראל
אונאה. לתבוע יכול

.ÁÌÈ¯·„ el‡42‰ÈB‰ Ì‰Ï ÔÈ‡L43˙BÚ˜¯w‰ :44, ≈¿»ƒ∆≈»∆»»««¿»
˙B¯ËM‰Â ,ÌÈ„·Ú‰Â45˙BLc˜‰‰Â ,46¯ÎÓ elÙ‡ . ¿»¬»ƒ¿«¿»¿«∆¿≈¬ƒ»«

ÛÏ‡ ‰ÂL¯È„a47Ô‰a ÔÈ‡ - ÛÏ‡a ¯È„ ‰ÂL B‡ ¿∆∆∆¿ƒ»¿∆ƒ»¿∆∆≈»∆
‰˜p‰ ¯·c - E˙ÈÓÚ „iÓ ‰˜ B‡ :¯Ó‡pL .‰ÈB‰»»∆∆¡«»…ƒ«¬ƒ∆»»«ƒ¿∆

„ÈÏ „iÓ48eLw‰L ,ÌÈ„·Ú e‡ˆÈÂ ;˙BÚ˜¯w‰ e‡ˆÈ . ƒ»¿»»¿««¿»¿»¿¬»ƒ∆À¿
˙BÚ˜¯˜Ï49˙B¯ËL e‡ˆÈÂ ;50‡l‡ Èe˜ ÔÙeb ÔÈ‡L , ¿«¿»¿»¿¿»∆≈»»∆»

Ô‰aL ‰È‡¯Ï51Lc˜‰ ‡ÏÂ - 'E˙ÈÓÚ' ;52. ƒ¿»»∆»∆¬ƒ∆¿…∆¿≈

נו.42) מציעא בבבא יכול 43)משנה אינו שהמאנה
האונאה. את בחזרה הסדר:44)לתבוע שם, במשנה

תוספות  (ועיין וההקדשות" והקרקעות והשטרות "העבדים
שם): (בדקדוקיֿסופרים כי"ר [ובגמרא שם). טוב יום
סדר  לפי וזהו וכו'" והעבדים והקרקעות "השטרות
קרקעות  ולא "מיד שטר", ולא "ממכר מהפסוק: הלימודים

הקדש"]. ולא "עמיתך השטר 45)ועבדים", את שמכר
בו. הכלול החוב את בו מכר 46)לגבות הגזבר אם כגון,

שהקדישו  קרבן שמכר פרטי אדם אפילו או הקדש נכסי
מום. בו ונפל (שם 47)להקריב יוחנן כרבי ולא אמי כרבי

אין  מקח ביטול אף אלא להם, אין אונאה דין רק שלא נז.).
דינר ב  של כזה מופרז ביחס היא האונאה אם ואפילו הם,

אונאה  דין שיש הירושלמי כדעת ולא - דינר ואלף אחד
במאתיים. מנה שווה מכר אם נכסים 48)בקרקעות

מטלטלין. והיינו ליד, מיד בהם 49)העוברים שנאמר
אחוזה", לרשת - אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא

שם). (רש"י אחוזה שדה זאת 50)כלומר, למדו בגמרא
הזכירו. לא ורבינו "ממכר". בתורה: לעדות 51)מהביטוי

לגבות. חוב שיש הקדש 52)ולהוכחה, מיעטו בגמרא
שדין  כורחנו על כן, ואם הקדש". ולא "אחיו - מ"אחיו"
יג:), בבכורות (ראה גוי ולא עמיתך - מעמיתך נלמד הגוי
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ז  הלכה למעלה ראה הנ"ל. הדרשות את הפך רבינו ואילו
משנה). (לחם

.ËBÓˆÚ ÈÒÎ ¯ÎBÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈«¿¬»
‰ÚhL ÁÈÏM‰54‡e‰L ÏÎa55ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa , «»ƒ«∆»»¿»∆≈¿ƒ«¿¿ƒ≈

¯ÊBÁ - ˙BÚ˜¯˜a56ÈÏ ‰‡¯Â .57ÔÈc‰ ÔkL , ¿«¿»≈¿ƒ¿∆ƒ∆≈«ƒ
ÒBtB¯ËBt‡a58ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ,‡e‰L ÏÎa ‰ÚhL ¿«¿∆»»¿»∆≈¿ƒ«¿¿ƒ

¯ÊBÁ - ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa59ÔÈc ˙È·Ï ‰ÓB„ BÈ‡Â .60, ≈¿«¿»≈¿≈∆¿≈ƒ
„ÈÁÈ ‡e‰L ÈtÓ61. ƒ¿≈∆»ƒ

שליח.53) ידי על הכוונה 54)ולא המפרשים רוב לדעת
משנה). (מגיד דין בית לשליח פחות 55)גם אפילו

הסיקו: ששם ק. בכתובות הסוגייה מתוך מובן כך משתות,
אפילו  שמכרה כאלמנה כלומר, כאלמנה", דינו "שליח
משתות. פחות וזהו בטל", מכרה במנה, ודינר מנה "שווה

לעוותי"56) ולא שדרתיך "לתיקוני לטעון: יכול שהמשלח
השליחות. ובטלה לקלקל), ולא שלחתיך (לתקן

עצמו.57) על 58)סברת לפקח הדין בית פי על ממונה
"אפוטרו" מסביר: מקומות) (בכמה רש"י יתומים; נכסי
היתומים. - הבנים אבי היינו, בן, - ו"פוס" "אב", בלטינית:

שליח 59) גם הוא שלמעלה ש"השליח" המפרשים לדעת
לפי  ואף כשליח. דינו שאפוטרופוס הוא פשוט ביתֿדין,
דין  בית שליח אבל שליח, לסתם הכוונה ששם הפירוש,
מסתם  יפה כוחו אין שאפוטרופוס לומר צריך דין כבית דינו
ידי  על נשלח דין בית ששליח מפני משנה), (מגיד שליח
לא  האפוטרופוס ואילו זו, למכירה מיוחד באופן הדין בית
אבל  היתומים נכסי על לפקח אלא הדין בית ידי על נשלח
(לחם  זו" "מכירה למטרת מיוחד באופן ידו מלאו לא

מחילה 60)משנה). זו הרי משתות, בפחות טעו שאם
י). הלכה (כתובות 61)(להלן בגמרא נימקו זו בטענה

שליח. לבין דין בית בין השוני את שם)

.È˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,eÚËÂ ÌÈÓB˙È ÈÒÎ e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿«¿»
˙e˙MÓ ˙BÁÙa eÚË Ì‡ :ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa62BÊ È¯‰ - ≈¿ƒ«¿¿ƒƒ»¿»ƒ¿¬≈

Ì‡Â .Á˜n‰ ÏËa - ˙ezLa eÚË ;ËBÈ„‰k ,‰ÏÈÁÓ¿ƒ»¿∆¿»ƒ¿»≈«∆»¿ƒ
‰ÈB‰‰ e¯ÈÊÁÈÂ ¯kÓn‰ Ïh·Ï ‡lL eˆ¯63- »∆…¿«≈«ƒ¿»¿«¬ƒ«»»

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;ÔÈ¯ÈÊÁÓ64Ô‰Ó ¯eÓÁ65. «¬ƒƒ…ƒ¿∆…«∆¿»≈∆

שבפחות 62) משמע "שתות", הזכירו: במשנה שהרי
אדם. בני כשאר דינם להם 63)משתות שתוחזר יפעלו,

להלן  משנה (לחם מהלוקח ההונייה יתבעו כלומר האונאה,
יא). ובטל 64)הלכה משתות יותר שהאונאה פי על שאף

המאנה  אין המקח, את לקיים המתאנה רצה אם - המקח
ד. הלכה יב פרק למעלה רבינו שכתב כמו לעכב, יכול

למעלה 65) וראה תקנתם, על חכמים ששקדו יתומים מדין
ג. הלכה ט פרק

.‡Èe¯ÎnL ÔÈc ˙ÈaL ,ÈÏ ‰‡¯ÌÈ„·Ú B‡ Ú˜¯˜66 ƒ¿∆ƒ∆≈ƒ∆»¿«¿«¬»ƒ
ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL ÌÈÓB˙È ÏL67ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡ - ∆¿ƒ¿∆»∆¿»«ƒ≈«≈«»

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;Ô‰a ¯ÊÁÏ68ÁkÓ ¯eÓÁ «¬…»∆…ƒ¿∆…«∆¿»ƒ…«
ÌÈÓB˙È‰69ÒBtB¯ËBt‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ .70Ú˜¯˜ ¯ÎnL «¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿∆»««¿«

ÔÈ„k ,‰ÈB‰a ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ„·ÚÂ«¬»ƒ∆≈«≈«»«¬…¿»»¿ƒ
.ËBÈ„‰‰«∆¿

במטלטלין 66) ואילו מקח. וביטול אונאה דיני בהם שאין
כן. הדין נתאנה.67)אין יכול 68)שהלוקח שאינו

ח). הלכה (למעלה ועבדים קרקעות באונאת לחזור
סובר,69) והראב"ד כדלעיל. תקנתם על חכמים ששקדו

הוא  לוקחים. כשאר שלא בו, לחזור יכול הלוקח שאף
יכולים  הצדדים ששני מפורש שהזכירה המשנה על מסתמך
האחרון  במקרה - שתות" הותירו או שתות "פחתו לחזור:
במשנה  שהכוונה פירשו, ובגמרא לחזור, מעוניין הלוקח רק
יכולים  הלוקח וגם ביתֿהדין גם ששניהם: הרי לקרקע,
שקונה  מי שסתם מפני זו, הלכה מנמק גם והוא בהם, לחזור
מושלמת  בצורה נעשה שהקניין עליהם סומך ביתֿדין פי על
שהיא, קטנה אונאה שום על לוותר בדעתו ואין פגם ללא
הרמב"ן  ברם אונאה. בהם אין שכרגיל בקרקעות ואף
בלוקח, מדובר לא שבמשנה מסביר, משנה) המגיד (מביאו
דין  בית הוראת לפי הלווה לשדה שנכנס חוב בבעל אלא
עושה  שהרי לחזור, הוא אף יכול ואז ולווה), מלווה (הלכות
מדעתו  שעושה סתם, בלוקח כן שאין מה דין, בית מכוח
שיטת  נגד אחרות טענות גם המסלק משנה מגיד (עיין

רבינו 70)רבינו). בשם שמביא רכז) (סימן הטור מדברי
כן. הדין בשליח, שגם נראה יונה

.·ÈÔÈÏËÏhn‰ e˜ÏÁL ÔÈÙzM‰Â ÔÈÁ‡‰71Ô‰ È¯‰ - »«ƒ¿«À»ƒ∆»¿«ƒ«¿¿ƒ¬≈≈
¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,Á˜Ó ‰˜ - ˙e˙MÓ ˙BÁt :˙BÁB˜Ïk¿»»ƒ¿ƒ¿∆∆»¿≈«¬ƒ
‰˜ - ˙e˙L ;Á˜Ó ÏËa - ˙e˙L ÏÚ ¯˙È ;ÌeÏk¿»≈«¿»≈∆»¿»»
ÌeLa e˜ÏÁiL Ì‰ÈÈa e˙‰ Ì‡Â .‰‡B‡ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ»»¿ƒƒ¿≈≈∆∆«¿¿¿

ÔÈic‰72ÔÈic‰L ;‰wÏÁ ‰ÏËa - ˙e˙La eÚËÂ , ««»ƒ¿»ƒ¿»¿»¬À»∆««»ƒ
.ÏËa Ô¯ÎÓ - ˙e˙L e¯È˙B‰ B‡ ˙e˙L e˙ÁÙe eÓML∆»ƒ¬¿ƒ¿ƒ¿»»≈

אונאה 71) דין אין כאמור, בקרקע, כי מטלטלין, דווקא
לשום 72)כלל. כמו תוקף יהיה שלהם שלחלוקה

הדיינים.

.‚ÈÛÈq‰Â ˙ÈÏb¯n‰Â ‰Ó‰a‰73È¯‰ - ‰¯Bz ¯ÙÒÂ «¿≈»¿««¿»ƒ¿««ƒ¿≈∆»¬≈
¯·„ EÏ ÔÈ‡ .‰ÈB‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔÈÏËÏhÓ ¯‡Lk Ô‰≈ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿≈»∆»»≈¿»»
;ÌÈÓÎÁ enL ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó ıeÁ ‰ÈB‰ Ba ÔÈ‡L∆≈»»≈«¿»»¿»ƒ∆»¬»ƒ
.e¯‡aL BÓk ,BÓˆÚ ÈÒÎa ‰B˜ ¯ÎBÓ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆≈∆¿ƒ¿≈«¿¿∆≈«¿

נח:73) שם בברייתא בתירא בן יהודה כרבי ודלא החרב.
אין  במלחמה מגן) =) וחטיטים וסייף סוס "המוכר שאמר
לא  שרבינו ופלא נפש". חיי בהן שיש מפני אונאה להם

זו. בברייתא שהוזכרו הדברים, שאר את הזכיר

.„ÈÌLk74˙e¯ÈÎO Ck ,‰ÈB‰ ˙BÚ˜¯˜Ï ÔÈ‡L ¿≈∆≈¿«¿»»»»¿ƒ
¯È„a ÏB„b ÔÈÏ˜¯Ë ¯ÎO elÙ‡ .‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ Ú˜¯«̃¿«≈»»¬ƒ»«¿«¿ƒ»¿ƒ»

‰La75ÌBÈ ÏÎa ¯È„a ‰pË˜ ˙Ù¯ B‡ ,76BÏ ÔÈ‡ - ¿»»∆∆¿«»¿ƒ»¿»≈
.‰ÈB‰»»

מטלטלין 74) של בשכירות אם בעייה: יש נו:) (שם בגמרא
דין  בה ויש כמכר היא ששכירות והסיקו אונאה, דין יש
שאין  הדברים לגבי הדין שהוא רבינו למד ומזה אונאה.
המכר. כדין השכירות שדין בקרקע, כגון אונאה, דין להם

במכר 75) שאף לשיטתו, ורבינו מופרזת, היא שהאונאה
אינה  מופרזת אונאה ואף האונאה בשיעור מבחין אינו
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ח). הלכה (למעלה מופרזת,76)חוזרת אונאה כאן גם
נתאנה. השוכר שכאן אלא

.ÂËÔÈa Ú˜¯˜a ÔÈa ,BnÚ ˙BOÚÏ ÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰«≈∆«≈«¬ƒ≈¿«¿«≈
B˙B‡ ‰B˜k ‡e‰L ÈtÓ ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ≈»»ƒ¿≈∆¿∆

ÔÓÊÏ77‰ÈB‰ Ì‰a ÔÈ‡ ÌÈ„·ÚÂ ,78. ƒ¿««¬»ƒ≈»∆»»

יד.77) בהלכה כנ"ל לעולם. מכירה כדין לזמן מכירה ודין
בעבדים 78) מדובר ששם פי על ואף ח. הלכה למעלה

דינו  ישראל עבד גם - ישראל בעבד מדובר  וכאן כנענים
כח. בקידושין כמפורש כקרקע,

.ÊËB¯ÎO79‰ÚÈ¯Ê da ÈzÚ¯Ê :¯Ó‡Â ,Ú˜¯˜ BÏ Ú¯ÊÏ ¿»ƒ¿…««¿«¿»«»«¿ƒ»¿ƒ»
da Èe‡¯‰80ÌÈ„Ú e‡·e ,81Èe‡¯‰ ÔÓ ˙BÁt da Ú¯fL »»»»≈ƒ∆»«»»ƒ»»

Ú¯f‰ ÈtÓ ,‰ÈB‰ BÏ LÈ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - dÏ82, »¬≈∆»≈ƒ≈»»ƒ¿≈«∆«
Ú˜¯w‰ ÈtÓ ,‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ B‡83CÎÈÙÏ .84ÔÈ‡ ≈»»ƒ¿≈««¿«¿ƒ»≈

ÔÈ‡ÈˆBÓ85ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ .Úa˙ „iÓ86‡l‡ B˙B‡ ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈≈«¿ƒƒ∆»
˙q‰ ˙Úe·L87.Ô‡k LiL Ú˜¯w‰ „ˆ ÈtÓ , ¿«∆≈ƒ¿≈«««¿«∆≈»

בקבלנות 79) כששכרו והמדובר נו:). (שם בגמרא בעייה
אבל  יח), הלכה (להלן במטלטלין אונאה דין בו יש והקבלן
(כסף  אונאה דין בו שאין למעלה רבינו כתב יום בשכיר

אלא 80)משנה). שזרע, הזרעים בסכום מודה שהוא
מכדי  פחות הכניס אם אבל מספקת, זריעה היא שלדעתו
בטל  המקח ואז במידה, טעות זו הרי שהותנה, כפי זריעה

ט" פרק (להלן שהוא בכל אף א).כולו הלכה ואין 81)ו
עלולה  השנייה שהזריעה מפני פעם, עוד לזרוע אפשרות
שנפל  למקום החדש הזרע יפול שאם מלתקן, יותר לקלקל
הראב"ד). בשם משנה (מגיד שניהם יתקלקלו הראשון,

אונאה.82) דין בו ויש מטלטלין אין 83)שהוא ובקרקע
אונאה. כאן 84)דין ונשאר נפתרה, לא שהבעייה אחרי

"המוציא 85)ספק. העיקרון: שולט שבו ספק, כל כדין
שהרי  וניזק מזיק של עניין כאן ואין הראייה", עליו מחבירו
משנה). (כסף כראוי השביחה שלא אלא השביחה הקרקע

בקרקע,86) שאינה ("דאורייתא"), התורה מן שבועה היינו,
שאין  וכשם כקרקע, נחשב זה אם ספק לנו יש הרי וכאן
ספק. על משביעין אין כך מספק, ממון מוציאין

א 87) הלכה ונטען טוען מהלכות ה פרק להלן כמפורש
הקרקע. על היסת שבועת שנשבעין

.ÊÈÌ‰Ï LÈ - ‰Ó‰a‰ ˙‡ B‡ ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯ÎBO‰«≈∆«≈ƒ∆«¿≈»≈»∆
LÈ Ì‡Â .‡È‰ dÓBÈ ˙a ‰¯ÈÎÓ ˙e¯ÈÎO‰L ;‰ÈB‡»»∆«¿ƒ¿ƒ»«»ƒ¿ƒ≈
ÔÈa ¯ÎBO ‰p‡˙pL ÔÈa ,¯˙BÈ B‡ ˙e˙L ‰ÈB‰ da»»»¿≈≈∆ƒ¿«»≈≈

‰ÈB‰ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈkOÓ ‰p‡˙pL88elÙ‡Â , ∆ƒ¿«»«¿ƒ¬≈∆«¬ƒ»»«¬ƒ
‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï89. ¿««¿«¿À∆

להחזיר 88) אפשר אי שהרי כאן, שייך לא מקח ביטול אבל
סד  קטן סעיף רכז, סימן (סמ"ע נעשתה שכבר המלאכה את

משנה). כסף ועיין הדשן, תרומת זמן 89)בשם נתנו שלא
ה), הלכה י"ב פרק (למעלה האונאה חזרת לתביעת מסויים
או  לתגר מקחו להראות לוקח של שדרכו במקח, אלא
(מגיד  להראות שוכר של דרכו אין בשכירות אבל לקרובו.

משנה).

.ÁÈ‰‡B‰ BÏ LÈ ÔÏaw‰L ,ÈÏ ‰‡¯90ÔB‚k ?„ˆÈk . ƒ¿∆ƒ∆««¿»≈»»≈«¿
¯t˙Ï B‡ ,ÌÈÊeÊ ‰¯OÚa ‰Ê „‚a ‚¯‡Ï ÂÈÏÚ ÏawL∆ƒ≈»»∆¡…∆∆∆«¬»»ƒƒ¿…
ÏÎÂ ;‰ÈB‰ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÊeÊ ÈLa ‰Ê ˜eÏÁ»∆ƒ¿≈ƒ¬≈∆≈»»¿»
¯ÊBÁ ,„‚a‰ ÏÚa ÔÈa ÔÏa˜ ÔÈa ,Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈«¿»≈«««∆∆≈

¯ÎBÓk ÌÏBÚÏ91. ¿»¿≈

קבלן 90) אבל טו), הלכה (למעלה כעבד דינו פועל שרק
רוצה. שהוא בזמן מלאכתו עושה הוא שהרי כעבד, דינו אין
והא  המתחיל דיבור מח. מציעא לבבא בתוספות ראה

שיח. סימן הדשן (למעלה 91)ובתרומת לעולם שחוזר
ו). הלכה י"ב פרק

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
שאסור 1) והדברים השערים קציבת משפטי בו נתבארו

ומצוה  דברים, הונאת ודיני בהן וכיוצא סחורה מהן לעשות
זו.

.‡e¯‡a ¯·k2Ck :¯Ó‡Â ,‰eÓ‡a Ô˙BÂ ‡OBp‰L , ¿»≈«¿∆«≈¿≈∆¡»¿»«»
È‡ CÎÂ‰Ê :¯Ó‡ elÙ‡Â .‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ¯kzOÓ ¿»¬ƒƒ¿«≈≈»»«¬ƒ»«∆

¯ÎBÓ È‡ ¯OÚ·e ,ÚÏÒa ÈzÁ˜Ï3¯zÓ -4Ï·‡ .5˙Èa »«¿ƒ¿∆«¿∆∆¬ƒ≈À»¬»≈
ÔÈ·iÁ ÔÈc6ÌÈ¯ÚM‰ ˜ÒÙÏ7ÔÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ïe8.CÎÏ ƒ«»ƒƒ¿…«¿»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»

„Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡ÏÂ9,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ¯kzOÓ ¿…ƒ¿∆»∆»¿∆»ƒ¿«≈»«∆ƒ¿∆
e˜ÒÙÈ „·Ïa ˙e˙L ‡l‡10¯kzOÈ ‡ÏÂ ,Ì¯ÎOa Ì‰Ï ∆»¿ƒ¿«ƒ¿¿»∆ƒ¿»»¿…ƒ¿«≈

¯ÎBn‰11˙e˙L ÏÚ ¯˙È12. «≈»≈«¿

ה.2) הלכה והכסף 3)פי"ג החפץ ערך בין שההבדל אף
זה  על מודיע שהוא אחרי גדול, הוא - תמורתו ששולם

מראש. זה על בכך.4)ומתנה הלוקח נתרצה שהרי
וכקרנא,5) יצחק רב בשם חמא בר כרמי פט. בבאֿבתרא

פ"ח  (ראה למידות בין ממונים) =) אגרדמין ש"מעמידים
- הרמאים" מפני לשערים, בין כ) הלכה גניבה מהלכות
חיטים  שנתן או במידה, שהוסיפו ואומרים ביוקר "המוכרים
ודלא  שם). (רשב"ם רמאות" מיני כל או כו' למעלה יפות
וכן  לשערים. אגרדמין מעמידין שאין שם ושמואל כברייתא

(יומא  שאמרו ממה כן והוכיח מיגש, הר"י ט.)פסק
מכים  =) אותם חובטים הללו המלך) פקידי =) "שפרהדרין
רשב"ם  (ועיין בזול" מכרו להם ואומרים החנויות) בעלי את

מלמד 6)שם). לך, יהיה וצדק] שלמה "[אבן שם: ב"ב
להו  מזהיר קא "שלביתֿהדין כו'" אגרדמין שמעמידין
(ר"י  כו'" ממונה אדם שימנו התורה) מזהירה =) רחמנא
זה  שפסוק לחכמינו להם שנראה מפני כן, ודרשו מיגש).
אבן  לך יהיה "לא ואמר היחיד על ציוה כבר שהרי מיותר,
בשערים. והואֿהדין במידות זה וכל (רשב"ם). ואבן"

המחירים.7) שהובא 8)לקבוע ל"אגרדמין" פירוש זהו
לזה.9)שם. לדאוג צריך ביתֿהדין הבית10ֿ)כלומר,
שאסור 11)דין. עצמו, למוכר אזהרה וזוהי צ. בבאֿבתרא

משתות. יותר להשתכר המחירים 12)לו שער אם זה וכל
לדרוש  למוכר גם מותר המחירים, עלו אם אבל בעינו, עומד
הקודם  מהמחיר כפליים יהיה זה אם אף החדש, השער כפי
בשם  ובמ"מ ברשב"ם, וכ"ה ר"ש, בשם מיימוניות (הגהות

רש"י).

.·?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na13ÈiÁ Ì‰a LiL ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»∆«≈
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ÔÈ¯wÚ‰ Ï·‡ ;˙B˙ÏÒe ÌÈpÓL ˙BÈÈ ÔB‚k ,LÙ14, ∆∆¿≈¿«ƒ¿»¬»»ƒ»ƒ
‰B·l‰Â ËLw‰ ÔB‚k15ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«¿¿¿«¿»¿«≈»∆≈¿ƒ

.‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ¯kzOÈ ‡l‡ ,¯ÚL Ì‰Ï»∆««∆»ƒ¿«≈»«∆ƒ¿∆

למדם 13) אבל חז"ל, בדברי מפורש מקור אלה לדברים אין
אוצרין  אין רבנן, "תנו צ: בבבאֿבתרא מהברייתא רבינו
וסלתות, שמנים יינות, כגון נפש חיי בהן שיש דברים פירות
כדי  הוא זה איסור וטעם מותר". ופלפלין כמון תבלין אבל
- פג.) יומא ורש"י שם, (רשב"ם השערים את יפקיע שלא
שערים  הפקעת איסור אין נפש חיי בהם שאין שבדברים הרי
ודעת  עז. במנחות רש"י דעת וכן במגידֿמשנה). (ראה

צא. בבבאֿבתרא בשמים.15)שרשים.14)רשב"ם מיני

.‚ÔÈ¯kzOÓ ÔÈ‡Â16¯bz‰ ‡l‡ ;ÌÈˆÈ·a ÌÈÓÚt ¿≈ƒ¿«¿ƒ«¬«ƒ¿≈ƒ∆»««»
Ô¯ÎBÓ epnÓ Á˜Bl‰Â ,¯ÎOa Ô¯ÎBÓ ‡e‰ ÔBL‡¯‰»ƒ¿»¿»»¿«≈«ƒ∆¿»

.„·Ïa Ô¯wa«∆∆ƒ¿»

בביצים".16) פעמים משתכרים "אין צא. שם ברייתא
ששוה  מה =) תרי חד על אמר חד ושמואל, רב שם ונחלקו
(שלא  לתגרא תגר אמר וחד דינרים), בשני למכור דינר
ופסק  בהן). ישתכר הוא שאף שני, לסוחר אחד סוחר ימכור

השניה. כדיעה רבינו

.„Ò‡¯e17Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ18ÌÈ¯·„a »«¬¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
,¯ÎBÓe B¯bÓ ‡È·Ó ‰Ê ‡l‡ ,LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL∆≈»∆«≈∆∆∆»∆≈ƒƒ»¿≈
.ÏBÊa ep¯kÓiL È„k ,¯ÎBÓe B¯bÓ ‡È·Ó ‰ÊÂ¿∆≈ƒƒ»¿≈¿≈∆ƒ¿¿∆¿

‰a¯Ó ÔÓM‰L ÌB˜Ó·e19.ÔÓLa ¯kzO‰Ï ¯zÓ , ¿»∆«∆∆¿À∆À»¿ƒ¿«≈¿∆∆

צא.17) משתכרין 18)שם "אין בברייתא: שם מפורש כן
כתב  לא ולפיכך נפש". חיי בהם שיש בדברים ישראל בארץ
(סמ"ע  ישראל שרובו במקום אסור לארץ בחוצה שגם רבינו

כ). הערה ה הלכה להלן וראה מב, ס"ק שם:19)רלא
בשמן, משתכר שהיה עזריה בן אלעזר רבי על עליו אמרו

מצוי. השמן היה שבמקומו משום

.‰ÔÈ¯ˆB‡ ÔÈ‡20ı¯‡a LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ˙B¯t ≈¿ƒ≈∆≈»∆«≈∆∆¿∆∆
Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜Ó ÏÎa ÔÎÂ ,Ï‡¯OÈ21ÚÈbÓ È¯‰L , ƒ¿»≈¿≈¿»»∆Àƒ¿»≈∆¬≈«ƒ«

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‡¯OÈÏ ¯Úˆ ‰Ê ¯·cÓƒ»»∆««¿ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ
¯zÓ - BlMÓ ÒÈÎn‰ Ï·‡ ;˜eM‰ ÔÓ Á˜BÏa¿≈«ƒ«¬»««¿ƒƒ∆À»

Ba˜ BÏ ˙BOÚÏ22.¯ˆB‡ «¬«»

צ:20) שם פירות 21)אוגרים. אוצרין "אין שם: בברייתא
"ארץ  כאן נזכר ולא וכו'" נפש חיי בהם  שיש דברים
לי  "ונראה רשב"ם: שם וכתב ברי"ף). (וראה ישראל"
נראה  וכן רבינו. דעת וכן מיירי". ישראל שרובה דבעיר
בחוצה  שהיו ואביו שמואל של במעשה שם) (ב"ב בגמרא

יז. והערה ד הלכה למעלה וראה תלמודי 22)לארץ. מונח
כגון: משלו, לאדם לו שיש המעט את לסמן הבא ידוע,

לח.). (בבאֿמציעא שלו" בקב אדם "רוצה

.Â¯ˆ‡Ï ¯zÓ23ÌÈL LÏL ˙B¯t24,˙ÈÚÈ·L ·¯Ú : À»∆¡…≈»»ƒ∆∆¿ƒƒ
ÈL·e .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓe ,˙ÈÚÈ·Le25˙¯va26elÙ‡ - ¿ƒƒ»≈¿ƒƒƒ¿≈«…∆¬ƒ

‰¯‡Ó ÒÈÎnL ÈtÓ ,¯ˆ‡È ‡Ï ÔÈ·e¯Á ·˜27.ÌÈ¯ÚMa «»ƒ…∆¡…ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈»«¿»ƒ
ÚÈ˜Ùn‰ ÏÎÂ28B‡ ı¯‡a ˙B¯t ¯ˆ‡L B‡ ,ÌÈ¯ÚL ¿»««¿ƒ«¿»ƒ∆»«≈»»∆

.˙Èa¯a ‰ÂÏÓk ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜Óa¿»∆Àƒ¿»≈¬≈∆¿«¿∆¿ƒƒ

צ:23) בשביל 24)בבאֿבתרא ששית בשנה לאגור
(רשב"ם  והשמינית השמיטה, שנת שהיא השביעית הששית,
ואין  זורעים לא בשביעית שהרי פירות), לאצור ד"ה שם
רק  בשלה השמינית השנה של והתבואה נמצאת, תבואה

השנה. גדול.26)שם.25)בסוף קללה.27)רעב
בריבית".28) ומלווי פירות "אוצרי יחד: נכללו (צ:) שם

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na29ÈiÁ Ô‰a LiL ˙B¯Ùa «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈∆≈»∆«≈
ÔÈÏ·z‰ Ï·‡ ;LÙ30¯zÓ - ÔÈÏtÏÙe ÔBnk ÔB‚k , ∆∆¬»«¿»ƒ¿«ƒ¿¿ƒÀ»

Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ô˙B‡ ¯ˆ‡Ï31Ô˙B‡ ‡ÈˆB‰Ïe ,32ÌB˜nÓ ∆¡…»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ»
ÔÈ¯wÚ‰ ¯‡Lk ,ÌB˜ÓÏ33. ¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ

ליתן 30)שם.29) הקדירה, את בהם שמתבלים דברים
בתבשיל. בחוצה 31)טעם ישראל שרובו במקום וכן

ה). הלכה למעלה (ראה ח.32)לארץ הלכה להלן ראה
משאר 33) יותר נפש אוכל מכשירי הם ופלפלין שכמון אף

העיקרין.

.ÁÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡34ÔB‚k ,LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ˙B¯t ≈ƒƒ≈∆≈»∆«≈∆∆¿
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ,˙B˙ÏÒe ÌÈpÓL ˙BÈÈ≈¿«ƒ¿»≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆

‡È¯eÒÏ B‡35‰Ê CÏÓ ˙eL¯Ó ‡ÏÂ ,36CÏÓ ˙eL¯Ï ¿¿»¿…≈¿∆∆∆ƒ¿∆∆
.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯Á‡«≈¿∆∆ƒ¿»≈

(צ:).34) חוץ 35)שם דוד שכבש מארצות היא סוריא
אותן  שכבש מפני ישראל ארץ ממעלת וירדו כנען, לארץ
ה"ג). תרומות מהלכות (פ"א ישראל ארץ כל שיכבוש קודם

שאין 36) "כשם פ"ה): זרה (עבודה בתוספתא הוא כן
ורבי  להפרכיא, מהפרכיא מוציאין אין כך לסוריא, מוציאין
לפי  ברי"ף הנוסחא (וכן להפרכיא" מהפרכיא מתיר יהודה
קושטא). דפוס רי"ף בשם בדק"ס ועיין המגידֿמשנה, דברי
אחרת, נוסחא שם ב"ב ובגמרא כתנאֿקמא. רבינו ופסק

שם. עיין אחר, פירוש שם רשב"ם פירש זה ולפי

.ËÔÈ‡M¯37¯ÚL Ì‰Ï ı˜Ï ¯ÈÚ‰ Èa38¯·c ÏÎÏ «»ƒ¿≈»ƒ»…»∆««¿»»»
ÌÁÏÂ ¯Oa elÙ‡Â ,eˆ¯iL39Ì‰ÈÈa ˙B˙‰Ïe ,40ÏÎÏ ∆ƒ¿«¬ƒ»»»∆∆¿«¿≈≈∆¿»

.CÎÂ Ck B˙B‡ eLÚÈ ¯·ÚiL ÈÓƒ∆«¬…««¿»¿»

ח:37) בבבאֿבתרא ברייתא מחירים.38)מותרים. לקבוע
רשות 39) יש זאת בכל האדם, לחיי ראשונים מצרכים שהם

מכפי  יקר מחיר ואפילו מחיר, להם לקבוע העיר לבני
בכך. צורך להם יש אם צריך 40)הרגיל, לא שכאן ויתכן

יא. הלכה להלן ראה העיר, חכם הסכמת אפילו

.ÈÔÈ‡M¯41˙Bin‡ ÈL‡42‡lL ,Ì‰ÈÈa ˜ÒÙÏ «»ƒ«¿≈À»Àƒ¿…≈≈∆∆…
ÏÎÂ ,‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ,B¯·Á ‰OÚiL ÌBÈa „Á‡ ‰OÚÈ«¬∆∆»¿∆«¬∆¬≈¿«≈»∆¿»

.CÎÂ Ck B˙B‡ eLÚÈ È‡z‰ ÏÚ ¯·ÚiL ÈÓƒ∆«¬…««¿«««¿»¿»

בבא41ֿ) בגמרא הוא וכן פי"א) (בבאֿמציעא תוספתא
ט. בשם 42)בתרא (מ"מ אומנות אותה בעלי כל היינו

בעניני  העיר כבני הם הרי באומנותם האומנים שכל רמב"ן),
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רלא, סימן לחו"מ הגר"א (ביאור ט הלכה למעלה העיר,
יג). ס"ק

.‡È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na43ÌÎÁ da ÔÈ‡L ‰È„Óa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ»∆≈»»»
Ôw˙Ï ·eLÁ44ÈÎ¯c ÁÈÏˆ‰Ïe ‰È„n‰ ‰OÚÓ »¿«≈«¬≈«¿ƒ»¿«¿ƒ««¿≈

ÔÈ‡ - ·eLÁ ÌÎÁ Ì„‡ da LÈ Ì‡ Ï·‡ ;‰È·LBÈ¿∆»¬»ƒ≈»»»»»»≈
ÌeÏk ÏÈÚBÓ Ô‰lL È‡z‰45LÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â , «¿«∆»∆ƒ¿¿≈¿ƒ«¬…

È‡z‰ Ïa˜ ‡lL ÈÓ ÏÚ „ÈÒÙ‰Ïe46Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«¿ƒ«ƒ∆…ƒ≈«¿«∆»ƒ≈
„ÈÒÙ‰L ÈÓ ÏÎÂ .ÌÎÁ‰ ˙ÚcÓ eOÚÂ Ì‰nÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»∆¿»ƒ««∆»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

.ÌlLÓ - ÌÎÁ‰ ˙ÚcÓ BÈ‡L È‡z‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿«∆≈ƒ««∆»»¿«≈

שם.43) בבאֿבתרא ביניהם. לפסוק אומניות בעלי שרשאים
ורבא  ביניהם, מסויימים תנאים שעשו טבחים בשני בעובדא
הסכמת  בלי שנעשו בשביל אלו, תנאים של תקפם את שלל

העיר. ממונה 44)חכם חכם אלא חכם, סתם לא כלומר
מיגש). הר"י בשם (מ"מ הציבור ענין תיקון על רשמית

אחרי 45) חשוב", "אדם של זה תנאי רבינו שהביא ממה
בני  של ההלכה אחרי הביאה ולא אומניות בעלי של ההלכה
אבל  אומניות, בבעלי אלא זה תנאי נאמר שלא נראה - העיר
(מגידֿמשנה  העיר חכם להסכמת זקוקים אינם העיר בני

ריב"ש). העתיק 46)בשם (וכן התנאי קיים לא כלומר:
כיון  - שקיבלו אףֿעלֿפי כח), סעיף רלא, סימן בשו"ע

(כסףֿמשנה). החכם לפני קיבלו שלא

.·ÈÌLk47‰ÈB‰ LÈ Ck ,¯kÓÓe Á˜Óa ‰ÈB‰L ¿≈∆»»¿∆»ƒ¿»»≈»»
ÌÈ¯·„a48¯Ó‡pL ;49B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ : ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿…ƒ∆¬ƒ

ÈÈ È‡ EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ50ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ‰Ê -51. ¿»≈»≈¡…∆¬ƒ¿»∆»«¿»ƒ

וכלשונה.47) ככתבה נח:) (בבאֿמציעא משנה
יג.48) הלכה להלן רבינו שמבאר כמו בדברים, לצערו
(שם).49) אלקיכם",50)ברייתא ה' אני "כי בפסוק:

יח. הלכה להלן נאמרה 51)וראה ממון, הונאת שאילו
או  לעמיתך ממכר תמכרו "וכי יד): כה, (ויקרא שני בפסוק
רבינו  והביאו אחיו", את איש תונו אל עמיתך מיד קנה
שם. ב"מ ברייתא ועיין ממון. אונאת בדין ה"א פי"ב למעלה

.‚È‰·eLz ÏÚa ‰È‰ ?„ˆÈk52¯ÎÊ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ≈«»»««¿»……«¿…
¯Ó‡È ‡Ï - ÌÈ¯b Ôa ‰È‰ Ì‡Â !ÌÈBL‡¯‰ EÈOÚÓ«¬∆»ƒƒ¿ƒ»»∆≈ƒ……«

EÈ˙B·‡ ‰OÚÓ ¯ÎÊ :BÏ53‰¯Bz „ÓÏÏ ‡·e ¯‚ ‰È‰ ! ¿…«¬≈¬∆»»≈»ƒ¿…»
‡B·È ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ÏÎ‡L ‰t :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï -……«∆∆»«¿≈¿≈»
ÌÈ‡ÏÁ eÈ‰ !?‰¯e·b‰ ÈtÓ ‰zpL ‰¯Bz „ÓÏÈÂ¿ƒ¿«»∆ƒ¿»ƒƒ«¿»»√»ƒ
‡Ï - ÂÈa ˙‡ ¯a˜Ó ‰È‰L B‡ ,ÂÈÏÚ ÔÈ‡a ÌÈ¯eqÈÂ¿ƒƒ»ƒ»»∆»»¿«≈∆»»…
E˙‡¯È ‡Ï‰ :·Bi‡Ï ÂÈ¯·Á e¯Ó‡L C¯„k BÏ ¯Ó‡È…«¿∆∆∆»¿¬≈»¿ƒ¬…ƒ¿»¿

E˙ÏÒk54.„·‡ È˜ ‡e‰ ÈÓ ‡Œ¯ÎÊ , ƒ¿»∆¿»»ƒ»ƒ»»

רבינו.52) כלשון שם, לא 53)ברייתא אותו שמגנה אף
(תוספות  אסור זה אף אבותיו, במעשי כיֿאם הוא במעשיו

גרים). בן הוא אם ד"ה שם,54)שם (תוספות בטחונך
יראתך). הלא ד"ה

.„ÈÔÈ¯nÁ eÈ‰55:Ì‰Ï ¯Ó‡È ‡Ï - ‰‡e·z ÔÈL˜·Ó »«»ƒ¿«¿ƒ¿»……«»∆
lL Ú„BÈ ‡e‰Â !ÈBÏt Ïˆ‡ eÎÏ‰‡e·z ¯ÎÓ ‡56 ¿≈∆¿ƒ¿≈«∆…»«¿»

‰Ï‡L ‰Ï‡L .ÌÏBÚÓ57¯Ó‡È ‡Ï - ‰ÓÎÁ ¯·c ÏÚ ≈»ƒ¿¬»¿≈»«¿«»¿»……«

?‰Ê ¯·„a ·ÈLz ‰Ó :‰ÓÎÁ d˙B‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓÏ¿ƒ∆≈≈«»»¿»«»ƒ¿»»∆
ÌÈ¯·ca ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ?‰Ê ¯·„a EzÚc ‰Ó :B‡««¿¿¿»»∆¿≈…«≈«¿»ƒ

eÏl‰58. «»

שם.55) ברייתא חמורים. על סחורות בזה 56)מובילי ויש
אלו. לחמרים או זה לפלוני בושה בבאֿבתרא 57)משום

תשאלני  טעם, בו אמרו לא שהראשונים דבר לו: "אמר פא:
אמרו  [וכן שמח). (אור לביישני?" כדי המדרש, בבית
- טעם לו להחזיר שיודע ברבו תלמיד יודע "אם ו. בחולין
תבין  =) לפניך" אשר את תבין - לאו ואם שאל), =) בין
ועיין  שם). רש"י - ותביישנו" תשאל "ואל מעצמך,

על 58)במגידֿמשנה]. לשאול שלא שנינו: שם במשנה
ב"ספר  רבינו והביאה לקנות, השואל בדעת אין אם המקח,

רנא). (ל"ת המצוות"

.ÂË- ÌÈ¯·„a ÔÈa ÔBÓÓa ÔÈa ,¯b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰ Ïk»«¿«∆∆«≈≈¿»≈ƒ¿»ƒ
ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ59‰Ê - ‰B˙ ‡Ï ¯‚Â :¯Ó‡pL . ≈ƒ¿»»ƒ∆∆¡«¿≈…∆∆

ÔBÓÓ ˙ÈB‰ ‰Ê - epˆÁÏ˙ ‡ÏÂ ;ÌÈ¯·c ˙ÈB‰60‡‰ . »«¿»ƒ¿…ƒ¿»∆∆»«»»
:ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ - ¯b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰ ÏkL ,z„ÓÏ»«¿»∆»«¿«∆∆«≈≈ƒ¿»»ƒ

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡Ï ÌeMÓ61eBz Ï‡ ÌeMÓe , ƒ…ƒ∆¬ƒƒ«
ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡62‰B˙ ‡Ï ¯‚Â ÌeMÓe ,63. ƒ∆»ƒƒ¿≈…∆

נט:59) הובאה 60)שם יח, פרשה משפטים מכילתא
רנבֿרנג. ל"ת המצוות' לגר,61)ב'ספר מיוחד אינו זה

שם). (ב"מ הגר את גם כולל אבל ישראל, לכל מופנה אלא
הגר 62) גם אבל ישראל. בכל ממון אונאת על נאמר זה

שכתב  מה ראה אבל ה"ו). גניבה מהלכות (פ"ט "אח" בכלל
שהרי  תמוהים, כאן רבינו ודברי יז. הלכה להלן רבינו
בגר  נאמר שלא זה, פסוק במקום מנו שם) (ב"מ בגמרא
ובאונאת  בגר הנאמר פסוק - דברים באונאת נאמר ושלא
אתך  יגור "וכי לג) יט, (בויקרא שנאמר מה והוא דברים,
קדושים  ב'ספרא' מפורש וכן אותו", תונו לא בארצכם גר
הביא  וכן דברים. באונאת מדבר זה שפסוק ב, הלכה ח פרק
אונאת  לענין זה פסוק רנב ל"ת המצוות' ב'ספר רבינו
ח  פרק ולהלן ובלחםֿמשנה, במגידֿמשנה וראה דברים.
על  מיוסדים רבינו דברי [אבל יא. הלכה עבדים מהלכות
רי"נ  הוצאת כ, כב, (משפטים דרשב"י מכילתא דברי
בדבר, אונאות שתי תונה לא "וגר :(210 עמוד אפשטיין
שתי  תלחצנו ולא דברים. אונאת ואחת ממון אונאת אחת
דברים". לחיצת ואחת ממון לחיצת אחת בדבר, לחיצות
שבגר  כאן שמח" ה"אור דברי ע"פ היטב מוסברים והדברים
שמרגיש  ממון מאונאת כתוצאה דברים אונאת גם ישנה
ונחות  גר שהוא מפני רק לו באה האונאה שכל בנפשו
הזלזול  שע"י ממון אונאת גם ישנה דברים ובאונאת דרגא,
במקום  - מישראל באדם ואילו ממון, הפסד לידי יבוא בו
אונאת  שיש ובמקום דברים, אונאת אין ממון אונאת שיש

ממון]. אונאת אין - דברים 63)דברים באונאת שהוא
יח). פרשה משפטים (מכילתא

.ÊËBˆÁÏ Ì‡ ÔÎÂ64‰LÏLa ¯·BÚ - ÔBÓÓa e‰B‰Â ¿≈ƒ¿»¿»¿»≈ƒ¿»
‡ÏÂ ÌeMÓe ,ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ eBz Ï‡ ÌeMÓ :ÔÈÂ‡Ï»ƒƒ«ƒ∆»ƒƒ¿…

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙65epˆÁÏ˙ ‡ÏÂ ÌeMÓe ,66. ƒ∆¬ƒƒ¿…ƒ¿»∆
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לאוין 65)שם.64) שלשה על שעובר אמרו, שם בגמרא
כג, (שם תלחץ לא וגר כ), כב, (שמות תלחצנו ולא דלהלן:
הנ"ל  הפסוקים ששני כד), כב, (שם כנושה לו תהיה ולא ט)

בגר. נאמרו תלחץ" "לא תלחצנו" "לא שהוא 66)של
שם). (מכילתא ממון באונאת

.ÊÈÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ÏL Â‡Ï ÏÚ ¯‚a ¯·BÚ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿≈«»∆»«¿»ƒ
Û‡ ÔBÓÓ ˙ÈB‰ ÏL Â‡Ï ÏÚÂ ,ÔBÓÓ ˙ÈB‰a Û‡«¿»«»¿«»∆»«»«

?ÌÈ¯·c ˙‡B‰a67Ì‰ÈL ˙‡ ·e˙k‰ ‡ÈˆB‰L ÈtÓ ¿»«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ«»∆¿≈∆
Ì˙Ò ‰ÈB‰ ÔBLÏa68ÌÈ¯·c‰ ÈLa ¯‚a ÔÈÂ‡Ï ÏÙÎÂ , ƒ¿»»¿»¿»«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»ƒ

ıÁÏ˙ ‡ÏÂ ‰B˙ ‡Ï :Le¯Ùa69. ¿≈…∆¿…ƒ¿»

דברים,67) אונאת גם בגר ממון באונאת שיש [ואם
עובר  אינו למה - כנ"ל ממון אונאת גם יש דברים ובאונאת
גם  תלחצנו" ולא תונה לא "וגר שבגר הלאוין שני על גם
שני  כוללים שניהם שהרי דברים, באונאת וגם ממון באונאת
למה  ועוד, הנ"ל. דרשב"י במכילתא כמבואר יחד, הדברים
"ולא  - תונה" "לא דברים באונאת לאוין שני על עובר אינו
תלחץ"]. "ולא - תלחצנו" "ולא ממון אונאת ועל תונו",

לשני 68) אותם התורה חילקה שלא לראות יש זה [ומתוך
אונאת  גם ממון באונאת יש אם ולפיכך נפרדים, ענינים
באונאת  יש ואם תונו". "ולא של לאו על גם עובר דברים,
תונו"]. "אל של לאו על גם עובר ממון, אונאת גם דברים

כג,69) בשמות תלחץ" "ולא - לג יט, בויקרא תונו" ["לא
אונאת  גם בה שיש ממון אונאת על עובר אינו כלומר יט.
באונאת  התורה שכתבה כיון - תונה" ד"לא לאו על דברים,
שאינו  למד אתה זה ומתוך לשון, בשינוי מפורש לאו דברים
באופן  היתה הדברים שאונאת באופן אלא זה לאו על עובר
גם  והואֿהדין ממון. מאונאת כתוצאה בעקיפים ולא ישר
עובר  שאינו דברים אונאת מתוך היוצאה ממון באונאת
בשינוי  התורה שכתבה שכיון - תלחצנו" "ולא על עליה
ממון  באונאת אלא זה על עובר שאינו מזה מוכח לשון,
"לא  על גם ממון באונאת עובר שאינו ומה ישיר. באופן
כפל  אלא זה שאין מפני הוא תונו", "לא על וגם תונה"

קיא.]. ב"מ וראה בלבד. לשון

.ÁÈ‰ÏB„b70Ôz ‰fL ;ÔBÓÓ ˙ÈB‰Ó ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ¿»»«¿»ƒ≈»«»∆∆ƒ»
ÔB·M‰Ï71ÔB·M‰Ï Ôz ‡Ï ‰ÊÂ ,72‰ÊÂ ,BBÓÓa ‰ÊÂ , ¿ƒ»¿∆…ƒ»¿ƒ»¿∆¿»¿∆
BÙe‚a73¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .74˙‡¯ÈÂ :ÌÈ¯·c ˙ÈB‰a ¿«¬≈≈¿»«¿»ƒ¿»≈»

·lÏ ¯eÒÓ ¯·c‰L ÈÙÏ ,EÈ‰Ï‡n75z„ÓÏ ‡‰ .76Ïk : ≈¡…∆¿ƒ∆«»»»«≈»»«¿»»
EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ :Ba ¯Ó‡ ,·lÏ ¯eÒÓ ‡e‰L ¯·c77. »»∆»«≈∆¡«¿»≈»≈¡…∆

„iÓ ‰Ú - ÌÈ¯·c ˙ÈB‰Ó ˜ÚBv‰ ÏÎÂ78:¯Ó‡pL ; ¿»«≈≈»«¿»ƒ«¬∆ƒ»∆∆¡«
.ÈÈ È‡ Èkƒ¬ƒ¿»

נח:70) הטעם 71)שם וזהו האונאה. את להשיב אפשר
(שם). נחמני בן שמואל רבי את 72)שנתן לתקן איֿאפשר

בדיבורו. לחברו שנגרם אלעזר.73)הצער רבי בשם שם,
יוחאי.74) בן שמעון רבי בשם לפי 75)שם, שם. ברייתא

או  לצערו נתכוון אם בלב, סמוי אלא לעין נראה זה שאין
הצופיה. העליונה לעין רק להבחנה נתון זה וכל לא,

(שם).76) בגמרא שסיכמו בני 77)סיכום דייני "שאין
אףֿעלֿ שם). המשניות, (פירוש עליו" לעמוד יכולים אדם

רואה, עין יש אבל להשיגך, יכול אינו האנושי שהמשפט פי
בשמים. האלוקים "כל 78)והוא: נט. שם מימרא

פתוחים  השערים אונאה"; משערי חוץ ננעלו השערים
אלה, רבינו לדברי חדש מקור (מ"מ). מיד נענה ולכן תמיד,
בבבאֿ והוא הרמב"ם"), על הגר"א ("חידושי הגר"א מראה
שממהרין  אלא צועק, שאינו ואחד הצועק "אחד (צג.): קמא
בשם  אחד, ד"ה שם התוספות גירסת לפי הוא (כן לצועק"
היינו, לצעוק". "שממהרין הביטוי ומשמעות ה'ספרי')

מיד. נענה שהצועק,

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
מחמת 1) וממכר במקח שיש הטעות משפטי בו נתבארו

מום.

.‡‰cÓa B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰2Ï˜LÓa ,‰ÚËÂ ,ÔÈÓa B‡ «≈«¬≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»
‡e‰L ÏÎa3¯ÊBÁ -4ÌÏBÚÏ5‰ÈB‰ ÔÈ‡L ;6‡l‡ ¿»∆≈¿»∆≈»»∆»

ÌÈÓ„a7¯ÊBÁ - ÔBaLÁa Ï·‡ ,8. ¿»ƒ¬»¿∆¿≈

קידושין 2) כגון מקומות, בכמה מצוטטת רבא, של מימרא
נסמן. ושם לאונאה 3)מב: בניגוד משתות, בפחות אף

פי"ב  (למעלה מחילה הוא משתות שפחות המקח בדמי
לבטל 4)ה"ג). לא אבל ההפרש, את לדרוש שיכול היינו,

ב. הלכה להלן ועיין המקח, בדמים 5)את לאונאה בניגוד
וראה  ה"ה), פי"ב (למעלה האונאה להחזרת זמן שקבעו

ב. הלכה הדין 6)להלן את גם הכוללים אונאה, דיני
מחילה. הוא משתות פחות 7)שפחות או יותר ששילם

בדיוק  לצמצם ואיֿאפשר הואיל המקח, של האמיתי משוויו
משתות. פחות על לוותר אדם של ודרכו המחיר, כי 8)את

ומחילה. לוויתור מקום ואין ברורה, היא הטעות כאן

.·‰‡Ó e‡ˆÓÂ ,¯È„a ÌÈÊB‚‡ ‰‡Ó BÏ ¯ÎÓ ?„ˆÈk≈«»«≈»¡ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿≈»
„Á‡Â9‰ÚL˙Â ÌÈÚLz B‡10Á˜n‰ ‰˜ -11¯ÈÊÁÓe , ¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«∆»«¬ƒ

ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,˙eÚh‰ ˙‡12ÔÎÂ .13Ì‡ ∆«»«¬ƒ¿«««»»ƒ¿≈ƒ
e‡ˆÓ14e˜ÒtL ÔÈn‰ ÔÓ ¯˙È B‡ ¯ÒÁ ˙BÚn‰15- ƒ¿¿«»»≈»≈ƒ«ƒ¿»∆»¿
¯ÊBÁ16B„iÓ ewL ¯Á‡Ï elÙ‡Â .17BÏ ¯‡L ‡lL ≈«¬ƒ¿««∆»ƒ»∆…ƒ¿«

¯ÊBÁ - ÌeÏk B¯·Á Ïˆ‡18‡e‰ ˙eÚËa ÔÈwL ,19ÔÎÂ . ≈∆¬≈¿≈∆ƒ¿»¿»¿≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

המוכר.9) הלוקח.10)ונתאנה אמר 11)ונתאנה שהרי
ושבמנין  ושבמשקל שבמדה דבר "כל שם): (קידושין רבא
"אפילו  אמר: ולא חוזר", נמי אונאה מכדי פחות אפילו
קיים  המקח שלעולם הרי - מקח" בטל אונאה מכדי פחות
(רשב"א  משתות בפחות אפילו האונאה שמחזיר אלא
בחידושיו  רבינו של רבו מיגש ר"י דעת וכן שם). בקידושין
מנה  חוב חברו אצל לו שיש כמי זה שהרי צ. בבבאֿבתרא
חובו, סילוק עד לו להשלים שעליו - דינר פחות לו והחזיר
שאפשר  ובאופן המקח. בעיקר טעות כאן אין שהרי
בטל  להשלים, נתן לא אם אבל הטעות, את ולתקן להשלים
זה  שק לו אמר ואם א). בהלכה (כסףֿמשנה כולו המקח
ונתברר  לך, מוכר אני אגוזים וכך כך בו שיש אגוזים, של
(ראב"ד  טעות מקח זה הרי - לו שאמר זה סכום בו שאין
גם  הכסףֿמשנה דעת ולפי ח. בקידושין הגמרא סוגיית לפי

בזה). לו מודה גזילה 12)רבינו להחזרת דומה זה שדבר
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ס"ק  רלב (סמ"ע להחזירה הוא חייב ולעולם זמן, לה שאין
בטעות 13)ג). גם הוא במקח, בטעות שיש הדין אותו

מז.14)בממון. בכדי 15)קידושין הטעות והיתה
כמו  לחבירו, שנתן היא מתנה - כן לא שאם טועה , שהדעת
(לחםֿ י הלכה ולוה מלוה מהלכות בפ"ד רבינו שכתב

לו.16)משנה). החסר שנתברר 17)לתבוע זה,
חבירו  על לו שאין מקודם מחברו בקנין קיבל שהוטעה,
לקבל. צריך שהיה מה כל ממנו קיבל וכי כלום,

סי'18) (ב"ח קיים המקח אבל הטעות, לו שיחזיר לתבוע
כלום,19)רלב). חבירו על לו שאין שקיבל קנין אותו

טו. בגיטין הדברים ומקור הוא. שבטעות - קנין אינו

.‚¯ÎBn‰ ÔÎÂ20„·Ú B‡ Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ21‰Ó‰· B‡ ¿≈«≈«¬≈«¿«∆∆¿≈»
Ú„È ‡lL ÌeÓ Á˜na ‡ˆÓÂ ,ÔÈÏËÏhÓ ¯‡L B‡22 ¿»ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»«∆»∆…»«

ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡ B¯ÈÊÁÓ - Á˜Bl‰ Ba23‰fL ; «≈««¬ƒ¬ƒ¿«««»»ƒ∆∆
‡e‰ ˙eÚË Á˜Ó24¯Á‡ Á˜na LnzLÈ ‡lL ‡e‰Â . ∆»»¿∆…ƒ¿«≈«∆»««

Ba LnzL Ì‡ Ï·‡ ;Ìena Ú„iL25‰‡¯L ¯Á‡ ∆»««¬»ƒƒ¿«≈««∆»»
.¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - Ìen‰«¬≈∆»«¿≈»¿«¬ƒ

חוזר 20) ובמנין ובמשקל במידה שטעות כשם כלומר,
לעולם  הוא חוזר - במקח מום נמצא אם כן כמו לעולם,

פי"ג 21)(מגידֿמשנה). (למעלה אונאה דין בהם כשאין
מום. בהם נמצא אם טעות, מקח דין בהם יש אעפ"כ ה"ח),

עליו.22) קיבל הרי ידע, (פרק 23)שאם הרי"ף כתב וכן
שקבעו  כמו זמן קבעו לא שבמומין האי, רב בשם הזהב)
פי"ב  (למעלה לקרובו או לתגר שיראה בכדי דמים באונאת

פ.24)ה"ה). ממה 25)בבאֿמציעא רבינו למד זה כלל
אלאֿ בכוס שותה אדם אין "חזקה עה: בכתובות שאמרו
שהבא  ה"ו, אישות מהלכות בפכ"ה פסק וכן בודקו". אםֿכן
- לו נראה לא זה שמום וטען ימים כמה ושהה אשתו על
אלאֿאםֿכן  בכוס שותה אדם שאין חזקה לו, שומעין אין

ורצה. שידע וחזקתו יפה, בודקו

.„Ìen‰ ˙Át ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡26ÈÏk BÏ ¯ÎÓ elÙ‡ . ≈¿«¿ƒ¿««¬ƒ»«¿ƒ
ÂÈÓcÓ B˙ÈÁÙn‰ ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ ,ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ‰ÂL»∆¬»»ƒ»ƒ¿ƒ¿»««¿ƒƒ»»

¯q‡27ÈÏk‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ -28:BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â , ƒ»«¬ƒ∆«¿ƒ¿≈»«
ÌÏL ıÙÁa :¯ÓB‡ Á˜Bl‰L ;Ìen‰ ˙Át ¯q‡ CÏÈ‰≈»ƒ»¿««∆«≈«≈¿≈∆»≈

Á˜Bl‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰ˆB¯ È‡29Ìen‰ ˙Át ÁwÏ ¬ƒ∆¿≈ƒ»»«≈«ƒ«¿««
‰˜z B‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ;¯ÎBn‰ „Èa ˙eL¯‰ -»¿¿««≈∆≈ƒ¿∆

.CÏÂ ElL ÌÈÓc ÏË B‡ ,‡e‰L BÓk B˙B‡¿∆…»ƒ∆¿»≈

בגלל 26) פחות שוה שהחפץ מה ההפרש, את רק לו שיחזיר
ונמצא 27)המום. בדינר, וארבעה מעשרים אחד שהוא

מאד. עד קטנה ואינו 28)שהאונאה טעות מקח זה שהרי
ז.). ביצה (עיין יותר 29)מקח שבאונאה אףֿעלֿפי

יב  פרק למעלה (ראה הזאת הזכות למאנה אין משתות
חלה  ולא המקח, בעיקר טעות שהיתה כאן - יד) הלכה
בבאֿ בתוספות (וראה לחזור שניהם יכולים כלל, המכירה

ואילו). ד"ה נ: מציעא

.‰‰È„n‰ Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L Ïk30ÌeÓ ‡e‰L …∆ƒ¿ƒ»»¿≈«¿ƒ»∆
ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ÏÎÂ ;ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ‰Ê Á˜Ó Ba ¯ÈÊÁnL∆«¬ƒ∆»∆«¬ƒƒ¿…∆ƒ¿ƒ»»

Ba ¯ÈÊÁÓ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌeÓ BÈ‡L31Ì‡ ‡l‡ , ∆≈¬≈∆≈«¬ƒ∆»ƒ

L¯t32.‰È„n‰ ‚‰Ó ÏÚ ,Ì˙Ò Ô˙BÂ ‡OBp‰ ÏkL ≈≈∆»«≈¿≈¿»«ƒ¿««¿ƒ»
CÓBÒ ‡e‰33. ≈

הוא.30) שבהגיון "מידי 31)דבר עב: בכתובות הוא כן
בה  קפדי דלא מידי קפידא, קפידיה הוה - אינשי בה דקפדי

קפידא". קפידיה הוו לא - שם 32)אינשי ב'תוספות' ראה
ומידי. כגון 33)ד"ה בתלמוד, מקומות בהרבה מובא כלל

ב. ובבאֿבתרא פג. בבבאֿמציעא משנה

.ÂÌ˙Ò Á˜Bl‰ Ïk34ÌÏM‰ ¯·c‰ ‡l‡ Á˜BÏ BÈ‡ , »«≈«¿»≈≈«∆»«»»«»≈
ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ L¯t Ì‡Â .ÌeÓ ÏkÓƒ»¿ƒ≈≈«≈¿»««¿»∆≈
L¯ÙiL „Ú ,¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ÌeÓa ÈÏÚ ¯ÊBÁ ‰z‡«»≈»«¿¬≈∆≈«∆¿»≈
¯Ó‡iL „Ú B‡ ;Á˜Bl‰ ÏÁÓÈÂ B¯kÓÓa LiL Ìen‰«∆≈¿ƒ¿»¿ƒ¿««≈««∆…«

ÂÈÓc ˙ÁBt‰ ,‰Ê Á˜Óa ‡ˆniL ÌeÓ Ïk :BÏ35„Ú »∆ƒ»≈¿∆»∆«≈»»«
¯·c‰ Ú„ÈÏ CÈ¯ˆ ÏÁBn‰L .B˙B‡ ÈzÏa˜ ,CÎÂ Ck»»»ƒ«¿ƒ∆«≈»ƒ≈««»»

‰ÈB‰a L¯ÙÓ‰ BÓk ,B˙B‡ L¯ÙÈÂ Ba BÏ ÏÁÓiL36. ∆ƒ¿«ƒ»≈¿«¿»≈¿»»

מומין 34) בה ונמצאו האשה את מקדש מדין זאת למד
שמצד  אלא עג:). שם ורא"ש נז: (כתובות מקודשת שאינה
עיין  זה, במקרה גט רבינו הצריך איש, אשת איסור חומר

ובמ"מ. ה"ח אישות מהלכות מקבל 35)בפ"ז שהלוקח
ידוע. סכום עד המקח את מפחיתים שהם המומים כל עליו

גֿד.36) הלכות יג פרק למעלה

.ÊB¯·ÁÏ ‰¯t ¯ÎBn‰37ÌÈÈeÏb ÔÈÓeÓ d· ‰Óe , «≈»»«¬≈»»»ƒ¿ƒ
ÔÈ¯k ÔÈ‡L ÔÈÓeÓe38ÔÈÓen‰ Ô˙B‡Ó d· ‰È‰ ‡ÏÂ , ƒ∆≈ƒ»ƒ¿…»»»≈»«ƒ

- ÔÈ¯k ÔÈ‡L Ô˙B‡Ó ÌeÓ da ‡ˆÓÂ ,‰nL ÔÈÈeÏb‰«¿ƒ∆»»¿ƒ¿»»≈»∆≈»ƒ»ƒ
Ìen‰ L¯tL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯ÊBÁÂ ,˙eÚË ÁwÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ«»¿≈¿««ƒ∆≈≈«

¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L .‡ˆÓpL39da ÔÈ‡L È˙È‡¯Lk : ∆ƒ¿»∆¬≈«≈«≈¿∆»ƒƒ∆≈»
el‡ da ÔÈ‡ Ck :Èz¯Ó‡ ,‰nL ÔÈ‡¯pL ÔÈÓen‰ el‡≈«ƒ∆ƒ¿ƒ∆»»»«¿ƒ»≈»≈
È„k ‡l‡ el‡ ÔÈÓeÓ L¯ÙÓ BÈ‡Â ,‰nL ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ∆»»¿≈¿»≈ƒ≈∆»¿≈

ÈzÚc ÁÈaL‰Ï40. ¿«¿ƒ««¿ƒ

פ.37) -38)בבאֿמציעא שם ולרש"י הרי"ף, פירוש לפי
אחר. שם.39)פירוש הרי"ף עליו 40)מדברי יהיה שלא

שם). (רש"י אחרֿכך תרעומת

.Á?„ˆÈk41‡È‰ ˙¯eÚ BÊ ‰¯t42‡È‰ ˙¯bÁ ,43, ≈«»»ƒ∆∆ƒƒ∆∆ƒ
‡È‰ ˙ÈÎL44‡È‰ ˙Èˆ·¯ ,45˙Èˆ·¯ ˙‡ˆÓÂ , «¿»ƒƒ«¿»ƒƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ

˙ÈÎL B‡ „·Ïa46˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ -47da eÈ‰ ; ƒ¿««¿»ƒ¬≈∆∆»»»»
ÔÈÓen‰ Ïk48Ì‡ ÔÎÂ .˙eÚË Á˜Ó ‰Ê ÔÈ‡ - ‰nL »«ƒ∆»»≈∆∆»»¿≈ƒ
˙¯bÁ ‰˙È‰49dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÎL ˙‡ˆÓÂ »¿»ƒ∆∆¿ƒ¿≈«¿»ƒ««ƒ∆≈»

.˙eÚË ÁwÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ˙¯eÚƒ∆∆≈∆ƒ»»

שם.41) בגמרא הוא גלוי.42)כן או 43)מום צולעת
הגלויים. המומים מן היא אף אחת, רגל רגילה 44)בעלת

ניכר. בלתי מום - חיים בעלי או אדם בני לנשוך
מן 45) זה ואף לג.), (בבאֿמציעא משאה תחת תמיד רובצת

הבלתיֿניכרים. בלתי46ֿ)המומים מומים בה היו כלומר,
חגרת. ולא עיוורת לא היתה לא אבל כמו 47)גלויים,

למעלה. רבינו שנפתרה,48)שהסביר (שם) בגמרא בעיא
שלא  שמכיון לטעון, יכול הלוקח שאין זו, בהלכה והחידוש
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ומתוך  כלל, בהם הרגיש לא - הגלויים המומים לו הראה
בכסףֿמשנה). (ראה שבסתר מומים גם בה שאין חשב זה

הגלויים 49) המומים מן אחד רק בה שיש אפילו היינו,
כולם. בה ואין המוכר, שמנה

.ËÌen‰ BÏ ‰‡¯‰50‰Ê ÌeÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,da LiL ∆¿»«∆≈»¿»«∆
da LÈ51[ÈBÏt ÌeÓe] ÈBÏt ÌeÓe52Èt ÏÚ Û‡ , ≈»¿ƒ¿ƒ««ƒ

‰nL ÔÈÓen‰ Ô˙B‡L53B‡ Ôlk d· e‡ˆÓÂ ,ÔÈ‡¯ ∆»«ƒ∆»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»À»
.˙eÚË Á˜Ó ‰Ê ÔÈ‡ - Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»≈∆∆»»

טעות",50) מקח זה אין - אחר ומום זה "מום שם: בגמרא
הרי"ף. (רי"ף).51)וכפירוש לעיניים" ונראה ניכר "שהוא

מומים 52) עוד שיש לו אמר לו, שהראה זה מום מלבד
"[ומום  נוסף: וכן גלוי. הבלתי המום גם זה ומלבד גלויים,

תימן. בכ"י ווילנא 53)פלוני]" ובדפוס רומי. בדפוס כ"ה
שאם  למדנו, שכבר ואףֿעלֿפי בטעות. "אין" המילה חסרה
כאן  - טעות מקח זה אין גלוי, אחד מום אפילו בה היה
מום  שרק לקונה מקוםֿטעות יש הגלוי, המום לו כשהראה
לו. הראה שלא אחר, מום ולא בה, נמצא לו, שהראה זה,
בכל  ראה, לא האחרים שהמומים שאףֿעלֿפי ומשמיענו

בכסףֿמשנה. וראה טעות, מקח זה אין זאת

.ÈÔÎÂ54˙Ócb :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÏ ‰ÁÙL ¯ÎBn‰55 ¿≈«≈ƒ¿»«¬≈¿»«ƒ∆∆
˙ÈtÎ ,‡È‰ ‰ËBL ,‡È‰ ‡ÓBÒ ,‡È‰ ˙¯bÁ ,‡È‰56 ƒƒ∆∆ƒ»ƒ»ƒƒ¿≈

ÔÈÓen‰ el‡Ó ÌeÓ d· ‰È‰ ‡ÏÂ ,‡È‰57,‰nL ƒ¿…»»»≈≈«ƒ∆»»
˙ÈtÎ ˙‡ˆÓÂ58Ïk ÔÎÂ .˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿≈ƒ¿≈¬≈∆∆«»¿≈…

.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

שם.54) הוא.55)ברייתא שבגלוי ומום אחת. יד בעלת
עז.).56) (כתובות הוא שבסתר ומום נופל. מחולי סובלת
גלוי.58)הגלויים.57) בלתי מום

.‡È¯ÓB‡ È‡ Ô‡kÓ59B¯·ÁÏ ıÙÁ ¯ÎBn‰L , ƒ»¬ƒ≈∆«≈≈∆«¬≈
‡l‡ ‰ÂL BÈ‡ ‰Ê ıÙÁ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈ¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»ƒ¿»«≈∆∆≈»∆∆»
‰Ê È¯‰ - ‰‡B‡ ÈÏÚ EÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ,„Á‡ ÊeÊ∆»«¿»∆≈¿»«»»¬≈∆
È˙È‡¯L ÔÂÈk :¯ÓB‡ È¯‰L .‰‡B‡ ÂÈÏÚ BÏ LÈ≈»»»»∆¬≈≈≈»∆»ƒƒ
Ôek˙Ó BÈ‡L ÈzÚ„È ,ÊeÊ ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡L ¯Ó‡L∆»«∆≈»∆∆»»«¿ƒ∆≈ƒ¿«≈
LiL ‰ÈB‰‰ È„k L¯ÙiL „Ú .ÈzÚc ÁÈaL‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ««¿ƒ«∆¿»≈¿≈«»»∆≈

È‡cÂa BÁ˜Ó·60dÏ ·B¯˜ B‡ ,61˙Úc‰L È„Îa ¿∆»¿««»»ƒ¿≈∆«««
‰ÚBË62‰ÊÎÂ .Ba ÏÁnL ¯·c‰ È‡cÂa Ú„È È¯‰L ; »∆¬≈»«¿«««»»∆»«¿»∆

.Ôe„Ï Èe‡»̄»

לחלק 59) יש כי אם מומים, לדין אונאה דין מדמה רבינו
(מגידֿמשנה). ואמר 60)ביניהם שש, שוה היה אם כגון,

בשבע. ומכרו - שש אלא שוה אינו זה חפץ כגון,61)לו
חמש, שוה הוא הרי שש: אלא שוה שאינו חפץ על שאומר

בשבע. לחשוב 62)ומוכרו שאפשר כזאת, במידה אונאה
כז  פרק להלן וראה ידע. ולא ממנה, התעלם שהמתאנה

ה. הלכה

.·È„·Ú ¯ÎBn‰63ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡ - ‰ÁÙL B‡ «≈∆∆ƒ¿»≈«≈«»
.BzÎ‡ÏnÓ B˙B‡ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ÔÈÓeÓ ÈtÓ B¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒƒ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿«¿

Ô‰Â64- ÈeÏb ÔBtÓÒ ‰Ê ‰È‰ Ì‡L .ÔBtÓÒ ÔÈ‡¯˜p‰ ¿≈«ƒ¿»ƒƒ¿∆ƒ»»∆ƒ¿»
e‰‡¯ ¯·k65‰‡¯ BÈ‡ Ì‡Â ;66¯Oaa ‡ÓeL ÔB‚k ,67 ¿»»»¿ƒ≈ƒ¿∆¿»«»»

·Ïk ˙ÎÈL B‡68‡ˆBiÎÂ ÌËÁ‰ B‡ ‰t‰ ÁÈ¯ B‡ , ¿ƒ«∆∆≈««∆«…∆¿«≈
Ô‰a69BÈ‡ ,BzÎ‡ÏnÓ BÏh·Ó BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - »∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿«¿≈

‰hn‰ LÈÓL˙Ï ÌÈ„·Ú‰ ÔÈ‡L ;¯ÈÊÁÓ70‡l‡ , «¬ƒ∆≈»¬»ƒ¿«¿ƒ«ƒ»∆»
.‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»

נז.63) וכתובות יא. אלו 64)קידושין מומים כלומר,
ממלאכתו. אותו מבטלים מקח 65)שאינם זה אין כן ואם

ממלאכתו. המבטלו מום היה אם אפילו כלל, טעות
להלן.66) ראה נראה, אינו ולפעמים נראה לפעמים כלומר,
שבראש,67) השיער למקום קרוב המצח, שעל גידול

מום  זה הרי ובאשה נראית, אינה ופעמים נראית שפעמים
שלמעלה  שומא ואילו ז). הלכה אישות מהלכות (פ"ז
(שו"ע  באשה אפילו מום זה אין בראש, השיעור במקום

ד). סעיף לט סימן צלקת,68)אבןֿהעזר המקום ונעשה
שם). אישות (הלכות מום זה הרי מומי 69)ובאשה גבי

הפה". וריח וזיעה רע "ריח (שם): רבינו כתב אשה,
כנ"ל.70) אצלה, מומים הם אלה שכל באשה,

.‚ÈÚ¯ ÔÈÁL Ba ‡ˆÓ71,BÁk ˙‡ LÈzn‰ ÈÏÁ B‡ ƒ¿»¿ƒ«√ƒ««ƒ∆…
‰tÎ ‰È‰L B‡72ÌÓÚLÓ B‡73,ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - ∆»»ƒ¿∆¿À¬»¬≈∆

˙Ú¯ˆ Ba ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .BzÎ‡ÏnÓ BÏh·nL ÈtÓƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿«¿¿≈ƒƒ¿»»««
;ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡‚n‰ el‡ ÌÈ¯·cÓ da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒ¿»ƒ≈«¿…»ƒ¬≈∆
BÈ‡L ‡ˆÓÂ ,Ì‰Ó ˙B‡ Ì„‡ ÏL BLÙpL ÈtÓƒ¿≈∆«¿∆»»∆∆≈∆¿ƒ¿»∆≈
‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ˙Î‡ÏÓa BÏ ˜qÚ˙Óƒ¿«≈ƒ¿∆∆¬ƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»

ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ74;Blk ˙‡ „a‡Ó‰ ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ¿À»¬≈∆«¿«≈∆À
‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .B‚¯B‰Â B˙B‡ ÒÙBz CÏn‰L ÈtÓ75 ƒ¿≈∆«∆∆≈¿¿¿≈ƒƒ¿»

˙eÎÏnÏ ·zÎÓ76ÈtÓ ;B¯ÈÊÁÓe ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - À¿»««¿¬≈∆«¬ƒƒ¿≈
OÙBz CÏn‰LÏ·‡ .‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa BzÎ‡ÏÓÏ B ∆«∆∆¿ƒ¿«¿¿»≈∆ƒ¿∆¬»
·p‚ ‡ˆÓ Ì‡77˙BLÙ ·Bb B‡ ÛËBÁ B‡78B‡ , ƒƒ¿»«»≈≈¿»

„ÈÓz Á¯Ba79el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,‡·BÒÂ ÏÏBÊ B‡ , ≈«»ƒ≈¿≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈
LiL ˙˜ÊÁa ÌÈ„·Ú‰ ÏkL ;¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»¿«¬ƒ∆»»¬»ƒ¿∆¿«∆≈

.L¯t Ôk Ì‡ ‡l‡ .˙BÚ¯‰ ˙BÚc‰ Ïk Ô‰a»∆»«≈»»∆»ƒ≈≈≈

בשטר 71) להזכיר שצריך המומים, בין נמנה ושם פו. גיטין
אינם. שהם בין 72)המכר, נמנה פ. בבבאֿמציעא ברייתא

בעבד. (שם).73)המומים זיין 74)משוגע כלי עם גזלן
מוכתב  או מזויין "ליסטים ושם: (צב:). בבאֿבתרא עליו,
יכול  שהלוקח היינו לפניך", שלך הרי לו אומר למלכות,
מפורש  וכן שלך, את קח לו ולומר למוכר להחזירם
למלכות  מוכתב או מזויין "ליסטים פ"ד): (ב"ב בתוספתא
הראב"ד  בהשגות ועיין (מגידֿמשנה). טעות" מקח זה הרי -

קלא. הנהו ד"ה שם ותוס' נח. כתובות שם.75)וברש"י
לעשות 76) מוכתב היא: שהכוונה ההמשך, מן נראה

למדינה. מסויימת פירושו 78)שם.77)מלאכה  זה
ד"ה  (שם רשב"ם מפרש וכן (שם), "קוביוסטוס" למילה:
ד"ה  (תוספות בקוביא משחק מפרשים: ויש קוביוסטוס),

שאינם 79)קוביוסטוס). הרמב"ם, של נוספות דוגמאות
הוא. שבהגיון ודבר שלפנינו, במקור
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á"ôùú'ä 'á-øãà 'ä éùéìù íåé

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ברשות 1) ונשתנה מום בו שיש המקח משפטי בו נתבארו

זה. אחר הנמשך וכל הלוקח,

.‡¯ÎBn‰2‰p‚ ÈBÚ¯Ê3ÌÈBÚ¯Ê ÏL ÔÓˆÚ ÔÈ‡L , «≈≈¿≈ƒ»∆≈«¿»∆≈¿ƒ
BÏ ¯ÈÊÁÓe ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - eÁÓˆ ‡ÏÂ ,B¯·ÁÏ ÏÎ‡∆¡»«¬≈¿…»¿«»¿«¬»»«¬ƒ

ÌÈÓc‰ ˙‡4‰ÚÈ¯ÊÏ Ô˙˜ÊÁL ;epnÓ Á˜lL5‡e‰Â . ∆«»ƒ∆»«ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿ƒ»¿
ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ eÁÓˆ ‡lL6ı¯‡‰ ‰˙˜Ï Ì‡ Ï·‡ ; ∆…»¿≈¬««¿»¬»ƒ»¿»»»∆

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ „¯·a7˙ÓÁÓ ‡nL ; ¿»»¿«≈≈«»¿«¬»»∆»≈¬«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÁÓˆ ‡Ï „¯a‰«»»…»¿¿≈…«≈»∆

גמליאל.2) בן שמעון כרבן צב. בתרא בבבא משנה
שם).3) (רשב"ם וקפלוט כרוב זרע אינו 4)כגון אבל

התנא  כדעת הלוקח, שהוציא ההוצאות את להחזיר חייב
("גרמא  בנזק גרם אלא שאינו לפי צג:), (שם בברייתא קמא
שם  (רשב"ם משפטי תגמול אחריו גורר שאינו מה בנזיקין")
(שם) אומרים יש כדעת ולא זרע). דמי המתחיל דיבור
מן  לנכות יכול המוכר ואין ההוצאה. דמי לשלם שחייב
והלכו  ונרקבו הלוקח בהם שהשתמש הזרעים, את החשבון
אלו  לזרעים להם, צפוי מה מראש שידע מכיוון - לאיבוד
כל  לו הייתה לא והלוקח מו) קטן סעיף רלב, סימן (סמ"ע

שם). (רשב"ם אלו מזרעים התנה 5)הנאה שלא שאף
עומדים  שאינם כיוון - לזרעים אותם שקונה במפורש

לזרעים. קונה שהוא התנה כאילו זה הרי שמן 6)לאכילה,
מניחים  אנו אחרת סיבה על לנו ידועה שלא זמן כל הסתם,
הרא"ש  בשם (סמ"ע עצמם בזרעים היא הצמיחה אי שסיבת

מז). קטן סעיף שם את 7)והטור, להחזיר חייב אינו
הדמים.

.·BÏ ¯ÎÓ8ÔÈÏÎ‡p‰ ÌÈÚ¯Ê9ÌÈhÁ ÔB‚k ,10 »«¿»ƒ«∆¡»ƒ¿ƒƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - eÁÓˆ ‡ÏÂ ÔÚ¯Êe ,ÌÈ¯BÚOe11. ¿ƒ¿»»¿…»¿≈«»¿«¬»»

Ì„‡ Èa ·¯L ,ÔzLt Ú¯Ê ‰È‰ elÙ‡12d˙B‡ ÔÈB˜ ¬ƒ»»∆«ƒ¿»∆…¿≈»»ƒ»
ÔÈÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ ;‰ÚÈ¯ÊÏ13˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ ,d˙B‡ ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»≈«»¿«¬»

Ì‡Â .B˙ÚÈ¯Ê·iÁ - Ú¯ÊÏ ‰B˜ ‡e‰L BÚÈ„B‰ ¿ƒ»¿ƒƒ∆∆¿∆««»
Ô˙eÈ¯Á‡a14‰‡eÙ¯Ï ÌÈ¯kÓp‰ ÌÈ¯·„Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .15 ¿«¬»»¿«ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÚÈ·ˆÏÂ¿ƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆

קמא.8) תנא כדברי צב. בתרא בבבא שעומדים 9)משנה
לזריעה. כמו לאכילה שווה הטור 10)במידה לשון
לאכילה". רובם "שעומדים שלא 11)(רלב): שכיוון

לאכילה. נתכוון ודאי - לזריעה אותם שקנה במפורש התנה
לכלל:12) בהתאם הרוב, עם מתחשבים לא כן פי על ואף

הרוב". אחרי בממון הולכים בני 13)"אין מקצת כלומר,
אותו. אוכלים שביטולו 14)אדם במקח, תנאי כל כמו

המקח. לביטול דינם 15)מביא לרפואה רק נמכרים שאם
כלפנינו. דינם לרפואה, וגם לאכילה גם ואם א, בהלכה כמו

.‚Ô‡kÓ16,Á˜Ó B¯·ÁÓ Á˜Bl‰ ÏkL ,„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆»«≈«≈¬≈∆»
,ÌL B¯ÎÓÏ ˙ÈBÏÙ ‰È„ÓÏ BÎÈÏBÓ ‡e‰L BÚÈ„B‰Â¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌeÓ B· ‡ˆÓ ÌLÏ BÎÈÏB‰L ¯Á‡Â¿««∆ƒ¿»ƒ¿»≈»
˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ ‡l‡ !Ô‡ÎÏ ÈÁ˜Ó ÈÏ ¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ««¬≈ƒ∆»ƒ¿»∆»«¬ƒ∆

ÏtËÓ ¯ÎBn‰Â ,ÌÈÓc‰17B¯ÎÓÏ B‡ B¯kÓÓ ‡È·‰Ï «»ƒ¿«≈¿«≈¿»ƒƒ¿»¿»¿
BÚÈ„B‰L ¯Á‡ ·‚ B‡ „·‡ elÙ‡Â .ÌL18‡e‰ È¯‰ - »«¬ƒ»«ƒ¿«««∆ƒ¬≈

¯ÎBÓ ˙eL¯a19BÎÈÏBnL BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈¬»ƒ…ƒ∆ƒ
È¯‰ - ÌeÓ Ba ÌL ‡ˆÓÂ ,BÎÈÏB‰Â ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ¿ƒ¿»»¬≈
BÓeÓa Á˜n‰ ¯ÈÊÁiL „Ú ,Á˜BÏ ˙eL¯a ‰Ê∆ƒ¿≈««∆«¬ƒ«∆»¿

¯ÎBnÏ20. «≈

לזרע 16) קונה שהוא למוכר הודיע שאם ב בהלכה מהנאמר
ללא  שקיבל, הכסף את להחזיר המוכר חייב צמחו, ולא
פעולת  שמתוך לזה אחראי הלוקח ואין הזרעים, הפסד ניכוי

בקרקע. הזרעים נרקבו הנסיונית, לדעת 17)הזריעה
המוכר  ידע ששם א, שבהלכה הדין בין הבדל יש הראב"ד
אבל  כאן. כן שאין מה בקרקע, יירקבו שהזרעים מראש,
הגיוני  יותר הוא כאן הדין שלדעתו, כתב המגידֿמשנה
את  לגמרי המוכר מפסיד שם שהרי א, בהלכה מאשר
יתר  למאמץ זקוק שהוא הוא שלו ההפסד כל וכאן הזרעים,
צריך  כאן גם כי ייתכן, ועוד למקומו. המקח את להחזיר
שיבוש  לרגל הפסד לו שצפוי הדעת, על להעלות המוכר

עוז"). ("מגדל וכדומה (כסף18ֿ)הדרכים מום בו שיש
לא  ואם הלחםֿמשנה). הסכים ולזה ראשון, לפירוש משנה
ד. הלכה להלן ראה לוקח, ברשות הוא הרי הודיעו

הכלי,19) לבעל זה על ומודיע עבודתו שגמר אומן [כדין
ג]. הלכה שכירות מהלכות י בפרק זה 20)ראה שהרי

(למעלה  לזריעה אותו שקונה הודיעו ולא פשתן זרע כקונה
אחרת. למדינה להוליכו לו היה לא כאן: אף - ב) הלכה

.„B‡ „·‡ Ck ¯Á‡Â ,ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ Á˜Ó Á˜Bl‰«≈«∆»¿ƒ¿»¿««»»«
Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - ·‚21Á˜n‰ ¯ÈÊÁiL „Ú , ƒ¿«¬≈ƒ¿«≈««∆«¬ƒ«∆»

ÔÓf‰ C¯‡ ˙ÓÁÓ „ÒÙÂ ÚÈÏ˙‰ Ì‡Â .¯ÎBnÏ22È¯‰ - «≈¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿«≈¬«…∆«¿«¬≈
¯ÎBnÏ ÚÈ„B‰Ï BÏ ‰È‰ Ì‡Â .¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‰Ê23‡ÏÂ ∆ƒ¿«≈¿ƒ»»¿ƒ««≈¿…

.Á˜BÏ ˙eL¯a ‰Ê È¯‰ - BÚÈ„B‰ƒ¬≈∆ƒ¿≈

משתמש 21) שהרי כשוכר, הלוקח דין טעות מקח [שבכל
כשלא  והמדובר ח]. הלכה להלן למוכר, שכר לו ומעלה בו
ובכל  בידו זאת היה שלא פי על ואף המום, על לו הודיע
למעלה  ראה ואבידה, גניבה לעניין באחריותו הוא זאת

ג. (סימן 22)הלכה ובטור הזמן" "מחמת תימן: בכתבֿיד
ט  הלכה להלן רבינו שכתב [וכמו המום". "מחמת רלב):
הדמים]. לו מחזיר המוכר הרי המום, מחמת אבד שאם

המקח.23) את מציל המוכר היה שאז

.‰¯ÎBn‰24‡ˆÓÂ B¯·ÁÏ ¯BL25ÔÁ‚26ÏBÎÈ - «≈«¬≈¿ƒ¿»«¿»»
CÏ ÂÈz¯ÎÓ ‰ËÈÁLÏ :BÏ ¯ÓBÏ27ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡28‰ËÈÁLÏ ‰B˜ Á˜Bl‰ ‰È‰La ? ¬ƒ¿∆»»«≈«∆ƒ¿ƒ»
‰LÈ¯ÁÏÂ29Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;30‰B˜ ‡e‰L ¿«¬ƒ»¬»ƒ»»≈«∆∆

„·Ïa ‰LÈ¯ÁÏ31˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ -32ÔÎÂ .¯ÊBÁÂ , «¬ƒ»ƒ¿«¬≈∆∆»»¿≈¿≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

כרב.24) ולא כשמואל צב. בתרא שנתברר 25)בבא היינו,
רשב"ם  ועיין נגחן. היה המכירה לפני שעוד המכירה אחרי

נגחן). שהיה ונמצא המתחיל דיבור רגיל 26)(שם
אלא  ראוי ואינו בקרניו בהם ולהכות חיים בעלי על להתנפל
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שרוב 27)לשחיטה. ואף שמואל. של המימרא לשון
אנשים  מיעוט שיש כיוון אך - לחרישה קונים האנשים
בהתאם  זו, טענה לטעון המוכר יכול לשחיטה, שקונים
הרוב. אחר בממון הולכים "אין שמואל: של הידוע לכלל
לו): לומר יכול המתחיל (דיבור הרשב"ם של ובלשונו
טובה", טענה אחרי אם כי הרוב, אחר הולכין אין "שבממון
שמכיוון  לך), מכרתיו לשחיטה המתחיל (דיבור ולהלן
מחצה  שקול: ספק הרי נשאר הרוב, אחרי הולכים "שאין
שם  ובגמרא הראייה" עליו מחבירו והמוציא מחצה, על
נתן, דמים כמה (=נראה נינהו" היכי דמי "וליחזי שאלו:
מקח  בוודאי לחרישה שור של שוויו בשיעור כסף נתן אם

ומתרץ  הוא), שווה טעות לשחיטה ששור בזמן שהמדובר
משום  אולי זה כל השמיט ורבינו לחרישה. העומד לשור
(ראה  ראייה הדמים שאין (עז:) למעלה כחכמים שסובר
בתרא  בבא ותוספות ברשב"ם ועיין ג) הלכה כז פרק להלן

כאן. משנה ובמגיד "לשחיטה 28)צב. לטעון: שיכול
לך". טבח 29)מכרתיו שהוא והיינו שם, בתרא בבא

ומשני  המתחיל דיבור שם (רשב"ם אדמה ועובד [=קצב]
ולהכי). להכי דזבין זה 30)בגברא את זה מכירים שהם

לנכסתא). המתחיל דיבור שם עובד 31)(רשב"ם שהוא
שם). (רשב"ם שקונה 32)אדמה במפורש הותנה כאילו

לחרישה.

.Â¯ÎBn‰33‰ÁÈ·ËÏ B¯·ÁÏ ‰Ó‰a34dËÁLe , «≈¿≈»«¬≈ƒ¿ƒ»¿»»
‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ35È‡cÂa Ú„B Ì‡ ,36‰Ù¯Ë ‰˙È‰L37 ¿ƒ¿≈¿≈»ƒ«¿««∆»¿»¿≈»

¯ÈÊÁÈÂ ,‰ËeÁM‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - dÁ˜lLk¿∆¿»»¬≈∆«¬ƒ∆«¿»¿«¬ƒ
„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÎBn‰38¯·c ¯ÎBn‰L , «≈∆«»ƒƒ»«»»≈∆«≈»»

¯Á‡ ÌeÓ Á˜Bl‰ B· ‰OÚÂ ,B¯kÓÓa ÌeÓ ‰È‰L39 ∆»»¿ƒ¿»¿»»«≈««≈
BÏ Ú„eiL Ì„˜40¯·„ ‰OÚ Ì‡ :ÔBL‡¯‰ Ìen‰ …∆∆ƒ»««»ƒƒ»»»»

ËÁML ‰Ê ÔB‚k ,B˙BOÚÏ Bk¯cL41- ‰Ù¯h‰ ˙‡ ∆«¿«¬¿∆∆»«∆«¿≈»
Ì„˜ ¯Á‡ ÌeÓ ‰OÚÂ ‰pL Ì‡Â ;¯eËt42BÏ Ú„eiL »¿ƒƒ»¿»»«≈…∆∆ƒ»«

ÌlLÓe ,ÂÈÏÚ·Ï Á˜n‰ ¯ÈÊÁÓ - [ÔBL‡¯‰] Ìen‰«»ƒ«¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿«≈
Ìen‰ ÈÓc43.‰OÚL ¿≈«∆»»

עו:33) וכתובות נֿנא, מפורש 34)חולין שהותנה ודווקא
שהרי  לשוחטה, צריך הלוקח היה לא אחרת כי לשחיטה,
המלה: השמיט הטור ברם לחרישה, בה להשתמש יכול הוא
רלב, (סימן ה"נתיבות" שמסביר כמו ודעתו, "לטביחה",

לחרישה. אף ראוייה אינה שטריפה ג), מיני 35)אות כל
שכיח  דבר שהיא אף סירכא, של טריפות אפילו טריפות,
היה  חייב שהלוקח טעות, מקח לא שזה לומר, היה ואפשר
(באר  מראש זה על ולהתנות זה דבר הדעת על להעלות
ג). אות שם המשפט נתיבות ועיין יב רלב, סימן הגולה

נולדה 36) שהטרפות ברור שאז המכה, פי שהוגלד כגון,
תוך  קנה שהלוקח ובאופן השחיטה, לפני ימים שלושה כבר
טו. הלכה כ פרק להלן ראה אלו, ימים שלושת

יב),37) סעיף שם הר"ן, בשם (רמ"א טריפה ספק ואפילו
קטן  סעיף הר"ן, בשם (סמ"ע הגאונים חומרות רק ואפילו
שאיֿאפשר  אחרי וממכר, מקח לדיני ביחס שהרי כח),
שהוא, טעם מאיזה או הספק, מחמת יהיה זו, בהמה לאכול

מום. זה הרי סוף הקודם.38)סוף כאן,39)מהדין כגון

לחרישה  אף ראוייה אינה כך ידי שעל הבהמה, ששחט
מום. כמו הוא זה והרי השחיטה, לפני ראוייה הייתה שלזה

זה 40) הרי - לו שנודע לאחר מום בו עשה אם אבל
לחםֿמשנה). ראה ג, הלכה ט"ו פרק (למעלה בו כנשתמש

לשחיטה.41) שעמדה "אחר"42)אחרי רומי: בדפוס
ט"ו  פרק למעלה שכתב למה סותר וזה "קודם". במקום
ועשה  שנה "ואם בדוחק: פירשה משנה והכסף ג? הלכה
מחזיר  לו שייוודע אחר - שנודע) קודם (כלומר אחר מום

וכו'. ה)43)המקח" קטן סעיף יד סעיף (רלב, ה"נתיבות"
הוא  - למפרע המום את שידע המוכר ולדעתו, בדבר, מהסס

הלוקח. ולא באחריות לשאת חייב

.Ê‰˜44˜eÏÁ epnÓ ˙BOÚÏ BÚ¯˜e „‚·45Ck ¯Á‡Â , »»∆∆¿»«¬ƒ∆»¿««»
‰ÚÈ¯w‰ ˙ÓÁÓ Ìen‰ Ú„B46˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ - ««≈¬««¿ƒ»«¬ƒ∆

ÌÈÚ¯w‰47ÁÈaL‰ Ì‡ ,Ìen‰ Ú„B Ck ¯Á‡Â B¯Ùz .48 «¿»ƒ¿»¿««»««ƒƒ¿ƒ«
‰¯ÈÙz‰ Á·L ÏËB -49‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÎBn‰ ÔÓ ≈∆««¿ƒ»ƒ«≈¿≈…«≈

.‰Ê·»∆

משנה).44) (מגיד הקודמת ההלכה מראש נלמד זה גם
המום.46)כתונת.45) את לגלות איפשרה שהקריעה
הכרח 47) שיש מלכתחילה, לקריעה עמד שהבגד אחרי

שלאחריה. התפירה למען התפירה 48)בקריעה שלרגל
הבגד. ערך המקח 49)עלה בעד שילם שאם למשל, היינו,

בגלל  אך שמונה, רק שווה הוא המום ולרגל ל"י, עשר
העשר  את בחזרה הלוקח מקבל תשע, שווה הוא התפירה
על  התפירה שהעלתה אחת לירה עוד לזה ונוסף שלו, לירות

לב). קטן סעיף שם (סמ"ע הבגד

.ÁÚ˜¯˜ ¯ÎBn‰50¯Á‡Ïe ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ,B¯·ÁÏ «≈«¿««¬≈¿»«≈∆»¿««
Ú˜¯˜ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌeÓ da BÏ ‰‡¯ ÔÓÊ¿«ƒ¿»»ƒ»»¿«¬ƒ«¿«

ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÓ - ÌÈÏÚaÏ51‰È‰ Ì‡Â . «¿»ƒ«¬ƒ»«≈∆»«¿ƒ»»
¯ˆÁ52.¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ - da ¯„Â »≈¿»»»ƒ¿«¬»»

ומימרות,50) עובדות של שורה ושם (סוֿסז) מציעא בבא
אף  חוזרת, קרקע אם והסיכום: המקח" "ביטול שנושאן:
הפירות  את למוכר להחזיר צריך שהלוקח חוזרים, הפירות

כדין. שלא את 51)שאכל בחזרה מקבל הלוקח שהרי
שאכל  והפירות להלוואה, דומה זה כסף ונמצא כספו
בפרק  רבינו בדברי וראה לג) קטן סעיף שם (סמ"ע כריבית

ד. הלכה ולוה מלוה מהלכות על 52)ו סד. שם משנה
דומה. נושא

.Ë¯ÎBn‰53„·‡Â ,‰‡¯ BÈ‡L ÌeÓ Ba LiL ¯·c «≈»»∆≈∆≈ƒ¿∆¿»«
Ìen‰ B˙B‡ ˙ÓÁÓ Á˜n‰54˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - «∆»≈¬««¬≈∆«¬ƒ∆

.ÌÈÓc‰«»ƒ

מב:53) מציעא בבבא המובאת העובדה מתוך נלמד
לה. מסביב וטריא ידע 54)והשקלא לא שהלוקח שאחרי

המקח. אבד כך ומתוך מספקת, במידה זהיר היה לא עליו,

.(È)„ˆÈk]55BÏ ÔÈ‡L B¯·ÁÏ ¯BL ¯ÎBn‰ [? ≈««≈«¬≈∆≈
˙BÁBË56‰È‰Â ,BlL ¯˜a‰ ÌÚ Á˜Bl‰ BÁÈp‰Â , ¬¿ƒƒ«≈«ƒ«»»∆¿»»

Ú„BÈ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÔÈÏÎB‡Â ÔlÎ ÈÙÏ ÏÎ‡n‰ ÁÈpÓ57 «ƒ«««¬»ƒ¿≈À»¿¿ƒ¿…»»≈«
¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - ·Ú¯a ˙nL „Ú ,ÏÎB‡ BÈ‡ ‰fL∆∆≈≈«∆≈»»»¬≈∆«¬ƒ
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‰Ï·p‰ ˙‡ BÏ58Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ‰Ê ¯ÈÊÁÈÂ , ∆«¿≈»¿«¬ƒ∆∆«»ƒ¿≈…
.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

הנזכרת.55) העובדה רקע על המוסקת ההלכה, תמצית היא
סעיף 56) (רלב ערוך לשולחן הרמ"א פירוש ועיין שיניים,
מקודם 57)יח). לבדוק היה חייב שהלוקח פי על ואף

המום  מן ידע שהמוכר אחרי - יא) הלכה להלן (כמפורש
מ), קטן סעיף שם סמ"ע - שידע אומרים אנו הסתם מן (כי
יא. הלכה להלן וראה עליו. מוטלת האחריות כל

המוכר 58) יוכל אחרת לחרישה, מפורש שמכר וכגון,
צריך  לשחיטה במוכר אף ואולי לשחיטה, שמכרו לטעון

מיימוניות). (הגהות מספר ימים תחיה שהבהמה

.‡È‰ÊÏ ¯ÎBÓe ‰fÓ Á˜BlL ,¯eÒ¯Ò ¯ÎBn‰ ‰È‰»»«≈«¿∆≈«ƒ∆≈»∆
È¯‰ - ‰Ê ÌeÓa Ú„È ‡ÏÂ ,BnÚ Á˜n‰ ‰‰LÓ BÈ‡Â¿≈«¿∆«∆»ƒ¿…»«¿∆¬≈
,‰Ê ÌeÓa Ú„È ‡lL ˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ¯eÒ¯q‰««¿ƒ¿»¿«∆≈∆…»«¿∆

¯ËtÈÂ59¯BM‰ ˜c·Ï Á˜Bl‰ ÏÚ ‰È‰L ÈtÓ .60ÈÙa ¿ƒ»≈ƒ¿≈∆»»««≈«ƒ¿…«ƒ¿≈
¯eÒ¯q‰ ‰È‰ÈÂ ,˙eÓiL Ì„˜ BÏ B¯ÈÊÁ‰Ïe BÓˆÚ«¿¿«¬ƒ…∆∆»¿ƒ¿∆««¿

‰OÚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔBL‡¯‰ ¯ÎBn‰ ÏÚ B¯ÈÊÁÓ61, «¬ƒ««≈»ƒƒ¿…»»
BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰ Á˜Bl‰ ‡e‰62.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈«ƒ¿ƒ««¿¿≈…«≈»∆

אומרים 59) ויש שם. חננאל רבינו בפירוש הוא כן
לו  אין נתאנה, הוא "אמנם שאם להחזיר חייב  שהסרסור
תלויות  אלו ודעות יח). סעיף רלב (רמ"א אחרים" להונות

הסוגייה. זמן 60)בפירוש היה שלא יודע שהוא אחרי
לבדוק. הבדיקה.61)לסרסור פעולת אבל 62)את

כלל, בדבר פשע ולא לבדוק הלוקח על היה שלא במקום
הלוקח  ושברו זהב של שהיא בחזקה טבעת לו שמכר כגון
את  ללוקח להחזיר הסרסור חייב בדיל, של שהוא ונמצא
גם  ואולי שם), (רמ"א נתאנה הוא שגם פי על אף הכסף,

לזה. יסכים רבינו

.·È¯BÎa‰ ˙‡ ËÁBM‰63BÏ Ú„BÂ ,B¯ÎÓe64‡lL «≈∆«¿¿»¿«∆…
e‰‡¯‰65‰ÁÓÓÏ66˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,ÏÎ‡ - ÏÎ‡M ‰Ó : ∆¿»¿À¿∆«∆»«»«¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰67¯‡Lp‰Â ;68- ˙BÁB˜l‰ „Èa ¯Oa‰ ÔÓ «»ƒ¿«ƒ¿»ƒ«»»¿««»
Ïa˜È69˙‡ ËÁBM‰ ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ Ì‰Ï ¯ÈÊÁÈÂ , ¿«≈¿«¬ƒ»∆∆«»ƒ¿≈«≈∆

- ÏÎ‡M ‰Ó :‰Ù¯Ë ‡È‰L Ú„BÂ ,d¯ÎÓe ‰¯t‰«»»¿»»¿«∆ƒ¿≈»«∆»«
ÏÎ‡70- ÏÎ‡ ‡lM ‰Óe ;ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ , »«¿«¬ƒ∆«»ƒ«∆…»«

ÁahÏ ¯Oa‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÈ71.ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ , «¬ƒ∆«»»««»¿«¬ƒ∆«»ƒ

אפילו 63) אותו אוכלים שאין הוא, הזה בזמן הבכור ודין
בו  שייפול עד אותו משהין אלא תם, שהוא זמן כל הכהן,
המום  את להראות צריך ברם לישראל. אף מותר ואז מום,

בכורות). מהלכות ג פרק (ראה ללוקח.64)למומחה
כך 66)המוכר.65) ואחר הבכור את שהשוחט הוא ודין

ונשחט  הואיל - גלוי מום שהוא פי על אף מומו את הראה
שמת  כבכור וייקבר אסור זה הרי מומחה פי על שלא
כח.). בבכורות מאיר כרבי ד הלכה שם בכורות (הלכות

שהאכילו 67) אחרי הדמים, את ללוקח להחזיר חייב המוכר
יד. בהלכה להלן וראה מדרבנן, בהנאה האסור בדבר

היה 68) הדמים" את לו ויחזיר אכל שאכל "מה עד מכאן
עוז. במגדל וראה הראב"ד, לפני שהיה בספר חסר

בשולחן 69) העתיק וכן "יקבר". עוז ובמגדל משנה במגיד

שם. במשנה הוא וכן א סעיף רלד סימן משפט חושן ערוך
ואסור  הבכור בשר את לקבור חייב בעצמו הלוקח כלומר,
אבל  לו, אסור שזה - לישראל ימכרנו שמא למוכר, למוסרו
בסוף  (להלן לטבח להחזירה מותר בהנאה שמותרת טריפה

ב. קטן סעיף שם סמ"ע - אם 70)ההלכה) כלומר,
מפסיד  הוא אין - הבכור בשר את הלוקח אכל בינתיים

בכור.71)כלום. בדין למעלה וראה לגוים. ימכרנו והוא

.‚ÈÁ˜Bl‰ ¯ÎÓ72B‡ ,ÌÈ¯ÎÏ ‰Ù¯Ë ÏL ‰Ê ¯Oa »««≈«»»∆∆¿≈»¿»¿ƒ
ÈÓc ÏÚ Áah‰ ÌÚ ·MÁÈ - ÌÈ·ÏÎÏ BÏÈÎ‡‰L∆∆¡ƒƒ¿»ƒ¿«≈ƒ««»«¿≈

‰Ù¯h‰73¯˙Bn‰ ˙‡ Áah‰ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,74Ïk ÔÎÂ . «¿≈»¿«¬ƒ««»∆«»¿≈…
‰Ê· ‡ˆBik75. «≈»∆

שם.72) משנה זה דמי 73)גם "ישלמו שם: במשנה
רק  הזה הבשר בעד לשלם צריך שהלוקח היינו, הטריפה",
יותר  בזול נמכר שכרגיל טריפה, בשר ששווה המחיר את

ורבינו מבשר מכרוהו). המתחיל דיבור שם (רש"י כשר
איתו  ויעשה שיבדוק היינו הטבח" עם "יחשב העתיק
מפסיד  המוכר אין הרגיל במחיר מכרו שאם זה, על חשבון

שם). טוב יום (תוספות את 74)כלום בידו יעצור הלוקח
בין  הפרש יש ואם הטריפה, מכירת בעד שקיבל הדמים
את  המוכר לו יחזיר שנתן, הדמים ובין הוא, שקיבל הדמים

בזה. שהטעהו אחרי הזה, שמותר 75)ההפרש בדבר
הלוקח  מכרו אם אף - בהנאה שאסור בבכור אבל בהנאה,
דמיו, לו להחזיר המוכר צריך לכלבים, שהאכילו או לגוי
כלום  הלוקח הפסידו לא למוכר, בהנאה הוא שאסור שכיוון
טוב  יום ותוספות ברע"ב וראה ו, קטן סעיף שם (סמ"ע

שם).

.„ÈB¯·ÁÏ ¯Oa ¯ÎBn‰76˙B¯t ,¯BÎa ¯Oa ‡ˆÓÂ «≈»»«¬≈¿ƒ¿»¿«¿≈
ÌÈÏ·Ë e‡ˆÓÂ77CÒ ÔÈÈ ‡ˆÓÂ ÔÈÈ ,78ÏÎ‡M ‰Ó - ¿ƒ¿¿¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»≈∆∆«∆»«

¯·c ¯ÎBn‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,ÏÎ‡»«¿«¬ƒ∆«»ƒ¿≈»«≈»»
BÈ„ ‡e‰ Ck ‰¯Bz‰ ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L79‰È‰L ÔÈa , ∆»¿»¿ƒ«»»ƒ≈∆»»

˙¯Îa B¯eq‡80„·Ïa Â‡Ïa B¯eq‡ ‰È‰L ÔÈa81Ï·‡ . ƒ¿»≈≈∆»»ƒ¿»ƒ¿«¬»
È¯·cÓ B˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡L B¯·ÁÏ ¯·c ¯ÎBn‰«≈»»«¬≈∆ƒ¬ƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ82˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈÓi˜ ˙B¯t‰ eÈ‰ Ì‡ : ¿ƒƒ»«≈«»ƒ«¬ƒ∆
ÔÈ‡Â ,ÏÎ‡ - ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;ÂÈÓc ˙‡ ÏËBÂ ,˙B¯t‰«≈¿≈∆»»¿ƒ¬»»»«¿≈

ÌeÏÎ BÏ ¯ÈÊÁÓ ¯ÎBn‰83ÔÈa ,‰È‰ È¯eq‡ ÏÎÂ . «≈«¬ƒ¿¿»ƒ≈¬»»≈
Ì‰È¯·cÓ ÔÈa ‰¯B˙ È¯·cÓ84,ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈∆«¬ƒ∆«»ƒ

ÏÏk ‰¯ÈÎÓ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡Â85. ¿≈»∆ƒ¿ƒ»¿»

קמא.76) וכתנא שם) (בכורות מה 77)ברייתא [לפי
האסורים שכ  בדברים אלא זו הלכה שאין בסמוך רבינו תב

שאיסור  בזמן מדובר שכאן לומר צריך התורה, מן באכילה
כו) הלכה תרומות מהלכות א בפרק (ראה התורה מן טבל
שתרומת  ט) הלכה מעשר מהלכות א (פרק לשיטתו ורבינו

התורה]. מן ראה 78)פירות גויים, של יינם סתם ובעניין
-79)להלן. תורה באיסור חבירו את הכשיל אם שרק

פי  על אף התורה מן האסור דבר שאכילת מפני או קנסוהו.
אדרבה  אלא ללוקח, הנאה מביאה אינה - בשוגג  שהיא

ד). קטן סעיף שם (סמ"ע צער לו מכר 80)גורמת כגון
ונמצאו  פירות "מכר מדין רבינו ולמדו חלב. ונמצא שומן
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הזכיר  [ולא שמים. בידי מיתה עליהם שחייבים טבלים",
שאין  מפני שמים, בידי מיתה עליו שחייבים איסור רבינו
בחלה  ומעשרות, בתרומות בתרומה, אלא כזה חיוב
ושם  א) הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק (ראה ובביכורים
רבינו  כתב זה ודין האוכל, על וחומש קרן תשלומי חיוב יש

י]. הלכה תרומות מהלכות י נבילה 81)בפרק כגון,
הדברים 82)וטריפה. שבשורת מזה הוא רבינו דברי מקור

אלא  הוזכרו לא ובברייתא, במשנה כדוגמאות המובאים
או  וטבל בכור כמו התורה מן באכילה האסורים דברים
גם  נסך" "יין בכלל שהרי מדרבנן, בהנאה שאסורים דברים
שכתב  כמו בהנאה, מדרבנן שאסור גויים של יינם סתם
(מגיד  ג הלכה אסורות מאכלות מהלכות י"א בפרק רבינו

כלל 83)משנה). עבירה אינה בשוגג דרבנן שאיסור לפי
ג). קטן סעיף האורים משפט רלד סימן המשפט (נתיבות

יינם"84) "סתם גם כולל בברייתא שהוזכר נסך" ש"יין
משנה). איסור 85)(מגיד למכור יכול המוכר אין כלומר,

שלו. שאינו הנאה,

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
או 1) דבר איזה מחמת המכר חילוף משפטי בו נתבארו

בזה  שיש והחילוקין יין כמוכרי(ן) המקח אחר שנתקלקל
בו. והנמשך לזה הדומה בו ונתבאר

.‡Úa¯‡2˙BcÓ3ÔÈ¯ÎBn·4˙BÙÈ ÌÈhÁ BÏ ¯ÎÓ : «¿«ƒ«¿ƒ»«ƒƒ»
˙BÚ¯ e‡ˆÓÂ5¯ÎBn‰ ‡ÏÂ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰ -6. ¿ƒ¿¿»«≈«»«¬…¿…«≈

˙BÙÈ e‡ˆÓÂ ˙BÚ¯7¯ÎBn‰ -8‡ÏÂ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ »¿ƒ¿¿»«≈»«¬…¿…
Á˜Bl‰9˙BÚ¯ e‡ˆÓÂ ˙BÚ¯ .10,˙BÙÈ e‡ˆÓÂ ˙BÙÈ , «≈«»¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿»

Èt ÏÚ Û‡11‡ÏÂ ,Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ˙BÙÈ ÔÈ‡L ««ƒ∆≈»»∆≈¿«¿»≈∆¿…
˙e˙L ‰ÈB‰ ÌL LÈ È¯‰Â ,Ô‰Ó ‰hÓÏ ÔÈ‡L ˙BÚ¯12 »∆≈¿«»≈∆«¬≈≈»»»¿

¯ÈÊÁÓe ‰˜ ‡l‡ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ -≈∆»≈∆»«¬…∆»»»«¬ƒ
.‰‡B‡»»

פג:2) בבאֿבתרא נפרדים.3)משנה במקח 4)דינים
אונאה 5)וממכר. כאן היתה לא שבדמים ואףֿעלֿפי

המקח  בטיב זה הפרש - א) סעיף רלג סימן (חושןֿמשפט
אונאה. הוא אף כך 6)נקרא ומתוך המקח, שנתייקר אף

שחמתית  חטים ש"המוכר שאףֿעלֿפי לחזור. המוכר רוצה
הלכה  (להלן בו" לחזור יכול מהם אחד כל - לבנה ונמצאת
קצת, שינוי אלא גמור שינוי זה אין ורעות ביפות כאן - ב)
המתאנה  שרק בשתות", "אונאה של דין לזה נתנו ולפיכך
ד  הלכה פי"ב למעלה רבינו שכתב כמו בו, לחזור יכול

ומגידֿמשנה). המוכר 7)(רשב"ם את הטעה שהלוקח
יפות. שהם ונתברר רעות, הם אלו שהוא 8)שפירות

המאנה.9)המתאנה. שם.10)שהוא זה 11)במשנה,
רעות, ונמצאו "רעות שבמשנה: זו לבבא רבינו של פירושו
לא  אמנם שאם מיותרת, לכאורה שהיא יפות", ונמצאו יפות
בהם? לחזור יכולים שאינם הוא חידוש מה שינוי, שום היה
הרעות  וכן ביותר, היפות אינן שהיפות רבינו פירשה ולפיכך

ביותר. הרעות זה 12)אינן שינוי שעלֿידי אףֿעלֿפי
יותר  יש ואם בטל, המקח אין שתות, עד אונאה ישנה

ה"ד). פי"ב (למעלה בו לחזור יכול המתאנה - משתות

.·ÌÈhÁ ¯ÎBn‰ Ï·‡13˙ÈzÓÁL14‰·Ï ˙‡ˆÓÂ15, ¬»«≈ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»

ÏL e‡ˆÓÂ ˙ÈÊ ÏL ÌÈˆÚ ;˙ÈzÓÁL ˙‡ˆÓÂ ‰·Ï¿»»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ¿¿∆
˜L‰Ó16‡ˆÓÂ ÔÈÈ ;˙ÈÊ ÏL e‡ˆÓÂ ‰Ó˜L ÏL , ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿∆«ƒ«ƒ¿ƒ¿»

ıÓÁ ,ıÓÁ17¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ÔÈÈ ‡ˆÓÂ …∆…∆¿ƒ¿»«ƒ»∆»≈∆»«¬…
Ba18ÔÈn‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;19Ïk ÔÎÂ .BÏ ¯kÓiL ¯Ó‡L ∆≈∆«ƒ∆»«∆ƒ¿…¿≈…

‰Ê· ‡ˆBik20. «≈»∆

שם.13) את 14)משנה, המאדימה חמה, מלשון אדומה,
פד.). (בבאֿבתרא זה 15)הכל והרי לגמרי, אחר מין שזה

ממש. טעות ונקראת 16)מקח מדברית, תאנה עץ היא
ב  פרק בבאֿבתרא המשניות בפירוש (רבינו גמיז בערבית

יא). פסק 17)משנה תרומה, הפרשת שלענין אףֿעלֿפי
הם  וחומץ שיין רבי, לשיטת בניגוד חכמים, כדעת רבינו
מהלכות  (פ"ה חומץ על מיין לתרום ומותר אחד, מין
שיש  מינים שני הם וממכר מקח לענין - כא) הלכה תרומות
שם  (גמרא להיפך וכן בחומץ, מעוניין ואינו ביין רוצה

גמור.18)פד:). טעות מקח יכול 19)שזה אחד  וכל 
לקנות. או למכור התכוונתי זה למין לא כגון 20)לטעון:

מיימוניות). (הגהות כסף ונמצא זהב

.‚¯ÎBn‰21ÂÈp˜˜a Á˜Bl‰ B˙e ,B¯·ÁÏ ÔÈÈ22, «≈«ƒ«¬≈¿»«≈«¿«¿«»
„iÓ ıÈÓÁ‰Â23B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ -24Èt ÏÚ Û‡Â . ¿∆¿ƒƒ»≈«»¿«¬»¿««ƒ

BÏ ¯Ó‡L25BÏ CÈ¯ˆ È‡ ÏÈL·˙Ï :26Ú„È Ì‡Â .27 ∆»«¿«¿ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ»«
˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ - ıÈÓÁÓ BÈiL28,ÔÈÈ BÏ ¯ÎÓ . ∆≈«¿ƒ¬≈∆∆»»»««ƒ

‡e‰ È¯‰Â29¯Ó‡ Ì‡ :ıÈÓÁ‰Â ,¯ÎBÓ ÏL ÂÈp˜˜a «¬≈¿«¿«»∆≈¿ƒ¿ƒƒ»«
BÏ30‰t˜ÓÏ'31¯ÓB‡Â ,¯ÈÊÁÓ - ıÈÓÁ‰Â ,'CÈ¯ˆ È‡ ¿ƒ¿»¬ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ¿≈

EÈp˜˜Â EÈÈ È¯‰ :BÏ32,B˙BzLÏ È˙È˜ ‡Ï È‡L ! ¬≈≈¿¿«¿«∆∆¬ƒ…»ƒƒƒ¿
'‡e‰ ‰t˜ÓÏ' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .ËÚÓ ËÚÓ ÏM·Ï ‡l‡∆»¿«≈¿«¿»¿ƒ…»«¿ƒ¿»
˙È˙L ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»¿«¬ƒ∆¬≈≈»»…»ƒ»

ıÈÓÁiL „Ú B˙B‰LÏ EÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ,B˙B‡33. ¿…»»¿«¿«∆«¿ƒ

צז:21) בבאֿבתרא לטעון,22)משנה המוכר יכול שאז
כדעת  צח. (שם לקלקול שגרמו הם הלוקח של שהקנקנים

חנינא). ברבי יוסי היה 23)רבי ולכאורה המכירה, אחרי
המכירה. בשעת כבר מקולקל שהיה לומר אין 24)אפשר

מקח  זה היה כאילו הקנין, דמי את להחזיר חייב המוכר
(שם)25)טעות. השקלאֿוטריא מתוך לא 26)יוצא

התבשיל, לתוך לאט לאט לשומו אלא אחת. בבת לשתותו
זאת  בכל יותר, ארוך לזמן היין את להשהות רגילים שאז
של  לכליו הוערה שהיין אחרי יותר, אחראי המוכר אין

העתיק 27)הלוקח. וכן "ידוע", הנוסח: צז:) (שם במשנה
ברבים  שידוע כלומר, ה), סעיף רל סימן (חו"מ בשו"ע
בשנים  היה ו"שכן להחמיץ, דרכו זה מוכר של שיינו

יא). ס"ק שם (סמ"ע התנה 28)שעברו" שהלוקח ודוקא
כלומר, לתבשיל, בו להשתמש היין את לוקח שהוא מראש
ולוקחו  דבר שום התנה לא אם אבל ארוך, לזמן להשהותו
שהלוקח  ולטעון, מאחריות להשתמט המוכר יכול - סתם
שם  בגמרא שאמרו כמו היין, את להשהות צריך היה לא

(מגידֿמשנה). הנוסח:29)צח. ו) סעיף רל (סי' בשו"ע
היין  שנשאר דוקא לציין כוונתו ואולי בקנקניו", "ונשאר
אותו  עירה שהלוקח ולא זה, יין נמכר שבהם הכלים באותם
(ר"י, המוכר של הם האחרונים אלו כי אף אחרים, לכלים
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המגידֿמשנה). שם.30)הביאו השקלאֿוטריא מתוך
אמר 31) אם והואֿהדין מעט. מעט יין בו ששמים לתבשיל

הרשב"א). בשם (מ"מ מעט" מעט "לשתות מפורש: לו
בשם 32) (מ"מ מקולקל מראשיתו היה שנתלקל שיין

סובר 33)הרשב"א). וכן (שם). חנינא בר יוסי כרבי
(כלומר  בעליו של במזלו מתקלקל שיין צו: שם שמואל
"למקפה" לו אמר שלא באופן מדבר שמואל ואף הלוקח).

(רי"ף).

.„¯ÎBn‰34ÏL ˙È·Á‰Â ,B¯·ÁÏ ¯ÎL ÏL ˙È·Á «≈»ƒ∆≈»«¬≈¿∆»ƒ∆
¯ÎBÓ35ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL CB˙a :‰ˆÈÓÁ‰Â ,36 ≈¿∆¿ƒ»¿¿»»ƒ»ƒƒ

Ô‡kÓ ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe ,¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿«≈«¬ƒ∆«»ƒƒ»
Á˜Bl‰ ˙eL¯a - CÏÈ‡Â37. ¿ƒ»ƒ¿«≈«

למעשה 34) הלכה פסק יוסף ורב רב. וכדעת צו. בבאֿבתרא
המוכר 35)כמותו. אין הלוקח, של לכליו הוערה אם אבל

(מגידֿמשנה). יותר מקולקל 36)אחראי שהיה סימן שזהו
המכירה. נראה 37)לפני כן - "למקפה" לו אמר [כשלא

שם]. ברי"ף

.‰¯ÎBn‰38Ï ÔÈÈ ÏL ˙È·ÁËÚÓ d¯ÎÓÏ È„k B¯·Á «≈»ƒ∆«ƒ«¬≈¿≈¿»¿»¿«
ËÚÓ39d˙ÈˆÁÓa ‰ˆÈÓÁ‰Â ,40˙¯ÊBÁ - dLÈÏLa B‡ ¿«¿∆¿ƒ»¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ»∆∆

‰pL Ì‡Â .¯ÎBnÏ41dlL ·˜p‰ Á˜Bl‰42B‡ , «≈¿ƒƒ»«≈««∆∆∆»
ÚÈb‰L43‡È‰ È¯‰ - ¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰‰LÂ ˜eM‰ ÌBÈ ∆ƒƒ««¿»»¿…»«¬≈ƒ

ÔÎÂ .Á˜Bl‰ ˙eL¯a44Ïa˜Ó‰45B¯·ÁÓ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ƒ¿«≈«¿≈«¿«≈»ƒ∆«ƒ≈¬≈
dÎÈÏB‰Ï È„k46Ì„˜Â ,ÌL d¯ÎÓÏ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ¿≈¿ƒ»¿»¿ƒ¿»¿»»¿…∆

ÏÊe‰ ÌL ÚÈb‰L47‰ˆÈÓÁ‰ B‡ ÔÈi‰48‰Ê È¯‰ - ∆ƒƒ«»«««ƒ∆¿ƒ»¬≈∆
BlL ÔÈi‰Â ˙È·Á‰L ÈtÓ ;¯ÎBn‰ ˙eL¯a49Ïk ÔÎÂ . ƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆»ƒ¿««ƒ∆¿≈…

‰Ê· ‡ˆBik50. «≈»∆

צח.).38) (בבאֿבתרא רבא של דומה 39)מימרא זה והרי
בחביתו  וכשהיין ג). הלכה (למעלה "למקפה" של לתנאי

וכנ"ל. מוכר, מחצית.40)של רק היין מן שנשאר אחרי
שאז )42שם.41) היין, את להוציא אחר נקב שעשה

ויש  הלוקח. שעשה זה, בשינוי הקלקול את לתלות אפשר
ג. בהלכה ולא כאן, רק זה תנאי הוזכר מדוע גם 43)לעיין

לקלקול. שגרמה היא הלוקח של זו הזנחה כשם 44)כאן
היא  - מעט מעט למכרה כדי לחבירו יין של חבית שהמוכר
קיבלה  אם כן כמו החמיצה, אם המוכר, ברשות עומדת

שם). (בבאֿבתרא פלוני למקום "מקבל"45)להוליכה
היינו, הפסד, ולמחצה שכר למחצה עסק שעושה זה נקרא
הסיטונאי, - למוכר מיד משלם אינו הקמעוני, - שהלוקח
הסיטונאי  עם מחלק הוא בקמעונות, מוכר שהוא אחרי אלא

מחצה. על מחצה הרווח שהלוקח 46)את המוכר, שהתנה
לא  אבל מסויים, למקום כשיגיע רק היין את למכור יכול

היין. מחיר יעלה בינתיים אם אפילו זה, בכל 47)לפני
למכירה. כמקום ביניהם הותנה שעליו במקום אף המקומות,

בגמרא.48) האחרונה כנוסחא שכל 49)הכריע אףֿעלֿפי
המוכר  נושא כאן - למחצה, באחריות נושא "מקבל"
קודם  למכור, מהמקבל שמנע אחרי ההוזלה, כל באחריות
שהיין  וכשם המחיר, יעלה אם אף מסויים, למקום שהגיע
למנוע  יכול שהוא היינו, היוקר, לענין המוכר של ברשותו
אף  המסויים, למקום שיגיע קודם היין את למכור מהלוקח

יותר  עוד נמכר היין ההוא שבמקום מכיון - היין יתייקר אם
ברשותו  הוא כך - טז) ס"ק רל, סי' הסמ"ע, (הדגשת ביוקר
ד"ה  (רשב"ם למקום הלוקח שהגיע קודם היין, הוזל אם

דמקבל). הוא בלוקח 50)דינא אף חננאל: רבינו לדעת
כך, הדין - ל"מקבל" דוקא ולאו כן, הדין - לגמרי הקונה
לפני  והוזל מסויים, במקום למוכרו שבדעתו התנה שאם

מהמקח. בו לחזור יכול שהוא שהגיע,

.ÂB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰51ÌO·Ó ÔÈÈ :52·iÁ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈«ƒ¿À»¬ƒ≈»«»
˙¯ˆÚ „Ú BÏ „ÈÓÚ‰Ï53¯ÎBÓ È‡ ÔLÈ ÔÈÈ :BÏ ¯Ó‡ . ¿«¬ƒ«¬∆∆»««ƒ»»¬ƒ≈

LÏL ÏMÓ - ÔMÈÓ .‰¯·ÚL ‰L ÏMÓ BÏ Ô˙B - CÏ»≈ƒ∆»»∆»¿»¿À»ƒ∆»
ÌÈL54„ÓÚiL CÈ¯ˆÂ .55‚Á‰ „Ú ıÈÓÁÈ ‡ÏÂ56. »ƒ¿»ƒ∆«¬…¿…«¿ƒ«∆»

‚‰Ó LiL ÌB˜Ó·e57.‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ - Úe„È ¿»∆≈ƒ¿»»««…¿ƒ¿««¿ƒ»

צח.51) צז: בבאֿבתרא זמן 52)משנה המתקיים טוב, יין
חג 53)ארוך. עד בבישומו עומד שיהא צריך כלומר:

ומבושם  טוב יין ואף בארץ, השרב מתחיל שמאז השבועות,
אז. להתקלקל שעומדים 54)עלול השנה עם ביחד היינו,
שם). (רשב"ם מיגאש).55)בה (ר"י המיושן היין

ואז 56) צח:). שם (ברייתא הבציר זמן שהוא הסוכות, חג
שם). (רשב"ם שלימות שנים שלוש הכלל 57)נגמרות

במשנה. פעמים כמה ונזכר ידוע הזה

.Ê¯ÓB‡‰58Ûz¯Ó :B¯·ÁÏ59‰Ê60¯ÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL »≈«¬≈«¿≈∆∆«ƒ¬ƒ≈
‰t˜ÓÏ EÏ61Ì˙Ò ÔÈÈ ÏL Ûz¯Ó BÏ ¯ÎnL B‡ ,62- ¿¿ƒ¿»∆»««¿≈∆«ƒ¿»

ÌÈp˜˜ ‰¯OÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó Á˜Bl‰ È¯‰63‰‡Ó ÏÎa64 ¬≈«≈«¿«≈»»¬»»«¿«ƒ¿»≈»
˙BpzL‰Ï ÏÈÁ˙‰ ¯·k ‡l‡ ·BË ÌÈÈ ‰È‰È ‡lL65; ∆…ƒ¿∆≈»∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«

‰Ê ÏÚ ¯˙È66Ïa˜È ‡Ï -67. »≈«∆…¿«≈

צה:58) שם הגמרא מסקנת לפי צג: בבאֿבתרא משנה
יין.59) בו שמחזיקים את 60)מקום ממעט "זה" הביטוי

ובין  רע בין שהוא, כמו משמעו ש"זה" הלוקח, של התביעה
להתקיים 61)טוב. ראוי שיהא טוב יין שצריך לתבשיל,

הלוקח  תביעת את מעלה "למקפה" והביטוי ממושך, זמן
לרעתו  "זה" אחד: ביטוי התנאי, בנוסח כן על ויש טוב, ליין
הדין  ומכאן לטובתו, ל"מקפה" אחד וביטוי הלוקח, של

שלהן. לטובת 62)הממוצע שזה "זה", התוספת בלי
מפורש  שהוא "למקפה" הביטוי גם חסר אך הלוקח,
לרעתו. ואחד הלוקח, לטובת אחד דבר ושוב לטובתו,

מאה 64)כדים.63) שעל לחז"ל, ידוע היה זה ודבר
(סמ"ע  להשתנות התחילו שכבר עשרה, להיות רגיל קנקנים

ד'). בפירושו 65)ס"ק רבינו כתב וכן קצת, להחמיץ
קוססות  עשר עליו "מקבל שם: שאמרו למה למשנה,
צה. (ב"ב רשב"ם ולדעת מחמיצות". - "קוססות - למאה"
ח  בהלכה להלן הנזכר בחנות, שנמכר יין זהו נותן) ד"ה

שם). דברינו מעשר.66)(ועיין יותר יש אלו 67)אם את
רבינו: כתב יא, הלכה פי"ח [להלן העשר. על היתירים
- השיעורים על יתר שבפירות) (מהפסולות מהן "נמצא
בהם  שאין וברורים מנופים פירות לו ויתן הכל את ינפה
(ב"ב  במשנה שנוי קוססות" "עשר שדין ומאחר כלום".
מתולעות", ו"עשר טינופות" "רובע של הדין עם ביחד צג:)
מיימוניות  הגהות ועיין כן, הדין - שלנו בהלכה שגם נראה

ושם]. כאן
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.Á‰t˜ÓÏ EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL Ûz¯Ó :BÏ ¯Ó‡68, »««¿≈∆«ƒ¬ƒ≈¿¿ƒ¿»
ÔÈÈ ÏL ˙È·Á :BÏ ¯Ó‡L B‡69Ô˙B - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ∆»«»ƒ∆«ƒ¬ƒ≈»≈

Ûz¯Ó :BÏ ¯Ó‡ .ÏÈL·˙Ï Èe‡¯Â ‰ÙÈ BlkL ÔÈÈ BÏ«ƒ∆À»∆¿»¿«¿ƒ»««¿≈
‰Ê70˙eÁa ¯kÓp‰ ÔÈÈ BÏ Ô˙B - ÔÈÈ ÏL71È¯‰L , ∆∆«ƒ≈«ƒ«ƒ¿»«¬∆¬≈

‡e‰72ÈBÈa73‰ÙÈ ‡ÏÂ Ú¯ ‡Ï ,74Ûz¯Ó :BÏ ¯Ó‡ . ≈ƒ…«¿…»∆»««¿≈
‰Ê75ÔÈÈ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,CÏ ¯ÎBÓ È‡76Blk elÙ‡ - ∆¬ƒ≈»¿…ƒ¿ƒ«ƒ¬ƒÀ

BÚÈb‰ ,ıÓÁ77‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .78. …∆ƒƒ¿≈…«≈»∆

"זה",68) הממעט: הביטוי העדר הלוקח: לטובת הכל כאן
"למקפה". המרבה הביטוי אמר:69)ולעומתו לא אפילו

ולומר  לחלקה אין אחד, כלי היא שהחבית אחרי "למקפה",
אחד  וחלק טובים, יהיו ממנו חלקים תשעה אחד שבכלי

צה.). (שם רע הביטוי 70)ממנו הלוקח: לרעת הכל וכאן
"למקפה", המרבה הביטוי העדר ולעומתו "זה", הממעט:
זאת  שבכל אחרי אחריו, הבא מהדין עדיף עדיין זאת ובכל

"יין". המונח צה.).71)הוזכר (שם הברייתא לשון
יב 72) ופרק ה, הלכה י פרק למעלה וראה "שהוא". כלומר,

יג. הקודם,73)הלכה למשפט רבינו של פירושו זה
בברייתא. שהוא:74)המובא מפרש רל) (סימן ה'טור'

כתוב  מיימוניות ובהגהות להחמיץ", קצת שמתחיל "יין
(שם  הרשב"ם ולדעת יין, וטעמו חומץ שריחו יין שהוא
הך. היינו - בחנות" הנמכר ו"יין "קוססות" - לו) נותן ד"ה
שם. למשנה בפירושו ועיין ברורה. לא בזה רבינו ודעת

"זה"75) הממעט מהביטוי שחוץ הלוקח: לדעת הכל שכאן
ומכאן  "יין", אפילו הזכיר לא - "מקפה" הביטוי והעדר

דלהלן. מקבל 76)התוצאה שהוא אומרת, זו ואיֿהזכרה
חומץ. - בו הנמצא יהיה אפילו שהוא, כמו המרתף את

אצל 77) נשאר המקח ופירושו: בברייתא, הנמצא ביטוי
את  בחזרה לתבוע יכולת בלי גריעותו, אף על  הלוקח,

"מרתף 78)תמורתו. שאמר היינו "למקפה", הזכיר ואם
אמר  כאילו שדינו אומרים יש "יין", בלי למקפה" זה
בשם  מיימוניות (הגהות למקפה" יין של זה "מרתף
(בלא  למקפה" לך מוכר אני "מרתף אמר: ואם רשב"ם).
בו  שיש למקפה", יין של "מרתף אמר: כאילו דינו "זה"),
(מגידֿ טוב שכולו יין מקבל והוא הלוקח, לטובת הכל
בזה  הכרע אין רבינו ובדברי ורמב"ן), רשב"ם בשם משנה

(מגידֿמשנה).

.Ë¯ÓB‡‰79,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ıÚ ÏL ‰·¯Ú :B¯·ÁÏ »≈«¬≈¬≈»∆≈¬ƒ≈»
˙¯B˜ :B‡80„a‰ ˙Èa81BÏ Ô˙B BÈ‡ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ «≈««¬ƒ≈»≈≈

˙B¯˜Ï Èe‡¯L ‰¯B˜ B‡ ,‰·¯Ú Ba ¯tÁÏ Èe‡¯L ıÚ≈∆»«¿…¬≈»»∆»¿»
d˙¯eˆa ‰·¯Ú ‡l‡ ,„a‰ ˙Èa82„a‰ ˙Èa ˙B¯B˜ B‡ ≈««∆»¬≈»¿»»≈««

˙¯B˜ BÊ' B‡ '‰·¯Ú BÊ' ¯ÓB‡ ‰‡B¯‰ ÏkL ,Ì˙¯eˆa¿»»∆»»∆≈¬≈»«
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .'„a‰ ˙Èa≈««¿≈…«≈»∆

בספרו 79) שכתב האי, רב בדברי הוא רבינו דברי מקור
"במכירת  טוֿטז): אות כד (שער והממכר" "המקח
עליו  אין המטלטלין, מן שימכור מין מאיזה המטלטלין
השם  אותו שיקרא ובלבד שבכלים. בפחות כיֿאם להביא
שהתנה  השם אותו עליו אין אבל לו, שהתנה המין מאותו
בית  קורת לו שאמר וכגון אותו, ליטול ללוקח אין - עליו
שהיא  בזמן מתוקנת, קורה הביא אם לך, מוכר אני הבד

בית  קורת שהיא בשם אותה וקורין הבד, בית לקורת ראויה
קורת  שם עליה אין אם אבל ליטלה, הלוקח על יש הבד
על  שם מסתמך והוא ליטלה". ללוקח לו אין - הבד בית
הבד  בית קורת "המוכר שם: שאמרו כה. בנדרים הגמרא
ערוך  - פניה" ומרובעין ("שמשווין טרוף גבו אם לחבירו,
היינו  לא", - לא ואם אין, שרירא) רב בשם ה, טרף ע'
של  זו תכונה בו יש אם לחבירו הבד בית קורת שמוכר
והמכר  הבד, בית הוא נקרא הבד, בית את המאפיין "טרוף",
למכר  קיום ואין הבד, בית נקרא זה אין - בו אין ואם קיים.
בגמרא, המקור את מעצמו ציין והאורֿשמח (אבוֿהאזל. זה
וחידושי  מגידֿמשנה ועיין האי. רב דברי שיביא מבלי

הרמב"ם). על "קורה",80)הגר"א של בצורה מכשיר
הזיתים. לעצירת זיתים.81)המשמש בו שעוצרים מקום

עריבה.82) של צורה לה שיש

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
רע 1) בדבר, דבר ותערובת הרמאות משפטי בו נתבארו

זה. אחר שנמשך מה וכל ברע טוב או בטוב

.‡˙Bn¯Ï ¯eÒ‡2Ì„‡ Èa ˙‡3B‡ ¯kÓÓe Á˜Óa »¿«∆¿≈»»¿∆»ƒ¿»
·‚Ï4ÌzÚc ˙‡5ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Á‡Â .6„Á‡Â ƒ¿…∆«¿»¿∆»≈»ƒ¿∆»

ÌeÓ B¯kÓÓa LiL Ú„BÈ ‰È‰ .‰Ê ¯·„a ÌÈÂL Ï‡¯OÈƒ¿»≈»ƒ¿»»∆»»≈«∆≈¿ƒ¿»
ÌÈ¯·„a ˙Bi¯a‰ ˙Úc ·‚Ï elÙ‡Â .Á˜BlÏ BÚÈ„BÈ -7 ƒ«≈««¬ƒƒ¿…«««¿ƒƒ¿»ƒ

.¯eÒ‡ -»

שזוהי:2) המקח, של לשויו ביחס לרמאות כאן הכוונה אין
אלא  ה"א), פי"ב (למעלה רבינו אותה הזכיר שכבר אונאה,
רבינו  שמסיים כמו - במקח מום שבהעלמת לרמאות הכוונה
אונאת  בה ואין דמים, הפרש משום בזה שאין ואף - להלן
צד. בחולין זו הלכה ומקור ז). ס"ק רכח סימן (סמ"ע ממון

הבריות. דעת לגנוב (שם 3)שאסור הרמב"ם כתב באונאה
איסור  שאין לפי חבירו". את להונות "אסור ה"א): פי"ב
כאן  אבל ז), הלכה (פי"ג בגוי ולא בישראל אלא אונאה
[וראה  אדם" "בני כתב: להלן, כמבואר בכלל, גוי שגם
גם  כולל אדם" ש"בני ואין, ד"ה סוף סא. יבמות ב'תוספות'

שמואל.4)גוים]. של מימרא שם, בפרק 5)חולין ראה
ה"ו. דעות מהלכות של 6)ב מימרא והיא רומי. בדפוס כן

(פי"ג  בכלל הגוי אין ממון שבאונאת [ואע"פ שם. שמואל
נראה  (וכן דברים אונאת איסור בכלל אינו וכן ה"ז),
גניבת  - "עמיתו" בהן שנאמר משום שלה) מצוה ב'חינוך'
מהלכות  (פ"א בגוי גם שאסורה ממון כגניבת היא הרי דעת
היא  הרי מום של העלמה עלֿידי ורמאות א) הלכה גניבה
הלכה  גניבה מהלכות (פ"ז אסור לגוי שגם במשקל, כרמאות
וגזילה, גניבה בכלל הוא הרי אותו מחסיר שהוא שכל ח)

שם]. המגידֿמשנה שכתב שעושה 7)כמו "שמראה
שעושה  היינו, ו), סעיף רכח, (שו"ע עושה" ואינו בשבילו
הוא  כאילו עליו רושם לעשות לחבירו דברים ואומר פעולות
של  ולאמיתו במיוחד, אותו לכבד מתכוון או בשבילו טורח
הביא  (שם) דעות ובהלכות כלל. לזה מתכוון לא הוא דבר
יודע  והוא אצלו שיאכל בחבירו (יפציר) יסרהב "ולא רבינו:
מנחה) הגשת (מתנה, בתקרובת לו ירבה ולא אוכל, שאינו
פיתוי  של אחת מילה ואפילו וכו' מקבל שאינו יודע והוא

אסור". דעת גניבת ושל
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.·ÔÈ‡8ÔÈÒk¯ÙÓ9Ì„‡‰ ˙‡10‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‡ÏÂ ≈¿«¿¿ƒ∆»»»¿…∆«¿≈»¿…
e‡¯iL È„k ÌÈLÈ‰ ÌÈÏk‰ ˙‡11Ï·‡ ;ÌÈL„Ák ∆«≈ƒ«¿»ƒ¿≈∆≈»«¬»ƒ¬»

ÌÈL„Á‰ ÔÈÒk¯ÙÓ12ÔB‚k ,13ÛeLiL14ı‰‚ÈÂ15 ¿«¿¿ƒ«¬»ƒ¿∆»ƒ«≈
‰tÈÈÂ16Ïk17ÂÈÎ¯ˆ18. ƒ«∆»¿»»

(שם).8) וגמרא ס) דף (בבאֿמציעא ותיקון 9)משנה יפוי
המשנה). צובעו 10)(פירוש לבן, זקנו שיער היה שאם

שם). הגמרא לפי (מגידֿמשנה צעיר שייראה כדי
דעת.11) גניבת (שם).12)והיינו השקלאֿוטריא מסקנת
(שם).13) בגמרא המובאות עובדות של שורה מתוך
שם).14) (גמרא סובין במי יעביר 15)לשפשף שם. גמרא

הקמטים. את להשוות מכבש חוטי 16)עליו לתלות כגון
תומי  למירמי ד"ה רש"י ועיין שם, (גמרא בבגד משי

וטובים 17)לסרבלא). חדשים הייפוי בלעדי הם שהרי
שלהם  הייפוי ומדת יותר, אותם מייפה רק והגיהוץ ('טור')

אשליות. לעורר עשויה ואינה מוגזמת, ברייתא 18)אינה
(שם).

.‚ÔÈ‡19ÔÈËa¯LÓ20Ì„‡‰ ˙‡21ÌÈÓa22ÔÈ¯ÊÁ ÏL23 ≈¿«¿¿ƒ∆»»»¿«ƒ∆ƒ¿ƒ
Át˙iL È„k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ24ÌÈÓL ÂÈÙ e‡¯ÈÂ25‡ÏÂ , ¿«≈»∆¿≈∆ƒ¿«¿≈»»»¿≈ƒ¿…

ÔÈÚ·Bˆ26˜¯Oa ÌÈt‰ ˙‡27ÌÈÁÙB ‡ÏÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ∆«»ƒ¿»»¿«≈¿…¿ƒ
ÌÈ·¯w‰ ˙‡28ÌÈÓa ¯Oa‰ ˙‡ ÔÈ¯BL ‡ÏÂ ,29ÔÎÂ . ∆«¿»«ƒ¿…ƒ∆«»»¿«ƒ¿≈

ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â .ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBik Ïk30¯Oa …«≈ƒ¿»ƒ≈¬ƒ¿≈¿ƒ¿«
‰ËeÁL ÏÏÎa È¯ÎÏ ‰Ï·31‰Ï·p‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿»¿ƒƒ¿«¿»««ƒ∆«¿≈»

.‰ËeÁLk BÏˆ‡∆¿ƒ¿»

רש"י 19) ועיין כשרביט, נזקף שהשיער "שרביט" מלשון
משרבטין). "את 20)(ד"ה הגירסא: שלפנינו בגמרא

לא  משרבטין "לא אחרת: גירסא יש ברי"ף אך  הבהמה",
הבהמה". את ולא האדם האדם 21)את את שמשקין

סובין.22)במים. של את 23)מים נופחים האלו המים
שערו  וגם יותר גוף בעל ונראה אותם, השותה של מעיו בני

דעת.24)נזקף. גניבת היא (שם):25)וזו בגמרא
את  לרמות כדי זקנו ואת פניו את שצבע בעבד מעשה

צעיר. שהוא הפנים"26)לוקחיו את המאדים "צבע
שרק). ולא ד"ה יז. כתובות המעיים 27)(רש"י בני

ורחבים. שמנים יותר שיראו באיטליז, הנמכרים
עלֿידי28ֿ) נראה הכחוש ואף הבשר, את מלבינים שהמים

במים). הבשר את שורין ואין ד"ה שם (רש"י שמן זה
שמשו,29) על שהקפיד בשמואל, עובדא ושם צד. חולין

כן. אותו 30)שעשה מכבד שהישראל יחשוב, שהגוי
כך  ומתוך לאכילה, לו גם שראוי דבר אלא לו מוכר ואינו
דגונב  משום ד"ה שם חולין רש"י (ועיין טובה לו מחזיק
טובה  לו מחזיק שהגוי דעת, גניבת משום בזה ויש דעתו)

כאבא31ֿ)חינם. ולא וכחכמים ס. בבאֿמציעא משנה
שאול.

.„¯zÓ32¯·Ï33ÔÈÒÈ¯b‰ ˙‡34‡Ï Ï·‡ ,35Èt ÏÚ36 À»»…∆«¿ƒƒ¬»…«ƒ
‰¯e‚n‰37‡e‰L ‰n„ÈÂ ,ÔÈÚ‰ ˙‡ ·B‚k ‡l‡ BÈ‡L ; «¿»∆≈∆»¿≈∆»«ƒƒ«∆∆

¯e¯a Ïk‰38¯zÓe .39˙BÈÏ˜ ˜lÁÏ ÈÂÁÏ40ÌÈÊB‚‡Â «…»À»¿∆¿»ƒ¿«≈¿»∆¡ƒ
˙BÁÙMÏÂ ˙B˜BÈzÏ41;BÏˆ‡ ‡B·Ï ÔÏÈb¯‰Ï È„k , «ƒ¿«¿»¿≈¿«¿ƒ»»∆¿

¯ÚMÓ ˙ÁBÙe˜eMaL42ÔÈÙÈwÓa ˙Ba¯‰Ï È„k ,43 ≈ƒ««∆«¿≈¿«¿¿«ƒƒ

˜eM‰ Èa ÔÈ‡Â ;epnÓ44‰Êa ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ƒ∆¿≈¿≈«¿ƒ¿«≈»»¿≈»∆
˙Úc‰ ˙·b45. ¿≈««««

לשון 32) וכן הגריסין, מתוך הפסולת את להוציא לברור,
הגריסין", מתוך הפסולת לברור "מותר יז): סע' (שם השו"ע
זה, למונח מקורי פירוש הרמב"ם מביא המשניות בפירוש
הוא  אם להכיר אפשר פיו על סימן, יש הפול בקליפת והוא:
להסיר  היינו ו"לבור", גדול, מאמץ אחרי רק או מהר יתבשל
הסימן. על לעמוד יהיה שאיֿאפשר הזאת הקליפה את

ומותר 33) לשניים. ברחיים אותם גרסו או שטחנו פולין,
יפים  יותר נראים הם שעלֿידיֿזה אףֿעלֿפי כן לעשות
כמה  ולהבין לראות הלוקח ויכול לעין, הנראה דבר "שזהו
סעיף  רכח (סי' הפסולת" מהם שהוציא בשביל יותר שוים

שאול 34)יז). לאבא מודים חכמים גם שבזה שם, משנה
שאסור. -(35- הפה על - השטח פני על למעלה רק

בפנים. הפסולת את התבואה.36)ולהשאיר אוצר
רואה 37) הוא שכשאדם נוטה ברור, הכל השטח פני שעל

ויש  כן, אינו הדבר והרי הכל, הוברר הסתם שמן לחשוב,
דעת. גניבת משום וכחכמים,38)כאן (שם) במשנה זה גם

יהודה. כרבי בתנור 39)ולא אותם שמייבשים שבולים,
ד"ה  טו: כתובות (רש"י מתוקים נעשים והם לחים, בעודם

במשנה.40)קליות). אינה זו מן 41)מילה מוריד
שם. במשנה כתנאֿקמא ולא וכחכמים בשוק. הקבוע המחיר

למכור 42) החנונים דרך [שכן בהקפה. ממנו לוקחין
(פ"ג אבות במסכת ששנינו כמו טז):בהקפה, משנה

מקיף"]. המוכרים 43)"והחנוני החנונים יתר כלומר,
היתר 44)בשוק. בטעם אמרו שם) (בבאֿמציעא [בגמרא

מחלק  "אני - וכו' אגוזים בחלוקת הנ"ל: הדברים שני
הוא  שהרי - השער ובהורדת שיסקים". אתה חלק אגוזים,
ורבינו  פירות. ואוצרי שערים מפקיעי של ידיהם קוצץ
לדעת  אלא אלו טעמים נאמרו שלא מפני זה, כל השמיט
ריחיים, שהקים מבוי בן שאמר: כא:) (בבאֿבתרא הונא רב
יכול  - ידו על ריחיים להקים ורוצה מבוי אותו בן שכנו ובא
דרב  בריה הונא רב לשיטת אבל ידו. על לעכב הראשון
רבן  של תנאֿקמא וכדעת ידו, על מעכב שאינו יהושע
של  חנותו בצד חנות אדם ש"עושה (שם) גמליאל בן שמעון
למחות  יכול ואינו חבירו של מרחצו בצד ומרחץ חבירו
עושה  ואני שלך בתוך עושה אתה לו לומר שיכול מפני בידו
ח) הלכה שכנים מהלכות בפ"ו רבינו פסק (וכן שלי" בתוך
יצחק  ורבינו הנ"ל. הטעמים באותם צורך אין זה, לפי -
הונא, כרב שם בבבאֿבתרא פסק הוא שאף אלפסי,

סובר - הנ"ל הטעמים הביא בן ‰Â‡ואעפי"כ ר"י כדעת
אף  אסור כן שלולא אחרת, עיר לבן מועיל שזה שם מיגש

הונא]. רב נטֿס.45)לדעת בבאֿמציעא משנה

.‰ÔÈ‡46˙B¯Ùa ˙B¯t ÔÈ·¯ÚÓ47ÌÈL„Á elÙ‡ , ≈¿»¿ƒ≈¿≈¬ƒ¬»ƒ
ÌÈL„Áa ÌÈLÈ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„Áa48elÙ‡ . «¬»ƒ¿≈»ƒ«¿»ƒ«¬»ƒ¬ƒ

ÏBÊa ÌÈL„Á‰Â ¯˜Èa ÌÈLÈ‰49Á˜Bl‰L ÈtÓ ; «¿»ƒ¿…∆¿«¬»ƒ¿ƒ¿≈∆«≈«
ÔÈÈa .ÔMÈÏ ‰ˆB¯50C¯a ‰L˜ ·¯ÚÏ e¯Èz‰L ‡e‰51, ∆¿«¿»¿«ƒ∆ƒƒ¿»≈»∆¿«

BÁÈaLnL ÈtÓ ,„·Ïa ˙Bzb‰ ÔÈa52BÓÚË ‰È‰ Ì‡Â . ≈«ƒƒ¿«ƒ¿≈∆«¿ƒ¿ƒ»»«¿
¯k53·¯ÚÏ ¯zÓ -54ÌB˜Ó ÏÎa55¯kp‰ ¯·c ÏkL ; ƒ»À»¿»≈¿»»∆»»»«ƒ»

BÓÚËÁ˜Bl‰ LÈb¯Ó56·¯ÚÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe ,57.B˙B‡ «¿«¿ƒ«≈«¿ƒ»À»¿»≈
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פירות 46) בהם יערב לא מסויים, שדה פירות לו מכר אם
פירש: שם והרא"ש מערבין). אין ד"ה (רש"י אחר שדה של
כדי  יפים, פירות בהרבה רעים פירות מעט - מערבין "אין
רכח  (סימן בשולחןֿערוך הביא וכן יפים". בחזקת למכרם

י). הרי"ף 47)סעיף דעת לפי שם במשנה להיות צריך כן
טובים  יותר שחדשים יוצא, זה ולפי סופרים). (דקדוקי
חדשים  לומר צריך "ואין שלפנינו: במשנה אבל מישנים.
רש"י  ועיין טובים, יותר שישנים יוצא, זה ולפי בישנים".

שלפנינו 48)שם. והנוסחא שם. בגמרא הרי"ף גירסת כן
שם. במשנה לנוסחתנו מתאימה שם.49)בגמרא, משנה,

בחלש.50) הוא 51)חזק גת שם. נחמן, רב של מימרא
זמן  כל היין, עשיית ובזמן הענבים, בו שדורכים מקום
קולט  שאחד יחד, המינים שני לערב מותר תוסס, עוד שהוא
התסיסה  תהליך אחרי אבל הדדי, פגם ללא השני הטעם את
פוגם  אחר ממין יין עירוב משלו, טעם כבר יש אחד שלכל

שנו). הגיתות ובין ד"ה שם (רש"י רש"י 52)אותו לדעת
בזמן  לערב מותר ברך קשה רק שמשביתו) מפני (ד"ה
ה'טור' לדעת אך אסור. לעולם בקשה רך אבל הגיתות,
אבל  הגיתות, בזמן אלא מותר אינו ברך קשה רק להיפך:
(סמ"ע  טוב יותר שהוא לפי לערב תמיד מותר בקשה רך

יט). ס"ק עד 53)שם יין, הרבה כלֿכך בו שעירבו היינו
(לחםֿמשנה). השני היין טעם אחא,54)שמורגש כרבי

ניכר  לא שאז יין, מעט כשמערבין מדובר שלמעלה והדין
מרומה. יוצא והלוקח החדש, בין 55)הטעם שלא אף

רכח 56)הגיתות. (סימן ובשו"ע אותו. לטעום היה ויכול
טועמו  דבר שקונה מי שכל שנהגו, "במקום יד): סעיף

לעולם". בו לערב מותר רומי:57)תחילה, [בדפוס
של"ד). (ד"וו בכסףֿמשנה הוא וכן לערב". מותר "הלוקח
ובכ"י  "הלוקח", כתב למה הכסףֿמשנה הקשה זה ועל

כלפנינו]. הנוסחא תימן

.ÂÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡58ÌÈÓ BÏ ·¯Ú˙pL ÈÓe .ÔÈÈa ÌÈÓ ≈¿»¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»≈«ƒ
ep¯kÓÈ ‡Ï - BÈÈa59˙eÁa60BÚÈ„BÓ Ôk Ì‡ ‡l‡61, ¿≈…ƒ¿¿∆∆»∆»ƒ≈ƒ

¯b˙Ï ‡ÏÂ62BÚÈ„BnL Èt ÏÚ Û‡63Ba ‰n¯nL , ¿…¿«»««ƒ∆ƒ∆¿«∆
ÌÈ¯Á‡64e‚‰pL ÌB˜Óe .65ÏÈËÈ - ÔÈÈa ÌÈÓ ÏÈË‰Ï66, ¬≈ƒ»∆»¬¿»ƒ«ƒ¿«ƒ»ƒ

.˙Bzb‰ ÔÈa ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆≈«ƒ

לא 58) ביינו, מים שנתערב "מי ס. בבאֿמציעא משנה
ומכאן  בנתערב, רק שהמדובר הרי - כו'" בחנות ימכרנו

מגידֿמשנה. ועיין בידים, לערב עצמו.59)שאסור הוא
הקמעונאים.60) כדרך קטנות היין.61)בכמויות לקונה
ביין,63)חנווני.62) מים שעירב לתגר, הודיע שהמוכר

ללקוחותיו. זאת יודיע האחרון שזה הוא 64)כדי כן
"שמורה  משום בו" לרמות אלא "שאינו שם: במשנה,
ראה  ולא בביתו [העירוב] נעשה שלא כיון היתר לנפשו
יין  קנייתו, ועצם כא). ס"ק רכח, (סמ"ע המים" עירוב
ובשו"ע  אחרים. בה לרמות שדעתו מוכיחה במים, מעורב

" יב): סעיף אחרים".˘Ó‡(שם בו שם.65)ירמה משנה,
יג).66) סעיף שם (שו"ע להטיל שדרכם כשיעור

.Ê¯bz‰67ÒËÈt CB˙Ï Ô˙BÂ ˙Bzb LÓÁÓ ÏËB68 ««»≈≈»≈ƒ¿≈¿ƒ»
˙B¯b LÓÁÓ ;„Á‡69‰¯e‚Ó CB˙Ï Ô˙BÂ70;˙Á‡ ∆»≈»≈¿»¿≈¿¿»««

·¯ÚÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e71. ƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿»≈

(מגידֿמשנה).67) כלשונה שם "גיגית 68)משנה,
לרמב"ם). המשניות (פירוש שדשים 69)גדולה" מקומות

תבואה. בהם תבואה,70)וזורים בו שאוצרים מקום
הרבה  אדם ומבני בשדותיו, גדלו שלא בו יודעים "שהכל
אסור  אחר אבל שם). (רש"י לוקחין" כן ובחזקת לוקח,
הֿו). הלכה (למעלה ביין ויין בפירות פירות לערב

שיצא 71) כדי הטוב ממקום הרוב לקנות יכוון "שלא כלומר
ממקום  גם וקונה הטוב, ממקום הכל קונה שהוא קול עליו

טז). סעיף שם, (שו"ע עמו" ומערבו הרע

.ÁÔÈÈa ÔÈa ,ÌÈ¯ÓL ·¯ÚÏ ¯eÒ‡72ÔÓLa ÔÈa73, »¿»≈¿»ƒ≈¿«ƒ≈¿∆∆
‡e‰L Ïk elÙ‡Â74LÓ‡ ÏL ÌÈ¯ÓL elÙ‡Â . «¬ƒ»∆«¬ƒ¿»ƒ∆∆∆
ÌBÈ ÏL ÌÈ¯ÓLa75ÔÈi‰ ‰¯Ú Ì‡ Ï·‡ .¯eÒ‡ -76 ƒ¿»ƒ∆»¬»ƒƒ»««ƒ

BÎB˙Ï ÂÈ¯ÓL Ô˙B - ÈÏk Ï‡ ÈÏkÓ77. ƒ¿ƒ∆¿ƒ≈¿»»¿

ס.72) בבאֿמציעא שם 73)משנה שאמרו ממה [נלמד
לוג  מאה לכל שמרים ומחצה לוג עליו שמקבל מ. במשנה
לו  נותן כלומר עליו, מקבל שרק הרי ט), הלכה להלן (ראה
מכלי  עירה אם אלא אסור בתוכו לערב אבל לחוד, השמרים

להלן]. ראה תוכו. אל מיד שמריו ונותן כלי להלן 74)אל
שהוא". כל לערב אסור אמרו "הרי רבינו: כתב יג הלכה
ה"א) פ"ב (כלאים בירושלמי שאמרו ממה מקורו ובוודאי
אחא  בר יעקב "רבי לערב, אסור שהוא כל אפילו לערב אם
של  שלו) התבואה כרי =) כיריו מתוך צרורות הבורר כו'
יוסי, רבי אמר תחתיהן. יפות חיטין לו להעמיד חייב חברו

לערב". אסור שהוא בכתבֿיד 75)זאתֿאומרת הנוסח [כן
הוא  וכן שם) סופרים דקדוקי (לפי ס. בבבאֿמציעא ה'

"המ  שלא בספר והיינו נט), (שער האי לרב והממכר" קח
כי  היין, בתוך לתתם עלֿמנת אלו שמרים מיני שני יערב
של  שמרים כדלהלן, מזיקים אינם היום של ששמרים אע"פ

מזיקים]. - בתוכם המעורבים רבינו 76)אמש [בלשון
זו. מילה חסרה רכח) סימן (חושןֿמשפט ב'טור' שהובא

בכלל]. "שמן" גם ששמרים 77)ולפי"ז שם. בבאֿמציעא
מזיקים. אינם אלו

.Ë˜wÊÓ ÔÓL B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰78Ïa˜Ó BÈ‡ - «≈«¬≈∆∆¿À»≈¿«≈
ÌÈ¯ÓL79Ì˙Ò ÔÓL BÏ ¯ÎÓ .80‚Ï Ïa˜Ó -81‰ˆÁÓe ¿»ƒ»«∆∆¿»¿«≈…∆¡»

‚Ï ‰‡Ó ÏÎÏ ÌÈ¯ÓL82Ïa˜Óe .83ÌÈ¯ÓL ¯‡La ¿»ƒ¿»≈»…¿«≈ƒ¿»¿»ƒ
¯eÎÚ ÔÓL84ÏÚ ¯˙È ,ÔÓM‰ Èt ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ‰ ∆∆»»∆¿«¿»«¿≈«∆∆»≈«

ÌÈ¯ÓM‰85ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÈÚe„È‰86. «¿»ƒ«¿ƒ¿»

שמרים.78) השמרים,79)בלי הפסד מקבל הלוקח אין
שקנה  המידה מן ללוקח לו לפחות יכול המוכר שאין היינו,
במשנה  הדברים [מקור קבלם. שלא השמרים תמורת זה
וטעמם  יהודה. רבי של חכמים וכדעת מ. בבאֿמציעא
כיון  כלומר שמרים, לערב שאסור (מ:) בגמרא שם הוסבר
באופן  אף שמרים לו לערב אסור מזוקק שמן לו שמכר
באופן  לערב מותר סתם שמן שבמוכר כלי, אל מכלי שעירה
אסור]. - מזוקק במוכר כאן - ח) הלכה (למעלה זה

מזוקק.80) שמן לו נוזלים.81)ונתן של מידה
סתם 82) שבשמן משום הוא בזה [והטעם (שם). משנה

הלכה  (למעלה כלי אל מכלי כשעירה שמרים לערב מותר
לוג  עליו לקבל הלוקח את המוכר מכריח ולפיכך - ח)
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כיון  - השמרים לערב לו אסור שעכשיו אע"פ ומחצה,
הייתי  רוצה הייתי אם לו: אומר לו, מותר היה שאתמול
בבאֿמציעא  ראה ממני? תקבלם לא ועכשיו אתמול, מערב

מ:83)מ:]. שם שבברייתא היי 84)ברייתא "פקטים" נו
זו: בלשון רבינו דברי מביא רכח) (סימן [וה'טור' שם.

"ומקבל "ומקב  ונוסחתנו למעלה". העולה עבור שמן עליו ל
סעיףֿקטן  שם בסמ"ע ועיין דחוקה. - וכו'" שמרים בשאר
בשמן  כלומר שמנים", "בשאר להגיה צריך כי ויתכן כז.
כן  שמרים, מקבל שאינו שכשם מזוקק, לשמן פרט סתם,
תימן]. כ"י ברמב"ם הנוסחא וכן עכור, שמן מקבל אינו

הנזכרים.85) ומחצה לוג "לוג 86)היינו, של השיעור כי
לשער  יש מקום ובכל הם, מקומם לפי חז"ל שיערו ומחצה"

יב. הלכה להלן וראה מקום. באותו הידוע החשבון כפי

.È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87˙BÚÓ BÏ Ô˙pLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»
È¯L˙a88¯eÎÚ ÔÓM‰L ,89ÔÒÈa ÔÓM‰ Á˜ÏÂ ,90 ¿ƒ¿≈∆«∆∆»¿»««∆∆¿ƒ»

ÔÓM‰ B˙B‡ ÈtÓ ,‰ÏB„‚ ‡È‰L ,È¯Lz ˙cÓk¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈«∆∆
‡È‰L ,ÔÒÈ ˙cÓa Á˜Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏ ‰ÙBw‰«∆¿«¿»¬»ƒ»«¿ƒ«ƒ»∆ƒ

ÔÓM‰ ÏÏˆ ¯·kL ÈtÓ ,‰pË˜91‡l‡ Ïa˜Ó BÈ‡ - ¿«»ƒ¿≈∆¿»»««∆∆≈¿«≈∆»
ÌÈ¯ÓM‰92.„·Ïa «¿»ƒƒ¿»

שם.87) בגמרא הוא הזיתים.88)כן מסיקת זמן שאז
והמידה 89) מזוקק. בלתי עדיין הוא השמן זו, שבעונה

למעלה. הצף העכור השמן מחמת וגדושה גדולה
וממילא 90) מזוקק, כבר הוא השמן ניסן, בעונת שאז,

תשרי. של מזו פחותה עכור.91)מידתו אינו ושוב
פחות 92) לקח הוא שהרי העכור, השמן את לא אבל

שהזמין. מהמידה

.‡È¯ÎBn‰93ÌÈhÁ94Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - B¯·ÁÏ95 «≈ƒƒ«¬≈¿«≈»»…«
˙ÈË˜96‰‡Ò ÏÎÏ97ÌÈ¯BÚO .98Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - ƒ¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿«≈»»…«

˙B·BM99Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - ÌÈL„Ú .‰‡Ò ÏÎÏ ƒ¿»¿»¬»ƒ¿«≈»»…«
˙È¯e¯ÙÚ100ÌÈ‡z .‰‡ÒÏ101¯OÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - «¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿«≈»»∆∆
˙BÚÈÏ˙Ó102‰‡Ó ÏÎÏ103BÏ ¯ÎÓ .104- ˙B¯t ¯‡L «¿ƒ¿»≈»»«¿»≈

Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó105˙BÙBpË106Ô‰Ó ‡ˆÓ .‰‡Ò ÏÎÏ107 ¿«≈»»…«ƒ¿»¿»ƒ¿»≈∆
Ïk‰ ˙‡ ‰tÈ - ‡e‰L Ïk el‡‰ ÌÈ¯eÚM‰ ÏÚ ¯˙È108, »≈««ƒƒ»≈»∆¿«∆∆«…
ÌeÏk Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈ¯e¯·e ÔÈtÓ ˙B¯t BÏ ÔzÈÂ109. ¿ƒ≈≈¿Àƒ¿ƒ∆≈»∆¿

צד.93) בבבאֿבתרא אמרו 94)ברייתא צג: שם במשנה
טינופת  רובע עליו מקבל זה הרי פירות "המוכר כללית: בצורה
פירטו  בברייתא אך זו. טינופת היא מה פירשו לא אך לסאה",

ומי  מין בכל הרגילה הטינופת היא קב 95)ן.מה של רובע
מעשרים  אחד שהוא רובע), עליו מקבל ד"ה במשנה (רשב"ם

בסאה. החיטים 96)וארבעה בין לצמוח הקטנית שדרך
להתערב  או עליו), מקבל חיטין ד"ה צד. שם הרשב"ם (מדברי

א). ס"ק רכט סי' (סמ"ע בגרנות בת 97)עמהן היא סאה
קבים. (שם).98)ששה שבאים 99)ברייתא קשים

הרגילה  הפסולת היא וזו השעורים, בתוך הרוח בנשיבת
בעדשים 100)אצלם. להמצא הרגילים וצרורות, עפר

ונראה  שם). (גמרא אותם קוצרים ולא בידים אותם שעוקרים
עוקרים  שאין בהם וכיוצא ושעורים שבחיטים רבינו מדברי
אינו  - בהם מצויים וצרורות עפר ואין אותם שקוצרים אלא

ס"ק  רכט (סי' הסמ"ע הביא זו וכדיעה עפרורית. עליו מקבל
בבבאֿבתרא  הגמרא מסוגיית אבל א). ס"ק בש"ך ועיי"ש א,
קיג. והערה יג, הלכה להלן ועיין כן. נראה לא צד.

צג:101) שם תולעים.102)משנה, בהם שנמצאים תאנים
אחד 103) זה: אחוז לפי והואֿהדין אחוזים, עשרה היינו

שם). (רשב"ם שם.104)לעשרה בשו"ע 105)משנה,
הקב. רובע והיינו "רובע", בעפר 106)שם: מטונפות

"שהיו  יג: הלכה להלן נראה וכן להרמב"ם) המשניות (פירוש
וכו'". עפר מחצה שם 107)בפירות הונא, רב של מימרא

ז.108)צד. הלכה יז פרק למעלה פחות 109)ראה אף
קנסא", לה ואמרי דינא, לה "אמרי שם: ובגמרא מרובע.
אדם  אין מרובע שיותר הדין, עלֿפי שזהו אומרים יש כלומר:
אינו  וזה מוותר, הוא מרובע ביותר שאפילו אומרים ויש מוחל.

בידיים. שעירב על קנס אלא

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ‡Â110ÌB˜Óa ‡l‡ ¿≈»≈«¿»ƒ¬ƒ∆»¿»
ÔÈ‡L- ‚‰Ó Ì‰Ï LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ;‚‰Ó Ì‰Ï ∆≈»∆ƒ¿»¬»¿»∆≈»∆ƒ¿»

‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰111. «…¿ƒ¿««¿ƒ»

נז)110) שער והממכר המקח (ספר גאון האי רב כתבו כן
דבבאֿבתרא. בפ"ו כמה 111)והרי"ף והובא ידוע, עיקרון

בבאֿמציעא. במסכת פעמים

.‚È˙BÓB˜Ó LÈ112ÌÈwÓ ˙B¯t Ïk eÈ‰iL ,e‚‰pL ≈¿∆»¬∆ƒ¿»≈¿Àƒ
,ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓM‰Â ˙BÈi‰ eÈ‰iLÂ ,¯·c ÏkÓ ÌÈ¯e¯·e¿ƒƒ»»»¿∆ƒ¿«≈¿«¿»ƒ¿ƒ

ÏÏk ÌÈ¯ÓM‰ e¯ÎnÈ ‡ÏÂ113:e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ . ¿…ƒ»¿«¿»ƒ¿»¿≈¿∆»¬
˙B¯ta eÈ‰L B‡ ,ÌÈ¯ÓL ‰ˆÁÓ Ô‰a eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»»∆∆¡»¿»ƒ∆»«≈
˙BÓk ¯ÎnÈ - ¯Á‡ ÔÈÓ B‡ Ô·z B‡ ¯ÙÚ ‰ˆÁÓ∆¡»»»∆∆ƒ«≈ƒ»≈¿

CÎÈÙÏ .‡e‰L114¯B¯ˆ ¯¯Ba‰ ,115ÏL B¯b CBzÓ ∆¿ƒ»«≈¿ƒ»¿∆
¯¯aL ¯B¯ˆ ¯eÚLk ÌÈhÁ ÈÓc BÏ Ô˙B - B¯·Á116; ¬≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿∆≈«

:¯Ó‡z Ì‡Â .ÌÈhÁ ˙cÓa ¯kÓ ‰È‰ - BÁÈp‰ el‡L∆ƒƒƒ»»ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒ…«
ep¯ÈÊÁÈ117e¯Ó‡ È¯‰ !118.‡e‰L Ïk ·¯ÚÏ ¯eÒ‡ : «¬ƒ∆¬≈»¿»¿»≈»∆

שם.112) האי, רב סתם,113)מדברי שמן שמוכר אף
לתוכן  שמריו נותן כלי אל מכלי עירה אם הדין שמן

ח). הלכה שמותר 114)(למעלה מנהג שיש אחרי היינו,
אין  מנהג, שאין במקום אבל התבואה. בתוך עפר לערב
הלוקח  אין שבחיטים רבינו שדעת לפי זו. להלכה מציאות
צט. והערה יא הלכה למעלה ראה עפרורית, שום מקבל
וראה  "לפיכך". מילתֿהקשר השמיט רכט) (סימן וה'טור'

עפר.115)לחםֿמשנה. או (ב"ב 116)אבן רשב"ם דעת
פ"ז  (ראה דגרמי" "דינא מטעם שחיובו נותן) ד"ה צד.
מדין  זהו כי אומרים, ויש ז). הלכה ומזיק חובל מהלכות
לממון  שגורם הסובר שמעון, רבי שיטת לפי לממון" "גורם

ד"ה  שם (תוספות כממון ויתכן הוא ריב"ם). בשם נותן
גזל  כאילו דומה שזה לפי בזה, מודים חכמים גם שכאן

ר"י). בשם (תוס' עצמן הצרור 117)החיטים את יחזיר
כלום. הפסיד שלא ויוצא החטים, ירושלמי 118)לתוך

עג. והערה ח הלכה למעלה וראה א. הלכה דכלאים פ"ב

.„È¯ÎBn‰119ÌÈp˜˜120ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÔB¯Ma «≈«¿«ƒ«»¿»∆≈
‚‰Ó121˙BÒËÈt ‰¯OÚ ‰‡Ó ÏÎÏ Ïa˜Ó -122. ƒ¿»¿«≈¿»≈»¬»»ƒ»

‡e‰Â123˙È¯Ù‚a ˙BÈeOÚÂ ˙B‡ eÈ‰iL124. ¿∆ƒ¿»«¬¿»¿ƒ
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צג:119) בבאֿבתרא שם).120)משנה (רשב"ם כדים
שכתב 121) כמו המנהג, לפי הכל מנהג, בו שיש שבמקום

יב. הלכה שם).122)למעלה (רשב"ם רעים כדים
צז:123) שם ממש,124)ברייתא ורעועות שבורות ולא

כמו  נאות שהן אלא מהן, אחת אף הלוקח יקבל לא שאז
בגפרית, ותיקנום ושבורות רעועות והיו הכדים, שאר

הנקבים. את שסתמה

á"ôùú'ä 'á-øãà 'å éòéáø íåé

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
בו 1) שיארע או ערעור עליו שיש המקח דיני בו נתבארו

המוכר  על וחוזר הלוקח מיד שהוציאוהו או אונס דבר
באחריות. שלא קנהו אם וכן האחריות מחמת

.‡ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ ¯kÓÏ ¯ÎBÓÏ ¯eÒ‡»«≈ƒ¿…«¬≈«¿«ƒ«¿¿ƒ
ÔÈc da LÈÂ ÔÈ¯¯BÚ da LiL2BÚÈ„BiL „Ú ,3Û‡L . ∆≈»¿ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ∆«

ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡‰L Èt ÏÚ4ÔziL ‰ˆB¯ Ì„‡ ÔÈ‡ , «ƒ∆»«¬»»»≈»»∆∆ƒ≈
.ÌÈ¯Á‡Ó Úa˙ ‰È‰ÈÂ ÔÈcÏ „¯BÈÂ ÂÈ˙BÚÓ¿»¿≈«ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¬≈ƒ

משפטי.2) בירור ודורש בדין נתון מקור 3)שהדבר
עמיו  בתוך עשה טוב לא "ואשר שם: בשבועות הדברים
עסיקין" עליה שיש שדה הלוקח זה אמר ושמואל וכו'
התעשקו  "כי כמו: עשק או עסק מלשון עוררין. [=כלומר
שיש  עוררין). המתחיל דיבור לא. שבועות (רש"י עימו"
- עליו]. משפט ותובעים המקח על ומתעסקים מתעשקים
למכור  למוכר שאסור נראה עשה, טוב לא שהלוקח "וכיוון
מזה  גדול מום לך אין כלומר, משנה). (מגיד בסתם" אותם
הפסוק  בהמשך שם (וראה בזה עוון יש שללוקח כיוון
יד. מציעא בבבא עוד ואמרו זה). בעוון מת שהוא ביחזקאל
החזיק  שלא עד עסיקין עליה ויצאו לחבירו קרקע שהמוכר
הלכה  (להלן מזה" גדול מום לך "שאין בו לחזור יכול בה
לרמות  אסור שלכתחילה וכמה כמה אחת על כן אם ב).

לתבוע 4)אותו. האחרון זה יוכל מהלוקח יוציאו שאם
מציעא  בבבא מגמרא נראה וכן מהמוכר, בחזרה שלו את
כל  באחריות, קנה אם אפילו בו לחזור יכול שהלוקח הנ"ל,
מום, זה הרי כן ואם ב, הלכה להלן ראה החזיק, שלא זמן

וכנ"ל.

.·¯ÎBn‰5Á˜Bl‰ ‰wL ¯Á‡Â ,B¯·ÁÏ Ú˜¯˜ «≈«¿««¬≈¿««∆»»«≈«
ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ „Á‡a6Ô‰a ÔÈBwL7LnzLiL Ì„˜ , ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ»∆…∆∆ƒ¿«≈

ÔÈ¯Ú¯ÚÓ ÂÈÏÚ ‡ˆÈ ,da8;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - »»»»»¿«¿¬ƒ¬≈∆»«¬…
e‡·e B· ‰‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,‰fÓ ÏB„b ÌeÓ EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»ƒ∆∆¬«ƒ…∆¡»»
˙‡ ¯ÎBn‰ ¯ÈÊÁÈÂ ,Á˜n‰ ÏË·È CÎÈÙÏ .ÔÈÚ·Bz‰«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««∆»¿«¬ƒ«≈∆
LnzL Ì‡Â .ÔÈ¯Ú¯ÚÓ‰ ÌÚ ÔÈc ‰OÚÈÂ ,ÌÈÓc‰9 «»ƒ¿«¬∆ƒƒ«¿«¿¬ƒ¿ƒƒ¿«≈
dlL ¯ˆn‰ L„ elÙ‡Â ,‡e‰L Ïk Á˜Bl‰ da»«≈«»∆«¬ƒ»«∆∆∆»

ı¯‡‰ ÌÚ B·¯ÚÂ10‡l‡ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿≈¿ƒ»»∆≈»«¬…∆»
ÔÈ¯Ú¯ÚÓ‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ11B„iÓ e‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ∆ƒƒ«¿«¿¬ƒ¿ƒƒƒ»

ÔÈca12ÔÈÙ¯Ëp‰ Ïk ÔÈ„k ,¯ÎBn‰ ÏÚ ¯ÊÁÈ -13. «ƒ«¬…««≈¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

של 5) מימרא יד. מציעא ובבא ח: קמא ובבא צב: כתובות
וללשון  - באחריות שלא לשמעון שדה שמכר "ראובן אביי:

בו, לחזור יכול בה החזיק שלא עד - באחריות אף השנייה:
בו". לחזור יכול אינו בה וחזקה 6)ומשהחזיק שטר כסף,

ג). הלכה א פרק שם 7)(למעלה שבגמרא פי על אף
אינו  בה משהחזיק לחזור, יכול בה החזיק שלא "עד מפורש
של  חזקה אינה זו שחזקה רבינו סובר - בו" לחזור יכול
המועיל  בקניין הקרקע קנה שכבר המדובר כאן כי קניין,
אלא  אינה זו וחזקה א) בפרק למעלה המבואר (לפי
שיצאו  שכיוון שקנה, בקרקע הלוקח של השתמשות
גדול  מום לך אין - בה להשתמש שהספיק לפני המערערים
ונהנה  בה השתמש כבר אם אבל טעות, מקח זה והרי מזה
המקח  ביטול על הוא מוותר כי דעתו את חז"ל אמדו ממנה,
עם  להתדיין עליו מקבל והוא זו, מקרקע נהנה שכבר מאחר

שלהם.8)המערערים. שהקרקע של 9)טוענים שימוש
השדה,10)הנאה. סביב שעושין עפר של גדר הוא המצר

עד  זה עפר ודש לשדהו סמוך שדה כשלקח והמדובר
היא  וזו אחד, כשדה שיהיו השדות, שני שטח את שהשווה
חסך  וגם אחד, לשדה והפכם השדות שני את שצרף הנאתו

לשימוש. ראוי מעתה שיהיה הגדר שטח כל אף 11)את
ותובע  הוא חוזר ממנו, יטרפוהו ואם באחריות שקנה
החובה  - ההלכה בסוף רבינו שמסיים כמו מהמוכר, המעות
שלא  זמן כל כי הלוקח, על מוטלת המערערים עם להתדיין
טירפך  "אחוויי לפניו: לטעון המוכר יכול מידו הוציאו

לך  שטרפו ואשלם דין מבית כתבֿאישור לי הראה כלומר: "
לך. ואשלם השדה את ממך תפסו 12)(תפסו) אם אבל

המוכר. את לתבוע לחזור הלוקח יכול אינו כדין, שלא
כספי 13) מקור לשמש שיכול למוכר, קרקע שיש דווקא וזה

למוכר, קרקע לו אין אם אבל שלו, את ממנו לגבות ללוקח
שיתפסו  עד לחכות מבלי כספו את מיד לתבוע הלוקח יכול
יאכל  שבינתיים טענה, מתוך ממנו, השדה את המערערים

משנה). (כסף לגבות ממה לו יהיה ולא כספו, את המוכר

.‚¯ÎBn‰ Ïk14- ÔÈÏËÏhÓ ¯‡L B‡ „·Ú B‡ Ú˜¯˜ »«≈«¿«∆∆¿»ƒ«¿¿ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‰Ê È¯‰15‡ÈˆB‰ Ì‡ ?„ˆÈk .16Á˜n‰ ¬≈∆«»¿«¬»»≈«ƒƒ«∆»

¯ÎBn‰ ˙ÓÁÓ Á˜Bl‰ „iÓ17ÏËBÂ Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ - ƒ»«≈«≈¬««≈≈«≈«¿≈
Á˜n‰ Á˜Ï È¯‰L ;¯ÎBn‰ ÔÓ Ô˙pL ÌÈÓc‰ Ïk»«»ƒ∆»«ƒ«≈∆¬≈ƒ¿««∆»
L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯kÓÓ ÏÎa ÔÈc‰ Ck .B˙ÓÁÓ≈¬»»«ƒ¿»ƒ¿»««ƒ∆…≈«
Ú˜¯w‰ ¯ÎÓ elÙ‡ .Ì˙Ò ‰˜ ‡l‡ ,‰Ê ¯·c Á˜Bl‰«≈«»»∆∆»»»¿»¬ƒ»«««¿«

¯ËLa18·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙eÈ¯Á‡‰ Ba ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ , ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ»«¬»¬≈∆«»
˙eÈ¯Á‡L ;Ô˙eÈ¯Á‡a19¯ÙBÒ ˙eÚË ¯kÊ ‡lL ¿«¬»»∆«¬»∆…ƒ¿«»≈

‡e‰20.

טו:).14) מציעא (בבא רבא של הלכות כן 15)סיכום
מטלטלים  שהם וטלית בפרה שגם מג: בתרא בבבא נראה

באחריות. המוכר ראה 16)חייב בעלֿחוב, או מערער
או 17)להלן. שלו שהיא טוען שהמערער כגון בקרקע,

שהוא  במערער בעבד, בחובו; ממנו לגבותה חוב בעל שבא
כי  לבעלֿחובו, אפותקי שעשהו ובאופן בבעלֿחוב או שלו,
מלווה  מהלכות י"ח (פרק העבד את ממנו גובה אינו אחרת
מהם  גובה חוב בעל שאין ובמטלטלין ה) הלכה ולווה
לטרוף  אפשרות אין שם) (רמב"ם אפותקי עשאם אם אפילו
להלן  (ראה שלו שהם עליהם מערער כן אם  אלא מהלוקח
בטענה  שלא ממנו וטרף בא ואילו רבינו). בדברי ד הלכה
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לגזול  הבא לגזלן אחראי ואינו המוכר מחמת זה אין
נזכר 18)מהלוקח. לא זה ועם המכירה, תנאי כל ובו

הוכחה  זו, בהשמטה לראות היה ואפשר אחריות, של הפרט
האחריות. על ויתר (בבא 19)שהלוקח שמואל של מימרא

מקומות). בכמה ועוד יד. אדם 20)מציעא שאין לפי
שאם  הייתה, הלוקח של דעתו ובוודאי מעותיו, את מפקיר
ולא  מהמוכר, בחזרה מעותיו את שיתבע מקחו, את יתפסו
להבין  היה חייב והסופר זה, על להתנות אפילו צורך היה
מפורשת  הוראה ללא אף בשטר, אחריות ולכתוב מעצמו
שם  (סמ"ע מצידו טעות זוהי - כן עשה לא ואם הלוקח, של

שם). מציעא בבבא רש"י דברי לפי ד קטן סעיף

.„„iÓ Á˜n‰ ‡ÈˆB‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ«∆»ƒ«
Á˜n‰ ‰È‰L ÔB‚k .Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙È·a Á˜Bl‰«≈«¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¿∆»»«∆»

ÔÈÏeÊ‚ B‡ ÔÈ·e‚ eÈ‰Â ,ÔÈÏËÏhÓ21‰˙È‰L B‡ , ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆»¿»
dÙ¯Ëe ¯ÎBÓ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡aL B‡ ,‰ÏeÊb Ú˜¯w‰««¿«¿»∆»««∆≈¿»»
Ì‡ Ï·‡ .Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙È·a Ïk‰Â ,Á˜Bl‰ „iÓƒ««≈«¿«…¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¬»ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰22,Á˜Bl‰ ÔÓ Á˜n‰ ‡ÈˆB‰L ‡e‰ »≈»ƒ∆ƒ«∆»ƒ«≈«
Ô‰lL ˙B‡k¯Úa ÔÈa CÏn‰ ÔÈ„a ÔÈa23¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - ≈¿ƒ«∆∆≈¿«¿»∆»∆≈«≈

ÔÚBË ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ«»¿«¬»¿««ƒ∆»≈»ƒ≈
·b ¯ÎBn‰L24È„Ú ‡È·‰Â ,epnÓ dÏÊ‚ B‡ ‰Ê ıÙÁ ∆«≈»«≈∆∆¿»»ƒ∆¿≈ƒ≈≈

Ì"ekÚ25- Ck ÏÚÒ‡ ‰fL ;ÌeÏk ·iÁ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ ««»≈«≈«»¿∆∆…∆
.Ò‡ ˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡Â ,‡e‰¿≈«≈«»¿«¬»…∆

לאלו 21) תביעה של אחרת אפשרות אין במטלטלין כי
ראה  מהם, גובה חוב בעל אין שהרי אותם, לתפוס שבאים

ג. הלכה כרב 22)למעלה ולא מה. בתרא בבבא כאמימר
בידינו  הוא וכלל פפא רב אחרי היה שאמימר לפי שם, פפא
זה, את נימקו (שם) ובגמרא שם). (רשב"ם כבתראי הלכה
זה  והרי כדין, שלא לוקח, כלומר, הוא", אנס גוי "שסתם
באחריותו. נושא ואינו בו, אשם המוכר שאין אונס,

ורב 23) רבא שלדעת שם בתרא בבבא רבינו דברי מקור
בזה  והקשו הגוי אנסו אם גם באחריות המוכר חייב פפא
בישראל  גם הלא דינא): המתחיל דיבור (שם התוספות
ומתוך  התופס? הוא גוי אם כמה אחת על כן ואם כן אמרו
הגויים. דיני פי על תפס כשהגוי מדובר, שכאן הסיקו כך
גם  סומכים אנו אין כמותו, שהלכה אמימר, שלדברי  הרי
קטן  סעיף (סמ"ע יותר מדייקים שהם לומר, שיש אף זה, על
דין  - המלך ש"דין פי על ואף המלכות. לדין הדין והוא ו).
זה  אין - יא) הלכה ואבידה גזילה מהלכות ה (פרק הוא"
שהגוי  ונמצא ממון להפקיע בידם כוח שיש משום אלא
שהרי  בתפיסתו, צודק הוא כי הוכחה לפנינו אין כחוק, תפס
זאת  ואין אחרים פסולים עדים או אחד עד לפי גם דנים הם
שאין  ללוקח, שקרה כאונס אלא המוכר מחמת תפיסה

שמח). (אור לה אחראי תופס 24)המוכר שהוא ויוצא
המוכר. בדיני 25)מחמת שגם ישראל, עדי הביא אם אבל

חייב  והמוכר כדין, תפיסה נקראת זו הרי זוכה, היה ישראל
ז). קטן סעיף (סמ"ע באחריות

.‰B¯·ÁÏ Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰26Ò‡ ÏkL BnÚ ‰˙‰Â , «≈«¿««¬≈¿ƒ¿»ƒ∆»…∆
‡a elÙ‡ ,ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰È ‰Ê Ú˜¯˜a „ÏeiL∆ƒ»≈¿«¿«∆ƒ¿∆«»¿«≈¬ƒ»

dÏÊ‚e Ì"ekÚ27¯ÎBn‰ ˙ÓÁÓ28Ï·‡ .ÌlLÏ ·iÁ - «¿»»≈¬««≈«»¿«≈¬»

Ì‡29¯‰p‰ ˜ÒÙ30¯ÊÁL B‡ ,d˙B‡ ‰˜LÓ ‰È‰L ƒƒ¿««»»∆»»«¿∆»∆»«
¯‰p‰31‰‡aL B‡ ,‰Î¯a ˙ÈOÚÂ dÎB˙a ¯·ÚÏ «»»«¬…¿»¿«¬≈¿≈»∆»»
‰ÚÂÊ32el‡L .¯eËt ‰Ê È¯‰ - d˙B‡ ‰˙ÈÁL‰Â ¿»»¿ƒ¿ƒ»»¬≈∆»∆≈

·Ï ÏÚ ‰ÏÚ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L Ò‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆…∆∆≈»¿…»»«≈
‰˙‰L ˙Úa ‡Ït‰ ‰Ê ¯·c ¯ÎBn‰33Ò‡ ÏÎÂ , «≈¿«∆«∆∆¿≈∆ƒ¿»¿»…∆

.‰f‰ È‡z‰ ÏÏÎa BÈ‡ ÈeˆÓ BÈ‡L∆≈»≈ƒ¿««¿««∆

השלילה 26) מתוך יוצא וגם תנאים, בהלכות פשוט דבר זה
ההלכה. בתנאי 27)שבהמשך וכלול מצוי אונס זה שהרי

משנה). המוכר 28)(מגיד מחמת בא כשהאונס דווקא
סמך  ועל ממנו, השדה את גזל שהמוכר טוען שהגוי כגון
הלוקח, אל בטענה בא אם אבל מהלוקח. טורפה הוא זה
המוכר  אין המוכר מחמת זה שאין כיוון - ממנו גזלה שהוא
להם  שיש אונסים אלא עליו קיבל לא שבוודאי לזה אחראי

משנה). (כסף איתו הלכה 29)קשר רבא פסק עג. בגיטין
שאונס  ז. הלכה להלן רבינו ושהעתיקה שהיה, במעשה
על  זאת עלה לא שוודאי בתנאי, נכלל אינו שכיח שאיננו

המתנה. שיש 30)דעת עז. מציעא בבבא אמרו וכן
שכיח. אינו נהר במעשה 31)ופסיקת שם בגיטין הוא כן

רבינא. קטינא 32)של רב אמר זוועות "מאי נט. [בברכות
ברכות  מהלכות י בפרק אבל האדמה. רעידת כלומר, גוהא"
כמו  בארץ שתישמע ההברה "קול רבינו הביא יד הלכה
משנה  (כסף הנ"ל ל"זוועות" פירוש וזהו גדולים" ריחיים
כרבנן  וודאי וזהו שם, במשניות רבינו פירש וכן שם)
אבל  ברקיע". "בועט שהיינו שמפרשים שם בברכות

אדמה]. רעידת אלא לפרשה אין כאן ואילו 33)"זוועה"
אחראי  המוכר היה ומצויים שכיחים האלה הדברים היו
- המוכר מחמת באו שלא פי על ואף לתנאו, בהתאם להם,
תנאו  בכלל זה הרי הלוקח, מחמת גם באו שלא מכיוון אך

משנה). (כסף

.Â˙Úc ÔÈ„ÓB‡L :ÔBÓÓ È‡z ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»¿«»∆¿ƒ««
ÌÈ¯·„ ‡l‡ È‡z‰ B˙B‡a ÔÈÏÏBk ÔÈ‡Â ,‰˙n‰««¿∆¿≈¿ƒ¿«¿«∆»¿»ƒ
˙Ú„a eÈ‰L Ì‰Â ,È‡z‰ ‰È‰ ÔÏÏÎaL ,ÔÈÚe„È‰«¿ƒ∆ƒ¿»»»»«¿«¿≈∆»¿««

.‰˙‰L ‰ÚLa ‰˙n‰««¿∆¿»»∆ƒ¿»

.Ê‰OÚÓ34ÌÈÁlÓ ¯ÎOL „Á‡a35ÔÈÓLÓL ‡È·‰Ï «¬∆¿∆»∆»««»ƒ¿»ƒÀ¿¿ƒ
Ò‡ ÏÎa ÔÈ·iÁ Ô‰L Ì‰nÚ ‰˙‰Â ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆∆≈«»ƒ¿»…∆

iL,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÔÈÓLÓM‰ eÚÈbiL „Ú Ì‰Ï Ú¯‡ ∆∆¡«»∆«∆«ƒ«À¿¿ƒ¿»¿ƒ
˜ÒÙÂ36‰Ê :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;Ba ÔÈÎÈÏBÓ eÈ‰L ¯‰p‰ ¿ƒ¿««»»∆»ƒƒ¿»¿¬»ƒ∆

el‡ ÔÈÓLÓL CÈÏB‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÈeˆÓ BÈ‡L Ò‡…∆∆≈»¿≈«»ƒ¿ƒÀ¿¿ƒ≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó B˙B‡ „Ú ‰Ó‰a Èab ÏÚ««≈¿≈»«»¿≈…«≈»∆

שם.34) ההולכה 35)גיטין רק לא היה שתפקידם [כנראה
את  להביא היה ועליהם ביבשה ההעברה גם אלא בנהר,
הספינות  גם עמדו ולרשותם המיועד, למקומם השומשמין
שיוליכו  אליהם לטענות מקום אין כן, לא שאם בהמות. וגם
המוכרים  עם היה שהתנאי פירש שם ורש"י בהמה, גבי על

המלחים]. עם סכר 36)ולא שנעשה מובא שם בגמרא
נהר  איסתכר המתחיל דיבור שם רש"י ועיין הנהר, בתוך

מלכא.
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.ÁÚ˜¯˜ ¯ÎBn‰37¯ÎBn‰ ‰˙‰Â ,B¯·ÁÏ38‡lL «≈«¿««¬≈¿ƒ¿»«≈∆…
Ú„B elÙ‡ ,˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ ‰È‰È39ı¯‡‰ BfL È‡cÂa ƒ¿∆»»«¬»¬ƒ«¿««∆»»∆

.ÌeÏk ·iÁ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - Á˜Bl‰ „iÓ ˙‡ˆÈÂ ‰ÏeÊb¿»¿»»ƒ««≈«≈«≈«»¿
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â40BÈ‡L ,dÙ¯Ëe ·BÁ ÏÚa ‡a Ì‡ ¿≈»ƒ«ƒ»««¿»»∆≈

Ìi˜ ÔBÓÓaL È‡z ÏkL .ÌeÏk BÏ ¯ÈÊÁÓ41. «¬ƒ¿∆»¿«∆¿»«»

מד:37) בתרא המוכר 38)בבא חייב התנאי, ולולא
ג). הלכה (למעלה היא סופר טעות שאחריות לפי באחריות,

הכריע 39) וכן שם), בתרא (בבא פפא כרב ולא זביד כרב
מדברי  נראה ד הלכה עדות מהלכות ט"ז ובפרק שם. הרי"ף
גזילה  של בערעור הלוקח מן המקח הוציאו שאם רבינו
הרגיש  וכבר פפא. רב וכדעת מהמוכר, לתבוע הוא חוזר
לפרש  ניסה שם משנה והלחם שם. הכסףֿמשנה זו בסתירה
עליו  יהיה "שלא המוכר: התנה שככה כאן רבינו בדברי
הארץ  שזו ייוודע) אפילו (כלומר, נודע אפילו אחריות
ולפי  כלום". חייב המוכר אין הלוקח, מיד "ויצאת - גזולה"
- וכאן פפא, כרב פוסק הוא רבינו: בדברי סתירה אין זה

ט. הלכה להלן ראה אבל מפורש. כן שהרי 40)כשהתנה
דבר  לו ושמכר הוא טעות שמקח הנזכרת, הטענה אין כאן

שלו. לו 41)שאינו והסכים התנאי את קיבל הלוקח שהרי
שם). (גמרא

.Ë¯ÎnL Ô·e‡¯42˙eÈ¯Á‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O43, ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
d‡ÈˆB‰Â ÈÂÏ ‡·e44‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔBÚÓL „iÓ45Ô·e‡¯ »≈ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿≈

ÔÈc ˙BOÚÏ46‰OBÚ - ÈÂÏ ÌÚ47¯ÓBÏ ÈÂÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒ≈ƒ∆¿≈»≈ƒ«
˙eÈ¯Á‡ EÈÏÚ ÔÈ‡ È¯‰Â ?CÏÂ Èl ‰Ó :BÏ48È¯‰L ! «ƒ»»«¬≈≈»∆«¬»∆¬≈

˙ÓÚ¯z ÔBÚÓLÏ ‰È‰iL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ Ô·e‡¿̄≈≈≈¿ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¿…∆
ÈÏÚ49ÈÏÏ‚a „ÈÒÙ‰ È¯‰L ,50. »«∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

(צבֿצג).42) וכתובות (יד.) מציעא בבא (ח:), קמא בבא
באחריות.43) מכר אם שכן וכל שם. דאמרי" כ"איכא
שאף 44) ח) (הלכה למעלה לשיטתו ורבינו גזילה. [בטענת

ח. הלכה למעלה (וראה כלום חייב המוכר אין זה באופן

האזל]. באבן ועיין וטרפה" חוב בעל "ובא שם: ובגמרא
עם 45) מתדיין הלוקח אלא זאת לעשות מחוייב אינו אבל

ב. הלכה למעלה ראה דבר 46)המערערין, כבעל להופיע
אין  כידוע זר, ולאדם א), קטן סעיף רכו, סימן סמ"ע (ועיין

בהרשאה. אם כי דבר, כבעל להופיע בקי 47)רשות והוא
(מגיד  המערער טענת ולסתור לטעון ויודע בעניין יותר

רמב"ן). בשם אינך 48)משנה הרי עניינך, זה ומה כלומר,
כאן. דבר אחריות,49)בעל בלי מפורש: שהתנה שאף

הוא  אין - הלכתית, מבחינה ממנו לתבוע יכול הלוקח ואין
מוסרית. מבחינה לטעון 50)נקי יכול הנותן אין במתנה,

א). סעיף רכו (רמ"א כלום המקבל הפסיד לא שהרי כן,

.È¯ÎnL Ô·e‡¯51‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O,˙eÈ¯Á ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·e ,˙eÈ¯Á‡a ÔBÚÓMÓ dÁ˜Ïe ¯ÊÁÂ¿»«¿»»ƒƒ¿¿«¬»»««∆

epnÓ d˙B‡ Û¯ËÏ Ô·e‡¯52ÏÚ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿≈ƒ¿…»ƒ∆≈»«¬…«
ÔBÚÓL53˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡L ; ƒ¿∆««ƒ∆…ƒ≈»»«¬»

Ïa˜ BÓˆÚ ˙eÈ¯Á‡ ,ÔBÚÓLÏ54‡e‰ ‰È‰È ‡lL , ¿ƒ¿«¬»«¿ƒ≈∆…ƒ¿∆
‡ÈˆBn‰ ‡e‰Â ¯ÎBn‰55‡a Ì‡ Ï·‡ .BÓˆÚÏ56ÏÚa «≈¿«ƒ¿«¿¬»ƒ»««
Ì‰È·‡ ·˜ÚÈ ÏL ·BÁ57¯ÊBÁ - Ô·e‡¯ „iÓ dÙ¯Ëe ∆«¬…¬ƒ∆¿»»ƒ«¿≈≈

ÔBÚÓL ÏÚ ÌÈÓc‰ ÏÎa58BÏ Ïa˜ ÔBÚÓML ÈtÓ ; ¿»«»ƒ«ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ≈
˙eÈ¯Á‡‰59ÏL ˙eÈ¯Á‡ ÔBÚÓLÏ Ïa˜ ‡Ï Ô·e‡¯e , »«¬»¿≈…ƒ≈¿ƒ¿«¬»∆

.ÏÏk ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿»

צאֿצב.51) כרמי 53)מראובן.52)כתובות ולא כרבא,
(שם). חמא דאחריות 54)בר "נהי שם: הרי"ף גירסת כן

קיבל  לא מי דנפשיה אחריות עליה, קביל לא דעלמא
קיבל  לא לאחרים שאחריות פי על "אף כלומר: עלוייה".
קיבל  לא האם עצמו של אחריות - שמעון כלפי ראובן עליו

קיבל. שכן וודאי - מכר 55)עליו? עצמו הוא כלומר,
משמעון  המעות יוציא חובו בעל כשטרפוה ועתה לשמעון
ראובן  קיבל כזו שאחריות וודאי - מפסיד שמעון ונמצא
הוא  דין ולפיכך לשמעון. המעות להחזיר צריך כן ואם
למה  מטרתא "אפוכי כי משמעון ולתבוע לחזור יכול שאינו
לו  להחזיר ושוב המעות משמעון לתבוע למה כלומר, לי",

וכו'".56)מיד? רבא "ומודה (שם): הסוגייה בהמשך
משנה).57) (מגיד ראובן" של אנו 58)"אביו  ואין

ראובן  של חוב כבעל דינו יעקב של חוב שבעל אומרים
הקנייה 59)עצמו. דמי את להחזיר צריך הוא ולכן,

עצמו. ראובן מחמת בא לא שהתופס אחרי לראובן

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
והלוקח 1) המוכר בין שיש מחלוקת משפטי בו נתבארו

וכן  לקח, ממי או) מכר (ממי יודע שאינו והלוקח בדמים,
וכן  נמכר, או נקח דבר זה אי ביניהם שיהיה מחלוקת כל
ברשות  או מוכר ברשות אם נודע ולא במקח מום אירע אם

לוקח.

.‡Lw·Ó‰2:¯ÓB‡ ¯ÎBÓ ,Á˜Ó B¯·ÁÓ ˙B˜Ï «¿«≈ƒ¿≈¬≈∆»≈≈
‰B˜ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ Á˜Bl‰Â ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¬ƒ≈»¿«≈«≈≈ƒ∆
Ck ¯Á‡Â ,B˙È·Ï ‰ÊÂ B˙È·Ï ‰Ê CÏ‰Â ,‰Óa ‡l‡∆»¿»∆¿»«∆¿≈¿∆¿≈¿««»
‡e‰ ¯ÎBn‰ Ì‡ :Ì˙Ò ıÙÁ‰ ‰Ê CLÓe eˆa˜˙ƒ¿«¿»«∆«≈∆¿»ƒ«≈
;‰Ó ‡l‡ Ô˙B BÈ‡ - ıÙÁ‰ BÏ Ô˙Â Á˜Bl‰ Ú·zL∆»««≈«¿»««≈∆≈≈∆»»∆

Á˜Bl‰ Ì‡Â3·iÁ - Ì˙Ò ıÙÁ‰ ‰Ê CLÓe ‡aL ‡e‰ ¿ƒ«≈«∆»»«∆«≈∆¿»«»
.ÌÈ˙‡Ó ÔzÏƒ≈»«ƒ

כצורתה 2) הרי"ף ומביאה בסוף), פ"ב (קידושין תוספתא
ראשון). פרק שאם 3)(שם ח) הלכה (פ"א למעלה ראה

יאמר  שהמוכר צורך אין המוכר, בפני הקנין מעשה עשה
קנין. עשה לך לו:

.·„Á‡Ó Á˜Bl‰4Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,Ì„‡ Èa ‰MÓÁÓ «≈«≈∆»≈¬ƒ»¿≈»»¿»∆»≈∆
BÈ‡ ‡e‰Â ,Á˜n‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡Â B˙B‡ Ú·Bz≈«¿≈¬ƒ«««∆»¿≈
Ì‰ÈÈa Á˜n‰ ÈÓc ÁÈpÓ - Á˜Ï Ì‰Ó ÈnÓ Ú„BÈ5 ≈«ƒƒ≈∆»««ƒ«¿≈«∆»≈≈∆

˜lzÒÓe6pÓ ÌÈÓc‰ eÈ‰ÈÂ ,„Ú B‡ e„BiL „Ú ÔÈÁ ƒ¿«≈¿ƒ¿«»ƒÀ»ƒ«∆«
e‰iÏ‡ ‡B·iL7„ÈÒÁ ‡e‰ Ì‡Â .8ÏÎÏ ÌÈÓc Ô˙B - ∆»≈ƒ»¿ƒ»ƒ≈»ƒ¿»

ÌÈÓL È„È ˙‡ˆÏ È„k ,„Á‡Â „Á‡9. ∆»¿∆»¿≈»≈¿≈»«ƒ

בגזל 4) עקיבא ורבי טרפון רבי נחלקו במשנה קיח: ביבמות
אותי  אומר אחד וכל גזל, מאיזה יודע ואינו מחמשה אחד
ואחד  אחד לכל להחזיר שחייב עקיבא רבי ודעת גזל.
ט. הלכה גזילה מהלכות בפ"ד רבינו פסק וכן מהתובעים,
אבל  וגזל. עבירה שעבר מפני חכמים שקנסוהו בזה, והטעם
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ואחד  אחד לכל לשלם חייב שאינו עקיבא רבי מודה במכר
עבירה. עבר לא שהרי שם), מניחם 5)(יבמות כלומר:

כי  לקחת, יוכלו שלא באופן הדין, בעלי לפני בביתֿהדין
וזה  שלו, שאינו זה ליד יבוא לבל לכסף אחראי הלוקח
בבבאֿמציעא  הגמרא עלֿפי (מגידֿמשנה יפסיד שלו שהוא
בשנים  ד, הלכה ופקדון שאלה מהלכות פ"ה ולהלן לז:).
אצל  מונח יהא שהכסף רבינו כתב אחד, אצל שהפקידו
רבינו  דברי מתוך מבורר לא שלנו, ובנידון שיודו. עד הנפקד
רכב  סימן בש"ך וראה הדין. בבית מניחו או אצלו מניחו אם
בידו. שמניחו שם בבבאֿמציעא רש"י ודעת ה. ס"ק

(כדעת 6) אצלו מונח והכסף הדין, מהמשך מסתלק כלומר:
בביתֿהדין  מונח והכסף הענין מכל שמסתלק או רש"י)

יברר 7)כנ"ל. גם והוא משיח, של מבשרו יהיה הוא כי
הספקות. כל (פ"א 8)את הדין משורת לפנים העושה

ה). הלכה דעות בלבד 9)מהלכות מוסרית מבחינה היינו
(לז.): בבבאֿמציעא הדברים ומקור משפטית. מבחינה ולא
מכם, איזה יודע ואיני מנה מכם לאחד גזלתי לשנים "אמר
איזה  יודע ואיני מנה אצלי הפקיד מכם אחד של אביו או
ואמרו  עצמו". מפי שהודה מנה ולזה מנה לזה נותן הוא,
הרי  - שמים ידי לצאת בבא מדברת שהמשנה בגמרא, שם
שמים  ידי לצאת חייב ממנו) תבעו (כשלא בגזל רק שלא
בפקדון, אפילו אלא י) הלכה גזילה מהלכות בפ"ד (ראה
(כסףֿ שמים ידי לצאת כדי ואחד אחד לכל לתת צריך
שלקח  אחד בחסיד "מעשה אמרו: קנ: ובבבאֿקמא משנה).
לפני  ובא לקח, מהן מאיזה יודע היה ולא אדם בני משני
בא  והסתלק. ביניהם מקחך דמי הנח לו, אמר טרפון. רבי
לכל  שתשלם עד תקנה לך אין לו אמר עקיבא, רבי לפני
כתבו  שכבר) ד"ה (קד. שם ובתוספות ואחד". אחד
הכל  הדין לפי (שהרי שמים" ידי ב"לצאת זו שפלוגתא
טרפון  שרבי ומסתלק) ביניהם המקח דמי שמניח מודים
והלכה  - מחייב עקיבא ורבי שמים, ידי לצאת אפילו פוטרו

ג). ס"ק רכב סימן (הגר"א עקיבא כרבי

.‚‰MÓÁÓ „Á‡Ó Á˜n Á˜Ï10Ba ¯ÙÎÂ ,Ì„‡ Èa »«∆»≈∆»≈¬ƒ»¿≈»»¿»«
‰·eLz ‰OÚÂ ,¯˜L ÏÚ ÚaLÂ11‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â ¿ƒ¿««∆∆¿»»¿»«¬≈∆

‡e‰ È‡ :¯ÓB‡Â B˙B‡ Ú·Bz „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,ÌlLÏ¿«≈¿»∆»¿∆»≈«¿≈¬ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ zÚaLÂ Èa z¯ÙkL∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ≈«

‰¯·Ú ¯·ÚL ÈtÓ ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÌlLÏ ·iÁ12. «»¿«≈¿»∆»¿∆»ƒ¿≈∆»«¬≈»

קג 10) קמא (בבא בגמרא השקלאֿוטריא מתוך :).יוצא
לב"ד 11) נודע אם והואֿהדין שקר. על שנשבע והודה

לשלם  אותו מחייבים כן שגם לשקר, שנשבע אחרים עלֿידי
ז). ס"ק שם (ש"ך ואחד אחד בבבא12ֿ)לכל אמרו כן

גזל", לי מה לקח, לי מה - דאישתבע . . ." שם: קמא
שכשם  לגזל, לקח בין הבדל אין - לשקר נשבע אם כלומר
(פ"ד  ואחד אחד לכל לשלם וחייבוהו חכמים קנסוהו שבגזל
קנסוהו  לשקר, ונשבע בלקח כן ט), הלכה גזילה מהלכות

עבירה. שעבר מפני חכמים,

.„ÔÓ‡13Èz¯ÎÓ ‰ÊÏ :¯ÓBÏ Á˜n‰ ÏÚa14‡Ï ‰ÊÏÂ ∆¡»«««∆»«»∆»«¿ƒ¿»∆…
B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Á˜n‰L ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .Èz¯ÎÓ15; »«¿ƒ≈»«ƒ¿«∆«∆»≈ƒ««»

„Ú ‡e‰ È¯‰ - B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Á˜n‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«∆»≈ƒ««»¬≈≈

Ì„‡ Ïk ÔÈ„k BÊ ˙e„Úa BÈ„Â .„·Ïa „Á‡16È¯‰L , ∆»ƒ¿«¿ƒ¿≈¿ƒ»»»∆¬≈
CÎÈÙÏ .B˙e„Úa Ú‚B BÈ‡17ÌÈÓc‰ ÏË Ì‡ , ≈≈«¿≈¿ƒ»ƒ»««»ƒ

‡ÏÂ ,BÁ¯k ÏÚa „Á‡Óe BzÚcÓ „Á‡Ó ÏËÂ ,ÌÈMÓƒ¿«ƒ¿»«≈∆»ƒ«¿≈∆»¿«»¿¿…
Ú„È18ÔÈa ,BÁ¯k ÏÚa ÏË ÈnÓe BzÚcÓ ÏË ÈnÓ »«ƒƒ»«ƒ«¿ƒƒ»«¿«»¿≈

Ba ÔÈÒÙBz Ô‰ÈL eÈ‰L ÔÈa B„Èa Á˜n‰ ‰È‰L19- ∆»»«∆»¿»≈∆»¿≈∆¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,ÏÏk ˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡20˙w˙a ÚaL ≈»≈¿»¿»∆»≈∆ƒ¿»¿«»«

ÌÈÓÎÁ21ıÙÁ ˙ËÈ˜a22ÈˆÁÂ Á˜n‰ ÈˆÁ ÏËBÂ , ¬»ƒƒ¿ƒ«≈∆¿≈¬ƒ«∆»«¬ƒ
.ÌÈÓ„»ƒ

א.13) פרק בבאֿמציעא מתוספתא עגֿעד קידושין
שלו 14) טוען אחד וכל המקח, על המעוררים שנים כשיש

כסף, לו נתנו כששניהם והמדובר למכור. המוכר נתרצה
להלן. ראה בעלֿכרחו, ואחד המוכר מדעת נתן שאחד אלא

רוצה 15) שאם =) אמר בעי דאי מגו, מטעם נאמן הוא "ואז
(רבינו  וקניתיו" חזרתי (=או) נמי אי מכרתי, לא אומר)
ב'תוספות' הוא וכן שם, לקידושין הרא"ש בתוספות חננאל
אומר  והוא מהם, מאחד המעות קיבל "ואם ר"ת). בשם שם
סהדי  דאנן הוא, עדים במקום מגו - לאחד אלא נתרציתי לא
(רבינו  נתרצה" - המעות שנתן שלאותו עדים) אנחנו =)
הזאת  ההלכה שכל להלן, נראה וכן ושם). שם ור"ת חננאל

משניהם. כסף שקיבל באופן הוא 16)עוסקת כן
המקח  אין "אם :(37218 עמוד (צוקרמנדל שם בתוספתא
הרי  כלומר אדם", מכל כאחד הוא הרי ידו, מתחת יוצא
שהרי  לו, אין מקח בעל של ונאמנות אחר. כעדֿאחד הוא
וכן  הקודמת, הערה ראה מגו, לו ואין בידו המקח אין
בדין  שם שהקשו מה ב: בבבאֿמציעא ה'תוספות' פירשו
- מכר לי אומר וזה מכר לי אומר זה במקח, אוחזים שנים
כסף) קיבל ממי למוכר נשאל =) נקט" ממאן זוזי "וליחזי
את  ויחייב אחד כעד נאמן יהא בידו, מקחו שאין ואע"פ
יפטר  והשני אחד, עד כדין התורה, מן שבועה  האחד

ראב"ד. ועיין מסייעו. שהעד לפי [כלומר,17)משבועה,
(אם  מגו מטעם או המוכר: ביד היא הנאמנות שכל מכיון
ולכן  בידו), מקחו אין (אם אחד עד מטעם או בידו), מקחו
שבועה, בלי חלקו נוטל לזכותו עליו מעיד שהמוכר זה
עדותו  כאן אין אם שכן מכיון - התורה שבועת נשבע והשני
שבועת  שניהם נשבעים - יודע שאינו כגון המוכר, של

חכמים]. בתקנת בבבא18ֿ)המשנה חננאל רבינו כגירסת
שם. ב'תוספות' הוא וכן שם, בבבא19ֿ)מציעא [הרי"ף

שבמקח  סוברת שם הגמרא שסוגיית מפרש שם מציעא
ר"ח  לדעת ואילו המוכר, ביד עודנו כשהמקח מדובר וממכר
שתי  את צירף ורבינו הלוקחים. ביד כשהוא המדובר

רומי 20)השיטות]. בדפוס גם הנוסחא שכן [אףֿעלֿפי
ס"א) רכב (סימן חו"מ בשו"ע הועתק וכן תימן, בכ"י וגם
בו  תופסין שניהן שהיו "...בין כאן: להגיה שיש נראה -
וכו'". נשבע מהן אחד (ו)כל - כלל עדות כאן [ו]אין
כלל, עדות כאן שאין במה החידוש הדגשת אין שלפי"ז
עיקר  אלא עד, אינו - יודע אינו אם הוא: פשוט דבר שהרי
לאופן  בניגוד חכמים, כתקנת נשבעים ששניהם החידוש
התורה  שבועת נשבע שהאחד יודע, כשהמוכר הראשון,
טו]. הערה למעלה ראה שבועה, בלי נוטל והשני

אוחזים 21) שנים לגבי ז, הלכה ונטען טוען מהלכות בפ"ט
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רבינו  כתב שלו, כולו אומר וזה שלו כולו אומר זה בכלי,
הדבר  בזה לו שאין חפץ בנקיטת נשבע משניהם אחד ש"כל
כדי  היא חכמים תקנת זו ושבועה ויחלוקו, מחציו פחות
בלא  ונוטל חבירו של בטליתו תופס אחד כל יהיה שלא

אחר 22)שבועה". קדוש חפץ או בספרֿתורה שאוחז
דינה  התורה, מן זו שבועה שאין ואףֿעלֿפי השבועה. בעת
רבינו  שכתב כמו התורה כשבועת חפץ" "נקיטת לענין

ב. הלכה ונטען טוען מהלכות בפ"א

.‰ÔÚhL È¯‰23‰ÊÂ ,'ÈÏ z¯ÎÓ' ¯Ó‡Â B¯·Á ÏÚ ¬≈∆»««¬≈¿»«»«¿»ƒ¿∆
;'ÌÈÓ„ ÈÏ z˙ ‡ÏÂ Èz¯ÎÓ' B‡ ,'Èz¯ÎÓ ‡Ï' ¯ÓB‡≈…»«¿ƒ»«¿ƒ¿…»«»ƒ»ƒ
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÌÈÓc‰ Ô˙pL ¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ÔÚhL B‡∆»««≈«¿»«∆»««»ƒ«¬«ƒ…
¯ÎBn‰Â ,'‰Ê ÌeÓ È˙È‡¯ ‡ÏÂ ÈzÎLÓ' B‡ ,CLÓ»«»«¿ƒ¿…»ƒƒ∆¿«≈
Ck' Ì‰Ó „Á‡ ¯Ó‡L B‡ ;'CÏ ÂÈzÚ„B‰' BÏ ¯ÓB‡≈«¿ƒ»∆»«∆»≈∆»
ÌL ‰È‰ ‡Ï' ¯ÓB‡ „Á‡‰Â ,'eÈÈa ‰È‰ È‡z CÎÂ¿»¿«»»≈≈¿»∆»≈…»»»
‡ÈˆBn‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚh‰ el‡ ÏÎa - 'ÏÏk È‡z¿«¿»¿»≈«¿»¿«≈»∆«ƒ

B¯·ÁÓ24.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ ≈¬≈»»»¿»»

שבועות 23) במסכת ובעיקר בש"ס, שונים ממקומות מלוקט
הנשבעים. כל פרק שם וירושלמי הדיינין), שבועות (פרק

התלמודית.24) בספרות ידוע כלל

.Â¯ÙBk‰ ÚaL - ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï25ÔÈL˜·nL …»¿»»¿»»ƒ¿»«≈∆¿«¿ƒ
ˆB‰Ï˙q‰ ˙Úe·L ,B„iÓ ‡È26˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡Â . ¿ƒƒ»¿«∆≈¿ƒ»¿ƒ¿»

‰Úh‰27„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ LiL B‡ ,28˙Úe·L ÚaL - ««¬»∆≈»»≈∆»ƒ¿»¿«
.Ôlk ˙BÚh‰ ¯‡Lk ,‰¯Bz‰«»ƒ¿»«¿»À»

כלום.25) מודה ואינו התביעה, המלה 26)בכל ביאור
צב. הערה כא הלכה אישות מהלכות בפי"ב עיין - "היסת"
נחמן: רב של מימרא (מ:) שבועות במסכת זו שבועה ומקור
אףֿעלֿ היסת", שבועת הכופרֿהכל) (את אותו "ומשביעין
טעם  נותן גם והוא משבועה. פטור הוא התורה שמן פי
בה  ואין לו". יש אלאֿאםֿכן תובע אדם אין "חזקה לדבר

ג). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ"א חפץ כגון 27)נקיטת
בחלק  הודה והוא חפצים, או דמים וכך כך ממנו שטענו

ג. ובבאֿמציעא יח. כתובות מ:28)מהם, שבועות

.ÊÈÂÁÏ ¯Ó‡29BÏ Ô˙Â ,˙B¯t ¯È„a ÈÏ Ôz :30, »««∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ»≈¿»«
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈÁpÓ ˙B¯t‰ È¯‰Â31Ú·Bz ÈÂÁ‰Â , «¬≈«≈À»ƒƒ¿»«ƒ¿«∆¿»ƒ≈«

¯Èc‰ ˙‡32ÌÈÓc‰ EÏ Èz˙ :BÏ ¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , ∆«ƒ»««««ƒ≈»«ƒ¿«»ƒ
ÚaL Á˜Bl‰ È¯‰ - EÒÈk CB˙Ï Ì˙B‡ zÎÏL‰Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿¬≈«≈«ƒ¿»

ÌÈÓÎÁ ˙w˙k33ıÙÁ ˙ËÈ˜a34˙B¯t‰ ÏËBÂ35, ¿«»«¬»ƒƒ¿ƒ«≈∆¿≈«≈
˙eL¯a Ô‰ È¯‰Â ¯ÎBn‰ ˙eL¯Ó e‡ˆÈ ¯·Îe ÏÈ‡B‰ƒ¿»»¿≈¿«≈«¬≈≈ƒ¿
˙Úe·L ÚaL ‰È‰ ,Á˜Bl‰ ˙eL¯a eÈ‰ el‡Â .ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈«»»ƒ¿»¿«

˙q‰36¯ËÙÂ37‰È‰ el‡Â ;38ÈÂÁ‰ ˙eL¯a ÔÈ„Ú39, ∆≈¿ƒ¿»¿ƒ»»¬«ƒƒ¿«∆¿»ƒ
.BÏˆ‡ ÂÈ˙B¯t e¯‡MÈÂ ˙q‰ ÚaL ‰È‰»»ƒ¿»∆≈¿ƒ»¬≈»∆¿

בברייתא 29) יהודה רבי פירוש לפי מה.) (שבועות משנה
את  להלן וראה ופירושו, הרי"ף לגירסת ובהתאם (מח.),

הגביהם 30)הפרטים. וזה ללוקח, הפירות את נתן המוכר
והניחם  לרשותו להעבירם הספיק לא שעדיין אלא וקנאם,

(מגידֿמשנה). הרבים כלל 31)ברשות הוזכר לא במשנה
דברי  מביא - גירסתנו לפי ובברייתא הפירות, הנחת מקום

אבל  ומונחים", צבורים שהפירות בזמן "אימתי, יהודה: רבי
הרבים". "ברשות שם: מוסיף מודה 32)הרי"ף אבל

ב. הלכה להלן ראה ללוקח, הפירות במשנה 33)שמכר
(כמו  היסת בשבועת לפרשה ואין הבית", בעל "נשבע שם:
(פ"א  הגמרא חכמי עלֿידי נתקנה היא שהרי שם) שפירש"י
ד"ה  מח. שם 'תוספות' ועיין ג), הלכה ונטען טוען מהלכות
הנשבעים  יתר ככל היא המשנה שבועת אלא - נשבע
והחנוני  המוחזק, הוא שהלוקח מפני במשנה), (שם ונוטלים
שהרי  הם, שלו הפירות וגם הכסף, ממנו להוציא רוצה
הפירות  שאין ומפני ללוקח. שמכרם מודה עצמו החנוני

שם. רש"י ועיין ונוטלם. הוא נשבע ממש, כי 34)ברשותו
מן  שבועה כדוגמת שהיא המשנה שבועת בין ההבדל זהו
מטוען  (פ"א ממנו קלה שהיא היסת שבועת לבין התורה,

ב). הלכה את 35)ונטען נוטל שנשבע, אחרי הלוקח,
כל  כדין הרבים, ברשות מונחים שהם ממקום הפירות
הלכה  אף המשנה הכניסה שלא ומה ונוטלים", "הנשבעים
זו  שהלכה מפני היא ונוטלים" "נשבעים של למסגרת זו
"נוטל" אינו הלוקח כאן שהרי הקודמות, מן קצת שונה
הרבים, מרשות אלא החנווני מן ישר לוקח אינו שהרי ממש,
מסיק  הרז"ה אך (ר"ן), מחבירו ממש נטילה זו ואין
רגיל  נושא לפנינו שכאן זאת, במסגרת זו הלכה מאיֿשלוב
מפרש  הוא לזה ובהתאם משלמים", ולא "נשבעים של

הסוגיא. כל את שהרי 36)אחרת היסת, שבועת רק היינו,
שבועת  לא כאן אין ולכן מחבירו", "כמוציא נחשב המוכר
כדין  בלבד היסת שבועת אלא המשנה, שבועת ולא התורה

כופרֿהכל. ולא 37)כל הדינר את לשלם צריך ולא
הוא  וכן מח. בשבועות ברייתא הפירות. את להחזיר
יד  מתחת יוצאת היתה "אם ו): פרק (שבועות בתוספתא

הראיה". עליו מחבירו המוציא - מהן בדפוס 38)אחת
היו. (שם).39)רומי: תוספתא

.ÁÁ˜Bl‰ Ô˙40˙B¯t ÏhÏ ‡·e ,ÈÂÁÏ ¯Èc »««≈«ƒ»¿∆¿»ƒ»ƒ…≈
‰Ê ¯Èc :ÈÂÁ‰ ¯Ó‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈÁpn‰«À»ƒƒ¿»«ƒ¿»««∆¿»ƒƒ»∆
EÏ ÌÈz˙ ¯·kL ˙B¯Ù ÈÓ„ ‡e‰ ÂLÎÚ ÈÏ z˙pL∆»«»ƒ«¿»¿≈≈∆¿»¿«ƒ¿
ÔÈÁpn‰ el‡ ˙B¯t Ï·‡ ,E˙Èa CB˙Ï ÌzÎÏB‰Â¿«¿»¿≈¿¬»≈≈«À»ƒ
ÚaL ÈÂÁ‰ È¯‰ - CÏ ÌÈz¯ÎÓ ‡Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ…¿«¿ƒ»¬≈«∆¿»ƒƒ¿»

ıÙÁ ˙ËÈ˜a41ÂÈ˙B¯t ¯ÈÊÁÓe ,¯·c‰ ‰È‰ CkL ƒ¿ƒ«≈∆∆»»»«»»«¬ƒ≈»
ÈÂÁÏ42‰„B‰ ‡Ï È¯‰L ;43.ÌÏBÚÓ BÏ Ô¯ÎnL BÏ «∆¿»ƒ∆¬≈…»∆¿»»≈»

BÓk ,˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰È‰ ,B˙eÁa eÈ‰ el‡Â¿ƒ»«¬»»ƒ¿»¿«∆≈¿
.e¯‡aL∆≈«¿

וכפירוש 40) בברייתא, יהודה וכרבי שם, המשנה המשך
ד. למשנה לרמב"ם פה"מ ועיין שבועה 41)הרי"ף, כדין

תורה. של לזו דומה שצורתה חכמים, אולי 42)מתקנת
כלומר, ט). הלכה בסוף (כדלהלן "לחנותו" להיות: צריך
הנמצאים  הפירות את לחנותו, - לעצמו מחזיר החנווני

הרבים. במכירתם,43)ברשות מודה אינו שהמוכר אחרי
הם  כאילו נחשב זה הרי הלוקח, ברשות עדיין אינם והם
הרי  לכסף, ובנוגע (כסףֿמשנה). החנווני ברשות עדיין
טענתו  כן ואם מהחנווני, להוציא ורוצה התובע הוא הלוקח
הפירות  ונוטל נשבע הוא ולכן יותר, עדיפה החנווני של

הרבים. מרשות
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.ËÔÈc‰ ÔÎÂ44˙BÚÓ ÏhÏ ÈÁÏMÏ ¯Èc Ô˙Ba45, ¿≈«ƒ¿≈ƒ»«À¿»ƒƒ…»
ÔÈ¯e·ˆ ˙BÚn‰L ÔÓÊa46Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿«∆«»¿ƒƒ¿»«ƒƒ

ÔÈ„ÚÂ Ô¯ÎnL ‰„B‰ ÈÁÏM‰47- ¯Èc‰ ÏË ‡Ï «À¿»ƒ»∆¿»»«¬«ƒ…»««ƒ»
Á˜Bl‰ ÚaL48;˙BÚn‰ ÏËBÂ Ô˙pL ıÙÁ ˙ËÈ˜a ƒ¿»«≈«ƒ¿ƒ«≈∆∆»«¿≈«»

‰„B‰ ‡Ï Ì‡Â49‰„BnL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏ Ô¯ÎnL ¿ƒ…»∆¿»»««ƒ∆∆
ÈÓc ‰Ê ¯ÈcL ÔÚBËÂ ,‰zÚ ¯È„ epnÓ Á˜lL∆»«ƒ∆ƒ»«»¿≈∆ƒ»∆¿≈
È¯‰ - B˙Èa CB˙Ï Á˜Bl‰ ÔÎÈÏB‰ ¯·kL ˙BÚn‰«»∆¿»ƒ»«≈«¿≈¬≈
ÂÈ˙BÚÓ ¯ÈÊÁÈÂ ,ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ÈÁÏM‰«À¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿«¬ƒ¿»

.B˙eÁÏ«¬

(שם).44) המשנה מהן 45)המשך שיש קטנות, מטבעות
כסף. בדינר המעות 46)שש נתן שהשולחני כלומר,

(מגידֿמשנה), הרבים ברשות ושמם הגביהם וזה ללוקח,
הדינים  על חזרה אלא כאן שאין בפרטים, קיצר ורבינו

הדינר.47)הקודמים. את נטל לא שעדיין שטוען אלא
הקודם?48) הדין על חזרה כאן יש ולכאורה לעיל. כמו

שאפשר  והוא, חידוש. בה שיש זו כפילות הסבירו ובגמרא
חייב  שהלוקח אומרים בפירות שרק הדעת, על להעלות היה
הפירות  את מיד המוכר נותן שלפעמים מפני שבועה,
ירקבו  שמא מחשש המעות, את שקיבל טרם ללוקח,
הלכה  המשנה כופלת ולכן בידו, אותם ישהה אם הפירות,
זה. חשש שיש באופן אף קיים זה שעיקרון לנו, להורות זו,

או 49) הפירות, את תובע שהוא התובע, הוא הלוקח וכאן
הרבים. ברשות המונחים המעות, את

.ÈÛÈÏÁn‰50‰„ÏÈÂ ¯BÓÁa ‰¯t51¯ÎBn‰ ÔÎÂ , ««¬ƒ»»«¬¿»¿»¿≈«≈
B˙ÁÙL52Èz¯ÎÓ ‡lL „Ú' ¯ÓB‡ ‰Ê ,‰„ÏÈÂ ƒ¿»¿»¿»∆≈«∆…»«¿ƒ
'‰„ÏÈ53'‰„ÏÈ ÈzÁ˜lMÓ' ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,54¯Ó‡ elÙ‡ , »¿»¿∆≈ƒ∆»«¿ƒ»¿»¬ƒ»«

Á˜Bl‰ ÏÚ - 'Ú„BÈ ÈÈ‡' ¯ÎBn‰55Û‡ .‰È‡¯ ‡È·‰Ï «≈≈ƒ≈«««≈«¿»ƒ¿»»«
Èt ÏÚ56Ì‚‡a ˙„ÓBÚ ‰¯t‰L57˙„ÓBÚ ‰ÁÙM‰Â «ƒ∆«»»∆∆«¬«¿«ƒ¿»∆∆
‡ËÓÒa58¯ÎBn‰ ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ,59‡È·iL „Ú ¿ƒ¿»¬≈≈¿∆¿««≈«∆»ƒ

‰È‡¯ Á˜Bl‰60¯ÎBn‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï .61 «≈«¿»»…≈ƒ¿»»ƒ»««≈
‰¯t‰ „ÏÂ ÏÚ ıÙÁ ˙ËÈ˜a62‡ ,‰ÁÙM‰ „ÏÂ ÏÚ Ï· ƒ¿ƒ«≈∆«¿««»»¬»«¿««ƒ¿»

ÔÈÚaL ÔÈ‡L ;˙q‰ ‡l‡ ÚaL BÈ‡63ıÙÁ ˙ËÈ˜a ≈ƒ¿»∆»∆≈∆≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«≈∆
¯‡a˙iL BÓk ,˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú‰ ÏÚ«»¬»ƒ¿…«««¿»¿∆ƒ¿»≈

ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰a64. ¿ƒ¿≈¿ƒ¿»

ק.50) בבאֿמציעא ס"א):51)משנה רכג (חו"מ בשו"ע
ועדיין  החמור, את הפרה בעל ומשך בחמור, פרה "המחליף
(למעלה  החליפין קנין דין הוא שכן וילדה" בביתו הפרה
איני  אומר וזה יודע איני אומר שזה יתכן ולפיכך ה"א). פ"ה
יתכן  איך משיכה בקנין אבל יא), הלכה (להלן יודע
לא  או ילדה אם וראה אותה משך הלא יודע, אינו שהלוקח
בעבד  ה"א פ"ב (למעלה בכסף הנקנית בשפחה אולם ילדה.
כסף, בקנין זה דבר יתכן כנענית) בשפחה הדין והוא כנעני,

להלן. לפי 52)ראה "המחליף" כתב לא וכאן הכנענית.
ברשות  עדיין והיא למעלה) (ראה בכסף נקנית שהיא
המכירה  לפני ילדה אם הלוקח ראה לא כך ומתוך המוכר,

שם). רש"י (עיין לאחריה החמור.53)או את שמשך לפני
שמכר  קודם שילדה הפרה בעל "וטען שם: ובשו"ע
שקיבל  קודם שילדה אומר "המוכר ובשפחה: החמור".

משיכת 54)המעות". אחר אומר, החמור "ובעל בשו"ע:
כנ"ל. המעות, קבלת אחרי - ובשפחה ילדה", החמור

אפילו 55) או "ודאי", טוענים כששניהם רק לא כלומר,
הראיה, עליו מחבירו המוציא - "שמא" טוענים כששניהם
בפ"ט  רבינו פסק וכן שם, (בבאֿמציעא דסומכוס כרבנן
ברשות  שהפרה כיון ו), בֿג, הלכות ממון נזקי מהלכות
המוכר  שניהם, שאם יא) הלכה (להלן שאמר ומה המוכר,
כשאינו  רק זהו חלוקה, דין דנים שמא, טוענים והלוקח,
המוכר, ברשות כשהוא מדובר כאן ואילו מהם, אחד ברשות
באגם  עומדת שהפרה "אע"פ כתב בסמוך להלן רק שהרי
המוכר  ברשות כשהיא המדובר כן, שלפני משמע - וכו'"
טוען  הלוקח אם אפילו אלא - ב) ס"ק רכג סימן (סמ"ע
מחבירו  שהמוציא הוא דין - "שמא" טוען והמוכר "ודאי"

הראיה. בגמרא.56)עליו השקלאֿוטריא מתוך יוצא
והכ 57) מרעה, נייטרלית.מקום רשות זוית 58)וונה: קרן

אלא  ממש, הרבים לרשות והואֿהדין הרבים, ברשות
שם  ('תוספות' בסימטאות ומתן משא לקיים הוא שהנוהג

קיימא). דמאן ברשות וליחזי מרא 59)ד"ה "חזקת שהיא
- הדיון בשעת עתה בזה מוחזק שאינו אף כלומר, - קמא"
הדיון. שנוצר טרם הקודמת החזקה עם מתחשבים אנו

(60– "שמא" טוענים ואם "ודאי". טוענים ששניהם כיון
יא. הלכה כדלהלן צו:61)יחלוקו, בבבאֿקמא ברייתא

היא  זו שבועה המוכר), ישבע (ד"ה שם רש"י ולדעת
ללוקח  בפרה מודה המוכר שהרי במקצת", "מודה שבועת
"הילך" זה אין באגם, עומדת שהפרה ומכיון בוולד. וכופר
הלכה  ונטען טוען מהלכות פ"א (להלן הכל ככופר שהוא
(ט"ז  "הילך" זה שאין קה: בבבאֿקמא שאמרו כמו - ג)

א). סעיף רכג מטלטלין.62)סימן ברייתא 63)שהיא

כר"מ. ולא כחכמים, מבואר 64)(שם) ושם א. הלכה פ"ה

עליהם. נשבעים היסת ששבועת

.‡È,'Ú„BÈ ÈÈ‡' ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,'Ú„BÈ ÈÈ‡' ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈≈ƒ≈«¿∆≈≈ƒ≈«
Ô‰Ó „Á‡ ˙eL¯a ÌÈ‡Â65¯ÓB‡ ‰Ê .e˜ÏÁÈ -66 ¿≈»ƒ¿∆»≈∆«¬…∆≈

˜˙BL ¯Á‡‰Â ,'‰„ÏÈ È˙eL¯a'67.„Ïea ÔÚBh‰ ‰ÎÊ - ƒ¿ƒ»¿»¿»«≈≈»»«≈«»»

מודים 65) חכמים אף ובזה בברייתא. שם בבאֿקמא
הצדדים  ושני הדיון, בשעת חזקה כאן שאין כיון לסומכוס,
לדעת  שם בבבאֿמציעא שאמרו ומה "שמא". טוענים
עליו  מחבירו המוציא אמרו באגם בעומדת שאף חכמים
"ברי  בטענת המשנה לפרש שחשבו מה לפי הוא הראיה,
רכז  (הגר"א כן אמרו לא ושמא" "שמא בטענת אבל וברי",
י. הלכה למעלה וראה המגידֿמשנה). דעת וכן סק"ז,

שם.66) בבבאֿקמא כהודאה 67)ברייתא נחשבת  והשתיקה
שותק). והלה ד"ה שם ב"ק ('תוספות'

.·ÈÌÈ„·Ú ÈL BÏ eÈ‰L ÈÓ68ÈzL B‡ ,ÏB„‚Â ÔË˜ , ƒ∆»¿≈¬»ƒ»»¿»¿≈
¯ÓB‡ Á˜Bl‰ ,‰pË˜ ˙Á‡Â ‰ÏB„b ˙Á‡ ,˙B„O»««¿»¿««¿«»«≈«≈
'zÁ˜lL ‡È‰ ‰pË˜' ¯ÓB‡ ¯ÎBn‰Â ,'ÈzÁ˜Ï ‰ÏB„b'¿»»«¿ƒ¿«≈≈¿«»ƒ∆»«¿»
˙q‰ ¯ÎBn‰ Ú·MÈ B‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï Á˜Bl‰ ÏÚ -69 ««≈«¿»ƒ¿»»ƒ»««≈∆≈

.ÔË˜ ‡l‡ ¯ÎÓ ‡lL∆…»«∆»»»

ק.68) בבאֿמציעא "מודה 69)משנה, שבועת ולא
על  לא נשבעים שאין מפני התורה, מן שהיא במקצת"
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את  שהרי "הילך", שזה ומפני העבדים, על ולא הקרקעות
מודה  שאינו ומפני ללוקח, מוסרו הוא בו מודה שהוא הקטן
והודה  בחיטים "טענו בבחינת: והוא הלוקח שתובעו בזה
שאמרו  ומה שם). בבבאֿמציעא (גמרא בשעורים" לו
יכולה  אינה המשנה ושבועת המוכר", "ישבע שם: במשנה

אופנים. בכמה שם בגמרא פירשו - היסת שבועת להיות

.‚ÈÁ˜Bl‰ ¯Ó‡70- ˜˙BL ¯ÎBn‰Â ,'ÈzÁ˜Ï ÏB„b' »««≈«»»«¿ƒ¿«≈≈
¯ÎBn‰ ¯Ó‡ Ì‡Â .ÏB„ba Á˜Bl‰ ‰ÎÊ71'Ú„BÈ ÈÈ‡'72 »»«≈««»¿ƒ»««≈≈ƒ≈«

‰È‡¯ ‡È·‰Ï Á˜Bl‰ ÏÚ -73˙q‰ ¯ÎBn‰ ÚaL B‡ , ««≈«¿»ƒ¿»»ƒ¿»«≈∆≈
ÔË˜ ‡l‡ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â ,Ú„BÈ BÈ‡L74. ∆≈≈«¿≈»∆∆»»»

יא.70) שבהלכה שפחה מדין (שם)71)נלמד משנה
כהכרעתה. ולא וכל72ֿ)כנוסחתה "ברי", טוען והלוקח

(מגידֿמשנה). יודע איני טוען הלוקח גם אם שכן
משום 73) הלוקח, זוכה זה שבאופן אמרו שם במשנה

(ראה  דאורייתא שבועה שחייב באופן מדברת שהמשנה
דאורייתא  בשבועה החייב שכל בידינו הוא וכלל למעלה),
מדבר  רבינו אבל משלם. - להשבע יכול שאינו יודע, ואינו
ובשבועת  בלבד, היסת שבועת אלא חייב שאינו באופן
(עיין  משלם" לשבע יכול שאינו "מתוך אמרו לא היסת
בליקוט). ט ס"ק רכג סימן והגר"א מגידֿמשנה,

אומר 74) וזה יודע, איני אומר "זה עוד: שנינו (שם) במשנה
זה  שדין לפי זאת, השמיט ורבינו יחלוקו". - יודע איני
שם, בגמרא שאמרו כמו סומכוס, לדעת אלא אינו שבמשנה
המוכר  שהרי ראיה, להביא הלוקח על - חכמים לדעת אבל
י. הלכה בתחילת למעלה רבינו שפסק וכמו בלבד, מוחזק

מגידֿמשנה. ועיין

.„ÈÈÓ Ïk75˜Ùq‰ „ÏBpL76eL¯aB˙77‡È·‰Ï ÂÈÏÚ - »ƒ∆««»≈ƒ¿»»¿»ƒ
¯BÓÁa ‰¯t ÛÈÏÁn‰ ?„ˆÈk .‰È‡¯78ÏÚa CLÓe , ¿»»≈«««¬ƒ»»«¬»«««

CLÓÏ ‰¯t‰ ÏÚa ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰¯t‰ ˙‡ ¯BÓÁ‰«¬∆«»»¿…ƒ¿ƒ«««»»ƒ¿…
¯BÓÁ‰ ‰Ê79¯BÓÁ‰ ÏÚa ÏÚ - ¯BÓÁ‰ ˙nL „Ú ∆«¬«∆≈«¬««««¬

‰È‡¯ ‡È·‰Ï80˙ÎÈLÓ ˙ÚLa Ìi˜ B¯BÓÁ ‰È‰L ¿»ƒ¿»»∆»»¬«»ƒ¿«¿ƒ«
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯t‰«»»¿≈…«≈»∆

יש 75) הביא שם והרי"ף עו:), (כתובות שמואל של מימרא
שקלאֿוטריא  אחרי אך, כשמואל. הלכה שאין שאומר, מי

כמותו. שהלכה מסיק המקח 76)הוא את לקיים יש אם
נולד  אם הוא וספק במקח, מום שנמצא כגון לבטלו, או

בזה. וכיוצא הקנין אחרי או הקנין היינו,77)לפני
להלן. וראה בביתו, נמצא - הספק נתעורר שעליו שהחפץ

קנין 78) מדין החמור, את הפרה בעל  גם קונה ואז
א. הלכה ה פרק למעלה ראה הכוונה 79)"חליפין", אין

חליפין  בקנין לו נקנה כבר שהרי קנין, לשם למשוך
הכוונה  אלא כנ"ל, הפרה את משך החמור שבעל עלֿידיֿזה
החמור. בעל בבית נשאר והוא לביתו, להכניסו הספיק שלא

ואמנם 80) הספק. שנולד בזמן בביתו החמור שהיה מכיון
הפרה  בעל צריך הפרה, בעל של בביתו החמור היה אם
יחזקאל  בר רמי כדעת עו: בכתובות זו הלכה ומקור ראיה.
להביא  עליו - ברשותו הספק שנולד שכל שמואל, בשם
רב  על חולק יחזקאל בר שרמי רש"י כפירוש ולא ראיה.

ואומר  ראיה", להביא החמור בעל "על שאמר אחיו, יהודה
לבעל  קנוי עתה שהחמור לפי ראיה, להביא הפרה בעל שעל
יחזקאל: בר רמי שאמר שמה הרז"ה, כפירוש אלא - הפרה
נמצא  שהחמור החמור, בעל היינו ברשותו" הספק "שנולד
להביא  החמור בעל על שניהם ולדעת וברשותו, בביתו
דעת  נראה וכן הדבר, בטעם אלא בדין חולקים ואינם ראיה,
(כסףֿ רמי של ובטעמו יהודה רב דברי שהביא הרי"ף

משנה).

.ÂËËÁÓ81˙BÒBk‰ ˙Èa È·Úa ˙‡ˆÓpL82‰·wÂ ««∆ƒ¿≈»√ƒ≈«¿ƒ¿»
LlÙÓ ·˜ B˙B‡83Ìc Ë¯˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ ,84- ∆∆¿À»ƒƒ¿»»∆»…¿»

‰Ù¯Ë BfL Úe„Èa85Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ËÈÁL Ì„˜ ¿»«∆ƒ¿¿»…∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ
„ÈÏ‚‰86ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰Ù¯Ë BfL Úe„Èa - ‰kn‰ Èt ƒ¿ƒƒ««»¿»«∆ƒ¿¿»¿»»ƒ

‰ËÈÁL Ì„˜87¯·c‰ È¯‰ - ‰kn‰ Èt „ÈÏ‚‰ ‡Ï . …∆¿ƒ»…ƒ¿ƒƒ««»¬≈«»»
B˙ÁÈ˜Ï Ì„wL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï Áah‰ ÏÚÂ ,˜ÙÒ»≈¿«««»¿»ƒ¿»»∆…∆¿ƒ»

B˙eL¯a È¯‰L ,‰Ù¯Ë88‡Ï Ì‡Â ;˜Ùq‰ „ÏB ƒ¿¿»∆¬≈ƒ¿««»≈¿ƒ…
‡È·‰89.e¯‡aL BÓk ,¯ÎBnÏ ÌÈÓc‰ ÌlLÈ - ‰È‡¯ ≈ƒ¿»»¿«≈«»ƒ«≈¿∆≈«¿

שם.81) בכתובות קרוב 82)ברייתא, הכרס של חלק
כפלים  שני לשפתו, ומסביב כוס, של צורה לו ויש להמסס.
בית  "עובי וזהו עב, שם הבשר זה ומתוך בזה, זה דבוקים

אין 83)הכוסות". אם אבל לעבר. מעבר הצדדים, משני
נ.). (חולין כשרה - מפולש דם.84)הנקב טיפת

השחיטה,85) קודם נעשה שהנקב מעידה הדם טיפת
נטרפה. המכה.86)והבהמה על דק קרום ואם 87)עלה

ברור  הדבר הקנייה, של אלו ימים שלשה תוך הלוקח שחט
טעות. מקח והוא המוכר, ברשות עוד טריפה היתה שהיא

בהלכה 88) למעלה שכתב וכמו ידו. ותחת בביתו כלומר,

(שם).89)יד. השקלאֿוטריא מתוך יוצא

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
מהותו 1) ביאר [לא] אם וכן שיעור[ו] ביאר ולא דבר המוכר

[שמכר] מכר) (שלא כמי לזה והדומה ערכו ביאר שלא או
את  השלים ולא דבר שמכר או דבר, זה  אי בו לעשות מקום

בזה. הנמשך וכל [מצריו] (מכריו)

.‡ÌiÒÓ BÈ‡L ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜n‰2BÈÓ ‰È‰ Ì‡ : ««¿∆«¬≈»»∆≈¿À»ƒ»»ƒ
Úe„È BÈÓe BÏ˜LÓe B˙cÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Úe„È»«««ƒ∆≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»«

‰˜ ‰Ê È¯‰ -3‰˜ ‡Ï - Úe„È BÈÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;4. ¬≈∆»»¿ƒ≈ƒ»«…»»

כדלהלן.2) ידוע, ומנינו ומשקלו מדתו כתב 3)שאין כן
(=בלי  אכסרה פירות שלוקח ב הלכה פי"ג למעלה רבינו
במוכר  צה. בבבאֿבתרא א. לכך: מקורות וכמה קנה. מידה)
סתם, ומרתף זה מרתף בפרטיו: ודנו יין, של מרתף לחבירו
(מגידֿ במרתף הקנקנים מנין הוגדר שלא הדברים, ונראין
עזיו, לחלוב "ההולך אמרו: סד. בבבאֿמציעא ב. משנה).
כלומר  מותר", לך, מכור חולבות שעזיי מה לחבירו: ואמר
קיים, כזה שמקח מתברר אגב ודרך ריבית, חשש בו שאין
העזים  שיתנו החלב מידת מראש ידועה שלא למרות
אומר, יוסי "רבי מ"ה): (פ"ב דמאי במסכת ג. (כסףֿמשנה).
פטור" אכסרה מוכרן שהוא זמן כל וכו', תאנים סלי
של  לקנין קיום שיש רואים אנו אגב ודרך דמאי), (מלעשר

מגדולֿעוז). (ועיין ז"ל 4)אכסרה האי רבינו כתב "כן
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מצאתי  לא אבל הן, טעם ודברי שלו, וממכר" "מקח בספר
(מגידֿמשנה). כן" ממנו ללמוד שאוכל בגמרא דבר

.·‰Ó¯Ú ?„ˆÈk5CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈhÁ ÏL BÊ ≈«¬≈»∆ƒƒ¬ƒ≈¿¿»
Ûz¯Ó ,CÎÂ6˜O ,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL ‰Ê ¿»«¿≈∆∆«ƒ¬ƒ≈¿¿»¿»«

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈ‡z ÏL∆¿≈ƒ¬ƒ≈¿¿»¿»««ƒ∆≈
ÔÈÓ ‡ÏÂ ÌÈ‡z‰ Ï˜LÓ ‡ÏÂ ,‰Úe„È ‰Ó¯Ú‰ ˙cÓƒ«»¬≈»¿»¿…ƒ¿««¿≈ƒ¿…ƒ¿«

ÌÈp˜w‰7Èt ÏÚ Û‡ .Ìi˜ B¯kÓÓ ‰Ê È¯‰ - Úe„È ««¿«ƒ»«¬≈∆ƒ¿»«»««ƒ
LÈÂ .ÌzÚ„a ‰È‰L „Ó‡‰ ÏÚ ¯˙È B‡ ¯ÒÁ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»≈»≈«»…∆∆»»¿«¿»¿≈

‰ÈB‰ Ì‰Ï8˜eMaL ¯ÚM‰ ÈÙÏ9e¯‡aL BÓk ,10. »∆»»¿ƒ«««∆«¿∆≈«¿

'ערוך').5) (ועיין מסויימים חפצים של מקום 6)צבור
יין. של חביות מסודרים חביות.7)שבו או כדים

ולמוכר,8) ללוקח לשניהם, אונאה דין כאן שיש כלומר,
מז. מו: בבבאֿמציעא זה דבר ומקור ומתן. משא בכל כמו
קנה  - באלו לי מכור לו אמר שאם הונא, רב בשם כרבה
אם  בין הבדל שאין רבינו, וסובר אונאה. עליו לו ויש
וכן  ידועה, אינה הפירות מידת אם לבין ידועים אינם הדמים

ב. הלכה פי"ג למעלה בין 9)כתב המקובל המחיר לפי
ב.10)הסוחרים. הלכה יג בפרק

.‚È‡ ‰Ê ˙È·a LiM ‰Ó Ïk :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈«¬≈»«∆≈¿«ƒ∆¬ƒ
¯ÎBÓ È‡ BÊ ‰·˙a LiM ‰Ó ÏÎÂ ,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ≈¿¿»¿»¿»«∆≈¿≈»¬ƒ≈
,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰f‰ ˜Oa B‡ ,CÎÂ CÎa EÏ¿¿»¿»«««∆¬ƒ≈¿¿»¿»

Á˜Bl‰ ‰ˆ¯Â11‰ÎÓÒ ‡lL ;ÔÈ˜ Ô‡k ÔÈ‡ - CLÓe12 ¿»»«≈«»«≈»ƒ¿»∆…»¿»
Ì‡ ,Ba LiM ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,Á˜BÏ ÏL BzÚ„«¿∆≈«∆¬≈≈≈««∆≈ƒ

‡È·˜a ˜ÁOÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,·‰Ê B‡ Ô·z13ÔÎÂ . ∆∆»»¿≈∆∆»ƒ¿«≈¿À¿»¿≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk»«≈»∆

זו.11) סתמית בצורה לקנייה דעתו.12)הסכים בטחה
הקנינים.וס  בכל ההכרחי היסוד היא דעת מיכות

והעושה 13) כד:), (סנהדרין קונה שאינה כאסמכתא שהוא
ואבידה  גזילה מהלכות (פ"ו כגזלן הוא הרי ישראל עם כן
ד, הלכה עדות מהלכות פ"י בכסףֿמשנה ועיין ז, הלכה

הגוי). עם בקוביא משחק לענין

.„ÔÎÂ14‡ÏÂ ,ÌÈhÁ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚa B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰ ¿≈«≈«¬≈«¬»»ƒ»ƒƒƒ¿…
˜eMaL ¯ÚMk BÏ Ô˙B - BÏ ¯ÎÓ ‰‡Ò ‰nk ˜Òt15 »««»¿»»«≈«««∆«

,ÌÈÓc‰ ˙È˙ ¯Á‡Ó Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ .‰¯ÈÎn‰ ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ»¿»«≈≈««¿ƒ««»ƒ
˙BÚn‰ ˙È˙ ˙ÚLa ˜eMa ‰È‰L ¯ÚMk ‰ˆ¯ ‡ÏÂ¿…»»«««∆»»«ƒ¿«¿ƒ««»

e¯‡aL BÓk ,Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó -16. ¿«≈ƒ∆»«¿∆≈«¿

מידתה 14) שאין חיטים, של ערימה שבקניית כשם כלומר,
ב), הלכה (למעלה השוק שער לפי האונאה נקבעה - ידועה
המחיר  נקבע - כלל לו קבע שלא דלהלן במקרה כן כמו
הלכה  מביא ג) סעיף רט (סימן והשו"ע שבשוק. השער לפי

"וכן". מילתֿהחיבור בלי במשנה 15)זו עב: בבאֿמציעא
עמו, פסק לא שהוא ואףֿעלֿפי פוסקין". השער "יצא
ה). ס"ק שם (הגר"א שבשוק השער אחר הולכין

א.16) הלכה פ"ז למעלה

.‰¯ÎBn‰17B¯·ÁÏ ÌB˜Ó18˙Ù¯ B‡ ˙Èa ˙BOÚÏ «≈»«¬≈«¬«ƒ∆∆
¯˜a19B¯·ÁÓ Ïa˜Ó‰ ÔÎÂ ,20˙e˙Á ˙Èa BÏ ˙BOÚÏ »»¿≈«¿«≈≈¬≈«¬≈«¿

Bz·Ï ˙eÓÏ‡ ˙Èa B‡ B·Ï21BÏ ‰OBÚ -22Úa¯‡ ƒ¿≈«¿¿¿ƒ∆«¿«
LL ÏÚ ˙Bn‡23ÏB„b ˙Èa ÌB˜Ó BÏ ¯ÎÓ .24‰OBÚ - ««≈»«¿«ƒ»∆

ÔÈÏ˜¯Ë ÌB˜Ó BÏ ¯ÎÓ .¯OÚ ÏÚ ‰BÓL25‰OBÚ - ¿∆«∆∆»«¿¿«¿ƒ∆
ıa¯z .¯OÚ ÏÚ ¯OÚ26ÏÚ ‰¯OÚ ÌÈzL - ¯ˆÁ ÏL ∆∆«∆∆«¿≈∆»≈¿≈∆¿≈«
Ìe¯Â .‰¯OÚ ÌÈzL27Bk¯‡ ÈˆÁk - ˙È·e ˙Èa Ïk ¿≈∆¿≈¿»«ƒ«ƒ«¬ƒ»¿

BaÁ¯ ÈˆÁÂ28. «¬ƒ»¿

"המוכר 17) שם: הרי"ף וכגירסת צח: בבאֿבתרא משנה
לעשות  מחבירו המקבל וכן בית, לו לעשות לחבירו מקום
שם. מינכן, כתבֿיד במשנה הוא וכן וכו'". חתנות בית לו

המקום.18) מידת הגדרת "הרוצה 19)ללא שם: משנה,
להלן  וראה שש", על אמות ד' בונה בקר, רפת לעשות

כב. של 20)הערה המגרש על לבנות עליו שמקבל קבלן,
הבית. מידת הוגדרה ולא חתנות", "בית בבן,21)חבירו

הבת  שאין לפי אלמנות", "בית - ובבת חתנות", "בית כתב
האיש  על חכמים שאסרו מפני אביה, בבית גרה הנשואה
מהלכות  פכ"א רמב"ם ועיין שם, (גמרא חמיו בבית שידור

הט"ו). ביאה הבית 22)איסורי את לעשות צריך המקבל
במידה  קרקע לו לתת צריך מקום המוכר וכן זו, מידה לפי

שם 23)זו. ישעמאל כרבי ולא שם), (במשנה עקיבא כרבי
אמות  ארבע של זה שיעור ואילו גדול, יותר שיעור שהצריך
רבי  ולדעת בלבד. בקר לרפת אלא מתאים אינו שש, על
שאמרו  ומה בקר". כרפת דירתו עושה אדם "פעמים עקיבא
על  אמות ד' בונה בקר, רפת לעשות "הרוצה במשנה: שם
לפי  ואף א'). לשון לפי שם (גמרא היא עקיבא רבי - שש"
שר"ע  מצאנו לא - הם ישמעאל רבי שדברי שם ב' לשון

כרשב"א). ודלא (מגידֿמשנה זה על שהזכיר 24)חולק
אבל  מודה. ר"ע אפילו ובזה שם. משנה "גדול", מפורש לו
כבר  סתם", "בית לו כאומר שהוא קטן" "בית לו אומר אם
ומה  שש. על אמות ארבע שעושה למעלה רבינו כתב
ישמעאל  רבי - ח'" על שש - קטן "בית שם במשנה שאמרו

מיגש). הר"י עלֿפי (מגידֿמשנה עשוי 25)היא בית
מרובע: להיות צריך הלכך לתשמיש, ולא שרים למושב

טרקלין). ד"ה (רשב"ם עשר על וגמרא 26)עשר ברייתא
רשב"ם  וראה החצר. שליד גינה והיינו אפדני". "תרבץ שם:

תרביצא. ד"ה ז. שם וברש"י שם.27)שם, משנה,
ששיעורם 28) סתם, בית או רפת ולפי"ז ביחד. כלומר,

שתים, הוא הרוחב שחצי חמש. הוא הרום - שש על ארבע
על  שמונה שמידתו גדול", וב"בית שלש. - האורך וחצי
הרוחב, חצי - ארבע תשע: - הוא הרום של השיעור עשר,

האורך. חצי - וחמש

.Â¯ÎBn‰29BÏ ˙BOÚÏ B¯·ÁÏ ÌB˜Ó30‰¯e·˜31B‡ , «≈»«¬≈«¬¿»
B¯·ÁÓ Ïa˜Ó‰32‰OBÚ - ‰¯e·˜ BÏ ˙BOÚÏ «¿«≈≈¬≈«¬¿»∆

‰¯ÚÓ33ÌÈ¯·˜ ‰BÓL dÎB˙Ï Á˙BÙe ,34‰LÏL : ¿»»≈«¿»¿»¿»ƒ¿»
Ô‡kÓ35Ô‡kÓ ‰LÏLe36„‚kÓ ÌÈLe37ÒÎp‰ ƒ»¿»ƒ»¿«ƒƒ¿∆∆«ƒ¿»

‰¯Ún‰ ˙cÓ .‰¯ÚnÏ38ÏÎÂ ;LL ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ - «¿»»ƒ««¿»»«¿«««≈¿»
C¯‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ - ¯·˜Â ¯·˜39‰ML ·Á¯Â , ∆∆»∆∆«¿««…∆¿…«ƒ»

ÌÈÁÙË40‰Ú·L Ìe¯Â ,41¯·˜Â ¯·˜ Ïk ÔÈa ‡ˆÓ . ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈»∆∆»∆∆
‰ˆÁÓe ‰n‡ ÔÈ„„v‰ ÔnL42ÌÈM‰ ÔÈ·e , ∆ƒ«¿»ƒ«»∆¡»≈«¿«ƒ

˙Bn‡ ÈzL ÌÈiÚˆÓ‡‰43. »∆¿»ƒƒ¿≈«
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קנה dxikn zekld - oipw xtq - 'aÎxc` 'e iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ק:29) שם זה.30)משנה, מגרש על לו יבנה שהלוקח
ליקבר 31) רגילים היו לא ש"הם משפחתי: קבורה מקום

במערה  נקברין המשפחה בני כל אלא עצמו, בפני אחד אחד
לעשות  ד"ה שם (רשב"ם עצמו" בפני בכוך אחד כל אחת,

קבר). על 32)לו לחבירו לבנות עצמו על שקיבל קבלן
האחרון. זה של לקרקע.33)מגרשו מתחת חפירה

קא.).34) (שם שמעון כרבי ולא בכותל 35)כחכמים,
אחד. בצד שכנגד.36)האורך בצד האורך בכותל

את 37) הוא אף שתפס הפתח, נגד מכוון היה הרוחב כותל
הרוחב. כרבי 38)כל ולא כחכמים חללה. מידת כלומר,

(שם). ד'39)שמעון והכוכים (ד"ה הרשב"ם לדעת
היא  הנוספת, והאמה אמות, שלש רק תופס הגוף אמות):

הארון. לבוש 40)בשביל בלתי שאדם ואע"פ אמה. הן:
הארון  בשביל אמה צריך כאן - רוחב מאמה פחות הוא

שש). ורחבן ד"ה קא. שם שיוכנס 41)('תוספות' כדי
בהרחבה. אמה 42)הארון קבר היה: הקברות סידור

רווח  ואחריו אמה קבר שוב ומחצה, אמה רווח אחריו רוחב,
וכן  אמות. שש בסךֿהכל אמה. קבר ושוב ומחצה, אמה

האורך. של השני רווח 43)בכותל אמה, קבר הסדר: והיה
הראב"ד  ולדעת אמות. ארבע ביחד אמה, וקבר אמות. שתי
אמה  חצי האורך: כותל בתחילת כדלהלן: הסידור היה
רווח  אמה, קבר אמה, רווח ושוב אמה. קבר זה ואחרי רווח,
שש  בסךֿהכל בזוית, רווח אמה וחצי אמה קבר אמה,
קבר  רווח, אמה חצי בתחילה הרוחב: בכותל וכן אמות.
בזוית, רווח אמה וחצי אמה, קבר אמה, רווח רוחב, אמה

מגידֿמשנה. ועיין אמות. ארבע ביחד

.Ê¯ÎBn‰44ÌB˜Ó e‰„O CB˙a B¯·ÁÏ45ÌÈÓ ˙n‡46 «≈«¬≈¿»≈¿«««ƒ
ÔÈÁÏM‰ ˙Èa da ˙B˜L‰Ï47e‰„O CB˙a BÏ Ô˙B - ¿«¿»≈««¿ƒ≈¿»≈
˙Bn‡ ÈzL daÁ¯L ‰n‡48‰n‡Â Ô‡kÓ ‰n‡Â , «»∆»¿»¿≈«¿«»ƒ»¿«»

Ô‡kÓ49‰Èt‚‡Ï50˙B˜L‰Ï ÌÈn‰ ˙n‡ BÏ ¯ÎÓ Ì‡Â . ƒ»«¬«∆»¿ƒ»«««««ƒ¿«¿
ÔBÏÈÒa da51ÈˆÁÂ ,‰n‡ daÁ¯L ‰n‡ BÏ Ô˙B - »¿ƒ≈«»∆»¿»«»«¬ƒ

.‰Èt‚‡Ï Ô‡kÓ ‰n‡ ÈˆÁÂ Ô‡kÓ ‰n‡«»ƒ»«¬ƒ«»ƒ»«¬«∆

צט:).44) (בבאֿבתרא שמואל בשם יהודה רב של מימרא
אות 45) (ריז, סמ"ע וראה מים. אמת הלוקח לו יחפור שבו
מים,46)א). בה וממשיכים באדמה שחופרים תעלה

נותן  ד"ה שם ('תוספות' אמה שעמקה מפני אמה, ונקראת
אינו 47)לו). ואם להשקותה, וצריך בהר שעומדת "שדה

ד"ה  ב. קטן מועד לרש"י, המיוחס (פירוש נפסדת" משקה
מלבד  וצריך, מים, להרבה הזקוקה שדה כלומר, שלחין),

בידיים. גם להשקותה שלה 48)הגשמים, שהרוחב תעלה
רוחב. אמות שתי עד לו יחפור שהלוקח אמות, שתי

קרקע 49) אחת אמה עוד התעלה, של האמות שתי מלבד
קרקע. אמות ארבע - ביחד מזה, ואמה מזה, התעלה בשפת

גדות 50) משתי קרקע לו לתת שצריך הנהר. לגדות כלומר,
בקרקע  המים יזיקו שלא כתלים צריכה המים שאמת הנהר,
ולזה  הלוקח, ויפסיד לצדדים המים יתפשטו ושלא המוכר,
ח). הלכה להלן (כסףֿמשנה האלו האמות שתי לו נותן

לכביסה,51) או בהמות, להשקות מים בו שמעבירים צינור
אחת. באמה לה די ולפיכך מים, הרבה מנצלת אינה והיא

.ÁÔÚËB ‰„O‰ ÏÚa ÔÈt‚‡‰ el‡52BÈ‡ Ï·‡ , ≈»¬«ƒ«««»∆¿»¬»≈

ÔÚ¯BÊ53ÔÈÏÁÏÁÓ ÌÈÚ¯f‰L ;54Ú˜¯w‰ ˙‡ ¿»∆«¿»ƒ¿«¿¬ƒ∆««¿«
eÏkL ˙‡Ê ÌÈn‰ ˙n‡Â .ÌÈn‰ ˙n‡ ˙‡ ÔÈÏ˜Ï˜Óe¿«¿¿ƒ∆««««ƒ¿««««ƒ…∆»

‰Èt‚‡55‰„O d˙B‡ ¯ÙÚa Ôw˙Ó ‰n‡‰ ÏÚa -56; ¬«∆»««»«»¿«¿»«¬«»»∆
‰Ï ¯ÎBn‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ Ôk ˙Ó ÏÚLÌÈn‰ ˙n‡ ˙BÈ ∆«¿»≈ƒ≈»»«≈ƒ¿««««ƒ

.e‰„O CB˙a¿»≈

הזכות 52) את רק לו מכר הוא שהרי אילנות, נוטע
אבל  האמה, לחיזוק האמה, גדות של זו, בקרקע להשתמש

עצמה. הקרקע את מכר שמואל 53)לא בשם נחמן כרב
מפני  שמואל, בשם יהודה לרב בניגוד שם), (בבאֿבתרא
ממונות  בדיני נחמן כרב שהלכה בתלמוד הוא שכלל

מיימוניות). בקרקע,54)(הגהות מעמיקים נטיעות שרשי
האדמה, שפת תחת ברוחב מתפשטים זרעים שרשי אך
כ"ש  ד"ה (רשב"ם אותה ומקלקלים תחתיה וחותרים
"מלחלחין". העתיק: ב) סעיף ריז (סימן ובשו"ע נוטעו);

רטיבות. מכניסים האמה 55)כלומר, גדות על שהעפר
וכלה. את 56)נתפזר לתקן השדה משאר עפר לוקח

(רשב"ם). האגפים

.Ë¯ÎBn‰57B¯·ÁÏ58C¯c Ì‡ :e‰„O CB˙a C¯„ «≈«¬≈∆∆¿»≈ƒ∆∆
ÈzL BÏ Ô˙B - BÏ ¯ÎÓ „ÈÁÈ59,·Á¯ ‰ˆÁÓe ˙Bn‡ »ƒ»«≈¿≈«∆¡»…«

¯BÓÁ „ÓÚiL È„k60C¯c‰ C¯‡ ÏÚ B‡OÓa61¯ÎÓ . ¿≈∆«¬…¬¿«»«…∆«∆∆»«
¯ÈÚÏ ¯ÈÚ ÔÈa C¯„ BÏ62‰BÓL ·Á¯ BÏ Ô˙B - ∆∆≈ƒ¿ƒ≈…«¿∆

˙Bn‡63ÌÈa¯‰ C¯„ BÏ ¯ÎÓ .C¯c‰ C¯‡a64Ô˙B - «¿…∆«∆∆»«∆∆»«ƒ≈
‰n‡ ‰¯OÚ LL ·Á¯ BÏ65. …«≈∆¿≈«»

ומימרת 57) ק.) (שם וברייתא צט:) (בבאֿבתרא משנה
בתוך 58)אמוראים. דרך לחבירו "המוכר זו: פסקה

פירוט  כעין והשאר זו, להלכה מבוא כעין היא שדהו"
ד). אות ריז (סימן פרישה ועיין השונות. האפשרויות

בגמרא 59) כמותם הלכה שנפסקה גולה, ודייני כ"אחרים"
ארבע  ששיעורו צט:) (שם במשנה ככתוב ולא ק.), (שם
רבינו  כתב ג, הלכה עניים מתנות מהלכות [ובפ"ג אמות.
להלן  ועיין עיון. וצריך אמות, ארבע הוא היחיד שדרך

ס]. בחמור 60)הערה לעבור לשדה, הנכנס דרך שכן מפני
ז). ס"ק ריז (סמ"ע, בעגלה יוסף 61)ולא ר' הרב וכתב

דוקא  המדובר שכל במגידֿמשנה) (הובא בפירושו מיגש
רחב, משא טעון החמור אם אף שאז מחיצות, שם כשאין
אם  אבל לדרך, מחוץ בולט יהיה שהמשא הדרך, לו יצר לא
זה, במקרה כי [ויתכן גדול יותר שיעור צריך מחיצות יש
מתנות  בהלכות רבינו שכתב כמו אמות, ארבע שיעורו

נח]. הערה למעלה וראה ק.)62)עניים. (שם ברייתא
אחרות  עיירות אנשי ואין העיר, לאנשי מיוחדת דרך והיא

לעיר). מעיר דרך ד"ה (רשב"ם, לשם שיעור 63)נכנסים
באה  אחת עגלות, שתי ייפגשו שאם ברוחב, עגלות שתי
השנייה  את אחת יעכבו שלא שני, מצד ואחת זה, מצד

שם). שעוברים 64)(רשב"ם דרך והיא צט:). (שם משנה
בזה. זה ועגלות אדם בני יפגעו פן לחשוש  ויש רבים, בה

(פי"ד 65) שבת לענין הרבים לרשות המקובל השיעור
א). הלכה שבת מהלכות

.ÈCÏn‰ C¯c66¯·w‰ C¯„Â67¯eÚL dÏ ÔÈ‡ -68. ∆∆«∆∆¿∆∆«∆∆≈»ƒ
Úe„È BÈÓ ÔÈ‡L ¯·c ¯ÎBÓk ‰fL ,ÈÏ ‰‡¯Â69. ¿ƒ¿∆ƒ∆∆¿≈»»∆≈ƒ»
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כרחבה 66) דרך בשדך לי מכור לחבירו שאמר כלומר שם,
סח. הערה להלן וראה המלך. דרך והיא 67)של שם,

לקברו. המת את נושאים בה פורץ 68)הדרך שהמלך
ללא  לעצמו, דרך לסלול מלפניו בנינים ושאר בתים גדרים,
המת  למלווי רשות יש בו, וכיוצא שמאל. או ימין נטות
משום  לדרך, הסמוכים התבואה שדות פני על להתפשט
להם  שאין מלך, כמו המידה באותה לא כי אם המת, כבוד
שיעור). לו אין ד"ה צט: שם (רשב"ם בנינים לסתור רשות

קנה,69) לא ולפיכך זו, לדרך מסויים שיעור כל שאין אחרי
הל  למעלה רבינו שכתב על כמו כתב והראב"ד אֿג. כה

מה  כל המלך ממנו שנוטל אומר, "ואני רבינו: דברי
שפירשנו  כמו (ולא במלך רבינו דברי פירש - לו" שיצטרך
"דרך  מחבירו שקונה באחד שהמדובר סה) (הערה למעלה
שהמלך). ד"ה ק: (ב"ב רשב"ם מדברי נראה וכן מלך").

זו. הלכה השו"ע השמיט ולכן

.‡ÈBÏ ¯ÎÓ70„ÓÚÓÏ ÌB˜Ó71‰Úa¯‡ ˙Èa BÏ Ô˙B - »«»¿«¬»≈≈«¿»»
ÌÈa˜72. «ƒ

צט:).70) (שם שהיו 71)משנה לקבר, סמוך מקום
האבלים. את לנחם שם אמה 72)עומדים ארבעים הם:

קבין). ארבעה בית ד"ה שם (רשב"ם בערך בריבוע

.·È¯ÓB‡‰73:B¯·ÁÏ- CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰ÈÏ˙Îe ¯Ba »≈«¬≈¿»∆»¬ƒ≈»
.ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï˙k‰ ·Á¯ BÏ Ô˙B≈…««…∆¿»¿»ƒ

שם.73) במשנה דיוק מתוך גם ויוצא יז: שם ברייתא

.‚È¯ÎBn‰74BÏ ¯ˆÓe ,B¯·ÁÏ ‰„O75C¯‡ „Á‡ ¯ˆÓ «≈»∆«¬≈»«∆∆∆»»…
¯ˆ˜ „Á‡ ¯ˆÓe76„Á‡ LÈ‡ ÏL C¯‡‰ ‰È‰ Ì‡ :77 ∆∆∆»»»ƒ»»»»…∆ƒ∆»

C¯‡‰ ÔÓ ‰˜ ‡Ï -78¯ˆ˜ „‚k ‡l‡79‰È‰ Ì‡Â ; …»»ƒ»»…∆»¿∆∆»»¿ƒ»»
ÌÈL ÏL80¯Bz L‡¯ „‚k ‰˜È -81. ∆¿«ƒƒ¿∆¿∆∆…

סב.74) שם רב, של אבל 75)מימרא - ציורים יש כאן
מסומנים  (אלא הביאורים של מהאותיות כחלק לא

בהמשך. מקומות בעוד יש וכך לו 76)במספרים). ציין
סימון  עלֿידי והיינו השדה, של הגבולות המצרים, את
למכירה. העומד הזה השדה עם הגובלים השדות

הרוחות,77) ארבע מכל הגבולות לו שסימן כאן המדובר
(מגידֿמשנה). קצר מהם שאחד השדה 78)אלא שזה

היה  אנוס כך ומתוך אחד, איש של הוא הארוך הגובל
מצר. חצי לכתוב רגילות שאין ארוך, גבול כאן לציין המוכר

שם).79) (בבאֿבתרא אסי ורב כהנא כרב ולא כרב,
הקצר,80) כנגד רק לו לתת היתה שכוונתו אומרים שאנו

שהוא  מפני אלא זה אין ארוך, קו השני מצד שציין ומה
עו. בהערה כנ"ל אחד, לאיש הארוך 81)שייך שהשדה

של  האחד והשדה ושמעון, לראובן לשניים, שייך היה
(כסףֿמשנה). השני מצד הקצר כנגד הוא ראובן

.„È‰È‰82·¯ÚÓe Á¯ÊÓ Ô·e‡¯ ¯ˆÓ83¯ˆÓe , »»∆∆¿≈ƒ¿»«¬»∆∆
ÔBÚÓL84·zÎiL CÈ¯ˆ - ÌB¯„Â ÔBÙˆ85¯ˆÓ :BÏ ƒ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿…∆∆

˙BÁe¯ È˙MÓ ÔBÚÓL ¯ˆÓe ,˙BÁe¯ È˙MÓ Ô·e‡¯86. ¿≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ¿≈

לו 82) ציין כך שלשם (שם) מודה רב אף ובזה באלכסון,

לשדה  המקביל החלק את גם לציין בכדי הארוך, המצר את
אלכסון. אלא אחר פתרון ואין הזה, מימרא 83)הגבול

(שם). משני 84)סתמית גובל למכירה העומד זה שדה
היחס  ואותו ראובן. של שדות עם וממערב, ממזרח צדדין,

ודרום. צפון של הגבולות עם סתם 85)בקשר יכתוב שאם
מתכוון  שהוא לפרש יהיה אפשר ושמעון, ראובן שדות בין
ראובן  של אחד שדה בין אחד, חצי רק ויקנה לאלכסון

ציור  יש כאן כזה: שמעון, של אחד ברור 86)ושדה שאז
ראובן  של שדותיו שני שבין השטח, לכל מתכוון שהוא

שמעון. של שדותיו ושני

.ÂË¯ˆÓ87,ÈLÈÏL ¯ˆÓe ÈL ¯ˆÓe ÔBL‡¯ ¯ˆÓ BÏ »«∆∆ƒ∆∆≈ƒ∆∆¿ƒƒ
dlk ‰„O‰ ‰˜ - ÈÚÈ·¯ ¯ˆÓ ¯ˆÓ ‡ÏÂ88¯ˆÓ Ï·‡ , ¿…»«∆∆¿ƒƒ»»«»∆À»¬»∆∆

ÈÚÈ·¯‰89‰˜ ‡Ï90Ì‡Â .91‰È‰92ÚÏ·Ó93ÔÈa »¿ƒƒ…»»¿ƒ»»À¿»≈
ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ˆn‰94ÌÈÏ˜c ÏL ·Î¯ ÂÈÏÚ95Ba ÔÈ‡Â , «¿»ƒ¿≈»»∆∆∆¿»ƒ¿≈

ÔÈa˜ ‰ÚLz96ÈÚÈ·¯‰ ¯ˆn‰ Û‡ ‰˜ -97‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»«ƒ»»««∆∆»¿ƒƒ¿ƒ…
‰È‰98ÚÏ·Ó99ÌÈÏ˜c ÏL ·Î¯ ÂÈÏÚ LÈÂ ,100LiL B‡ »»À¿»¿≈»»∆∆∆¿»ƒ∆≈

ÔÈa˜ ‰ÚLz Ba101e‰˜ ‡Ï -102LÈÂ ,ÚÏ·Ó ‰È‰ . ƒ¿»«ƒ…»»»»À¿»¿≈
ÌÈÏ˜c ·Î¯ ÂÈÏÚ103a˜ ‰ÚLz Ba LiL B‡ÔÈ104B‡ ; »»∆∆¿»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ

Ba ÔÈ‡Â ÌÈÏ˜c ·Î¯ ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ,ÚÏ·Ó ‰È‰ ‡lL∆…»»À¿»¿≈»»∆∆¿»ƒ¿≈
ÔÈa˜ ‰ÚLz105È¯‰ -106ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒÓ ¯·c‰107, ƒ¿»«ƒ¬≈«»»»¿≈ƒ

‰ËB ÔzÚcL C¯„ BÊÈ‡Ï e‡¯iM ‰Ó ÈÙk108.eOÚÈ ¿ƒ«∆ƒ¿¿≈∆∆∆«¿»»«¬

שם 87) בסוגיא הוכרע וכך אסי, ורב כשמואל ולא כרב שם,
האלו.88)סב: המצרים שלושת שבמסגרת השטח כל
חוץ 89) ד"ה שם (רשב"ם עצמו המצר של התלם היינו,

לארבעה  השדה את שמחלקים מפרש מיגאש ור"י ד), ממצר
קטע  היינו רביעי", ו"מיצר ציור יש כאן הזה: כציור קטעים,

השדה. של הרביעי,90)אחד המצר את סימן שלא מכיון
זו. בהלכה להלן הדברים (שם)91)ופרטי בגמרא סיכום

רבא. מימרת של נוסחאות שתי רקע הוא,92)על הכלל
אין  מובלע, דהיינו הלוקח, לטובת גורמים שלשה יש שאם
המצר  את אף הלוקח קנה - קבין תשעה בו אין רכב, עליו
אחד  גורם אלא לו אין ואם גמורה. בוודאות הרביעי
לטובתו  גורמים שני ישנם אם אבל הלוקח. קנה לא לטובתו,

בספק. נשאר הדבר בתוך 93)- נמצא הרביעי שהמצר
(רשב"ם). המצרים שאר של יתרון 94)המסגרת ועוד

וכו'. עליו (רבינו 95)שאין דקלים" של "שורה פירוש:
ועושה  זה, לשדה מיוחדת חשיבות נותן וזה שם). גרשום

נפרדת. ליחידה (להלן 96)אותו שדה של מינימלי שיעור
כג) הלכה להלן וראה ד, הלכה שכנים מהלכות פ"א
קב  חצי כגון שלהם. כשיעור אחרים בדברים והואֿהדין
(מגידֿ וכו' ד') הלכה שכנים מהלכות פ"א (להלן בגינה
ואינם  חשיבות בהם יש שלם, שיעור בהם יש שאם משנה).

השדה. כלפי לטובת 97)בטלים גורמים שלשה כאן שיש
צא. הערה כנ"ל לרעת 98)הלוקח, גורמים שני שיש

המצרים.99)הלוקח. פני על הולך שהמצר אלא
לטובת 100) בלבד אחד גורם והרי - קבין תשעה בו ואין

אחד 101)הלוקח. גורם ושוב - דקלים של רכב עליו ואין
הלוקח. לטובת הוא 102)בלבד חשיבותו, בגלל שאז,

לציינו. היה וצריך נפרד, כשדה בו 103)נחשב ואין
ואין  מובלע, הלוקח: לטובת גורמים שני והרי קבין, תשעה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קנז dxikn zekld - oipw xtq - 'aÎxc` 'e iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קבין. תשעה שני 104)בו ושוב דקלים. רכב עליו ואין
דקלים. רכב עליו ואין מובלע, הלוקח: לטובת גורמים

רכב 105) עליו אין הלוקח: לטובת בלבד גורמים שני שוב
קבין. תשעה בו ואין בבא106ֿ)דקלים, הגמרא מסקנת

שם. ממונות,107)בתרא בדיני ספק שבכל אףֿעלֿפי
מקומות  יש - הראיה" עליו מחבירו "המוציא בידינו: כלל
שם, (תוספות אחרים בכללים לנקוט ז"ל לחכמינו שנראה

איתמר). דעת 108)ד"ה היתה איך הפנימית, הכרתם לפי
את  רבינו, כנראה, מפרש, כך יכריעו. ולפיה כאן, הצדדים
של  פירושו הוא וכן דדייני", "שודא התלמודי: המונח
מפרשים: שודא) ד"ה לה. (שם ה'תוספות' אך שם. רשב"ם

חן ¯ˆÌÂלפי שמוצא מה שיעשו הדיינים, של החפשי
בעיניהם.

.ÊËÌiÒ109˙BiÂf‰ ˙‡ BÏ110˙‡ BÏ ÌiÒ ‡ÏÂ ,„·Ïa ƒ≈∆«»ƒƒ¿«¿…ƒ≈∆
ÔÈÓk ÌÈ¯ˆÓ ÈL BÏ ÌiqL B‡ ,Áe¯ ÏÎlL ¯ˆn‰«∆∆∆¿»«∆ƒ≈¿≈¿»ƒ¿ƒ

Ì"‡b111˜ÏÁ BÏ ÌiqL B‡ ,112È¯‰ - Áe¯Â Áe¯ ÏkÓ «∆ƒ≈≈∆ƒ»«»«¬≈
Ìlk ˙‡ ‰˜ ‡Ï ‰Ê113‰Ó ÈÙk ‰pnÓ ‰˜È ‡l‡ ; ∆…»»∆À»∆»ƒ¿∆ƒ∆»¿ƒ«

¯ÒnM114ÔÈic‰ e‡¯iL ‰ÓÎe ,BÏ115. ∆»«¿»∆ƒ¿««»ƒ

(שם).109) בגמרא את 110)בעיות מקיפים שדות הרבה
השדות  את רק לו ציין והמוכר למכירה, העומד השדה
שדות  ארבעה הנמכר: השדה של הקרנות עם הגובלים
שהרי  השדה, לכל התכוון אם היא: והשאלה זויות, בארבע
רק  לו מכר שמא או קרנות, רק למכור אדם של דרכו אין

ציור  יש כאן הזה: כציור באלכסון תלמים אות 111)שני 
שמצר  שם: הרשב"ם וכפירוש ך, שלנו: לכף דומה יונית,
יותר  וזהו מערבית. צפונית וקרן מזרחית דרומית קרן לו

הזויות". את לו לכמה 112)מ"סיים שדות יש צד שבכל
הספק  וצדדי אחד, של שדה רק צד בכל ציין והוא אנשים,
זאת  בכל שצריך או לסירוגין", מוכר אדם "אין או הם:

שצויינו. לגבולות בהתאם קטעים שלא 113)לגזור אחרי
בגמרא. ההלכה וצריך 114)הוכרעה "המצר". תימן: בכ"י

ריט  (סימן חו"מ בשולחןֿערוך הוא וכן שמצר". "מה להיות
ד). כמו 115)סעיף דדייני" ל"שודא הכוונה לכאורה

השאירו  בגמרא שהרי תמוה, הדבר אבל הקודמת. בהלכה
פוסקים  אנו ממון בדיני ספק ובכל ב"תיקו", אלו בעיות
שבגמרא  ואפשר הראיה, עליו מחבירו המוציא להלכה
במקום  דדייני" "שודא הנוסחא היתה רבינו לפני שהיתה
כוונת  אין כי אומרים ויש (כסףֿמשנה). שלפנינו "תיקו"
הכרעה, שאין שאחרי כוונתו, אלא דדייני", ל"שודא רבינו
הגבולות  במסגרת הפחות השטח את רק הלוקח מקבל
זה, שטח מגיע כמה עד יראו, שהדיינים מה וכפי המסומנים,
הדיינים, הבחנת צריך בלתיֿברורים הם שהדברים שאחרי

ב). ס"ק שם (ש"ך הצרים הגבולות של זו במסגרת אף

.ÊÈ¯ÎBn‰116‰ÏB„‚ ‰¯È·a B¯·ÁÏ ˙Èa117ÏÚ Û‡ , «≈«ƒ«¬≈¿ƒ»¿»««
ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈ¯ˆÓ BÏ ¯ˆnL Èt118LiL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ∆»«¿»ƒ«ƒƒ¿««ƒ∆≈

ÌL119ËÚÓ120‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ˙Èa ‰¯È·Ï ÔÈ‡¯BwL »¿«∆¿ƒ¿ƒ»«ƒ…»»∆»
‰BÏ ·ÈÁ¯‰L ‡e‰ ÌÈ¯ˆn‰L ;„·Ïa ˙Èa121el‡Â , ««ƒƒ¿«∆«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ

BÏ ¯ÎÓ122ÈzÁp‰ ‡ÏÂ :BÏ ·˙Bk ‰È‰ - ‰¯Èa‰ Ïk »«»«ƒ»»»≈¿…ƒ«¿ƒ
ÌeÏk ‰Ê ¯ÎÓa ÈÙÏ123‰Ú˜·a ‰„O ¯ÎBn‰ ÔÎÂ . ¿»«¿∆∆∆¿¿≈«≈»∆¿ƒ¿»

‰ÏB„‚124‰Ú˜a‰ È¯ˆÓ BÏ ¯ˆÓe ,125Ì‰ ÌÈ¯ˆÓ - ¿»»«ƒ¿≈«ƒ¿»¿»ƒ≈
BÏ ·ÈÁ¯‰L126. ∆ƒ¿ƒ

(בבאֿבתרא 116) אבוה בר רבה בשם נחמן רב של מימרא
בתים 117)סא:). הרבה פתוחים ואליו ארמון, גדול, בית

הבתים  באחד עומדים והלוקח המוכר היא: והבעיא קטנים,
ונשאלת  לך, מוכר אני בית ללוקח: אומר והמוכר הקטנים,
לכל  או בו, שעמדו לבית אם כוונתו? היתה למה השאלה:

כולה. ולא 118)הבירה הבירה, גבולות את ללוקח שציין
הקטן. הבית גבולות של 119)את צירוף לכאורה כאן ויש

היתה  שהכוונה הוכחה והיא המצרים, הרחבת גורמים: שני
בית. כולו: לארמון שקורא מיעוט וכן כולה, לבירה

הבירה 120) כל קנה - בית לבירה: הקורא רוב יש אם אבל
הרוב  אחר בממון הולכים שאין ואףֿעלֿפי (מגידֿמשנה).
ואם  המצרים. לו הרחיב שהרי נוספת הוכחה ישנה כאן -
"בית" קוראים אין קטן ולבית "בית", לבירה קוראים הכל
כל  קנה המצרים, הרחבת בלי אפילו - לווי בשם אלא

ז). סעיף ריד סימן (רמ"א מצרי 121)הבירה שרשם מה
שמכר  הבית גבולות את בצמצום לו רשם ולא הגדול, הבית

הכל. לו למכור שכוונתו הוכחה אינה כלומר,122)-
הבירה. כל את למכור התכוון באמת משפט 123)שאם

למנוע  הקניין, בשטר שמוסיפים שגור, רשמי נוסח הוא זה
השטח  לגבולות אשר וסיבוכים, טעות של אפשרות כל
את  שהרחיב לטעון הזדמנות למוכר לתת ושלא הנמכר,
צריך  זה, נוסח לו כותב אם אף ברם, שם). (גמרא הגבולות
בית, - לבירה הקורא לפחות, מיעוט, שיהיה זאת בכל
לשום  נכלל שאינו מה במכר, לכלול מועילה זו לשון "שאין

(מגידֿמשנה). בעולם" והמדובר 124)אדם שם. גמרא
ריח, סימן חו"מ (שו"ע משלה גבול שדה שלכל באופן
קסו. והערה יד, הלכה כד פרק להלן וראה כב). סעיף

(שולחןֿערוך 125) שדה לבקעה שקוראים מעט שם ויש
המכר 126)שם). שכל ואףֿעלֿפי הבקעה, כל קנה ולא

והבית  הבירה שאין למעלה, ובית לבירה בניגוד אחד, סוג
שם). (גמרא אחד סוג

.ÁÈB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰127˙B„O'128- 'CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈»¬ƒ≈»
ÌÈzL ˙B„O ËeÚÓ129'˙B„O Ïk' BÏ ¯Ó‡ .130elÙ‡ - ƒ»¿«ƒ»«»»¬ƒ

Úa¯‡Â LÏL131ıeÁ ,132˙BpbÓ133ÌÈÒc¯Ùe134¯Ó‡ . »¿«¿«ƒ««¿≈ƒ»«
'ÌÈÒÎ' BÏ135ÌÈzaÓ ıeÁ ,ÌÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ elÙ‡ - ¿»ƒ¬ƒ««¿≈ƒƒ»ƒ

ÌÈ„·ÚÂ136'ÈÒÎ Ïk' BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .137ÌÈ„·Ú elÙ‡ - «¬»ƒ¿ƒ»«»¿»«¬ƒ¬»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÏÎÂ ÌÈz·e138ÔÈlÙz elÙ‡Â ,BÏ ÌÈÚe„È‰ »ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ¿ƒƒ
BL‡¯aL139.¯În‰ ÏÏÎa ∆¿…ƒ¿««∆∆

(שם).127) הגמרא הכמות.128)סיכום הגדרת ללא
מקבל 129) והוא התחתונה, על - הלוקח - השטר בעל שיד

המכירה. לשון במשמעות שיש המינימום את רק
"כל".130) הריבוי: מלת כל 131)שהוסיף כלומר,

וארבע, שלש עד משתים יותר הן ואפילו שישנם: השדות
יותר. את 132)והואֿהדין כולל אינו "שדות" זה שביטוי

כמו 133)אלו. תבואה ולא ירקות, בהם שמגדלים
רימונים.134)בשדות. כגון פירות, בהם שמגדלים

ישן 135) ברי"ף וכן במגידֿמשנה. וכן "נכסי", תימן: בכ"י
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מבתי  לבר ובוסתני פרדסי אפילו נכסי, ליה "אמר שם:
ואע"פ  שם). ברי"ף הב"ח והגהות (מגידֿמשנה ועבדי"
רבינו  כתב טו) הלכה ומתנה זכיה מהלכות (פי"א שלהלן
וכו' והבהמה והעבדים והבגדים והקרקעות המטלטלין שכל
יפה  בעין נותן שהנותן במתנה מדובר שם - "נכסי" בכלל
שם). ונמוקיֿיוסף ואי, ד"ה שם ב"ב (תוספות

או 136) "שדות", בביטוי כלולים אינם אבל כקרקע, שדינם
רבינו. לדעת - (מגידֿמשנה 137)נכסים ישן ברי"ף כן

שם). הב"ח הרי"ף 138)והגהת גירסת לפי שם בגמרא
שגם  שם נזכר ולא שם). (ב"ח ועבדי" בתי אפילו נכסי, "כל
בספר  גאון האי רב כתב כן אבל זה. בכלל וכו' מטלטלין
"נכסי" האומר מדין נלמד וזה כד. שער והממכר" "המקח

שם). ומתנה זכיה בהלכות (להלן קנא,139)במתנה שם
אסור  שהרי בכלל, אינו ודאי וספרֿתורה מתנה). (לענין

אורֿשמח). – ב הלכה ספרֿתורה מהלכות (פ"י למכרו

.ËÈB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰140È‡ È¯ÂMÓ ¯BLÂ ÈzaÓ ˙Èa : »≈«¬≈«ƒƒ»«¿ƒ¿»«¬ƒ
Ô‰aL ÔËw‰ BÏ Ô˙B - CÏ ¯ÎBÓ141˙Ó .142ÔÓ „Á‡ ≈»≈«»»∆»∆≈∆»ƒ

‰Ê BÏ ‰‡¯Ó - ÌÈza‰ ÔÓ „Á‡ ÏÙpL B‡ ÌÈ¯ÂM‰«¿»ƒ∆»«∆»ƒ«»ƒ«¿∆∆
˙nL143‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ;ÏÙpL B‡144. ∆≈∆»«∆««««¿»«««¿»

מהלכות 140) פט"ז ורמב"ם שם, (מנחות בהקדש כן ואין
ח). הלכה הקרבנות סתם,141)מעשה בית לו אמר אם

"בית  אמר אפילו אלא שבהם, הקטן את לו נותן ודאי
הבית  הלשון: במשמעות שיש משוורי", "שור או מבתי"
מהלכות  בפט"ו (ראה בשוורי החשוב והשור מבתי, החשוב
הקטן  לו נותן - קח:) ומנחות ח, הלכה הקרבנות מעשה
כמסקנת  התחתונה. על השטר בעל שיד מפני שבהם,
הסוגיא, בסוף נו. בנדרים שאמרו [ומה קט. במנחות הסוגיא
הסתירה, על שהעיר ר"ן (ועי"ש שבבתים המעולה לו שנותן
אלא  זה אין - שם) במנחות הגמרא כסוגיית שהלכה וכתב
ולפיכך  בית, בכלל אינה שעלייה שסובר מאיר, דרבי אליבא
אבל  שבנכסיו". המעולה "מן - העלייה" "מן לפרש הוכרחו
מן  העליה" "מן פשוט הפירוש - בית בכלל שעלייה לרבנן
קצת  גירסת לפי הוא כן גרועה. שהיא לפי ממש, העליה
שם. בנדרים מקובצת' וב'שיטה רי"ד' ב'תוספות ספרים
בנדרים  הסוגיא שגם הסוגיות, בין סתירה שום אין זה, ולפי
וגם  דרבנן, אליבא התחתונה, על השטר בעל יד סוברת
סתם"]. מ"בית חשיבות יותר משמע מבתי" ש"בית סוברת

קח:142) במנחות שהוא 143)ברייתא, שהמוכר,
לפחות  שהתכוון לומר יכול והוא העליונה, על ידו המחזיק,
שמת. לזה שהתכוון לטעון, יכול הוא וכן בבתים,

והמוציא 144) העליונה. על ידו - שהמחזיק הוא, ידוע כלל
הת  על ידו המוציא.- הוא הלוקח, היינו השטר ובעל חתונה.

.Î¯ÓB‡‰145‰„O :B¯·ÁÏ146‡iÁ È·„147¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈»∆¿≈ƒ»¬ƒ≈
‰B˜ BÈ‡ - ‰Ê ÌLa ÌÈ‡¯˜p‰ ˙B„O ÈzL eÈ‰Â ,CÏ»¿»¿≈»«ƒ¿»ƒ¿≈∆≈∆

Ô‰aL ˙eÁt‰ ‡l‡148Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .149. ∆»«»∆»∆¿≈…«≈»∆

סא:145) יחיד.146)בבאֿבתרא לו 147)בלשון נתן
מחייא. אותה שקנה הזאת השדה בבבא148ֿ)סימן:

אחד  (=שדה לא" תרתי ליה, אמר "חדא אמרו: שם בתרא
וכן  שבהם, הקטן שנותן נראה קעג. ושם שנים) ולא לו אמר

יד  והטעם: ג). ס"ק ריח סימן (ש"ך סא: שם רשב"ם פירש
הלכה  למעלה רבינו שכתב כמו התחתונה. על השטר בעל

(מגידֿמשנה). את 149)יט ללוקח נותנים שתמיד כלומר,
הלשון. שבמשמעות הפחות

.‡Î¯ÓB‡‰150Ô·e‡¯ ‰„O :B¯·ÁÏ151,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈¿≈¿≈¬ƒ≈»
:¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ da LnzL‰Ï Á˜Bl‰ ‡aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»«≈«¿ƒ¿«≈»»««≈
‡È‰ Ck ‡l‡ ,Ô·e‡¯ ÏL ‰˙È‰L ‰„O‰ BÊ dÈ‡≈»«»∆∆»¿»∆¿≈∆»»ƒ

BÊ ‡l‡ ,BÏ ‰˙È‰ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,‰Èe¯˜152‰˙È‰L ‡È‰ ¿»¿»…»¿»∆»ƒ∆»¿»
- CÏ ‰Èz¯ÎnL ‡È‰Â ,epnÓ ‰ÈzÁ˜Ïe ,Ô·e‡¯ ÏL∆¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆¿ƒ∆¿«¿ƒ»»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBn‰ ÏÚ153‰ÎBÊ - ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ««≈¿»ƒ¿»»¿ƒ…≈ƒ∆
ÌÚ‰ ÏkL BÊa Á˜Bl‰154Ïk ÔÎÂ .Ô·e‡¯ ÏL ÌÈ‡¯B˜ «≈«»∆»»»¿ƒ∆¿≈¿≈…

.Ïk‰ ÈÙa ËeLt ‡e‰L ÌM‰ ¯Á‡ Cl‰ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆«≈«««≈∆»¿ƒ«…

ל.150) בבבאֿבתרא נחמן, רב של והכוונה:151)הוראה
מראובן. שקנה אחר.152)שדה שדה על מצביע הוא

ראובן,153) שדה נקראת: רק זו ששדה ראיה, להביא צריך
"שדה  שהביטוי ברור כי מספיק, וזה ממנו. שנקנית ולא
שנקראת: שדה ולא מראובן, שקנה שדה משמעותו, ראובן"
ריח  סימן סמ"ע, ועיין כיון, ד"ה שם (רשב"ם ראובן שדה

צ). אות שם הגולה ובאר סו, (שם).154)ס"ק בגמרא כן

.·Î¯ÓB‡‰155- CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰„O ÈˆÁ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈¬ƒ»∆¬ƒ≈»
ÔÈÓL156LeÁk‰ ÔÓ BÏ Ô˙BÂ ,‰„O‰ Ïk ‰ÂL ‰nk »ƒ«»»∆»«»∆¿≈ƒ«»

Ì‡ ÔÎÂ .‰„O‰ Ïk ÏL ÌÈÓc‰ ÈˆÁ ‰ÂMM ‰Ó daL∆»«∆»∆¬ƒ«»ƒ∆»«»∆¿≈ƒ
ÈÓc ÔÈÓL - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌB¯ca dÈˆÁ :BÏ ¯Ó‡»«∆¿»«»¬ƒ≈»»ƒ¿≈

dlk157Ïa˜Óe .ÌÈÓc‰ Ïk ÈˆÁk dÓB¯„a BÏ Ô˙BÂ , À»¿≈ƒ¿»«¬ƒ»«»ƒ¿«≈
Á˜Bl‰ ÂÈÏÚ158¯„b‰ ÌB˜Ó B˜ÏÁa ˙BOÚÏ159, »»«≈««¬¿∆¿¿«»≈

¯„b‰ È¯BÁ‡Óe160ÔË˜ ıÈ¯Á ¯„bÏ CeÓÒ161·Á¯ ≈¬≈«»≈»«»≈»ƒ»»…«
ÌÈÁÙË ‰LÏL162BÏ ‰ˆeÁÂ ,163ÏB„b „Á‡ ıÈ¯Á ¿»¿»ƒ¿»»ƒ∆»»

ÁÙË ·Á¯ ÔÈˆÈ¯Á‰ ÈL ÔÈ·e ,ÌÈÁÙË ‰ML ·Á¯. …«ƒ»¿»ƒ≈¿≈∆»ƒƒ…«∆«
‰Ê Ïk164‰iÓp‰ ıt˜z ‡lL È„k165.d· ‡ˆBiÎÂ d· »∆¿≈∆…ƒ¿…«¿ƒ»»¿«≈»

יוחנן 155) רבי של פירושו ולפי קז: בבאֿבתרא משנה
הסופית. ובמסקנה שם) ללוקח 156)(בגמרא נותן המוכר

כולה, השדה כחצי ששויו שטח השדה, של הכחוש בחלק
שידו  המוכר, של לטובתו וזהו שבה, הכחוש ועל השמן על
על  עידית, של קטן שטח מעדיף ואדם תמיד, העליונה על
"חצי  שבביטוי אומרים שאנו לפי זיבורית. של גדול שטח
ליתן  לו היה כן שאם בשטח, השדה לחצי כיוון לא שדה"
לחצי  אלא השמן, מן וחצי הכחוש מן השדה חצי ללוקח
כחוש). נוטל לוקח ד"ה רשב"ם (ועיין בשוויה השדה

אמאי 157) ד"ה (שם והרשב"ם חננאל רבינו לדעת אבל
שוה, הוא כמה בדרום החצי את רק שמין ביניהן), משמנין

שהוא. צד בכל כחוש שטח זה כנגד לו [במשנה 158)ונותן
והוא  בדרום, חציה ונוטל וכו', שדהו חצי "ונוטל (שם):
עוסקת  המשנה שכל ומכיון וכו'". הגדר מקום עליו מקבל
נוסחת  לפי אבל בלוקח. כן גם מקבל" ש"והוא ודאי בלוקח,
הכרח  אין ברשב"ם), הוא (וכן עליו" "ומקבל מינכן כתבֿיד
המוכר]. פירשה הרשב"ם ואמנם בלוקח. שהמדובר

מקומו,159) את לתת וגם הגדר, את להקים חייב כלומר,
בשטחוֿהוא. להקימו ופרטיה 160)היינו (שם) משנה
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(שם). קטנה.161)בברייתא אורך 162)חפירה פני על
השדה. לגדר,163)כל קרוב יותר הוא הקטן שהחריץ

לו. מחוצה הגדול בחריץ 164)והחריץ זה צורך כלומר,
נמיה).165)כפול. ערך ('ערוך' קטנה חיה היא

.‚Î‰˙È‰166‰„O ÈˆÁ BÏ167ÈˆÁ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡Â , »¿»¬ƒ»∆¿»««¬≈¬ƒ
Blk ÈˆÁ‰ ‰˜ - CÏ Èz¯ÎÓ ‰„Oa ÈÏ LiL168¯Ó‡ . ∆≈ƒ«»∆»«¿ƒ»»»«≈ƒÀ»«

ÚÈ·¯ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÈÏ LiL ‰„O‰ ÈˆÁ :BÏ169. ¬ƒ«»∆∆≈ƒ…»»∆»¿ƒ«
BÏ ¯Ó‡170¯ˆÓ :171˙˜ÏÁ] ‰pnnL ‰„O172B‡ , »«∆∆»∆∆ƒ∆»∆¡∆∆

˙ÈˆÁ [‰pnnL B‡ ,˙˜ÒÙ ‰pnnL173BÏ ¯Ó‡ Ì‡ : ∆ƒ∆»ƒ¿∆∆∆ƒ∆»∆¡≈ƒ»«
'‰È¯ˆÓ el‡Â'174dÈˆÁ ‰˜ -175BÏ ¯ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ; ¿≈¿»∆»»»∆¿»¿ƒ…»«

‰È¯ˆÓ176ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙Èa ‡l‡ ‰˜ ‡Ï -177. ¿»∆»…»»∆»≈ƒ¿»«ƒ

סב:166) בבבאֿבתרא רבה, של שהיה 167)מימרא
זו. קרקע של החצי לו והיתה בקרקע, שותף המוכר

"חצי 168) אמר: כן שהרי בשדה, לו שיש מה כל כלומר,
בשדה". לי לו 169)שיש שיש החלק מן החצי היינו,

"חצי  אמר: כן שהרי כולו, השדה מן רביע והוא בשדה,
לי". שיש סג.170)השדה שם הגמרא, מסקנת

לו 171) וסימן כמותו, את לפרש בלי משדה, חלק לו מכר
ובצד  השדה, סוף מזרח בצד בלבד: צדדים בשני גבולות
נחלק  שממנו זה, בשדה לו, הנשאר הוא, חלקו - מערב

(כסףֿמשנה). שמכר חלק.172)החלק מלשון
חצי.173) גבולות 174)לשון כל לו מצר אם כלומר,

(כסףֿמשנה). ודרום צפון גבולות גם מכיון 175)השדה.
חלק  לו לתת בא, כחו ליפות מצריה, כל לו ומצר שטרח

חציה. דהיינו בשדה, ומערב 176)הגון מזרח גבול אלא
קע. הערה כנ"ל כדי 177)בלבד, בה שאין שדה "שכל

קב  תשעה שכנים זריעת מהלכות (פ"א שדה" קרויה אינה ים
ד). הלכה

á"ôùú'ä 'á-øãà 'æ éùéîç íåé

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
שאינו 1) או לעולם בא שלא דבר המוכר דיני בו נתבארו

קנייה, בן שאינו או בעולם שאינו למי המקנה וכן ברשותו,
בדבר  והעניים ההקדש ודין ממש, בו שאין דבר והמוכר

בעולם. שאינו

.‡ÔÈ‡2ÔÈa .ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ≈»»«¿∆»»∆…»»»≈
Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‰zÓa ÔÈa ,¯ÎÓa3?„ˆÈk . ¿∆∆≈¿«»»≈¿«¿«¿ƒ¿«≈«

ÔÏÈ‡ ‡ÈˆBiM ‰Ó ,CÏ ¯eÎÓ BÊ ‰„O ‡ÈˆBzM ‰Ó«∆ƒ»∆»»«∆ƒƒ»
‰Ê4ÈBÏÙÏ BÊ ‰Ó‰a „ÏzM ‰Ó ez ,CÏ Ôe˙5‡Ï - ∆»»¿«∆≈≈¿≈»ƒ¿ƒ…

ÌeÏk ‰˜6.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»¿¿≈…«≈»∆

ãycew zegiyn zecewpã

בא  שלא דבר מקנה אדם ש"אין הוא בקניינים הכלל
הפירות  שצמחו לפני לחברו דקל פירות מכר ואם לעולם"
דקל  הקנה אם ורק שצמחו, לאחר גם בו לחזור יכול

פירותיו. את להקנות ויכול מצוי שהגוף הרי לפירותיו
או  לעניים או להקדש הפירות הקנה אם חילוק ישנו ובזה

הקדש, יהיה בהמתי שתלד מה כל שאמר כגון לנדרים,
קניין. קניינו

בא  שלא דבר על ההקדש שיחול אפשר שאי אע"פ כי
שנדר מה לקיים גברא חיוב יש פכ"ג לעולם, מכירה (הלכות

בא ה"ב) שלא דבר להקנות יכול אינו קניין בסתם אבל
לעולם.

הוא  ה' עבודת של הכללי התוכן העניינים, ובפנימיות
היינו  וארץ" שמים "קונה שהוא לקב"ה קניין לעשות
רכושו  שהכל ניכר שיהיה ומעשיו ענייניו כל את לו למסור
היא  ומעשה דיבור במחשבה שהנהגתו ידי על הקב"ה של

הקב"ה. רצון כפי תמיד
האדם  הוא שהגוף פירות, ובין גוף בין חילוק ישנו ובזה
שנעשות  הפעולות הם והפירות ונשמתו, גופו היינו עצמו

בעולם. ידיו על
צדיק  בדרגת הוא והרי לקב"ה גופו את יהודי כשמקנה והנה,
שאינם  כך כדי עד ויצרו מידותיו הכניע כי לה' קנוי שגופו
שכל  על־שם ה' עבדי הצדיקים נקראו (לכן עוד בו קיימים
דיבור  המחשבה - שלו הפירות אזי לקב"ה) שייך גופם
לעשות  צריך ואינו ממילא, בדרך לקב"ה קנויים ומעשה

ה'. רצון נגד שהיא פעולה לעשות שלא מלחמה
בדרגה  ואינו בכוחו אין שאם לדעת האדם צריך אבל
- פירותיו - פעולותיו את רק אלא לה' גופו כל להקנות
להיות  יכול אינו כי עכשיו, שמקיים מה רק להקנות יכול

היצר. עם התמידית במלחמה בעתיד שינצח בטוח
הגוף  קניין לפעול יכול שאינו במצב גם אף־על־פי־כן
שיהיו  במוח והרצון שבלב המדות את לגמרי ולשנות
כלומר  לפירותיו, הגוף את שיקנה העצה ישנה לה', קנויים
וזה  בלבו בהתגלות ה' אהבת את התפילה בשעת שיעורר

שישן כאדם יהיה שבלבו שהרע י"ג)פועל פרק ואז,(תניא
בכל  הרי שבלבו, המדות עצם את לשנות יכול אינו אם גם
- פירותיו גם ואז מדותיו על כפיה לפעול בכוחו יש זאת

לה'. קנויים - שלו ומעשה דיבור מחשבה
(jli`e 183 'nr fk wlg y"ewl)

לעולם 2) בא שלא דבר לחבירו מקנה אדם אם הזה הנושא
ובשני  ואמוראים, תנאים של דורות כמה העסיק לא, או
של  שורה מנו סב:) וקידושין צג. (יבמות בתלמוד מקומות
מקנה  שאדם אחת, ב"שיטה" שכולם ואמוראים, תנאים

וכ  בעולם, שלא דבר הלכה לחבירו "אין בידינו: הלכתי לל
משנה). (מגיד רק 3)כשיטה" ישנו מרע שכיב למתנת

לא  שהקניין באופן אבל לקניין, זקוקה שאינה אחד, יתרון
זו  הלכה ומקור מרע, לשכיב שהיא כל עדיפות אין חל,
אמר  המתחיל דיבור ברשב"ם שם ועיין קמז: בתרא בבבא

נחמן. של 4)רב הדוגמא את רבינו הביא שבכוונה ייתכן,
שהשדה  משום באילן, - מתנה של זו ואת בשדה, - מכירה
יותר  ומתאים מעט, יחסי באופן והאילן הרבה, מוציא
סעיף  רט, סימן (סמ"ע, באילן ומתנה בשדה, מכר להדגים
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ח). מרע.5)קטן שכיב מתנת לאחר 6)זוהי אפילו
ב. הלכה להלן ראה לעולם, הדברים שבאו

.·Ï˜c ˙B¯t ¯ÎBn‰7Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - B¯·ÁÏ8Û‡ «≈≈∆∆«¬≈»«¬…«
ËÓL Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ˙B¯t‰ e‡aL ¯Á‡Ï9Á˜Bl‰ ¿««∆»«≈»»¿ƒ»««≈«

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÎ‡Â10Ì‰ÈMÓ Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ . ¿»«≈ƒƒƒ»¿»«≈ƒ¿≈∆
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ï ·iÁ ÔÈ‡ -11. ≈«»¿«≈ƒ∆»«

שאין 7) סו:) מציעא (בבא נחמן וכרב לעולם. שבאו לפני
כנ"ל. לעולם, בא שלא דבר מקנה מבחינה 8)אדם אבל

סו: מציעא בבא (תוספות בו יחזור שלא לו ראוי מוסרית
ונותן  הנושא אם הוא: וחומר [וקל התם) המתחיל דיבור
הוא  בו חזר ואם בדיבורו, לעמוד לו ראוי בלבד, בדברים
למכירה  שכן כל - ח) הלכה ז פרק (למעלה אמנה ממחוסרי

שם.9)שלפנינו]. גמרא חזרו 10)הוריד. שלא זמן שכל
הדבר  רצוי שלא אחרי קיים, נשאר הוא המקח, מן בהם

המקח. מן באופן 11)לחזור אלא שפרע" "מי תקנו שלא
א  הלכה ז פרק למעלה ראה התורה, מן גמור קניין שקניינו

א. הלכה שלישי ופרק

.‚˜ÒBt‰ Ï·‡12˜eMaL ¯ÚL ÏÚ13B˙B‡ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¬»«≈«««∆«¿…»»
˙B˜Ï ·iÁ - ¯ÎBÓ ˙eL¯a ÂÈÏÚ ˜ÒtL ÔÈn‰14ÔzÏÂ «ƒ∆»«»»ƒ¿≈«»ƒ¿¿ƒ≈

Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó - ¯ÊÁ Ì‡Â .˜ÒtM ‰Ó Á˜BlÏ15. «≈««∆»«¿ƒ»«¿«≈ƒ∆»«

כסף.12) לו ונתן המחיר לו פסק אם 13)כלומר, דווקא
השער  יצא לא אם אבל הקבוע, המחיר כלומר, השער, יצא
כן  לעשות אסור אדרבה אלא ללוקח וליתן לקנות חייב אינו
א), הלכה מלווה מהלכות ט פרק (להלן ריבית איסור מחמת
בזמן  שפסק כמו עכשיו של במחיר פירות לו נותן שהרי
תמורת  כלומר, נטר", כ"אגר זה והרי הפירות מחיר שעלה
רט  סימן (ש"ך הזמן כל אצלו ושהה עכשיו לו שנתן הכסף

יג). קטן בתרא 14)סעיף דבבא ד בפרק הרי"ף כתב כן
ליה  אית אי חזינן ודיקלי: "ארעא (סט:) שם שאמרו מה על
דיקלי" תרי ליה זבין לא, ואי דיקלי. תרי ליה יהיב דקלים
לו  נותן דקלים, לו יש אם ודקלים: שדה לחבירו (=המוכר
זה  ועל דקלים) שני לו ונותן קונה - לאו ואם דקלים. שני
מידי  לחבריה ליה דמזבן דמאן שמעינן "מהא הרי"ף: כתב
ברשותיה, מידי לההיא דליתיה גב על אף למיזבן דשכיח
שער  על פוסקים נמי לן וקיימא ליה, ולמיתן למיזבן מיחייב
נמי  ותניא עב:) מציעא (בבא לו שאין גב על ואף שבשוק
פירות  המוכר א) הלכה ד פרק מציעא (בבא בתוספתא
הימנו  כל לאו לו, שאין ונמצא לו שיש בחזקת לחבירו
וכן  שם, הב"ח בהגהות ישן (אלפס זה" של זכותו לאבד
שם) ראשונים בתוספות ראה נוספים, מקורות בכמה הוא
שלא  כדי הוא ללוקח וליתן לקנות זה, שחיוב הדבר [וברור
שם  בתרא (בבבא הרשב"ם שכתב כמו אמנה מחוסר יהא

להלן]. וראה ליה). זבין המתחיל אם 15)דיבור [כלומר,
בלי  בכסף קונה כל כדין הלוקח קנה שאז שקנה, לאחר חזר
שאינו  ש"דבר פי על ואף א). הלכה ז פרק (למעלה משיכה
בא  שלא כדבר הוא והרי נקנה, אינו - מקנה של ברשותו
זו  ב"שדה אלא זה אין - ה) הלכה (להלן לעולם"
לכשאקחנה  סתם "שדה לחבירו: האומר אבל לכשאקחנה",
של  דעת סמיכות כאן שיש לפי קנה. זה הרי - לך" קנוייה

המין  שאותו מאחר לקנות, המוכר ימצא שוודאי קונה,
יג  הלכה כד פרק להלן וראה קבוע. ומחירו בשוק, נמצא
מדברי  שם נטה שרבינו לך" מוכר אני ודקלים "קרקע בדין
זו  קרקע שסביב שהדקלים, לפי למעלה, שהובאו הרי"ף
שיוכל  דעתו סמך לא שהלוקח זו, כשדה דינם לו, שמכר

לקנותם].

.„ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ÔziL ˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒtL ÈÓƒ∆»««««∆«∆ƒ≈«¿«¿ƒ
ÌÈÏaL eÈ‰ Ì‡ ,ÚÏÒa16ÈÓ Ïa˜Ï ‰˜ ‰Ê È¯‰ - ¿∆«ƒ»ƒ√ƒ¬≈∆»»¿«≈ƒ

‰‡¯iL ‡e‰Â .Ú¯tL17˜eMa BÏ ¯Ó‡iL B‡ ,Ô¯ba BÏ ∆»«¿∆≈»∆«…∆∆…««
‡ÏÂ Ô¯ba ‰‡¯ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .'EÈÏÚ CÓBÒ ÈÈ¯‰'¬≈ƒ≈»∆¬»ƒ…ƒ¿»«…∆¿…

BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï - 'EÈÏÚ CÓBÒ ÈÈ¯‰' BÏ ¯Ó‡18ÏL »«¬≈ƒ≈»∆…»¿»«¿∆
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯ÎBÓ19: ≈¿≈¿«≈ƒ∆»«∆¬≈≈

¯Á‡ ÌÚ ˜Òt ‡nL20.el‡ ÌÈhÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆»»«ƒ«≈¿≈»ƒ¿ƒƒ≈

חריפא",16) "תערא שם בגמרא שאמרו מה רבינו פירש כן
בשיבוליה. כשהתבואה הקציר, לפני מוקדם שער כלומר

שער 17) על שהפוסק ג) (הלכה למעלה שאמרנו מה כלומר,
מי  מקבל כך אחר חזר ואם וליתן לקנות חייב שבשוק,
של  דעתם סמכה שאז הקציר, לאחר אלא אינו - שפרע
אין  בשיבוליה עודה כשהתבואה אבל המוכר, ושל הלוקח

דלהלן. בתנאים אלא דעתו סומך וסמיכות 18)המוכר
הקניין. לביטול גורם והיעדרה קניין, לכל הבסיס היא דעת

בלבו.19) אומר דיהיב 20)המוכר "מאן שם: אמרו כן
שנותן  מי כלומר, יהיב", תלתא תרי לבי חריפא, אתרעא זוזי
שאם  נותן, הוא לשלושה או לשניים חריף, שער על כסף
סמיכות  כאן ואין שני אצל ייקח זה אצל התבואה תצליח לא

המוכר. מצד דעת

.‰È¯‰Â ,‰˜ BÈ‡ - ‰˜Ó ÏL B˙eL¯a ÔÈ‡L ¯·c»»∆≈ƒ¿∆«¿∆≈ƒ¿∆«¬≈
ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„k ‡e‰21L¯È‡M ‰Ó ?„ˆÈk .22 ¿»»∆…»¿»≈««∆ƒ«

Ôe˙ Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ ‰ÏÚzM ‰Ó ,CÏ ¯eÎÓ ‡a‡Ó≈«»»»«∆«¬∆¿»ƒƒ«»»
‰pÁw‡LÎÏ BÊ ‰„O ,CÏ23‰˜ ‡Ï - CÏ ‰Èe˜ »»∆ƒ¿∆∆»∆»¿»»…»»

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈…«≈»∆

טז:21) מציעא ו 22)בבא פרק סוף בנדרים תוספתא
שם. מציעא בבבא מימרא 23)והובאה מציעא בבבא שם

דבר  מקנה "אדם מאיר: כרבי שסובר מפני שקנה, רב של
רבינו, מדברי [ונראה כמותו. הלכה ואין לעולם" בא שלא
לו: אמר אם אבל קנה, לא זו", "שדה לו: אמר אם שרק
- לך" קנוייה לכשאקחנה שהיא, איזו כלומר, סתם, "שדה
יעלה  שוודאי הקונה, מצד הדעת סמיכות כאן שיש קנה,
הלכה  למעלה וראה שהיא. שדה איזו לקנות מוכר של בידו
רב  אמר "האלוקים שם: מציעא בבבא רבא שאמר ומה ג.
כרבי  לשמעתיה אמרה כמאן רב מכדי זו, בשדה אפילו
שנראה  כו'", לעולם בא שלא דבר מקנה אדם דאמר מאיר
מאיר  רבי לדעת אלא קנוייה אינה סתם בשדה שגם מזה
דעת  - שם) חיות הירש צבי הג"ר והגהות מהר"ם (ועיין
על  החולקים חכמים לדעת אפילו קנה סתם שבשדה רבינו
לשמעתיה  אמרה כמאן רב "מכדי שאמר ומה מאיר, רבי
שאמר  מה מכוח אלא זו, הלכה מכוח זה אין מאיר". כרבי
הראשונים" מבעלים ולקחה "חזר בדין טז:) (שם למעלה
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מקנה  שאדם מאיר כרבי שסובר מפני זה שכל רבא וסובר
שאמרו  ומה שם, הגמרא כסוגיית ולא לעולם בא שלא דבר
רומי  יד בכתב - דעתיה" סמכא הכא רבא "אמר טז. שם
שאמרו  ומה שם) סופרים (דקדוקי רבה" "אמר שם הנוסחא
"אמר  יד בכתב הנוסחה לפנים" צריכה זו רבא "אמר שם

אביי"].

.ÂBLÈ¯BÓ ‰È‰L ÈÓ24ÒÒB‚25‰ˆ¯Â ,˙eÓÏ ÈeËÂ ƒ∆»»ƒ≈¿»»¿»»
ÂÈÒÎpÓ ¯kÓÏ26ËÚÓ27ÈÎ¯ˆa ÌÈÓc‰ ‡ÈˆB‰Ï È„k ƒ¿…ƒ¿»»¿«¿≈¿ƒ«»ƒ¿»¿≈

‰¯e·˜28Â ÏÈ‡B‰ ,ÈÚ Ôa‰29˙eÓiL „Ú ÔÈzÓÈ Ì‡Â , ¿»ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ«∆»
Ì‡L ,ÌÈÓÎÁ ewz ,‰fa˙ÈÂ ˙n‰ ‡‰zLÈ - ¯kÓÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿«≈«≈¿ƒ¿«∆ƒ¿¬»ƒ∆ƒ
- CÏ ¯eÎÓ ÌBi‰ È·‡Ó L¯È‡M ‰Ó :¯Ó‡Â ¯ÎÓ»«¿»««∆ƒ«≈»ƒ«»»
,ÏÎ‡iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÚ „iˆ ÔÎÂ .Ìi˜ B¯kÓÓƒ¿»«»¿≈«»»ƒ∆≈«∆…«
CÏ ¯eÎÓ ÌBi‰ È˙„BˆÓ Ìi‰ ÔÓ ‰ÏÚzM ‰Ó :¯Ó‡L∆»««∆«¬∆ƒ«»¿»ƒ«»»

ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ ,Ìi˜ B¯kÓÓ -30. ƒ¿»«»ƒ¿≈«»

אמרו:24) שם שבגמרא פי על ואף אחר. מוריש או אביו
שאביו  רבינו סובר - לך" מכור היום אבא מן שאירש "מה

המת. כבוד משום הוא הטעם שהרי דווקא, רי"ף 25)לאו
ירושלמי. בשם מוריש.26)שם מוצא 27)של אינו ואם

הצורך  מכפי יותר אף למכור יכול מצומצם, בשיעור למכור
משנה). תכריכין,28)(מגיד צרכי נזכרו שם, בירושלמי

אף  ג) קטן סעיף ריא סימן הסמ"ע, (הביאו הרא"ש ולדעת
קבורה. צרכי בכלל הוא הקבר, על ששמים האבן

מכירתו 29) שתהא חכמים תיקנו לא משלו , לו יש שאם
אין  שאם היא שהלכה [לפי ד) קטן סעיף שם (סמ"ע מכירה
מהלכות  ו (פרק אביו את לזון הבן את כופין לבן, ויש לאב
מותו]. אחר לכבדו אותו שכופין הדין והוא ג) הלכה ממרים

מסתימות 30) אך יום, חיי לכדי רק כן תיקנו האי רב לדעת
סעיף  (שם הסמ"ע מדייק זה, פרט הזכיר שלא רבינו לשון
ביום  הים מן מצודתו שתעלה מה למכור שיכול ו) קטן

הרבה. ימים חיי בו שיהיה פי על אף אחד,

.ÊÔa‰31Ôa‰ ˙Óe ,ÂÈ·‡ ÈiÁa ÂÈ·‡ ÈÒÎa ¯ÎnL «≈∆»«¿ƒ¿≈»ƒ¿«≈»ƒ≈«≈
‡ÈˆBÓ Ôa‰ Ôa - ·‡‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ·‡‰ ÈiÁa32„iÓ ¿«≈»»¿««»≈»»∆«≈ƒƒ«

ÔÈ„Ú ‡a ‡lL ¯·c ¯ÎÓ ÂÈ·‡ È¯‰L ;˙BÁB˜l‰«»∆¬≈»ƒ»«»»∆…»¬«ƒ
L¯BÈ ‰ÊÂ ,·‡‰ ˙eL¯a ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ ,B˙eL¯Ïƒ¿¿ƒ¿¿«¿»ƒƒ¿»»¿∆≈

ÂÈ·‡ È·‡33.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿≈…«≈»∆

קנט.31) בתרא את 32)בבא לבטל יכול עצמו הבן גם
הוא  שאם אלא לעולם, בא שלא דבר הוא שהרי המכירה.
ואילו  שקיבל, הדמים את להחזיר חייב מבטלה, עצמו
מכוח  בא שהוא לפי אביו, לחוב זיקה כל לו אין בןֿהבן
ערוך  ובשולחן הרשב"א). בשם משנה (מגיד אביֿאביו
של  כהמשך זו הלכה מביא ג) סעיף ריא סימן משפט (חושן
ועל  גוסס, היה כשאביו מכר שהבן היינו, הקודמת, ההלכה
הקרקע, את אף להוציא יכול היה לא קיים הבן היה אם כן
שאין  מה זה, לקנין חכמים תקנת מטעם תוקף, יש אז שהרי
המכירה  חלה לא האב בחיי הבן מת אם אבל בןֿהבן. כן
למאן  אף שהרי המת, כבוד משום חכמים בה תיקנו ולא
מכירה  זו אין - לעולם" בא שלא דבר מקנה "אדם דאמר

שם). (ב"ח האב בחיי הבן שמת הגדירו 33)באופן כך

את  בלתיֿאמצעי באופן יורש הבן שבן הירושה, זכות את
אינו  הוא ולכן אביו, - הבן במקום עומד והוא אביו, אבי
לצרכי  בהן השתמשו לא אם הדמים, את להחזיר אף חייב

ז). קטן סעיף שם (סמ"ע אביו אבי קבורת

.ÁÚ˜¯˜ Ô˙pL ÈÓ34ÏÚ BÏ Ô˙Â ,B¯·ÁÏ ‰zÓ ƒ∆»««¿««»»«¬≈¿»««
dab35B˙eL¯a ÔÈÈeˆÓ ÔÈ¯Èc‰ eÈ‰ Ì‡ :ÔÈ¯È„ ‰‡Ó «»≈»ƒ»ƒƒ»«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿

ÔÈ¯Èca ‰ÎÊ ‰„Oa ‰ÎfL ÔÂÈk -36¯È„ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ≈»∆»»«»∆»»«ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ»
„Ú ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó BÏ ÔzÏ Ô˙Bp‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -≈¿«¿ƒ∆«≈ƒ≈≈»ƒ»ƒ«

‰ÎBf‰ ‡È·iL37˙Úa ÔÈ¯È„ ‰ÊÏ ‰È‰L ‰È‡¯ ∆»ƒ«∆¿»»∆»»»∆ƒ»ƒ¿≈
‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰zn‰Ì„‡ ‰˜nL ÔÈÏËÏhÓ ¯ ««»»¿«ƒƒ¿»ƒ«¿¿ƒ∆«¿∆»»

Ô˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰ ˙eL¯a ÌÈ‡ Ì‡ :Ú˜¯˜ ÏÚ Ì˙B‡»««¿«ƒ≈»ƒ¿«≈«≈
B˙eL¯a BÈ‡L ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;‰˜ ‡Ï -38. …»»∆≈»»«¿∆»»∆≈ƒ¿

"צבורים"34) צריך אם אלא (כוֿכז) בקידושין שאלו שלא
- ט) הלכה ג פרק למעלה (ראה צריך אין או אגב בקניין
עיין  וברשותו, בעין שיהיו צריך אם כלל נסתפקו לא אבל

משנה. גבי 35)מגיד על אותם "קנה לו: אמר כלומר,
שם). למעלה (ראה זו" אגב.36)קרקע לפי 37)בקניין

(מגיד  הראייה" עליו מחבירו "המוציא הידוע: הכלל
דבר 38)משנה). מקדיש אדם שאין אמרו סט: קמא בבבא

שאינו  דבר מקנה שאינו הדין שהוא ופשוט ברשותו. שאינו
להלן. וראה ברשותו.

.ËÔB„wt BÏ ‰È‰L ÈÓ39e‰˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ „Èa40 ƒ∆»»ƒ»¿««≈¬≈∆«¿≈
ÂÈÏÚa ˙eL¯a ÔB„wt‰L ÈÙÏ ;‰zÓa ÔÈa ¯ÎÓa ÔÈa≈¿∆∆≈¿«»»¿ƒ∆«ƒ»ƒ¿¿»»

‡e‰41Ba ¯Ùk Ì‡Â .Ìi˜ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰Â ,42 «¬≈¿∆¿«∆«»¿ƒ»«
ÈÓk ‰fL ;B˙B˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - BÏˆ‡ „˜Ù‰L ‰Ê∆∆À¿«∆¿≈»¿«¿∆∆¿ƒ

B˙eL¯a BÈ‡L ,„·‡L43ÏÈ‡B‰ ,‰ÂÏn‰ Ï·‡ . ∆»«∆≈ƒ¿¬»«ƒ¿»ƒ
ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚa dÈ‡ ,‰z ‰‡ˆB‰Ïe¿»»ƒ¿»≈»»»¿≈»»»
BÏ ÔÈ‡L ¯·„ ‡e‰Â .ÔzLÏL „ÓÚÓa ‡l‡ d˙B˜‰Ï¿«¿»∆»¿«¬«¿»¿»¿»»∆≈
‰˜Ó - ¯ËLa ‰ÂÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,ÌÚË««¿∆≈«¿¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿∆
¯·c Ô‡k LÈ È¯‰L ;‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa ¯ËM‰ ˙‡∆«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆¬≈≈»»»

ÚL ˙B˜Ï ¯ÒÓp‰.BaL „ea «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆

שמואל 39) לרב שהקנה פפא רב של עובדה זו: הלכה מקור
"הוו  עז: בתרא (בבא אחרים ביד לו שהיה פיקדון אבא בר
קמא  בבבא הספרים כנוסחת ולא זוזי". אלפי תריסר ליה
שהמדובר  שמשמע זוזי" אלפי תריסר מסיק "הווה קד:

להלן). ראה ראה 40)בהלוואה, קרקע, אגב בקניין
ז. הלכה ו פרק ממש.41)למעלה בביתו שאינו אף

להלן.42) ראה כגזלן, הוא הרי אמרו 43)שמעתה כן
הבעלים  נתייאשו ולא גזל יוחנן רבי "אמר סח: קמא בבבא
שלו, שאינו לפי (=הגזלן) זה להקדישו יכולין אינן שניהם
יכול  שאינו הדין והוא ברשותו" שאינו לפי (=הנגזל) וזה

משנה). (מגיד הטעם מאותו להקנות

.ÈCk ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈»»«¿∆»»∆…»»»»
¯aÚ elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓÏ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¿∆¿ƒ∆…»»»«¬ƒÀ»
‡Ï - ¯aÚÏ ‰kÊÓ‰Â ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰¬≈¿ƒ∆…»»»¿«¿«∆¿À»…
‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚ„Â ÏÈ‡B‰ ,Ba ‰È‰ Ì‡Â .‰»̃»¿ƒ»»¿ƒ¿«¿∆»»¿»

‰˜ - Ba Ïˆ‡44. ≈∆¿»»
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בזה 44) הבדל שאין רבינו לשון מסתימת ונראה שם. גמרא
מחלקים  שיש משנה במגיד ועיין מרע, שכיב לבין בריא בין
קנה. לא - בלבד באמירה אבל בקניין, מזכה [ודווקא בזה.
בנו", אצל קרובה אדם של ש"דעתו זו שסברא פי על ואף
הלכה  אישות מהלכות כ"ג (פרק בלבד באמירה אף מועילה
ו  (פרק לעולם בא שלא בדבר אלא זה אין - י"גֿיד)
מועילה  זו סברא שאין יז), הלכה ומתנה זכייה מהלכות
לעולם, בא שלא דבר בלבד: אחד חיסרון שיש באופן אלא
בא  שלא דבר גם החסרונות: שני כשישנם אבל אמירה, או
זכייה  בהלכות ועיין קנה. לא - בלבד אמירה וגם לעולם

שם]. ומתנה

.‡ÈÈ¯‰ - ÈpnÓ È„ÏzL ÌÈaÏ ÈÒÎ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿¿»««»ƒ∆≈¿ƒƒ∆ƒ¬≈
˙ÚLa Ô‰· ‰¯aÚ˙ ‡lL ÔÂÈkL ;ÌeÏk e˜È ‡Ï el‡≈…ƒ¿¿∆≈»∆…ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«
.Ì‰Ï ‰·B¯˜ BzÚc ˙BÈ‰Ï È„k e‡a ‡Ï ÔÈ„Ú ,‰zn‰««»»¬«ƒ…»¿≈ƒ¿«¿¿»»∆

.·È.ÌeÏk ‰˜‰ ‡Ï - ‰iÁ ÈÈnÓ ÔÈÓÏ ‰˜n‰««¿∆¿ƒƒƒ≈«»…ƒ¿»¿
,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓÏ B‡ ‰Ó‰·Ï ÂÈÒÎ ˙ˆ˜ ‰˜‰ƒ¿»¿»¿»»ƒ¿≈»¿ƒ∆…»»»
- ‰Ê ¯aÚk B‡ ,BÊ ‰Ó‰·k ‰˜ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»««¬≈¿≈ƒ¿≈»¿À»∆

ÌeÏk ‰˜ ‡Ï45B‡ ,BÊ ‰Ó‰·e z‡ ‰˜ :BÏ ¯Ó‡ . …»»¿»«¿≈«¿¿≈»
‰ˆÁÓ ‰˜ - ‰Ê ¯aÚÂ z‡46. «¿¿À»∆»»∆¡»

קנו.45) לא העובר או שהבהמה נחמן.46)כשם כרב שם
תקנה  שהבהמה כוונתו וודאי ובהמה", "את שאמר שכיוון
האדם  קניית תלה שלא ומכיוון חצי, יקנה והאדם חצי

חצי. האדם קנה - הבהמה בקניית

.‚È¯·„ ‡l‡ ‰zÓa ‡ÏÂ ¯ÎÓa ‡Ï ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¿∆…¿∆∆¿…¿«»»∆»»»
LnÓ Ba LiL47BÈ‡ - LnÓ Ba ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡ ; ∆≈«»¬»»»∆≈«»≈

.‰˜ƒ¿∆

עצם.47) גוף,

.„ÈB‡ ,‰f‰ Áetz‰ ÁÈ¯ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ ?„ˆÈk≈«≈»»«¿∆≈«««««∆
ÔÈÚ B‡ ,‰f‰ L·c‰ ÌÚË48ÁÏ„a‰49Ïk ÔÎÂ .‰f‰ «««¿««∆≈«¿…««∆¿≈…

CÎÈÙÏ .‰Ê· ‡ˆBik50˙B¯t ˙ÏÈÎ‡ B¯·ÁÏ ‰˜n‰ , «≈»∆¿ƒ»««¿∆«¬≈¬ƒ«≈
‰Ê Ï˜c51‰Ê ˙Èa ˙¯È„ B‡ ,52‰˜iL „Ú ;‰˜ ‡Ï - ∆∆∆ƒ««ƒ∆…»»«∆«¿∆

ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡Ï ÔÏÈ‡‰ Ûe‚Â ,Ba ¯e„Ï ˙Èa‰ Ûeb BÏ53, ««ƒ»¿»ƒ»∆¡…≈»
.¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈

מראה.48) טובה.49)צבע, קמז:50)אבן בתרא בבא
"מה  שם: בארו הרי - מרע שכיב שם שהזכירו פי על ואף
מרע  לשכיב אין כלומר, מרע", בשכיב אין בבריא  שאין
לא  בבריא אם אבל לקניין. זקוק שאינו אחד: יתרון אלא
שאינה  מרע, שכיב במתנת גם כוח אין - הקניין מועיל

בריא. ממתנת שאין 51)עדיפה דבר היא עצמה ואכילה
פי  על ואף ממש. בו שיש דבר הם הפירות כי אם ממש, בו
ברשב"ם  וראה א) קטן סעיף ריב סימן (סמ"ע בעולם שהם
מדבריו  שנראה נחמן, רב אמר המתחיל דיבור שם

בעולם. אינם שהפירות בבית 52)שהמדובר הדיור כלומר,
ממש. בו אין שהדיור הפירות 53)זה. מוכר אם שכן וכל

בעולם. שהם כיוון - עצמם

.ÂËLc˜‰‰ ÔÈc54BÈ‡ ÌÈ¯„p‰ ÔÈ„Â ÌÈiÚ‰ ÔÈ„Â ƒ«∆¿≈¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ≈

‰Ó Ïk :Ì„‡ ¯Ó‡ el‡L .B˙i˜a ËBÈ„‰‰ ÔÈ„k¿ƒ«∆¿ƒ¿ƒ»∆ƒ»«»»»«
Lc˜‰ ‰È‰È ÈzÓ‰a „ÏzM55˙Èa‰ ˜„·Ï56‰È‰È B‡ , ∆≈≈¿∆¿ƒƒ¿∆∆¿≈¿∆∆««ƒƒ¿∆

BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ - ‰˜„ˆÏ epz‡ B‡ ,ÈÏÚ ¯eÒ‡»»«∆¿∆ƒ¿»»««ƒ∆≈
Ìi˜Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,ÌÏBÚa BÈ‡L ÈÙÏ Lc˜˙Óƒ¿«≈¿ƒ∆≈»»¬≈∆«»¿«≈

B¯·c57‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk :¯Ó‡pL ;58. ¿»∆∆¡«¿»«…≈ƒƒ«¬∆

רבי 54) הביא זו הלכה ערכין כל מהלכות ו בפרק גם נו
לי". ""ויראה לה: והקדים עצמו מסברת לא. הלכה

להקדישו".55) עלי "הרי כתב: שם ערכין בהלכות
לבדק 56) תמימה טהורה בהמה המקדיש הרי עיון, [צריך

והיאך  ה) הלכה ערכין מהלכות ה (פרק בעשה עובר הבית
מושבע  הוא הרי - שיקדישנו נדר עצמו על לקבל יכול
ג  פרק (ראה הבית לבדק יקדישנה שלא סיני מהר ועומד
לא  שם ערכין מהלכות ו ובפרק ז) הלכה נדרים מהלכות

הבית"]. "לבדק רבינו 57)כתב דברי על חולק הראב"ד
- וכך כך לעניים אתן שאמר בכך עצמו חייב "שאם וכתב:
עצמו  חייב זה הרי - שלי בכרם שיצאו הפירות מן כלומר
באו  שלא מפירות וכך כך לעניים יינתן אמר אם אבל וייתן.
יז  הלכה להלן הגאונים דעת וכן עניים" קנו לא לעולם

שם. בטור דבריהם מביא 58)והובאו שם ערכין בהלכות
ומשום  דברו יחל ולא תאחר בל "משום עובר שהוא רבינו

שם. משנה הלחם זה על והעיר יעשה". מפיו היוצא ככל

.ÊËÔk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â59‡e‰Lk Ì„‡ ‰eˆ Ì‡ , ¿ƒ¿«»»≈ƒƒ»»»¿∆
,ÌÈiÚÏ ‰Ê ÔÏÈ‡ ‡ÈˆBiM ‰Ó Ïk :¯Ó‡Â Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«¿»«»«∆ƒƒ»∆«¬ƒƒ

ÌÈiÚ‰ Ô‰a eÎÊ - ÌÈiÚÏ ‰Ê ˙Èa ¯ÎO Ïk B‡60. »¿««ƒ∆«¬ƒƒ»»∆»¬ƒƒ

לעולם.59) בא שלא בדבר אפילו נדר לקיים חיוב שיש
מטעם 60) דברו לקיים הנותן חייב בריא שבמתנת מכיוון

מרע, בשכיב גם כן חכמים תיקנו למעלה, שכתב כמו נדר,
שהתחייב  שהנותן פי על אף עליו, דעתו תיטרף שלא כדי
האזל, (אבן התחייבו לא ויורשיו ואיננו, מת נדר, מתורת

משנה). כסף ועיין

.ÊÈÌÈB‡b LÈ61,ÌÈ¯ÓB‡Â ‰Ê ¯·c ÏÚ ÔÈ˜ÏBÁL ≈¿ƒ∆¿ƒ«»»∆¿¿ƒ
‰B˜ ËBÈ„‰L ÌÈ¯·„a ‡l‡ ÔÈÎBÊ ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒƒƒ∆»ƒ¿»ƒ∆∆¿∆

ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„a ekÊÈ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô‰a62ÔÈ‡Â . »∆¿ƒ»…ƒ¿¿»»∆…»»»¿≈
B˜‰Ï ‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;el‡ ÌÈ¯·„Ï ‰ËB ÈzÚc,˙ «¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈∆≈»»¿À∆¿«¿

BÓk ,Lc˜‰a B‡ ‰˜„ˆa ÂÈ¯·c Ìi˜Ï ‰eˆÓ ‡e‰Â¿¿À∆¿«≈¿»»ƒ¿»»¿∆¿≈¿
ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,¯„p‰ Ìi˜Ï ‰eˆÓ ‡e‰L63. ∆¿À∆¿«≈«∆∆¿∆≈«¿«¬»ƒ

והובאו 61) טו, הלכה למעלה הראב"ד, כדעת שיטתם
שם. בטור הגמרא 62)דבריהם מדברי לדבריהם ראייה

יתנוהו  אחרים שביד שכסף אמר אחד שאדם לו: קמא בבבא
מטעם  וזהו העניים, אותו קנו שלא שם ונראה לעניים,
נדר  מטעם שגם הרי שם. הרי"ף שכתב כמו ברשותו שאינו
ולדעת  לעניים". "אתנהו אמר שלא כיוון חיוב שום כאן אין
דיבור  (בתוספות חננאל רבינו כפירוש שם לפרש יש רבינו

שם. עיין עניים בו שזכו יד) הלכה 63)המתחיל ו פרק
עיון. וצריך להקדישו". עלי "הרי מפורש: שם אבל לאֿלג.

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
גוף 1) והמוכר לפירותיו, הדבר גוף המקנה דיני בו נתבארו
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דבורים  כוורת פירות או שובך פירות והקונה לזמן, דבר
והדומה  ולוקח] שוכר בין [ומה הלוקח) עם מוכר דין (ומה

לזה.

.‡‰˜Ó2ÂÈ˙B¯ÙÏ Ûeb‰ Ì„‡3¯ÎÓa ÔÈa .4ÔÈa , «¿∆»»«¿≈»≈¿∆∆≈
Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‰zÓa5¯·„ ‰˜Ó ‰Ê ÔÈ‡Â . ¿«»»≈¿«¿«¿ƒ¿«¿≈∆«¿∆»»

ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL6ÈeˆÓ Ûeb‰ È¯‰L ,7˙B¯tÏ ‰˜Óe8. ∆…»»»∆¬≈«»«¿∆«≈
?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰9,B¯·ÁÏ ‰„O B‡ ˙Èa ¯ÎBOÏ »¿»∆∆¿≈«ƒ»∆«¬≈

Ûeb‰ BÏ ‰˜‰ ‡lL10Ûeb‰ ˙‡‰ ‡l‡ ,11. ∆…ƒ¿»«∆»¬»««

לקנינו.2) תוקף ויש להקנות, יכול דברי 3)כלומר, מקור
עד  וכו' מרע שכיב נחמן, רב "אמר קמז: בבבאֿבתרא רבינו
לפלוני  זה דקל תנו בו, וידור לפלוני זה בית תנו שיאמר
הלכה  ומתנה זכיה מהלכות פ"י להלן וראה פירותיו", ויאכל
אדם  אין רבנן קאמרי לא כאן "עד מג. בגיטין הוא וכן טו.
דהשתא  דקל, פירות כגון אלא לעולם, בא שלא דבר מקנה
הכא  אבל בעולם), אינם עדיין שעכשיו =) ליתנהו מיהא
של  קנסו יהא שור יגחנו שאם לקנס, עבד במוכר =)
והנה  השור (הנה עבד קאי והא שור קאי הא הלוקח)

עבד. ד"ה מב: ב'תוספות' שם ועיין בגמרא 4)העבד)".
אין  כי במכר, הואֿהדין אך במתנה, זו הלכה הובאה שם

למתנה. מכר בין זה בענין במימרא 5)הפרש הנושא
למימרא  סמוך מסכמת הגמרא אך מרע, שכיב הוא הנזכרת
מרע", בשכיב אינו בבריא, שאינו "דבר העיקרון: את זו

כאחד. ובריא מרע שכיב זה, לענין מקנה 6)המשוה כמו
פכ"ב, לעיל ועיין לפירותיו). דקל (ולא הדקל של פירות

ב. לעולם.7)הל' ובא מצוי  דבר הוא לא 8)הגוף והוא 
את  אלא לעולם, בא שלא דבר שהם הפירות, את מקנה
לפירותיו. - מוגבלת בצורה כי אם בעולם, המצוי הגוף

הקניית 9) של המושג את להדגיש זו בהשוואה רוצה רבינו
מוש  עלֿידי מוגבלים ותשמישים להנאות אך גוף דומה, ג

בין  להלכה הפרש יש כי אם השכירות, והוא: יותר, שכיח
להלן  [וראה ח) הלכה (להלן "שכירות" לבין לפירות" "גוף

נה]. והערה ט השדה 10)הלכה את או הבית את שהרי
זמןֿמה. כעבור להחזיר, חייב הדירה,11)הוא זכות את

לא  אבל הדירה, של זו להנאה הגוף את לו שהקנה והיינו
שאין  דבר זהו כי הגוף, הנאת את או הדירה את לו שהקנה
כמבואר  קנה, ולא לעולם, בא שלא דבר וגם ממש בו
זה, לנושא עכשיו נכנס לא ורבינו שם. בבאֿבתרא בגמרא
טו. הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"י להלן בירורו על וסמך

.·‰È˙B¯ÙÏ ‰„O Ô˙pL B‡ ¯ÎnL ÔB‚k ?„ˆÈk12, ≈«¿∆»«∆»«»∆¿≈∆»
ÏL B‡ ¯ÎBÓ ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÔÈa ,·eˆ˜ ÔÓÊÏ ÔÈa≈ƒ¿«»≈»¿≈«»∆≈∆

ÂÈ˙B¯ÙÏ ÔÏÈ‡ Ô˙BÏe ¯ÎBÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,Á˜BÏ13B‡ , ≈«¿«ƒ¿≈¿≈ƒ»¿≈»
d˙f‚Ï ÏÁ¯14Ì‰È˙BcÏÂÏ ‰ÁÙLÂ ‰Ó‰a B‡ ,15B‡ , »≈¿ƒ»»¿≈»¿ƒ¿»¿«¿≈∆

ÂÈ„È ‰OÚÓÏ „·Ú16ÂÈ˙BzÓ B‡ B¯kÓÓ Ïka - ∆∆¿«¬≈»»«…ƒ¿»«¿»
ÔÈÓi˜17. «»ƒ

לפירות".12) שדהו "המוכר מז: בבאֿבתרא 13)גיטין
זו.14)שם. לדוגמא המדוייק המקור לי ידוע לא
לעוברה".15) שפחה "בלוקח קלה: בכתובות 16)שבת

עבד  למוכר והואֿהדין לעושיהם", ידיך "יקדשו אמרו: נח.
ידיו. באו 17)למעשה טרם אפילו מיד, קונה והוא

השו"ע: לשון וכך טו), ס"ק רט, (סמ"ע לעולם הפירות
יכול  מהן אחד ואין מיד, קנה וכו', לפירותיו אילן מכר "ואם

ד). סעיף (שם, בו" לחזור

.‚¯ÎÓ18˜Ï Bc·ÚÒ19ÁbÈ Ì‡L ,20˙eÓÈÂ21‰È‰È »««¿ƒ¿»∆ƒÀ«¿»ƒ¿∆
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Á˜BÏ ÏL Ò˜22CÎÈÙÏ .23;‰˜ ‡Ï ¿»∆≈«¬≈∆»≈¿ƒ»…»»

OÙz Ì‡Â24.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Òw‰ ¿ƒ»««¿»≈ƒƒƒ»

נפתרה.18) שלא בעיא היא (מבֿמג), רק 19)בגיטין
אחרים. לענינים לא אבל קנס, של 20)לענין שור שאם

העבד. את יגח שלישי הנגיחה,21)אדם מן ימות העבד
שקלים, שלשים העבד: לבעל קנס השור בעל משלם שאז

לב). כא, (שמות בפסוק שהבעיא 22)כמפורש אחרי
דומה  זה שמא הם: הספק וצדדי פתרון, ללא תלויה נשארה
דומה  אינו שמא או אֿב), הלכה (למעלה לפירותיו" ל"אילן
האילן, מגוף יוצאים והם לבוא, רגילים הפירות שהרי לשם,
שיבוא, ברור זה אין וגם העבד. מגוף יוצא אינו הקנס ואילו
שמא  יקרה, אם ואף הנגיחה, מקרה יקרה לא בכלל שמא כי
(גמרא  בקנס" "מודה כדין מקנס וייפטר השור בעל יודה

עבד). ד"ה מה: שם ו'תוספות' שם, כל 23)גיטין כדין
עליו  מחבירו "המוציא בו: דנים שאנו משפטי, ספק

תוקף 24)הראיה". יש משפטי ספק שבכל לשיטתו, רבינו

לתפיסה.

.„¯ÎÓ25¯Á‡Ï ÂÈ˙B¯Ùe ‰ÊÏ ÔÏÈ‡26¯iL ‡Ï - »«ƒ»»∆≈»¿«≈…ƒ≈
˙B¯t‰ ÌB˜Ó27ÌeÏk ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â ,28Ï·‡ .29¯ÎÓ Ì‡ ¿«≈¿≈»«≈¿¬»ƒ»«

ÌB˜Ó ¯iL È¯‰ - BÓˆÚÏ ÂÈ˙B¯t ¯iLÂ ÔÏÈ‡ƒ»¿ƒ≈≈»¿«¿¬≈ƒ≈¿
˙B¯t‰30L¯Ù ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .31ÔÈÚa BÓˆÚ Èa‚Ï , «≈««ƒ∆…≈«¿«≈«¿¿«ƒ

¯iLÓ ‰ÙÈ32. »»¿«≈

ד"ה 25) שם ה'תוספות' (כפירוש קמח. בבבאֿבתרא בעיא
לומר". תמצי "אם בצורת שם ונפתרה להו) איבעיא

דבר 26) וזהו לפירותיו, האילן גוף ולא - האילן של פירותיו
לעולם. בא שהמוכר 27)שלא אומרים אנו אין כלומר,

"דקל  כמו לפירות, באילן מקום לשני להשאיר התכוון
במפורש. זאת הביע שלא כיון בירר 28)לפירותיו", ולא

שהם  מפורש כתב הרשב"א הפירות? שייכים למי רבינו,
(חושןֿ בשולחןֿערוך פסק וכן (מגידֿמשנה). ראשון ללוקח
ופירותיו". דקל קנה "וראשון ט) סעיף רט סימן משפט

שנפתרה.29) בעיא שבו 30)שם, מקום הענפים, היינו,
נחשבים  אינם ושוב שם) ו'תוספות' (רשב"ם, הפירות גדלים

לעולם. בא שלא שהוא 31)כדבר מפורש אמר שלא
הפירות. מקום את גם לעצמו שלא 32)משאיר אף ולכן,

דעתו, את אומדים אנו האילן, בגוף השיור את הזכיר
השאיר. שבוודאי

.‰Ú˜¯w‰ Ûeb ¯ÎBn‰33·eˆ˜ ÔÓÊÏ34‰Ê È¯‰ - «≈««¿«ƒ¿«»¬≈∆
‰¯ÈÎÓ35BˆÙÁk Ûeba Á˜Bl‰ LnzLÓe ;36ÏÎB‡Â ¿ƒ»ƒ¿«≈«≈««¿∆¿¿≈

Ï ¯ÊÁz ÛBq·e ,‰¯ÈÎn‰ ÔÓÊ Ïk ˙B¯t‰.‰ÈÏÚ· «≈»¿««¿ƒ»««¬…ƒ¿»∆

עצמו 33) הקרקע גוף את אלא לפירותיו, רק לא כלומר,
לצמיתות. לא ברם תשמישיו, לכל לתאריך 34)מכר

קונה 35)מוגבל. והלוקח זו, למכירה משפטי תוקף יש
ומקור  מוגבל. לזמן אלא שאינו אף שהוא, כמו הגוף את
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יום  לשלשים מכירה שנתמעטה סח. בבבאֿקמא הדבר
"וטבחו  שנאמר משום גנב בענין וחמשה ארבעה מתשלומי
שאינה  טביחה "מה לטביחה: מכירה הוקשה מכרו", או
היא  הרי זה שלולא הרי - חוזרת" שאינה מכירה אף חוזרת,
ס"ק  ריב סימן לחושןֿמשפט הגר"א (ביאור גמורה מכירה

גם 36)ט). הוא זוכה הפירות, שאוכל ממה חוץ כלומר,
ו. הלכה להלן וראה תשמישיו, לכל עצמו בגוף

.ÂÔÈ·e ·eˆ˜ ÔÓÊÏ Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«≈«¿«ƒ¿«»≈
?‰È˙B¯ÙÏ d˙B‡ ‰˜n‰37BÈ‡ - ˙B¯ÙÏ ‰Bw‰L ««¿∆»¿≈∆»∆«∆¿≈≈

Ò¯‰È ‡ÏÂ ‰·È ‡ÏÂ ,Ú˜¯w‰ ˙¯eˆ ˙BpLÏ ÏBÎÈ38; »¿««««¿«¿…ƒ¿∆¿…«¬…
·eˆ˜ ÔÓÊÏ ‰Bw‰ Ï·‡39Ò¯B‰Â ‰Ba ‡e‰ -40, ¬»«∆ƒ¿«»∆¿≈

ÔÈ˜ ‰Bw‰ ‰OBÚL BÓk ·eˆw‰ BpÓÊ ÏÎa ‰OBÚÂ¿∆¿»¿««»¿∆∆«∆ƒ¿«
.ÌÏBÚÏ ÌÏBÚ»¿»

וגם 37) ביניהם, הפרש אין שלכאורה אףֿעלֿפי כלומר,
דהיינו, - קצוב לזמן מכירה השוו מח.) (גיטין בגמרא
- היובל עד אלא שאינה נוהג שהיובל בזמן קרקע מכירת
קנין  אלא ללוקח אין שבשניהם לפירות, שדהו להמוכר
למוכר  פירות קנין בין הפרש יש זה כל ועם בלבד, פירות
ס"ק  שם הגר"א (ביאור ההפרש? ומהו קצוב, לזמן הגוף

לפירות 38)יא). אלא עצמו, בגוף זכות לו אין שהרי
שאין  נ: בבבאֿבתרא מפורש וכן יותר. ולא ממנו היוצאים
של  מלוג בנכסי ומערות שיחין בורות לחפור רשות לבעל
ס"ק  שם הגר"א (ביאור לפירות לו שקנויים אע"פ אשתו,

מוגבל 39)יב). לזמן כי אם עצמו, בגוף זכות לו יש שכאן
פ"ד 40)בלבד. סוף בירושלמי שאמרו ממה דבריו מקור

כן  - נוהג שהיובל בזמן (פירוש: ביובל שדה "קנה דגיטין:
קרקע  קנה אמר, אילא רבי מז.) לגיטין ברשב"א נראה
לא  אמר, ממל בר אבא קצוב), לזמן קרקע כקונה (פירוש:
לו  יש אלא כנ"ל, הקרקע, גוף קנה לא (פירוש: קרקע קנה
אילא, לרבי ממל בר אבא רבי מתיב בלבד). פירות קנין בה
שיחין  בורות בה יחפור קרקע, קנה אמר דאת דעתך על
בעיינו". - לאחוזתו ושב אמרה התורה לו: אמר ומערות.
שיש  קצוב לזמן קרקע הקונה רשאי הזה, הפסוק שלולא הרי
(וראה  ומערות שיחין בורות בה לחפור - הגוף קנין בה לו
מהלכות  פי"א ובמשנהֿלמלך כאן, ומגידֿמשנה בראב"ד
ברש"י  וראה כאן). ובאבןֿהאזל א הלכה ויובל שמיטה
ס"ק  ריב סימן לחו"מ הגר"א (ביאור וחדא ד"ה כט: ערכין

יג).

.ÊÔÈ·e ‰È˙B¯ÙÏ BÊ ‰„O ¯ÎBn‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«≈»∆¿≈∆»≈
?B¯·ÁÏ BÊ ‰„O ˙B¯t ¯ÎBn‰41˙B¯t ¯ÎBn‰L «≈≈»∆«¬≈∆«≈≈

elÙ‡ ,ÏÏk BÊ ‰„Oa LnzL‰Ï Á˜BlÏ ÔÈ‡ - ‰„O‰«»∆≈«≈«¿ƒ¿«≈¿»∆¿»¬ƒ
˙B¯t‰ ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ‡l‡ ,Òk‰Ï42ÏÚ·Ï LÈÂ , ¿ƒ»≈∆»ƒ¿«»««≈¿≈¿««

‰„O ¯ÎBn‰ Ï·‡ ;BˆÙÁk da LnzL‰Ï ‰„O‰«»∆¿ƒ¿«≈»¿∆¿¬»«≈»∆
‡l‡ da Òk‰Ï ÏBÎÈ ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰È˙B¯ÙÏ¿≈∆»≈«««»∆»¿ƒ»≈»∆»

Á˜Bl‰ ˙ÚcÓ43BˆÙÁk da LnzL‰Ï Á˜BlÏ LÈÂ ,44. ƒ«««≈«¿≈«≈«¿ƒ¿«≈»¿∆¿

ביניהם,41) יש גדול הפרש הרי זה: על תמה הכסףֿמשנה
קנה. לא שדה פירות ומוכר קנה, לפירות שדה שמוכר
לעולם" [הפירות] שבאו אחר "פירוש: כתב: שם וה'טור'

הפרש  "ומה כתוב: רומי בדפוס [אבל משנהֿלמלך). (ועיין
זו  שדה פירות המוכר ובין לפירותיה שדה המוכר בין יש
תימן. בכ"י הוא וכן שביארנו" כמו קנה שלא לחבירו
הוא  עצמו שזה בפשטות, רבינו דברי מתפרשים ולפי"ז
קנה. לא ובזה קנה שבזה לזה, זה בין  הפרש מה שואל:
להשתמש  ללוקח לו יש לפירות שדה במוכר כי מסביר והוא
מדעת  אלא בה להכנס יכול אינו השדה ובעל כחפצו, בשדה
השדה, פירות המוכר ואילו הגוף. קנין זהו ואםֿכן הלוקח,
אוכל  והלוקח המוכר, בו חזר לא שעדיין אףֿעלֿפי
ללוקח  אין - ב) הלכה פכ"ב למעלה (ראה פירותיה
הוצאת  בשעת לא להכנס, אפילו כלל, בשדה להשתמש
זה  אין ואםֿכן כחפצו, בה משתמש השדה ובעל הפירות,

פ  קנין אלא הגוף, קונה קנין אינו ולפיכך בלבד, ירות
בעולם]. שאינם המוכר,42)הפירות בו חזר שלא זמן [כל

שירצה 43)כנ"ל]. זמן כל לזרעה או לנטעה לו יש שהרי
כז. בבאֿבתרא וב'תוספות' ח). הלכה (להלן להובירה או
לייבש, פירות זו בקרקע לשטוח שיכול כתבו לא, ד"ה
השדה  בעל אין ולכן להלן. רבינו מדברי נראה וכן עיי"ש.

הלוקח. מדעת אלא בה להכנס שיכול 44)יכול וכנראה
בבבאֿ ה'תוספות' שכתבו כמו ההנאות, כל ממנה להפיק
ולא  יבנה ולא הקרקע צורת ישנה שלא ובלבד שם, בתרא

ו. הלכה למעלה שכתב כמו יהרוס,

.ÁÔÈ·e ‰È˙B¯ÙÏ BÊ ‰„O ‰Bw‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«∆»∆¿≈∆»≈
LÈ - ‰È˙B¯ÙÏ ‰„O ‰Bw‰L ?B¯·ÁÓ ‰„O ¯ÎBO‰«≈»∆≈¬≈∆«∆»∆¿≈∆»≈

dÚ¯ÊÏ B‡ dÚËÏ BÏ45‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk46B‡ ¿»¿»¿»¿»»¿«∆ƒ¿∆
d¯È·B‰Ï47ÔÎ BÈ‡ ¯ÎBO‰Â ;48ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk , ¿ƒ»¿«≈≈≈¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
˙e¯ÈÎO49¯ÈkO‰Ï È‡M¯ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡Â .50Ï·‡ ; ¿ƒ¿≈«≈««¿«¿ƒ¬»

.‰wM ‰Ó Ïk ÌÈ¯Á‡Ï ‰˜Ó ‰Bw‰«∆«¿∆«¬≈ƒ»«∆»»

מעוניינים 45) היו שעברה, בשנה שזרעוה שהבעלים למרות
השנה. להובירה הבית 46)אולי בעל נעשה שהלוקח

בחשבון  ולהביא לדאוג חייב הוא ואין המכירה, לתקופת
אחריו. שיהיה חרושה 47)מה בלתי ריקה, להשאירה

- מדי יותר הקרקע תנוצל שלא כדי כן ועושים - וזרועה,
אולי  והיו הקודמת, בשנה אותה הובירו שהבעלים ואף
מדי. יותר שממה תעמוד שלא השנה, תזרע שהיא מעוניינים
קרקע  שמכר "בעל פ: מכתובות נראה הדברים ומקור
שם: ופירש"י תכסיף", שמא - כלום ולא עשה לא לפירות
הרי  וכו'". (=לחרשה) ולטייבה לזבלה הלוקח יחוש "שלא
יח). ס"ק שם הגר"א (ביאור כן לעשות לו שמותר

אין 48) שנה, ולהובירה שנה לזרעה הבעלים נוהגים שאם
לו  אין שהשוכר טז), ס"ק שם (סמ"ע, לשנות רשאי השוכר
להזהר  חייב הוא ולפיכך בעלות, ולא בלבד הנאה זכות אלא

לעתידו. גם ולדאוג החפץ ו,49)בשמירת ג, הלכות פ"ח
כרצונו. בה לעשות יכול (=השוכר) החוכר שאין ח,

שאין 50) לפי ד). הלכה שכירות מהלכות ופ"א כט. (גיטין
ואףֿעלֿפי  אישית. הנאה זכות רק החפץ, על בעלות לו
אמרו  שלא רבינו כתב ה הלכה שכירות מהלכות שבפ"ה
ולא  במטלטלין אלא להשכיר רשאי השוכר אין חכמים
כאן  רבינו כוונת כי יתכן - כסףֿמשנה) (ראה בקרקע
לגיזתה  "רחל ב: הלכה למעלה הוזכרו הם שאף למטלטלין.
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שלא  [ואפשר משנהֿלמלך). (ראה לוולדותיה" בהמה או
בשדה, נמצא השדה שבעל באופן אלא שם, רבינו כן כתב

בספינה, או בקרקע "אבל שם: כתב ÓÚ‰שכן ‰ÏÚ· È¯‰˘,
אבל  אחר)", ביד פקדוני שיהא רצוני (=אין כן אומר אין
כמו  להשכיר, רשאי השוכר אין - עמה השדה בעל אין אם

במטלטלין].

.ËC·BL ˙B¯t ¯ÎBn‰51.‰˜ - B¯·ÁÏ ˙¯ek ˙B¯Ùe «≈≈»≈«∆∆«¬≈»»
BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·c ¯ÎBÓ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆≈»»∆…»»»¿ƒ∆≈
‡l‡ ,˙¯ekÏ ‡B·iL L·„ B‡ e„ÏeiL ÌÈBÈ ¯ÎBÓ≈ƒ∆ƒ»¿¿«∆»««∆∆∆»

dL·„Ï ˙¯ek B‡ ÂÈ˙B¯ÙÏ C·BL ¯ÎBÓ ‡e‰52È¯‰L ; ≈»¿≈»«∆∆¿ƒ¿»∆¬≈
¯ÎBOk ‡e‰53‡B¯·ÁÏ ÌÈn‰ ˙n54ÏÎa ‰‰ ‡e‰L , ¿≈««««ƒ«¬≈∆∆¡∆¿»

da „BviM ‰Ó55,ÂÈ˙B¯ÙÏ ‰Ê C·BL ‰˜‰ ‰Ê Ck , «∆ƒ»»∆ƒ¿»»∆¿≈»
¯ÎBO‰ ÔÈ„k Ìlk ÔÈ„Â .ÂÈ˙B¯ÙÏ ÔÏÈ‡ ¯ÎBnL BÓk¿∆≈ƒ»¿≈»¿ƒÀ»¿ƒ«≈

˙Èa56e¯Ó‡L BÓk ,B¯·ÁÓ57ÏÎa ‰‰ ‡e‰L , «ƒ≈¬≈¿∆»«¿∆∆¡∆¿»
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba LiL ˙BÈ‰¬»∆≈¿≈…«≈»∆

(51. . שובך. פירות "הלוקח ושם: פ. בבאֿבתרא משנה
הם  ו"כוורת יונים. של קן הוא "שובך" כוורת". פירות
הדבש" בהם ויצניעו השעווה מן הדבורים שעושים הבתים
שובך  פירות שקונה ומכאן שם). המשנה בפירוש (רבינו

לעולם. בא שלא דבר זה ואין קנה, - הראב"ד 52)וכוורת
דוקא  כלומר, כך". לו שאמר "דוקא וכתב: זה, על חולק
לדבשה". ו"כוורת לפירותיו" "שובך במפורש לו אמר אם
והן  כלל, חשובות אינן עצמן וכוורת ששובך רבינו, ודעת
פירות  שאמר אע"פ ולפיכך והדבורים, היונים לגבי טפילות
שובך  מפורש: אמר כאילו זה הרי כוורת, ופירות שובך
'בית  בשם א ס"ק ריג סימן (סמ"ע לדבשה וכוורת לפירותיו

"שהרי 53)יוסף'). הביא: א סעיף ריג סימן חו"מ בשו"ע
כמוכר". "מחבירו".54)הוא צ"ל "השוכר", נוסחתנו לפי

אףֿעל55ֿ) הדגים, קנה המים שבאמת שכשם לומר, רוצה
והדבורים  היונים קנה כמוֿכן מהמים, צומחים שאינם פי
(סמ"ע  החוץ מן באים שפירותיהם אע"פ וכוורת, בשובך

א). ס"ק כתב 56)שם, ח, הלכה שלמעלה [אףֿעלֿפי
שדה, שוכר לבין לפירות שדה קונה בין הפרש שיש רבינו
הדבש  היונים, קנין לענין שהרי ביניהם, הפרש אין בעניננו
בין  הפרש אין המים, ובאמת שבכוורת שבשובך והדגים,
יכול  שדה שהקונה בזה אלא אינו ההפרש וכל לקונה, שוכר
רשאי  השוכר "אין לענין וכמוֿכן כחפצו. בה ולהנות לשנות
בזה  קפידא אין בקרקעות שהרי הפרש כאן אין להשכיר",
הרי  המים ואמת והכוורת והשובך ח) הערה למעלה (ראה
בעלם  שאין כמטלטלין ולא עמהם שבעלם כקרקע דינם

ש 57)עמהם]. וראה א, הלכה ח.למעלה הערה ם

.ÈÌÈˆÈa‰58‡Ï - C·BMa LiL ÔÓˆÚ ÔÈÁB¯Ù‡‰Â «≈ƒ¿»∆¿ƒ«¿»∆≈«»…
C·BL ÏÚa Ì˙B‡ ‰˜59eÁ¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk60¯·„Â . »»»««»»¿«∆…»¿¿»»

ÏÚ Ì‡‰ Áw˙ ‡Ï' ÌeMÓe ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙¯Êb ‰Ê∆¿≈«¬»ƒƒƒ…ƒ«»≈«
d· eÚ‚ 'ÌÈa‰61ÌÈÁB¯Ù‡ ˙B˜‰Ï ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ . «»ƒ»¿»¿ƒ»»∆¿«¿∆¿ƒ

ÁtËÓ - B¯·ÁÏ el‡ ÌÈˆÈ·e62eÁ¯ÙiL C·BM‰ ÏÚ ≈ƒ≈«¬≈¿«≈«««»∆ƒ¿¿
Ô˙B‡ ‰˜È Ck ¯Á‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚÓ e‰a‚ÈÂ ˙B‰n‡‰»ƒ»¿ƒ¿¿≈«»»∆¿««»«¿∆»

B¯·ÁÏ63ÔÈ˜a64Ú˜¯˜ Èab ÏÚ B‡ ,65¯‡La B‡ , «¬≈¿ƒ¿»««≈«¿«ƒ¿»
Ô‰a ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ¯·c66. ¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆

קמב.58) קמא: להקנות 59)חולין יכול אינו וממילא
שאינן 60)לאחרים. מפריחים, אפרוחים היו "שאם

שחיטה  מהלכות (פי"ג לשלח" חייב אינו - לאמן, צריכין
מגידֿמשנה  ועיין ב, ס"ק ריג סימן סמ"ע - ט) הלכה

לקיחת 61)וכסףֿמשנה. על איסור חכמים גזרו כלומר,
משום  עליהם, רובצת שהאם זמן כל והאפרוחים הביצים
מן  הקן, שילוח שדין רבינו דעת כי האם. את יקח שמא
שנאמר  כמו הבנים. מעל האם בלקיחת אלא אינו התורה,
האם  מן הבנים לקיחת אבל הבנים", על האם תקח "לא
ב'שיטה  הראב"ד דעת אבל התורה, מן אסורה אינה
משום  התורה, מן אסור זה שאף קב. לבבאֿמציעא מקובצת'
תקח  "והבנים ואחרֿכך האם", את תשלח "שלח שנאמר

שם. בגמרא נראה וכן בידו 62)לך". כלומר בטפחו, מכה
קמא:). חייב 63)(חולין אינו האם חוזרת אם אפילו ואז,

הפקר  של בקן אלא אינו הקן שלוח דין כי עוד, לשלחה
"כי  קב.) (בבאֿמציעא חכמים שדרשו כמו במזומן, ולא
בקן, שזכה וכיון למזומן", פרט - יקרא כי צפור, קן יקרא
שם) (רש"י ה"קן" הם שהם באפרוחים, או בביצים כלומר
ד). ס"ק שם (סמ"ע, האם בלקיחת איסור עליו אין שוב -

"אגב".65)חליפין.64) או 66)בקנין במשיכה כלומר
אלא  אינו שהשובך מפני חצר, מטעם קונה [ואינו בהגבהה.
שחצר  רבינו ודעת ט, הלכה למעלה שכתב כמו לו, כמושכר
שכתב  כמו למשכיר, אלא לשוכר קונה אינה המושכרת
ו  הלכה פ"ג למעלה וראה ה. הלכה שכירות מהלכות בפ"ו

אורֿשמח]. – כט) הערה שם (ועיין

.‡ÈÁ˜Bl‰67ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B¯·ÁÓ C·BL ˙B¯t «≈«≈»≈¬≈≈»ƒ…
‰zÚÓ Ba e„ÏeiL ˙BÏÊBb‰ Ïk68˙B‰n‡‰L ÈtÓ ,69 »«»∆ƒ»¿≈«»ƒ¿≈∆»ƒ»

˙BÁ¯Ba70ÁÈpÓ ‡l‡ ;C·BM‰ Ïk ·È¯Á‰L ‡ˆÓ , ¿ƒ¿»∆∆¡ƒ»«»∆»«ƒ«
Ô‰Ó71.C·BM‰ ·MÈÏ È„k ≈∆¿≈¿«≈«»

פ.67) בבאֿבתרא המכירה.68)משנה ואת 69)אחרי
את  ולא שובך פירות קנה הוא שהרי קנה, לא האמהות

השובך. יסוד הם והאמהות בדידות 70)השובך. מתוך
חברה. שנולדו.71)והעדר מהגוזלות

.·ÈBa eÈ‰ Ì‡ ?ÁÈpÓ ‰nÎÂ72˙B‰n‡73˙B·e74˙Úa ¿«»«ƒ«ƒ»ƒ»»¿≈
‰ÎÈ¯a ÁÈpÓ - ˙B¯t‰ ˙¯ÈÎÓ75e„ÈÏBiL ‰BL‡¯ ¿ƒ««≈«ƒ«¿ƒ»ƒ»∆ƒ

‰ÎÈ¯a‰ ÌÚ ˙B‰n‡‰ e˙eËˆiL È„k ,˙B‰n‡‰»ƒ»¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ»ƒ«¿ƒ»
‰BL‡¯‰76Ì‰nÚL ˙Ba‰ ÌÚÂ77‰nÓ ÁÈpÓe ; »ƒ»¿ƒ«»∆ƒ»∆«ƒ«ƒ«

˙BÎÈ¯a ÈzL ˙Ba‰ e„ÈÏBiM78e˙eËˆiL È„k , ∆ƒ«»¿≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
˙Ba‰79e„ÈÏB‰L ˙BÎÈ¯a‰ ÈzL ÌÚ80„ÏBp‰ ÏÎÂ ; «»ƒ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿»«»

‰BL‡¯‰ ‰ÎÈ¯a‰Â ˙Ba ÏL ˙BÎÈ¯a ÈzL ¯Á‡Ó≈««¿≈¿ƒ∆»¿«¿ƒ»»ƒ»
˙B‰n‡ ÏL81.BlL el‡ È¯‰ - ∆ƒ»¬≈≈∆

כז)72) ס"ק רכ (סימן סמ"ע ועיין שם. הרי"ף גירסת לפי
לפי  הסוגיא ופירוש האלו, הגירסאות על בפרוטרוט הדן

נקרא 73)הגירסאות. ביחד, ונקבה זכר הזוג, היינו
כו). ס"ק שם (סמ"ע זכר 74)"אמהות" - זוג, הן אף

לא  - והבנות האמהות כלומר ואותן, שם). (סמ"ע ונקבה
ולא  השובך פירות רק מכר והרי השובך, הן הן כי מכר,

שם). (סמ"ע עצמו בריכה.75)השובך נקרא זוג כל
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עתה.76) להן שנולדה בעת 77)זו שהיו אלו כלומר,
לחברה: זוגות שני האם צריכה רבינו לדעת כי המכירה,
שמשאיר  נוסף אחד ועוד המכירה, בעת שהיה האחד

רשב"ם. דעת כן ואין צריכות 78)הקונה, שהאמהות כשם
צוות  הבנות צריכות כן להן, שנולדו בריכות שתי של צוות

להן. שנולדו בריכות, שתי מוצאות 79)של הבנות אין כי
(גמרא  הן ילדיהן בחברת דוקא אלא אמותיהן, בחברת צוות

זוג 80)שם). א. זוגות: חמשה להשאיר שצריך באופן
זוג  ג. המכירה). בעת היו (ושניהם הבנות זוג ב. האמהות.
שהיו  הבנות שילדו זוגות שני דֿה. האמהות. שילדו נוסף

המכירה. הבריכות 81)בעת דין מה רבינו הזכיר ולא
אחר  האמהות (=שילדו הראשונה לבריכה שיוולדו
לבנות, שנולדו הבריכות לשתי שיוולדו והבריכות המכירה),

שם. סמ"ע ועיין המוכר, של הן או הלוקח של הן אם

.‚ÈÁ˜Bl‰82˙B¯t83‰LÏL ÏËB - B¯·ÁÓ ˙¯ek «≈«≈«∆∆≈¬≈≈¿»
ÌÈÏÈÁ84‰Ê ¯Á‡ ‰Ê85CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ;86ÏÈÁ ÏËB - ¿ƒƒ∆««∆ƒ»¿ƒ«≈»ƒ

·MÈÏ È„k ,ÏÈÁ ÁÈpÓe87.˙¯ek‰ ˙‡ «ƒ«»ƒ¿≈¿«≈∆««∆∆

בניגוד 82) בברייתא, פירושה ולפי פ. בבאֿבתרא משנה
גם  הכריעו זה וכפירוש האמוראים, של אחרים לפירושים

והרשב"ם. את 83)הרי"ף ולא הפירות את שקנה דוקא
הכוורת. קיום כדי להשאיר צריך ולכן הכוורת.

דבורים.84) של תשעה85ֿ)חבורה כל מולידים הדבורים
דבורים. של נחיל ימים הנולדים 86)עשרה הדבורים טיב

המשובחים, הראשונים שלושת את לוקח והוא ופוחת, הולך
לסירוגין. רק ואילך מיושבת,87)ומכאן תהיה שהכוורת

צוותא  לאמהות שיהיה והיינו, תחרב, ולא מאוכלסת
ולפיכך  הכוורת, את ולא פירות רק קנה שהרי בוולדותיהן,
יסוד  שהן האמהות, על הכוורת את להשאיר הוא חייב
צוותא  שיהיו דבורים, של נחילים כמה ואף הכוורת,

תברחנה. שלא לאמותיהם,

.„ÈÁ˜Bl‰88ÁÈzL ˙¯eka ÁÈpÓ - B¯·ÁÓ L·c ˙Bl «≈««¿«≈¬≈«ƒ«««∆∆¿≈
˙BlÁ89eÁ¯ÙÈ ‡lL È„k ,90Ô‰Ï eÎÏÈÂ ÌÈ¯B·c‰91. «¿≈∆…ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»∆

(שם).88) שעוה,89)משנה של חלות מייצרים הדבורים
הדבש. מיועדות 90)ובתוכן החלות כי מזון, מחוסר

דבש. בהם עושים שאין החורף בימות הדבורים למזון
ולפיכך 91) הכוורת, את ולא החלות, את רק קנה והלוקח

הכוורת. קיום כדי להשאיר הוא חייב

.ÂËÁ˜Bl‰92ı˜Ï B¯·ÁÓ ÌÈ˙ÈÊ93ÔÏÈ‡‰ ÁÈpÓ -94 «≈«≈ƒ≈¬≈»…«ƒ«»ƒ»
˙BiÙB¯‚ ÈzL ı¯‡Ï CeÓÒ95˙Ïe˙a Á˜Ï .ıˆB˜Â »»»∆¿≈¿ƒ¿≈»«¿«

‰Ó˜L96ÏL ÔcÒ .ıˆB˜Â ÌÈÁÙË ‰LÏL dÈa‚Ó - ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿»ƒ¿≈«»∆
‰Ó˜L97ÌÈÁÙË ÈL -98ÁÙË - ˙BÏÈ‡ ¯‡L·e . ƒ¿»¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ»∆«

˜˜t‰ ÔÓ - ÌÈÙ‚·e ÌÈ˜a .ıˆB˜Â99.‰ÏÚÓÏe ¿≈¿»ƒƒ¿»ƒƒ«¿»¿«¿»
L¯LÓe ¯ÙBÁ - ÌÈÊ¯‡Â ÌÈÏ˜„a100BÚÊb ÔÈ‡L ÈÙÏ , ƒ¿»ƒ«¬»ƒ≈¿»≈¿ƒ∆≈ƒ¿

ÛÈÏÁÓ101. «¬ƒ

שם.92) אותו,93)משנה, לקוץ אלא מכרו לא כלומר,
שלו  מהגזע להשאיר חייב ולפיכך לגמרי, לכלותו לא אבל
שבכל  אלא אותו, שיקוץ אחרי שוב לצמוח שיוכל בכדי

טבעו. לפי הכל אחרת, מדה יש ואילן בדפוס 94)אילן

(חושןֿמשפט  בשולחןֿערוך זה וכעין האילן", "מן רומי:
יד). סעיף רט, (כסף95ֿ)סימן אגרופים שני כלומר,

"ושתי  שם: המשנה בפירוש רבינו כתב וכן משנה).
עם  יחד עירבם ולא הארץ". על טפחים שני שיעור גרופיות,
מפני  - טפחים שני השיעור בו שאף שקמה של סדן
ועיין  (כסףֿמשנה, לבתולה סדן בין הבדל יש שבשקמה

היא 96)מגידֿמשנה). השקמה" "ובתולת פ: שם גמרא
לשיור  היא זקוקה ולכן מעולם, אותה קצצו שלא שקמה
שמגדל  עץ הוא "שקמה" מחדש. לצמוח שתוכל בכדי גדול,

מדבריות. אחת 97)תאנים פעם קצצוה שכבר שקמה
השקמה". "סדן נקראת - גדלה ששכבר 98)ושוב כיון

טפחים. שני בשיור לה די - פעם הקשר 99)נקצצה
ומלמטה  עצמו, הקשר ואת התחתון, הקשר היינו שבאילן,
מב). ס"ק רטז, סימן (סמ"ע למוכר להשאיר יש ממנו

השרשים.100) עם אותו אותו 101)קוצץ שקצצו אחרי
יותר, יצמח לא לשרשים, סמוך ישאירו אם אף מראשו,
מחדש. יצמח לא כך בין שהרי בו, להשאיר תועלת אין ולכן
כאלה  וישנם בזה, שווים הארזים כל שאין העלו שם בגמרא
ויש  אילנות, כשאר דינם שאלו מאליו ומובן מחליף, שגזעם

ויצמיחו. שיחזרו כדי בהם להשאיר

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
עם 1) דינו מה אילנות או אילן הקונה משפטי נתבארו

קרקע  מכר אם וכן אילנות ומשייר קרקע המוכר וכן המוכר,
לומר  רוצה זה אחר והנמשך לו לכתוב צריך כיצד ואילנות
הפרק  ונסתיים דבר, זה אי כמשייר אם הכתיבה מאיכות אם
פגם  מפני המוכר וחוזר ללוקח שנמכר דבר בביאור

משפחה.

.‡¯ÎBn‰2‰LÏL3e‰„O CB˙a ˙BÏÈ‡4eÈ‰ elÙ‡Â , «≈¿»ƒ»¿»≈«¬ƒ»
˙BÚÈË LÏL5˙BpË˜6ÔÏÈ‡ Èc· ‰LÏL B‡7È¯‰ - »¿ƒ¿«¿»«≈ƒ»¬≈

LÈ8Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ Á˜BlÏ9elÙ‡Â .10eL·È11 ≈«≈««¿«»»»∆«¬ƒ»¿
eˆˆ˜ B‡ ˙BÏÈ‡‰12BÏ LÈ -13,Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ »ƒ»ƒ¿¿≈«¿«»»»∆

‰˜Â14˙BÏÈ‡‰ Ïk15Ì‰ÈÈaL16. ¿»»»»ƒ»∆≈≈∆

פא.2) בבאֿבתרא כחצובה,3)משנה עומדים כשהם 
חשוב. גוש מהווים הם ג, הלכה שדה 4)כדלהלן בתוך

למוכר. מהלכות 5)שיש (פ"ג רבינו כתב שמיטה, [לענין
כל  הקטן האילן זה נטיעה, היא זו "אי ו): הלכה שמיטה

נטיעה"]. לו שקוראין סתם,6)זמן "אילנות" שנינו שהרי
נראה  [וכן (מגידֿמשנה). במשמע קטנים ובין גדולים ובין
אילן, בדי שלשה לו "מכר פג.) (שם ירמיה רב ששאל ממה
שאילו  כנטיעות, צעירים, בדים שכוונתו כרחנו ועל מהו"
פב.) (שם למעלה כמפורש קרקע, לו יש זקנים בבדים
האילן  ענפי יתכסו (=שמא שרטון ארעא מסקא "דילמא
(וראה  ארעא" לי ואית לי, זבינת תלתא לי ואמרית בעפר)
בתוספתא  מבואר וכן יג). ס"ק רטז סימן הגר"א ביאור
שלשה, "קנה :(403 עמ' צוקמ. הוצאת (פ"ד, בבאֿבתרא
לבית  עשרה ממטע מזה זה רחוקים יהיו וכמה - קרקע קנה
ממטע  אילנות שלשה "הקדיש עב. ובבבאֿבתרא סאה".
עשר  ממטע שהן קטנות נטיעות (כלומר, סאה לבית עשרה
לבית  שלשה ממטע הם גדולים אילנות ואילו סאה, לבית
ד"ה  יד. בערכין ה'תוספות' כתבו וכן שם. רשב"ם סאה,
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שביניהם". האילנות ואת הקרקע את הקדיש הרי - הקדיש)

מכירה. ולענין הקדש לענין אילנות כדין נטיעות שדין הרי
הל  וחרמין ערכין מהלכות פ"ד רמב"ם לפי ועיין יז, כה

בלחםֿמשנה]. שם המגיה פג.)7)נוסחת (שם בגמרא
ופירש  מהו" אילן, בדי שלשה לו מכר ירמיה, רב "בעי
מרוחקים  בדים שלשה לו שיש אחד אילן לו שמכר רשב"ם
הקרקע  והעלה ג), הלכה להלן (ראה אמות ארבע מזה זה
נפרדים. אילנות שלשה הם כאילו הבדים ונראים שירטון
- האילן מגוף יונקים שהם כיון הוא: שבדבר הספק וצד
- בקרקע מושרש מהם אחד שכל כיון או אחד, אילן הם
מסקנת  בביאור הראשונים ונחלקו אילנות. שלשה הם
בן  ר"י ולדעת אילנות, שלשה הם רשב"ם לדעת הגמרא:
כדעת  רבינו ודעת (מגידֿמשנה) אחד אילן הם מיגש
נוסחא  כנראה, היתה, המגידֿמשנה בעל [ולפני רשב"ם.

בדי "שלשה רבינו: בדברי בכ"י ‡ÂÏÈ˙אחרת אמנם וכ"ה "
כן  ואם אילנות, משלשה בדים שלשה למוכר והכוונה תימן,
"שלשה  מפורש שם (שהרי בגמרא ירמיה רב בעיית זו אין

המגידֿמשנה ‡ÔÏÈבדי והכריע שם), ברשב"ם וראה "
הנוסחא  שע"פ לפי אילן", בדי "שלשה שלפנינו כנוסחא
וראה  הגמרא, בעיית את רבינו השמיט למה צריךֿעיון הנ"ל

עו]. והערה ו הלכה אילנות 8)להלן שלשה של שגוש
ולפיכך  טז), ס"ק רטז, סימן (סמ"ע אילן שדה נקרא
קנה  - הקרקע את שיקנה במפורש התנה שלא אףֿעלֿפי
מסביבם, השדה כל היינו להם, הראוי הקרקע כל כי אותה,

שלהם. המחיה לשטח מסביב 9)נחשב השטח כל
ב. הלכה להלן וראה בהם, הטיפול לשם הדרוש לאילנות,

הלוקח.10) של היא שהקרקע מזה, משנה 11)כתוצאה
פא.). פג.).12)(שם (שם לטעת 13)ברייתא ויכול

במקומם. פג.).14)אחרים (שם הרשב"ם 15)ברייתא
ה'טור' הביא וכן "קטנים", מוסיף: האילנות) ואת ד"ה (שם,
זה  שאין פשוט, הוא שהדבר יוסף' ה'בית וכתב רטז). (סימן
האילנות  שלושת אגב בטלים יהיו גדולים שאילנות הגיוני

ואחד 16)שקנה. אחד כל בין כשיש שהמדובר [נראה
(ראה  אמה עשרה שש של רווח - שקנה האילנות משלושת
עושים  אינם שביניהם, אלו, שאילנות באופן ג) הלכה להלן
רווח  אלא האילנות שלושת בין אין אם אבל רצופים, אותם
עלֿידי  רצופים נעשים הם - אמות ארבע של מצומצם
אמות  מארבע פחות לזה זה ומקורבים שביניהם, האילנות
עב. ב"ב 'תוספות' ועיין ד. הלכה כדלהלן קרקע, לו ואין

האילנות]. ואת ד"ה

.·‰nÎÂ17Ì‰ÈzÁz ?Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯w‰ ‡È‰18 ¿«»ƒ««¿«»»»∆«¿≈∆
Ì‰ÈÈ·e19Ì‰Ï ‰ˆeÁÂ20BlÒÂ ‰¯B‡‰ ‡ÏÓk21‰ÊÂ .22 ≈≈∆¿»»∆ƒ¿…»∆¿«¿∆

BlÒÂ ‰¯B‡‰ ‡ÏÓ ‡e‰L ÌB˜n‰23„Á‡ ÔÈ‡24 «»∆¿…»∆¿«≈∆»
B¯·Á ˙ÚcÓ ‡l‡ BÚ¯ÊÏ ÏBÎÈ Ì‰ÈMÓ25. ƒ¿≈∆»¿»¿∆»ƒ««¬≈

זה.17) בלשון (פב.) בגמרא האילנות 18)בעיא תחת
אבא  בר חייא רבי של ומימרא (שם) ברייתא האילנות. וגופי

אלעזר. רבי כהתקפת ושלא יוחנן, רבי השטח 19)בשם
(רשב"ם). זה אילן לגופי זה אילן גופי בין המגולה

ולחוץ 20) נופותיהן שכלים ממקום האילנות, סביב
והסל 21)(רשב"ם). הפירות מלקט לעמידת הדרוש שטח

פ"א  בשביעית שירליאו ר"ש - אמות שתי [ושיעורו בידו.
מלקט  - "בוצר" התאנים. מלקט הוא "אורה" מ"ב].
- ו"מוסק" בתמרים - "גודר" בתבואה, - "קוצר" הענבים.
וסלו). אורה כמלוא ד"ה שם (רשב"ם, בזיתים

יוסף.22) כרב ולא והנמקתו, אביי וכמסקנת שם, ברייתא
של 23) כולו - האילנות ובין האילנות שתחת השטח אבל

ומגידֿמשנה). (רשב"ם זורעם והוא בעל 24)הלוקח
עלֿידי השדה  ורטוב רך נעשה שהעפר לפי זורע, אינו

פירות  שם יפלו ואם הגשמים, ומי הזריעה החרישה,
לשם  ללוקח משועבד השטח והרי ויפסדו, יטנפו - האילנות
שלו, המקום אין שהרי זורע, אינו והלוקח הפירות. לקיטת
לשם  בו להשתמש זכות רק קיבל והוא עליו, בעלות לו ואין

הפירות. ורשותו.25)לקיטת בהסכמתו

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na26eÈ‰Lk27˙BÏÈ‡‰ ‰LÏL «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»ƒ»
ÔÈ„ÓBÚ28ÈËetËt ‰LÏL BÓk29‰¯Èk30LÔÈ˙ÙBM31 ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ

Ô‰ È¯‰L ,‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ32‰Ê „‚k ‰Ê ÌÈL33 ¬≈∆∆«¿≈»∆¬≈≈¿«ƒ∆¿∆∆∆
Ô‰Ó ˜Á¯Óe Ô‰ÈÈa ÔeÎÓ ÈLÈÏM‰Â34‡e‰Â .35eÈ‰iL ¿«¿ƒƒ¿À»≈≈∆¿À»≈∆¿∆ƒ¿

˙Bn‡ Úa¯‡Ó ÔÏÈ‡Â ÔÏÈ‡ Ïk ÔÈa36LL „ÚÂ ≈»ƒ»¿ƒ»≈«¿««¿«≈
‰¯OÚ37. ∆¿≈

קרקע.26) כרבי 27)שקנה הרי"ף גירסת ולפי - כשמואל
הרי"ף. הכריע וכן פג:), (בבאֿבתרא כרב ולא - יוחנן

לזה.28) זה שלש 30)רגלי.29)ביחס בעלת שהיא
המובאת  "חצובא", למילה: רבינו של פירושו זה רגלים.

שם. להלכה 32)מעמידים.31)בגמרא טעם נתינת זה
עומדים  שהם מכיון כלומר, כג.), ס"ק רטז סי' (סמ"ע, זו
האילנות, בין המחרישה את להעביר אפשרות אין זו, בצורה
אותה  מכר הסתם ומן לזריעה, ראויה הקרקע אין ולפיכך
כלֿשכן  ד"ה שם רשב"ם (ועיין האילנות אגב ללוקח

שם). וסמ"ע אחת.33)כחצובא, כנגד 34)בשורה היינו
הציור: וזהו שביניהן, הפנוי והכרעת 35)המקום ברייתא

פג.). (שם רבא של הדרושה 36)הלכה מדתֿהשטח שזו
ד"ה  פב: (רשב"ם האילנות לטובת המחרישה להעביר
(סמ"ע, ליניקתם הדרוש השטח שזהו או אמות), מארבע
הרי  אמות, ארבע ביניהם אין ואם כד), ס"ק רטז, סימן
יהא  וכמה ד"ה שם (רשב"ם להעקר עומדים האילנות כאילו

שם). וסמ"ע שמוכח 37)ביניהם, כמו בכלל, עשרה ושש
ה'תוספות' דעת היא וכן (מגידֿמשנה). הבאה מההלכה
ט"ז, ועד ד"ה פב: (שם הרשב"ם ולדעת כמה), ד"ה (שם,

בכלל. עד ולא עד אמות). עשרה שש ד"ה ופג.

.„ÔÎÈ‰Óe38¯wÚ‰ ÔÓ ?„„BÓ ‡e‰39·Á¯‰40ÏL ≈≈»≈ƒ»ƒ»»»»∆
eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙BÏÈ‡41˙‡f‰ ‰¯evk ÔÈ„ÓBÚ42, ƒ»¬»ƒ…»¿ƒ«»«…
˙BÁt ÌÈ·¯˜Ó eÈ‰L B‡43ÔÈ˜Á¯Ó B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ∆»¿…»ƒ»≈«¿««¿À»ƒ

¯˙BÈ44‰¯OÚ LMÓ45¯Á‡ ‰Ê ÔÁ˜lL B‡ ,‰n‡ ≈ƒ≈∆¿≈«»∆¿»»∆««
‰Ê46B‡ ,47ÏÚ „Á‡Â e‰„O CB˙a ÌÈL BÏ ¯ÎnL ∆∆»«¿«ƒ¿»≈¿∆»«

¯ˆn‰48ÏL CB˙a „Á‡Â BlL CB˙a ÌÈL B‡ , «∆∆¿«ƒ¿∆¿∆»¿∆
B¯·Á49¯Ba ˜ÈÒÙ‰L B‡ ,50ÌÈn‰ ˙n‡ B‡51B‡ ¬≈∆ƒ¿ƒ««««ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯52‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈÈa53Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡54. ¿»«ƒ≈≈∆¬≈∆≈«¿«
‰˜ ‡Ï CÎÈÙÏ55Ì‡Â ;Ì‰ÈÈaL ˙BÏÈ‡‰56L·È ¿ƒ»…»»»ƒ»∆≈≈∆¿ƒ»«

ıˆ˜ B‡ ÔÏÈ‡‰57BÏ CÏÈ -58. »ƒ»ƒ¿«≈≈
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פג.).38) (שם בגמרא ירמיה רב יציאת 39)בעיית "מקום
(טור). הארץ" מן את 40)האילן פתרו (שם) בגמרא

כלאים  לענין שמודדים ושם בכלאים, ממשנה הבעיא
הרכובה  ד"ה (שם ה'תוספות' ופירשו השני", מ"העיקר
שמודדים  כלומר, "העיקר", מהמילה היא שהראייה בגפן)
ולא  רחב, שהוא לקרקע, הסמוך המקום מן היינו העיקר, מן

(כסףֿמשנה). קצר שהוא הגזע פג.41)מגובה שם
הזריעה 42) שמאפשר מה אחת, בשורה עומדים שהם אלא

הקרקע  על ויתר שהמוכר הסתם מן להניח ואין ביניהם,
האילנות. לוקח למעלה 43)לטובת וראה שם. ברייתא

לה. אמה 44)הערה עשרה שש אלא אין שאם מכאן
לו. הערה למעלה וראה קרקע, קנה - אין 45)בדיוק שאז

ביניהם. שקנה 46)צירוף בשעה שהרי פג. שם ברייתא
הקרקע  את יקנה וכי קרקע, קנה לא הראשונים השנים את

יחידי? אילן רק קונה שהוא "רשות 47)עכשיו, ועד מכאן
ונשארו  נפתרו שלא (שם) בגמרא בעיות - ביניהם" הרבים
תיקו  דכל "וקיימאֿלן הרי"ף: וכתב ("תיקו"), שאלה בסימן

ספק דמ  שכל היינו, לנתבע", וקולא לתובע חומרא מונא,
ביחס  ומקילים המוציא, לתובע ביחס מחמירים ממון בעניני
הלוקח  אין שלפנינו אלו בספקות ולפיכך המוחזק, לנתבע

מהמוכר. הקרקע את להוציא שכיון 48)יכול השדה, גבול
שאר  עם מצטרף אינו השדה, בתוך ולא הגבול על שהוא

הקרקע 49)האילנות. עם חבירו בשדה אילן המוכר שקנה
אינם  - בשדהו האילנות שלושת כל שאין ומכיון סביבו,

האילנות 50)מצטרפים. בין כהפסק חשוב וזה מים, מלא
הצטרפותם. צפים 51)ומונע המים וכאן תעלה, או נחל

יותר. עוד בולט וההפסק רשות 52)למעלה, שיש דרך
שש  רחבה הרבים רשות שסתם ואע"פ בו. לעבור  לרבים
הרבים, רשות היותה מצד אלא מפסיקה אינה - אמה עשרה
אינו  אמה, עשרה שש ורחב הרבים רשות שאינו שטח אבל
אבל  מג. והערה לו הערה למעלה ראה רבינו, לדעת מפסיק
פחות  שהיא הרבים ברשות פירשו שם וה'תוספות' הרשב"ם

אמה. בעיא:53)מששֿעשרה עוד כאן הוסיפו בגמרא
הרבה  של גדול גוש היינו דקלים, רכב - דדיקלא" "ריכבא
רבינו  והשמיטוה הפסק? חשוב זה אם ביחד, דקלים
בבבאֿבתרא  הגמרא שלפי סוברים שהם [ונראה והרי"ף.
שודא  בו דנים דקלים, רכב עליו ויש המובלע שמצר סב:

שהרי דדיינא כאן, גם כן לדון יש - טו) הלכה למעלה (ראה
לביתֿדין  מסור והדבר האילנות, בתוך מובלע הדקלים רכב

הפסק]. אינו כן ואם הלוקח, אותו שקנה וכאן 54)לדון
בחזקת  שקרקע לפי ממון, ספק בכל כמו תפיסה מועילה לא

(מגידֿמשנה). עומדת הוא 55)בעליה האילנות את שהרי
עצמה, הקרקע קנה לא וכאן הקרקע, מן כחלק רק קונה

בברייתא. (פג.) שם ומדובר 56)וראה השורש, עד היינו,
- מחליף שגזעו במין אבל מחליף, גזעו שאין אילן במין
חדש  אילן זה אין עצמו, הגזע מאותו מחדש וצומח כשחוזר
בשם  ז סעיף רטז, בסימן (רמ"א הקודם לאילן ונחשב

ביבש,57)ה'טור'). כמו השורש עד ונקצץ שהזקין היינו
את  המוכר בפרק (הרא"ש מחליף גזעו בשאין כאן וגם

יונה). רבינו בשם אפילו 58)הספינה קנה לא שהלוקח
באותו  חדשים אילנות לטעת יכול ואינו האילנות, מקום את

המקום.

.‰Ú˜¯˜ BÏ LÈÂ ˙BÏÈ‡ ‰LÏL ‰BwL ÈÓ Ïk59, »ƒ∆∆¿»ƒ»¿≈«¿«
Ì‡60eÏÈc‚‰61¯ËÁ e‡ÈˆB‰Â62ı˜È -‡lL È„k , ƒƒ¿ƒ¿ƒ…∆»…¿≈∆…

‰„O‰ ÏÚa ÏÚ C¯c‰ ËÚÓÈ63ÔÈ‚È¯O‰ ÏÎÂ .64 ¿«≈«∆∆««««»∆¿»«»ƒƒ
ÌÈ¯ÈÓ‡‰Â65ÌÈL¯M‰ ÔÓ elÙ‡Â ,Ì‰Ó ÌÈ‡ˆBi‰66- ¿»¬ƒƒ«¿ƒ≈∆«¬ƒƒ«»»ƒ

Ú˜¯˜ BÏ LÈ È¯‰L ,˙BÏÈ‡‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰67. ¬≈≈∆««»ƒ»∆¬≈≈«¿«

קרקע.59) גם לו שיש באופן אותם שם 60)שקנה משנה,
הגזע,62)התפשטו.61)פא. מן היוצא ענף [הוא

חטר "ויצא א): יא, (ישעיה הכתוב וראה ÚÊ‚Óמלשון ישי".
את 63)להלן]. גם קנה האילנות שבעל [שאףֿעלֿפי

רבינו  סובר - א) הלכה (למעלה לאילנות שמחוץ הקרקע
שבעל  שתחתיהם, בקרקע אבל בה, דרך השדה לבעל שיש
לבעל  שאין ודאי כא), הערה (למעלה לזרעה יכול האילנות
חוטר  והוציאו האילנות שהגדילו ועכשיו בה. דרך השדה
הוא  שתחתיהם השטח ששיעור הלוקח יטען מגזעם,
ימעט  ובזה לזריעה שטחו גבול את וירחיב שבגזע מהחוטר
בפירוש  רבינו, בלשון לפרש יש וכן השדה. לבעל הדרך
- המוכר לו שיאמר לפי ישפה, "הגדילו שכתב: המשנה
קרקע". שאר וממלאים שמתפשטים הענפים תניח למה

כו]. ס"ק רטז סימן ובסמ"ע בכסףֿמשנה ענפים 64)וראה
גפן. עצי האילנות.65)של שבראש שהם 66)ענפים

ז. הלכה להלן וראה הקרקע. הענפים 67)תחת אף ולפיכך
אילנות, שני בקונה משא"כ שלו, הם הקרקע מן שיוצאים
השורש, מן שיוצאים ענפים לו אין ולפיכך קרקע, לו שאין

ז). הלכה (להלן האדמה מן למעלה שיוצא מה רק אלא

.Â‰Bw‰68BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ‰„O CB˙a ˙BÏÈ‡ ÈL «∆¿≈ƒ»¿¿≈¬≈≈
Ú˜¯˜69CÎÈÙÏ .70˙Ó Ì‡ ,71ıˆ˜ B‡ ÔÏÈ‡‰72ÔÈ‡ - «¿«¿ƒ»ƒ≈»ƒ»ƒ¿«≈

ÌeÏk BÏ73ÌÈ‚È¯O e‡ÈˆB‰Â ˙BÏÈ‡ ÈL eÏÈc‚‰ . ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ»ƒƒ
ÌÈ¯ÈÓ‡Â74ı˜È -75ı¯‡· eÁÓˆÈ ‡nL ;76¯Ó‡ÈÂ , «¬ƒƒ»…∆»ƒ¿¿»»∆¿…«

˙BÏÈ‡ ‰LÏL :¯ÎBnÏ77.Ú˜¯˜ ÈÏ LÈÂ ÈÏ z¯ÎÓ «≈¿»ƒ»»«¿»ƒ¿≈ƒ«¿«

פא.68) בבאֿבתרא לו 69)משנה יש אבל גמור. קנין
כמלוא  להם, וחוצה וביניהם (שתחתיהם בקרקע זכות
סימן  (הרמ"א הפירות את וללקוט שם לעמוד וסלו) האורה

ט). סעיף פג.).70)רטז, (שם הברייתא לשון 71)כלשון
והיינו  האילן". "יבש בברייתא: וכן יבש. ופירושה: המשנה,
נחשב  אלא חדש, אילן זה אין אחרת כי מחליף, גזעו שאין

נה). הערה למעלה (ראה הגזע מן שם.72)עולה ברייתא
שתחת 73) המקום אף שהרי במקומו, אחר אילן לטעת

הלוקח. של אינן ושייכים 74)האילנות הגזע מן העולים
ז. הלכה כדלהלן האילנות, נחמן 75)לבעל רב מסקנת

לא  "הגדילו פא.) (שם במשנה שאמרו ומה פב.), (שם
אותם  לקוץ הוא חייב אבל לוקח, של שהם היינו ישפה",
בשם  ומגידֿמשנה שם (רשב"ם להלן המבואר הטעם מפני

מיגש). בן בעפר 76)ר"י יתכסו בארץ,כלומר, ויצמחו ,
כשיעור  האילן ובין בינם רב מרחק יתהווה רב זמן ובעבור
שקנה  הלוקח ויטעון חדש, כאילן ויראו ויותר, אמות ארבע

אילנות. שלשה להסיר 77)לכתחילה שאפשר ואףֿעלֿפי
- האילן ובין הענף בין המשך קיים כי ולראות העפר, את
שכתב  כמו קרקע, ללוקח לו יש המכירה, בשעת כן היה אם
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וכפירוש  אילן", בדי "שלשה א): (הלכה למעלה רבינו
כאן. מגידֿמשנה וראה ו. הערה שם עיין שם, רשב"ם

.ÊÌÈˆÚ‰ Ïk78:Ô‰Ó ˙BÏÈ‡‰ ÈL ÏÚa ıˆBwL »»≈ƒ∆≈««¿≈»ƒ»≈∆
‰nÁ‰ Èt ‰‡B¯‰ ‡e‰Â ,ÌÈÚÊb‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰79È¯‰ - »∆ƒ«¿»ƒ¿»∆¿≈««»¬≈

˙BÏÈ‡‰ ÏÚa ÏL ‡e‰80,ÌÈL¯M‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰Â ; ∆««»ƒ»¿»∆ƒ«»»ƒ
‰nÁ‰ Èt ‰‡B¯ BÈ‡L ‡e‰Â81ÏÚa ÏL ‡e‰ È¯‰ - ¿∆≈∆¿≈««»¬≈∆««

‰„O‰82ÌÈÏ˜„·e .83Ï˜c‰ ÏÚ·Ï ÔÈ‡ -84ÔÓ «»∆ƒ¿»ƒ≈¿«««∆∆ƒ
‰ÏBÚ‰85ÚÊ‚ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk86. »∆¿¿ƒ∆≈∆«

פב.78) שם בגמרא, ופירושה פא. שם והיינו 79)משנה,
פב. (רשב"ם לקרקע מתחת שממנו מה מלבד האילן, כל

החמה). פני שרואה כל שלו,80)ד"ה הם האילנות שהרי
מהם. שיוצא מה לכל שגדל 81)והואֿהדין מה כל והיינו,

לקרקע. האילן 82)מתחת מן מסתעף שהוא שאףֿעלֿפי
היא  והקרקע לקרקע, מתחת שצומח מכיון - הלוקח, של
(וראה  למוכר הם הקרקע מן היוצאים הענפים אף למוכר,

לד). ס"ק שם לחבירו 83)סמ"ע מכר אם תמרים. עצי
ו. בהלכה כנ"ל קרקע, קנה שלא דקלים שני או אחד דקל

פפא.84) רב של פירושו וכפי פב.) (שם נחמן רב מימרת
הדקל.85) מן העולים הענפים הגזע 86)מן שאין היינו,

מהשרשים, יוצאים הם אלא ענפים מוציא הדקל עץ של
(מגידֿמשנה). למעלה כמבואר האילן, לבעל אינם ואלו

.Á¯ÎBn‰87¯iLÂ Ú˜¯˜88˙BÏÈ‡89BÏ LÈ È¯‰ - «≈«¿«¿ƒ≈ƒ»¬≈≈
Ú˜¯w‰ ÈˆÁ90dlk91‡L ;el92È¯‰ ,Ú˜¯wa ¯iL ‡Ï ¬ƒ««¿«À»∆ƒ…ƒ≈««¿«¬≈

¯ÓB‡93'EÏÈ‡ ¯˜Ú' Á˜Bl‰ BÏ94ÈL ¯iL Ì‡ ÔÎÂ . ≈«≈«¬…ƒ»¿¿≈ƒƒ≈¿≈
BÏ LÈ - „·Ïa ˙BÏÈ‡‰95Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜96; »ƒ»ƒ¿«≈«¿«»»»∆

el‡L97¯˜Ú' BÏ ¯ÓB‡ Á˜Bl‰ ‰È‰ ,Ú˜¯w‰ ¯iL ‡Ï ∆ƒ…ƒ≈««¿«»»«≈«≈¬…
'CÏÂ EÏÈ‡98. ƒ»¿»≈

לז.87) בתרא אילנות,89)לעצמו.88)בבא שלשה
הפחות. קרקע"90)לכל לו "יש סתם: נאמר שם בגמרא

מהדין  זה דבר למד שרבינו כנראה אך הכמות, הוגדרה ולא
ההלכה  בסוף מביאו שרבינו זה והוא לפניו, בגמרא המובא
אחד  טעם שהרי לאחר), ואילנות לאחד קרקע (=מכר הבאה
זה  בגמרא מובאים והם (מגידֿמשנה) האלו הדינים לשני
הגר"א, (ביאור להם אחד שתוכן להורות הסתם ומן זה, ליד
חצי  היינו רבינו, שכתב הקרקע וחצי כו). ס"ק רטז סימן
והמדובר  מיגש, בן ר"י שכתב כמו לאילנות, הצריך הקרקע
(אבןֿהאזל). הקרקע לכל זקוקים כשהאילנות הוא

כנ"ל.91) לאילנות הראויה הקרקע מכל והוא 92)היינו,
זו. להלכה בגמרא שנתן לו 93)הטעם שיאמר להניח ויש

שם), (גמרא האדמה את מקלקלים שהאילנות מכיון כן,
מ  שהם או השרשים, (רשב"ם עלֿידי המחרישה את עכבים

מכחשי). דקא ד"ה טוען 94)שם עודנו כשהאילן אפילו
כל  כן לו לומר יכול אינו אילנות שני המוכר שרק פירות.
לו  שהזכיר לפי ו), הלכה למעלה (ראה חי שהאילן זמן
בשיורו  הזכיר לא כאן אבל "עצים", ולא "אילנות" במכירתו
הקרקע  לכל כוונתו כששייר, כן ואם (רמב"ן). "אילנות"
ללוקח. הקרקע מכר שהרי איֿאפשר וזה לאילנות, השייך
חצי  נוטל וזה חצי נוטל זה בקרקע: חולקים ולפיכך

הונא.95)(אבןֿהאזל). רב של מימרא עא. בבאֿבתרא

הקרקע 96) לו יש אילנות שלשה לו בשייר רק לא [כלומר,
גם  יש הקרקע, את ללוקח שמכר שכיון (אלא להם הראוי
שאע"פ  אילנות, בשני גם אלא כנ"ל), ויחלוקו, - ללוקח
(למעלה  האילנות מתו אם קרקע, ללוקח אין מכר שאם
שגם  מאחר אבל להם, הראוי קרקע לו יש בשייר, - ו) הלכה
גם  חולקים הם - הקרקע, לו מכר שהרי קרקע, יש ללוקח

חצי]. נוטל וזה חצי, נוטל זה למעלה: כמו גמרא 97)כאן
כנ"ל 98)שם. פירות, נושאים עודם כשהאילנות אפילו

צג. הערה

.Ë¯ÎBn‰99˙BÏÈ‡‰ ˙‡100LÈ - Ú˜¯w‰ ˙‡ ¯iLÂ «≈∆»ƒ»¿ƒ≈∆««¿«≈
e¯‡aL BÓk ,Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ ˙BÏÈ‡‰ ÏÚ·Ï101. ¿««»ƒ»«¿«»»»∆¿∆≈«¿

¯ÎÓ102,¯Á‡Ï ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â „Á‡Ï Ú˜¯w‰ ˙‡ »«∆««¿«¿∆»¿∆»ƒ»¿«≈
‰˜ ‰Ê - Ú˜¯wa ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â ˙BÏÈ‡a ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ∆»ƒ»¿∆¡ƒ∆««¿«∆»»

Ú˜¯w‰ ÈˆÁ ÌÚ ˙BÏÈ‡‰103Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰L ‰ÊÂ , »ƒ»ƒ¬ƒ««¿«¿∆∆∆¡ƒ««¿«
.„·Ïa Ú˜¯w‰ ÈˆÁ ‰»̃»¬ƒ««¿«ƒ¿«

כרבי 99) והלכה ורבנן, עקיבא רבי מחלוקת לז: בבאֿבתרא
אילנות.100)עקיבא. ב.101)שלשה הלכה למעלה

שדה  מתוך אילנות שלשה המוכר רק שלא בזה, והשמיענו
גם  לו מכר ודאי אילנות, לו גם שהשאיר שכיון אילנות,
נחלקו  לא (ובזה ללוקח דאג כן לעצמו שדאג שכשם קרקע,
שלשה  אלא לו היו לא אם אפילו אלא וחכמים), ר"ע
הקרקע, את רק לעצמו והשאיר ללוקח ומכרם אילנות,
נחלקו  (ובזה אילנות עבור שיור כאן אין שלעצמו באופן
לפי  לאילנות הראוי קרקע ללוקח לו יש - וחכמים) ר"ע
שם  ב"ב 'תוספות' ועיין (אורֿשמח, עקיבא כרבי שהלכה

מכר). פפא.102)ד"ה כרב לז. מדובר 103)שם כאן אף
שכתב  [ומה פט. בהערה כנ"ל לאילנות צריך הקרקע כשכל
"החזיק  שאם יז, הלכה ונטען טוען מהלכות בפי"ב רבינו
- באילנות שהחזיק זה בקרקע, החזיק ואחד באילנות, אחד
וסלו  האורה כמלוא והוא לו שצריכין וקרקע האילנות לו יש
שאר  לו יש בקרקע שהחזיק וזה ואילן, אילן לכל חוצה
לאילנות, צריך הקרקע כל כשאין מדובר שם - הקרקע"
שיש  ולפי כלום. הקרקע בשאר האילנות לבעל אין ולפיכך
המחזיק  קנה לא האילנות, שלצורך מזה חוץ קרקע שם
ועיין  מזה. שחוץ במה אלא לאילנות, שצריך בשטח בקרקע

שם]. ובלחםֿמשנה כאן, במגידֿמשנה

.ÈÔÈÁ‡‰104Òc¯t ÏË „Á‡ ,e˜ÏÁL105ÏË „Á‡Â »«ƒ∆»¿∆»»««¿≈¿∆»»«
Ô·Ï ‰„O106˙Bn‡ Úa¯‡ Òc¯t‰ ÏÚ·Ï LÈ -107CB˙a ¿≈»»≈¿««««¿≈«¿««¿

ÏÚL ;Òc¯t ÏL ˙BÏÈ‡‰ ÛBÒÏ ˙BÎeÓÒ Ô·Ï ‰„O¿≈»»¿¿»ƒ»∆«¿≈∆«
e˜ÏÁ Ôk ˙Ó108ÈtÓ ,‰Ê ¯·c L¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿»≈»¿¿≈»ƒ¿»≈»»∆ƒ¿≈

.Úe„È ¯·„ ‡e‰L∆»»»

ז.104) בבבאֿבתרא של 105)ברייתא הוא פרדס סתם
שם  ובברייתא קנה). והערה יד הלכה להלן (ראה רימונים

פרדס". "שדה וברי"ף: כרם". "שדה שדה 106)הנוסחא
ד"ה 107)תבואה. שם (רש"י הכרם לעבודת הדרוש שטח

אמות). מראש 108)ארבע זה על הותנה שלא אף ולפיכך,
הותנה. כאילו -

.‡È¯ÎBn‰109ÌÈÏ˜c da eÈ‰Â ,B¯·ÁÏ ‰„O110, «≈»∆«¬≈¿»»¿»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



dxiknקע zekld - oipw xtq - 'aÎxc` 'f iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ıeÁ' BÏ ¯Ó‡Â111·BË Ï˜c Ì‡ :'ÈBÏt Ï˜cÓ112 ¿»«ƒ∆∆¿ƒƒ∆∆
ÁaLÓe113¯iML ‡e‰ Bc·Ï Ï˜c‰ B˙B‡ - ‡e‰114, ¿À»«∆∆¿«∆ƒ≈

Á˜BlÏ ¯‡M‰Â115Ú¯ Ï˜c Ì‡Â ;116‡Ï - ¯iML ‡e‰ ¿«¿»«≈«¿ƒ∆∆«∆ƒ≈…
‰˜117ÌÈÏ˜c‰ ÔÓ118ÌeÏk119. »»ƒ«¿»ƒ¿

סט:109) ורעים.110)בבאֿבתרא שאם 111)טובים
הדקלים  כל על השדה קונה הלוקח היה "חוץ", לו אמר לא
ב. הלכה כו פרק (להלן במפורש הוזכרו שלא אף שבה,

יד). הלכה זה בפרק להלן שבכולן 112)וראה הטוב "לא
מיגש). בן ר"י בשם (מגידֿמשנה הטובים" מן אלא

המשובחים.113) מן אלא שם), כהרשב"ם (ודלא בינוני ולא
לשייר 114) נתכוין שלא מסתבר ומשובח, טוב שהוא שכיון

בלבד. אותו בכלל,115)אלא ממנו הטובים שאף כנראה
הרשב"ם  מדברי נראה וכן בלבד. זה דקל אלא הוציא שלא

שם.116)שם. רשב"ם תמרים, קב טוען שאינו היינו,
בן  ר"י בשם (מגידֿמשנה הרעים מן אלא שבכולן רע ואינו

רק 117)מיגש). להוציא לא היתה שכוונתו אומרים שאנו
אני  הרע זה "אפילו אמר: וכאילו האילנות, כל אלא זה דקל
הרע  את לעצמו לו השאיר באמת למה שאחרת לי", משאיר

שם). (רשב"ם שרק 118)דוקא לציין שבא כנראה
קנה. - שייר שלא האלינות שאר אבל קנה, לא הדקלים

ג). סעיף (רטז הרמ"א שמביא הי"א לדעת 119)וכדעת
אבל  ממנו, הטובים את קנה לא כ"ש) ד"ה (שם הרשב"ם
אין  אז שהרי כאלו, ישנם אם ממנו, הרעים את קנה
נראה  רבינו, שהדגיש "כלום" ממילת אך הזה. ה"כלֿשכן"
וכסףֿמשנה). (מגידֿמשנה ממנו הגרועים את אף קנה שלא
היתה  כוונתו ודאי - זה מדקל ליהנות יכול שאינו שכיון
לציין  לב שם שלא אלא ביותר, הגרועים את אף להשאיר

ד). ס"ק שם (סמ"ע שברעים הרעים את במפורש

.·È¯ÎÓ120'˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ıeÁ' BÏ ¯Ó‡Â ,‰„O BÏ121: »«»∆¿»«ƒ»ƒ»
„·Ïa ÌÈÏ˜„ Ba LÈ Ì‡122Ba LÈ Ì‡Â ;ÌÈÏ˜c‰ ¯iL - ƒ≈¿»ƒƒ¿«ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ≈

˙BÏÈ‡‰ ¯‡L ÔÎÂ .ÌÈÙb‰ ¯iL - „·Ïa ÌÈÙ‚123eÈ‰ . ¿»ƒƒ¿«ƒ≈«¿»ƒ¿≈¿»»ƒ»»
ÌÈÙb‰ ‡l‡ ¯iL ‡Ï - ÌÈÏ˜„e ÌÈÙb da124˙BÏÈ‡ ; »¿»ƒ¿»ƒ…ƒ≈∆»«¿»ƒƒ»

BÏÈ‡ ‡l‡ ¯iL ‡Ï - ÌÈÙ‚e- ÌÈÏ˜„e ˙BÏÈ‡ ÔÎÂ ;˙ ¿»ƒ…ƒ≈∆»ƒ»¿≈ƒ»¿»ƒ
˙BÏÈ‡ ¯iL125¯ÎBÓ ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈÚa - ¯ÎBn‰L ;126. ƒ≈ƒ»∆«≈¿«ƒ»»≈

Ì‡Â127¯iL ÌÈÏ˜c‰128¯iL ‡Ï -129Ï˜c Ïk ‡l‡ ¿ƒ«¿»ƒƒ≈…ƒ≈∆»»∆∆
ÌÈÏBÚL dB·b130Ï·Áa BÏ131¯‡M‰Â ,132ÏL ‡e‰ È¯‰ »«∆ƒ¿∆∆¿«¿»¬≈∆

Á˜BÏ133Ì‡Â .134˙BÏÈ‡‰ ¯‡L135¯iML ‡e‰136‡Ï - ≈«¿ƒ¿»»ƒ»∆ƒ≈…
ÏÚ‰ ÔÈ‡L Ïk ‡l‡ Ì‰a ¯iL137BL·Bk138ÏÚ‰L ÏÎÂ ; ƒ≈»∆∆»…∆≈»…¿¿…∆»…

BL·Bk139Á˜BÏ ÏL ‡e‰ È¯‰ -140‰„O‰ ÏÏÎ·e ,141 ¿¬≈∆≈«ƒ¿««»∆
.·LÁ∆¿»

סטֿע.120) האילנות 121)שם כל את מכר כן, אמר לא ואם
קנט. הערה להלן ראה השדה, הוא 122)בכלל ["אילנות"

מיני  כמה בשדה כשישנם זה בביטוי ומשתמשים כולל. שם
- מינים שני אפילו או אחד מין רק יש אם אבל אילנות.
"חוץ  אמר אם ואעפי"כ ו"גפנים". "דקלים" בשמם: קוראים
עליהם, כוונתו ודאי - דקלים אלא כאן ואין האילנות" מן
שבסמוך  לגפנים הטעם והוא בשמם. הזכירם שלא אע"פ
אילנות]. בכלל הם - גפנים אלא בשדה אין שאם

וכו',123) לבד "תפוחים" או לבד "זיתים" שיש [כגון
הזכירם  שלא אע"פ זה בכלל הם האילנות" מן "חוץ ואמר:

ח]. ס"ק רטז סימן בסמ"ע וראה כנ"ל. טעם 124)בשמם,
להלן. ראה רבינו, שמבאר כמו חסר 125)הדבר [המוקף,

שם) (ב"ב בגמרא הנוסחא וכן תימן, ובכתבֿיד רומי בדפוס
בכ"י  גם חסר וקצת סופרים. בדקדוקי ועיין מינכן. כ"י לפי

הסמוכה]. בהערה להלן וראה עיי"ש. [ושייר 126)רומי
שאין  לפי מגפנים, יותר משובחים דקלים כי הגרוע. לעצמו
כתובות  (ראה בגפנים שיש כמו מרובה הוצאה בטיפולם
- לפירות שבנוגע אע"פ אילני), ד"ה שם וב'תוספות' עט.
הראב"ד  בהשגת ועיין צב.) (בבאֿקמא יותר טובים הגפנים

הגמרא 127)גידֿמשנה].ובמ  סיכום ולפי רב, של מימרא
סטֿע). מן 128)(שם "חוץ מפורש: שאמר כגון

קנהֿהמידה 130)לעצמו.129)הדקלים". הוא שזה
הדקל. של חבל 131)לגובהו שצריך גבוה, כך כל שהוא

בראשו. הנמצאים הפירות את ללקוט עליו לעלות בכדי
שסתם 132) לפי זה. משיעור הנמוכים הדקלים כל היינו,

שהרי  השיור, בכלל אינו - כן אינו ואם גבוה, הוא דקל
הדקלים". מן "חוץ דקלים 133)אמר: אלא שם אין ואם

ורמ"א  מיגש, בן ר"י בשם (מ"מ לעצמו אותם שייר נמוכים,
אלא  שם ואין "אילנות" אמר שאם כשם ה'טור'), בשם
היה  יכול לא אחרים שאין שמכיוון מיגש), (בן "דקלים"

שם). רמ"ה כתב (וכן לאלו אלא מימרא 134)להתכוון
ע.). (שם הגמרא סיכום ולפי גולה, דייני ובהם 135)של

להם  יש שהרי בחבל", לו "עולים של השיעור שייך לא
חבל. בלי עליו לעלות ואפשר הרבה, כגון 136)ענפים

האילנות". מן "חוץ מפורש: מסביב 137)שאמר עץ
הבהמה. את בהם למשוך מוסרות ובו הבהמה, לצואר

אותו 138) כופפים והמחרישה השור אין כלומר, כופפו.
ל"אילן". נחשב ואז עליו. ודק,139)ועוברים קטן שהוא

הפרעה. בלי עליו עובר והשור אותו, כופף והעול
(רמ"א 140) האלו הדקים את שייר דקים, אלא אין אם אבל

יכול  ולא אחרים ואין הואיל ז) סעיף רטז, שם ה'טור', בשם
הערת  למעלה בדקלים, (כמו אליהם אלא להתכוון היה

בכלל 141)קלג). שיהיו נפרדים, כאילנות נחשבים ואינם
האילנות". מן "חוץ תנאו:

.‚È¯ÓB‡‰142,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈÏ˜„e Ú˜¯˜ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈«¿«¿»ƒ¬ƒ≈»
BÏ eÈ‰ ‡Ï elÙ‡143‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌÈÏ˜„144BÏ ˙B˜Ï ¬ƒ…»¿»ƒƒ»»ƒ¿

ÈL145Á˜n‰ ‰˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ˜„146Á˜Bl‰ ÔÈ‡Â , ¿≈¿»ƒ¬≈∆ƒ¿∆«∆»¿≈«≈«
Ba LiL Ú˜¯˜ ‡l‡ Á˜BÏ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ»«≈ƒ≈«∆»«¿«∆≈

¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÈÏ˜„147ÌÈÏ˜„a Ú˜¯˜ :148¯ÎBÓ È‡ ¿»ƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿»ƒ¬ƒ≈
B· eÈ‰ Ì‡ ,CÏ149- Â‡Ï Ì‡Â ;‰˜ - ÌÈÏ˜„ ÈL »ƒ»¿≈¿»ƒ»»¿ƒ»

¯ÊBÁÂ ,‡e‰ ˙eÚË Á˜Ó150Ì‡Â .151Ú˜¯˜ :BÏ ¯Ó‡ ∆»»¿≈¿ƒ»««¿«
Ï ÔÈ‡ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈÏ˜c ÏLÔÈ‡L ;ÌÈÏ˜„ B ∆¿»ƒ¬ƒ≈»≈¿»ƒ∆≈

‰f‰ ÔBLla152ÌÈÏ˜„Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ ‡l‡153. «»«∆∆»«¿«»»ƒ¿»ƒ

סט:142) מחוצה 143)בבאֿבתרא ולא  הקרקע באותו לא
קמו.144)לו. בהערה להלן "דקלים"145)ראה שסתם

משנים. פחות (פ"ד 146)אינו ברי"ף שלפנינו כנוסחא
לקנות  שחייב כתוב ישן, רי"ף בנוסחת אבל דבבאֿבתרא).
"הרב  וכתב: כאן, הראב"ד זה על והעיר דקלים. שני לו

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



קעי dxikn zekld - oipw xtq - 'aÎxc` 'f iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רבינו  כוונת שאין הדבר [וברור דקלים". שני לקנות חייב
אלא  אחר, ממקום לו לקנות חייב המוכר שאין לומר כאן
ואינו  למוכר, התנגדות מביע שהלוקח באופן מדובר שכאן
אלא  התכוון לא כי בטענה אחר, ממקום לו שיקנו רוצה
שאין  רבינו לנו השמיע ובזה בתוכו, דקלים שיש לקרקע
לדחותו  יכול לדחותו המוכר רצה אם אלא לו, שומעים
התנגד  לא אם אבל אחר. ממקום דקלים שני לו ולקנות
חייב  בוודאי - אחר ממקום לו שיקנה ומסכים הלוקח,
שם. למעלה שכתב וכמו אחר, ממקום לו לקנות המוכר
עצמו  רבינו שכתב וכמו ישנה, בנוסחא הרי"ף וכדעת

יד]. בהערה שם ועיין ב. הלכה כב פרק שם.147)למעלה
ודקלים",148) "קרקע הקודם: לביטוי בניגוד זה, וביטוי

עצמה. בקרקע נמצאים שהדקלים בקרקע 149)משמעו,
לו. מחוצה ולא -150)עצמו, ושניהם מתבטל, המקח

אונאה  דין שאין ואע"פ בהם. לחזור יכולים והלוקח, המוכר
טעות  מקח של דין בו יש - ח) הלכה פי"ג (למעלה בקרקע

ג). הלכה טו פרק שם.151)(למעלה זה גם
דקלים".152) של דקלים,153)"קרקע בו יש אם ואפילו

ארעא  ד"ה (שם הרשב"ם דעת כן ואין מקבלם. הלוקח אין
מגידֿמשנה. ועיין דיקלי), ביה

.„È¯ÎBn‰154Òc¯t155CÈ¯ˆ ,B¯·ÁÏ156:BÏ ·zÎiL «≈«¿≈«¬≈»ƒ∆ƒ¿…
ÌÈ¯Ó˙e ÌÈÏ˜„ EÏ ‰˜157ÔÈˆe‰Â158Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈¿¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ

Ì˙B‡ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ el‡ Ïk ‰wL159ÈÈB , ∆»»»≈««ƒ∆…≈≈»≈
Ì‰ ¯ËM‰160ÔÎÂ .161¯ÎBn‰162Ú˜¯˜163,B¯·ÁÏ «¿»≈¿≈«≈«¿««¬≈

CÈ¯ˆ164ÈzÁp‰ ‡ÏÂ :BÏ ·zÎÏ165‰Ê ¯ÎÓa ÈÙÏ »ƒƒ¿…¿…ƒ«¿ƒ¿»«¿∆∆∆
ÌeÏk166˙BÚh‰Â ÔÈÈc‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï È„k ;167. ¿¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«ƒƒ¿«¿»

סט:154) ולא 155)שם "קרקע", שם: וברי"ף בגמרא
שפרדס  שאף להשמיענו, "פרדס" רבינו הביא ואולי פרדס.
את  שקונה מפורש לכתוב רצוי זאת בכל אילנות, כולל
לציין  צריך שוודאי סתם, שדה לו אם וכלֿשכן האילנות,
קנה  - כתב לא אם בשדה שגם אע"פ במפורש, אותם
רטז, סימן (סמ"ע ב הלכה כו פרק להלן כמפורש האילנות,
הוא  פרדס שסתם נראה יד, הלכה כח פרק [להלן א) ס"ק
יג) (ד, השירים בשיר הפסוק מן נראה וכן מרימונים,
בבבאֿ יהונתן רבינו כתב וכן רמונים", פרדס "שלחיך
רבינו  ודברי שם) מקובצת' ב'שיטה (הובא קד. מציעא

עיון]. צריכים מתמרים, פרדס בגמרא 156)שהביא כן
לו". "טוב הביא: וב'טור' "רצוי", ופירושו הם 157)שם.

א). ס"ק שם הגר"א (ביאור הלולבים 158)הפירות הם
יש  ובגמרא הץ). ערך ב'ערוך' נראה וכן שם, הגר"א (ביאור
ברי"ף. גם ואינה השמיטה, ורבינו "ציצין", אחת: מילה עוד

מיעטו 159) שלא סח:) (שם במשנה נראה וכן בגמרא. שם
למעלה  וראה השקמה. וסדן המורכב חרוב אלא שדה מכלל
שם. לבֿמז ובהערות ב הלכה כו פרק ולהלן קכא. הערה

דשטרא".160) "שופרא שם: הגמרא הוא 161)בלשון
סא:).162)הדין. (שם אביי של בגמרא 163)מימרא

אבל  הנמכר. דבר לכל כולל שם והוא (=דבר) "מידי" שם:
בקרקע, אלא זה שאין כרחנו על בשטר, כאן שמדובר מכיון
עט:). (בבאֿקמא נינהו שטרא בני לאו מטלטלין שהרי

השארתי.165)רצוי.164) ולא שלא 166)= כדי

המוכר, יטעון ושלא והמצרים, הגבולות שאלת תתעורר
רחבים, מצרים שרשם כלומר, ללוקח, לו הרחיב שמצרים
הי"ז), פכ"א למעלה (ראה זה מתחום פחות לו מכר ובאמת
לחבירו  המוכר שהרי זו, לטענה מקום אין הדין, שמן ואף
סימן  (חו"מ הרבה גדולה היא אפילו כולה אותה קנה שדה,

סעיף  וגדורה ריט, באמצע חלוקה היא אלאֿאםֿכן א),
קכג). והערה יז, הלכה פכ"א למעלה (ראה שדות לכמה

בת 167) שדה לו ויפסקו טועים, ביתֿדין לפני יבוא ושמא
רטז  סימן סמ"ע - שדה) של (כמינימום בלבד קבין תשעה

ג. ס"ק

.ÂË¯ÎBn‰168BÏ ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·ÁÏ ˙Èa «≈«ƒ«¬≈««ƒ∆»«
'BÓe¯Â B˜ÓÚ EÏ È˙È˜‰Â'169BÏ ·zÎÏ CÈ¯ˆ ,170‰˜' ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿¿»ƒƒ¿…¿≈

Ú˜¯wÓ EÏ171ÌB‰z‰172'ÚÈ˜¯ Ìe¯ „Ú173˜ÓÚ‰L . ¿ƒ«¿««¿«»ƒ«∆»…∆
Ì˙Òa ‰˜ BÈ‡ Ìe¯‰Â174‰wL ÔÂÈÎÂ ;175˜ÓÚ‰ ¿»≈ƒ¿∆ƒ¿»¿≈»∆»»»…∆

„·Ïa ¯ÈÂ‡‰ ‡e‰L Ìe¯‰ ‰˜ - Ìe¯‰Â176˜ÓÚ‰Â , ¿»»»»∆»¬ƒƒ¿«¿»…∆
ı¯‡‰ È·Ú ‡e‰L177‰˜ ‡Ï Ï·‡ ,178˙BÈa‰179 ∆√ƒ»»∆¬»…»»«ƒ¿»

ÌÈwÓÚnaL180¯ÈÂ‡aLÂ181Ú˜¯wÓ' BÏ ·˙kL ÔÂÈÎÂ ; ∆««¬«ƒ¿∆»¬ƒ¿≈»∆»«ƒ«¿«
'ÚÈ˜¯‰ Ìe¯ „Ú ÌB‰z‰182¯Ba‰ ‰˜ -183˙ec‰Â184 «¿«»»ƒ«»»«¿«

Ú˜¯w‰ È·ÚaL185˙B·ÈÊÚn‰Â ,186˙BÏÈÁn‰Â187ÔÈaL ∆»√ƒ««¿«¿««¬ƒ¿«¿ƒ∆≈
‰ÏÚÓÏ ˙B·ÈÊÚn‰188. ««¬ƒ¿«¿»

סג:168) בבבאֿבתרא דימי, רב של ותוספת 169)מימרא
המכירה. תחום את לרבות באה זו, בשטר 170)לשון

שמתחת  יתרים, בנינים גם לו להקנות מתכוון אם המכירה.
להלן. כמבואר גבו, ושעל וכן 171)לבית "מקרקע", צ"ל:

ג). סעיף ריד, (סי' ובשו"ע תימן בכ"י שכבת 172)הוא
הסוף, עד כלומר, האדמה. שבמעמקי האחרונה הקרקע

העומק. כל כל 173)והיינו: והיינו, הרום, סוף שהוא,
ורום 174)הרום. עומק מפורש כתב לא אם כלומר,

שם). ורום".175)(גמרא "עומק מפורש לו שכתב אחרי
שעל 176) באויר ולבנות להגביה ללוקח רשות שתהא

יכול  לו כתב לא ואם המוכר, מאת זו זכות ולשלול הבית,
על  הרי (כי עמודים גבי על מהבית למעלה לבנות המוכר
ויצאו  מכר שאותם לבנות לו אסור ממש הבית כתלי
(מגידֿמשנה). זו רשות אין ללוקח ואילו מרשותו),

קרקע 177) תחת בורות לחפור הלוקח שיכול זה לענין
יכול  לו, כתב לא ואם המוכר. מאת זו זכות ולשלול הבית,
לאדמה  מתחת בחפירה ולהמשיך לבית מחוץ לחפור המוכר
לבית  נזק יגרום שלא בתנאי הבית, מן למטה שיגיע עד
בן  ר"י ולדעת שם, (רשב"ם אשיותיו ערעור עלֿידי עצמו
ואילו  יזיק). שמא מחשש בקרקע לחפור יכול אינו מיגאש
מוכר  של הם בורות, חפר ואם כן, לעשות רשאי אינו הלוקח

מיגאש). ר"י בשם עומק 178)(מגידֿמשנה שכתב אף
רום  עד וכו' התהום "מקרקע כתב שלא זמן כל ורום,

להיות:179)רקיע". וצריך "הבמות". רומי: בדפוס
ג): סעיף ריד, סימן (חו"מ ובשו"ע "הבנינות". או "הבניות"

דלהלן.180)"הבנינים". ודות, בור היינו האדמה, בעומק
דלהלן.181) שלמעלה, המחילות שלא 182)היינו אף

גם  משמעותו עצמו זה שמשפט - ורום" "עומק לו כתב
(מגידֿמשנה). ושלמעלה שלמטה הבנינים וגם ורום, עומק

בו 183) מכונסים ומים המשניות), (פירוש בקרקע" "חפירה
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דות). והיינו בור היינו ד"ה על 184)(רשב"ם "בנוי
ב  הלכה כה פרק להלן וראה המשניות), (פירוש הקרקע"

כד. עשוי 185)והערה שאינו הבית, מן נפרד שתשמישם
עומקא  לו שכתב אע"פ ד"ה (רשב"ם מים ממנו לשאוב אלא
ולא  זה, בנוסח כתב אם אלא קנה לא ולפיכך ורומא),

בלבד. ורום" "עומק לו כתב אם התקרות.186)מספיק
זו. מילה חסירה תימן מקואות 187)בכ"י כגון חפירות,

אהני). ד"ה שם ב'תוספות' מחילות 188)(ראה כלומר,
לפנים  בכיוון לתקרה שמתחת אלו ולא התקרה, פני שעל
רשב"ם, דעת אבל שם. ה'תוספות' כדעת רבינו וסובר הבית.
מיותר. והוא כלום מוסיף אינו רקיע" "רום שכתב שמה
- רבינו לדעת טפחים, עשרה מעקה לו שיש גג, של ודינו

ב. הלכה פכ"ה להלן

.ÊË¯ÎBn‰189˙Ó ÏÚ B¯·ÁÏ ˙Èa190‡ËBÈcL191 «≈«ƒ«¬≈«¿»∆¿»
ÈlL ‰BÈÏÚ192BlL BÊ È¯‰ -193‡ÈˆB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ∆¿»∆ƒ¬≈∆¿ƒ»»¿ƒ

da194ÔÈÊÈÊ195‡ÈˆBÓ -196Ì‡Â .197‰ÏÙ198¯ÊBÁ - »ƒƒƒ¿ƒ»¿»≈
d˙B‡ ‰B·e199dab ÏÚ ˙B·Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .200‰Ba - ∆»¿ƒ»»ƒ¿««»∆

Ì„wÓ ‰È‰Lk201. ¿∆»»ƒ…∆

סג.).189) (ב"ב לקיש ריש של את 190)מימרא שהוסיף
ערוכה  וגמרא "חוץ", אמר אם והואֿהדין דלהלן. התנאי
ר"ל). אמר ד"ה סג. שם (רשב"ם קמח: בבבאֿבתרא היא

שיש 191) גג מפרש: אומרת) זאת ר"ל אמר (ד"ה הרשב"ם
במגידֿ מפרש בזה וכיוצא טפחים. עשרה גבוה מעקה לו

שלו,192)משנה. היא כך בין שהרי לשון, יתור כאן ויש
מכר  לא הבית את שהמוכר ב) הלכה (פכ"ה להלן כמפורש
אנו  ולפיכך טפחים, עשרה גבוה מעקה לו שיש הגג את
שונות  זכויות לו להשאיר זה ביתורֿלשון שכוונתו אומרים

זה. לגג שאם 193)בקשר ד"ה סג: (שם הרשב"ם לדעת
רק  זה דבר שלמדים כיון ליורשיו, ולא שלו  זו הרי - רצה)
שדה  שמכר לוי בבן סג. שם שאמרו וכמו לשון. מיתור
שלו  הוא שהרי שלו, שהמעשר עלֿמנת לו ואמר לישראל,
הלכה  מעשר מהלכות בפ"ו רבינו בדברי וכ"ה ליורשיו, ולא

מ  ועיין הריב"ש.יט. בשם כאן מהדיוטא 194)שנהֿלמלך
שם). (רשב"ם זאת רשות נטול היה התנאי ובלעדי לחצר.
להיפך: מפרשים ויש ללוקח. החצר שמכר באופן והמדובר
(מגידֿמשנה, הדיוטא אל המוכר, של מהחצר זיזים להוציא

שם). ב'תוספות' מוטות.195)וכ"ה או לוחות
הרי"ף.196) פסק וכן שם, זביד רב רב 197)כדעת כדעת

סד.). (שם הגמרא וכמסקנת הזאת.198)פפא, הדיוטא
להקימה 199) יכול היה לא התנאי שבלעדי הדיוטא, את

אמר). פפא רב ד"ה (רשב"ם לבנות 200)מחדש כלומר,
הדיוטא. גבי שהיתה 201)על מדתֿבנין באותה כלומר,

ממה  רבינו כן ולמד ראב"ד. ועיין יותר. ולא הדיוטא גבי על
רצה  "שאם פפא רב שאמר שמה סד.) (ב"ב בגמרא שאמרו
רבינו  ומפרש נפלה. אם היינו - בונה" - גבה על לבנות
וחוזר  עצמה הדיוטא שנפלה א' אופנים: בשני היינו שנפלה,
חוזר  ונפל, הדיוטא גבי על בנין היה אם ב' אותה. ובונה
רצה  "שאם פפא: רב לשון פשטות מורח שכן אותו. ובונה
והיינו  הדיוטא, גבי על לבנות שהכוונה - גבה" על לבנות

ס"ק  ריד סימן הגר"א ביאור ועיין ונפל. מקודם בנין כשהיה
לח.

.ÊÈ¯ÎBn‰202B¯·˜203B¯·˜ C¯c B‡ ,204ÌB˜Ó B‡ , «≈ƒ¿∆∆ƒ¿¿
B„ÓÚÓ205B„tÒ‰ ˙Èa B‡ ,206‰ÁtLÓ Èa ÔÈ‡a -207 «¬»≈∆¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌL ÌÈ¯·B˜Â208BÁ¯k ÏÚa209Ì‚t ÌeMÓ , ¿¿ƒ»¿«»¿ƒ¿«
‰ÁtLÓ210Á˜BlÏ Ba e¯·wL ¯·w‰ ÈÓc ÔÈ˙BÂ ,211, ƒ¿»»¿¿ƒ¿≈«∆∆∆»¿«≈«

L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡212. ««ƒ∆…≈«

פד.202) בכתובות קברות 203)ברייתא בית  כלומר,
שלו. לקבר.204)משפחתי המובילה היו 205)הדרך

אחר  הקברות בבית "מעמד" לעשות שנהגו מקומות
עומדים  המת, מקבורת שובם עם עושים: היו וכן הקבורה,
קינות  דברי הקרובים לפני ואומרים פעמים שבע ויושבים

אב  מהלכות פי"ב (ראה בהן ה"ד).וכיוצא מקום 206)ל
המת. את את שם מספידים המוכר.207)שהיו של

משפחתו.208) בני את או שמת, המוכר של 209)את
נקברים 210)הלוקח. אחרים שיהיו להם הוא שגנאי

שם). בכתובות (רש"י אחרים בקבורת ייקברו והם עמהם,
ללוקח,211) לשלם צריך הקבר מקום בעד ורק שם. כתובות

שוב  הלוקח יוכל ולא - בהנאה אסור שהקבר מפני
ולפיכך  הכל, הפסיד והרי דבר לשום זה במקום להשתמש
הדרך  עבור אבל כספו, את בחזרה לו ונותנים אותו מסלקים
אין  בהנאה, נאסרים שאינם ההספד, ובית המעמד ומקום
אלא  מידו, להוציאם צורך אין שהרי ללוקח, לשלם צורך
המת  לצרכי במקום להשתמש המשפחה לבני שירשה
טו). ס"ק ריז סימן (סמ"ע כחפצו בהם ישתמש ואחרֿכך

עלֿמנת 212) לו שמוכר פירש ולא בסתמא לו מכר כלומר,
שיקברוהו  כדי הוא, כשימות למשפחתו, וימכור שיחזור

משפחתו. בקבר

á"ôùú'ä 'á-øãà 'ç éùéù íåé

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
(בשאינן)1) הבית במכירת הנכללים הדברים בו נתבארו

והמרחץ. הבד ובית החצר במכירת וכן נכללין, [ושאינן]

.‡ÔÈLÈÓLz BÏ LiL ¯·c ¯ÎBn‰2˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - «≈»»∆≈«¿ƒƒ…»«∆
L¯t Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈLÈÓLz‰3¯ÎÓ ?„ˆÈk .4˙‡ ««¿ƒƒ∆»ƒ≈≈≈≈«»«∆

˙Èa‰5˙Èa‰ ˙B·È·qL ÚÈˆi‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï -6Û‡ , ««ƒ…»«∆«»ƒ«∆¿ƒ««ƒ«
Áe˙t ‡e‰L Èt ÏÚ7‰na .BÎB˙Ï8?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «ƒ∆»«¿«∆¿»ƒ¬ƒ

¯˙È B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÚÈˆi‰ ·Á¯ ‰È‰Lk9Ï·‡ ; ¿∆»»…««»ƒ««¿««»≈¬»
‰fÓ ˙BÁt10ÔÎÂ .˙Èa‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ -11‰iÏÚ‰ »ƒ∆¬≈ƒ¿«««ƒ¿≈»¬ƒ»

˙·ÈÊÚÓa ‰a¯‡a BÎB˙Ï ‰Áe˙t‰ ˙Èa‰ Èab ÏÚL∆««≈««ƒ«¿»¿«¬À»¿«¬ƒ«
˙Èa‰12˙Èa‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ -13. ««ƒ¬≈ƒ¿«««ƒ

הקשורים 2) מסויימים, צרכים לסיפוק המשמשים דברים
שמכר. המסויים הדבר את 3)עם שמוכר מפורש, שהתנה

תשמישיו. ואת סא.4)הדבר בתרא בבבא משנה
בדבר 5) כלום פירש ולא ורשב"ם) גרשום (רבינו סתם

הבית. כמו 6)תשמישי "והוא שם. יוסף רב של כפירושו
במקדש  שהיה כמו מבחוץ הבית כתלי סביבות שעושין חדר
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פירש  וכן (רי"ף). כותל" של עוביו בתוך כן שעושים ויש ...
וכל  כותלים". שני בין חלל הוא "יציע שם: במשנה רבינו
הוא  אם אבל הכותל, בעובי או מבחוץ הוא אם דווקא זה
שם  ויש משנה). (כסף הבית בכלל נמכר - הבית בפנים
שעל  עלייה כלומר "אפתא" הוא שיציע בגמרא אחר פירוש

כן. הלכה ואין (רי"ף), הבית אחר,7)גבי פתח לה "שאין
ב), קטן סעיף ריד, (סמ"ע, לתוכו" נכנסים הבית מן אלא
וחשוב  הואיל שם), (משנה הבית לגבי בטילה אינה זה ועם

שם). (גמרא (שם).8)הוא זוטרא מר של מימרא
לעצמו.9) מקום וקובע חשוב הוא חשוב.10)שאז שאינו

כן 11) ואם שבמשנה "יציע" זהו שם בגמרא האחר לפירוש
- לתוכו פתוחה שהיא פי על אף הבית, בכל מכורה אינה
להלכה  פסקו ורבינו הרי"ף אבל אמות. ארבע רחבה אם
הבית  בכלל והיא "יציע" אינה זו עלייה זה ולפי יוסף, כרב
אמות. ארבע שרחבה פי על אף לתוכו פתוחה אם

ויוצא.12) נכנס וממנו העלייה אותה של קרקעיתה "שהיא
(רי"ף). פיתחה" הוא ארבע 13)וזה שרחבה פי על אף

הבית. מן חלק שהיא לפי אמות.

.·¯„Á‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ˙Èa‰ ˙‡ ¯ÎBn‰14ÌÈÙlL «≈∆««ƒ…»«∆«∆∆∆ƒ¿ƒ
epnÓ15BÏ ¯ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,16ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈ¯ˆÓ17; ƒ∆««ƒ∆»«¿»ƒ«ƒƒ

‚b‰ ˙‡ ‡ÏÂ18‰¯OÚ ‰˜ÚÓ BÏ LiL ÔÓÊa ,19ÌÈÁÙË ¿…∆«»ƒ¿«∆≈«¬∆¬»»¿»ƒ
‡ÏÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ Ba LÈÂ20¯Ba‰ ˙‡21¯eÙÁ‰ ¿≈…««¿««¿…∆«∆»

Ú˜¯wa22¯Baa Èea‰ ˙ec‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,23Èt ÏÚ Û‡ , ««¿«¿…∆««»«««ƒ
BÏ ¯ÎnL24.e¯‡aL BÓk ,Ìe¯‰Â ˜ÓÚ‰ ∆»«»…∆¿»¿∆≈«¿

להצניע14) מהבית לפנים חדר לבנות היו שם "רגילין
הבית  כתשמיש בו לדור תשמישן ואין וכליהם, ממונם
הרשב"ם  מדברי ו, קטן סעיף ריד סימן (סמ"ע והיציע"

החדר). את ולא המתחיל רבינו 15)דיבור לשון מסתימת
(מגיד  אמות ארבע רחב שאינו בחדר גם שהמדובר נראה
הרשב"ם  שכתב (כמו לבית פתוח שהוא באופן וגם משנה)

הבית. כשל תשמישו שאין מכיוון את 16)שם), לו ציין
הבית. של באופן 17)הגבולות לחדר, מחוץ כלומר,

כן  פי על אף בתוכם, ה"חדר" את אף כוללים שהגבולות
"מצרים  אומרים: שאנו לפי הבית, במכירת כלול הוא אין
(וראה  מהמידה למעלה אותם הרחיב כלומר, לו", הרחיב
סא: שם הגמרא מסקנת היא כן יז) הלכה כא פרק למעלה

שם.18) בטל 19)משנה ואינו חשוב, מקום הוא שאז
הבית. סד.20)כלפי שם מים,21)משנה לאגירת עשוי

עצמו. הבית של מזה נפרד תשמיש קשה,22)והוא קרקע
המים. את מעפר 23)שמחזיקה היא הבור קרקע אם

אבנים  של כותל בו בונים המים, את מחזיק שאינו תיחוח,
קצת  נראה לרמב"ם המשניות ומפירוש המים, להחזקת
דבריו  הם שכך הקרקע, פני על לבור מעל בולט שהבניין
הקרקע". על בנוי והדות בקרקע, חפירה הוא "בור (שם):

טו. הלכה כד פרק למעלה מפורש 24)וראה כך וכתב
המכירה. בשטר

.‚CÈ¯ˆÂ25,Á˜Bl‰ ÔÓ C¯„ BÏ ˙B˜Ï ¯ÎBn‰ ¿»ƒ«≈ƒ¿∆∆ƒ«≈«
¯iML ˙ecÏ B‡ ‰Ê ¯B·a Òk‰Ï È„k26ÏkL ; ¿≈¿ƒ»≈¿∆«∆ƒ≈∆»

‰ÙÈ ÔÈÚa - ¯ÎBn‰27¯Ó‡ Ì‡Â .¯ÎBÓ28:BÏ «≈¿«ƒ»»≈¿ƒ»«

ÔÈ‡ - ˙ec‰ B‡ ¯Ba‰ ÔÓ ıeÁ ˙Èa‰ EÏ Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿««ƒƒ««≈
CÈ¯ˆ29˙e„ B‡ ¯Ba ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .C¯„ BÏ ˙B˜Ï »ƒƒ¿∆∆¿≈«≈
„·Ïa30C¯„ BÏ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ Á˜Bl‰ ÔÈ‡ -31, ƒ¿«≈«≈«»ƒƒ¿∆∆

˙ec‰ „Ú ¯ÎBÓ ÏL B˙Èa CB˙Ï ÒÎ ‡l‡32 ∆»ƒ¿»¿≈∆≈««
‡lÓÓe33. ¿«≈

(שם 25) בגמרא ופסקו עקיבא וכרבי שם במשנה זה גם
כמותו. הלכה להדגיש 26)סה.) רבינו כוונת כי ייתכן,

ב"בור  אלא זה אין דרך", לו ליקח "צריך שאמרו שמה
בהלכה  זה לפני המובאים ו"גג", ב"חדר" לו אבל ודות",
כן. לכתוב רבינו דקדק ד הלכה כו פרק להלן וגם א.

בשטח 27) חלק לעצמו שייר ולא בצמצום, מוכר ואינו
רבי  דברי בטעם סה:) (שם הגמרא מסקנת כן שמכר.

רבי 28)עקיבא. גם מודה שבזה שם, במשנה הוא כן

ה"בור 29)עקיבא. כך בין שהרי מיותר, היה זה שתנאי
ובהתאם  זה, על להתנות צריך היה ולא שלו, הם ודות"
אומרים  אנו לרבות" באה יתירה "לשון שכל המקובל, לכלל
את  גם לעצמו להשאיר להתנות זה דברים בריבוי שהתכוון

לעצמו.30)הדרך. הבית  את במשנה 31)ועיכב שם 
מוכר, יפה בעין שמוכר האמור, הטעם ומאותו עקיבא. כרבי

הדרך. את גם לו "הבור".32)ומכר תימן: בכתבֿיד
הדות.33) או הבור מן מים

.„ÈL34ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza35ÌÈLÏ Ì‰ÈL ¯ÎÓ ,‰fÓ ¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆»«¿≈∆ƒ¿«ƒ
‰Ê ÏÚ ‰Ê C¯c Ì‰Ï ÔÈ‡ - ÌÈLÏ Ì‰ÈL Ô˙ B‡36; »«¿≈∆ƒ¿«ƒ≈»∆∆∆∆«∆

ÔBˆÈÁ‰ Ô˙ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â37.ÈÓÈt‰ ¯ÎÓe ¿≈»ƒ«ƒ»««ƒ»««¿ƒƒ
Ï·‡38BÏ LÈ - ÈÓÈt‰ Ô˙Â ÔBˆÈÁ‰ ¯ÎÓ Ì‡39 ¬»ƒ»««ƒ¿»««¿ƒƒ≈
C¯c40¯˙BÈ Ô˙B ‰ÙÈ ÔÈÚa - Ô˙Bp‰ ÏkL ;41ÔÓ ∆∆∆»«≈¿«ƒ»»≈≈ƒ

¯ÎBn‰42. «≈

סה.34) שם החוצה 35)ברייתא לצאת לפנימי אפשר ואי
לז) קטן סעיף ריד (סמ"ע, החיצונה דרך אם .כי

אין 36) כך לפנימי, דריסה לחיצון שאין כשם כלומר,
את  לפייס הוא וחייב החיצוני דרך לעבור זכות לפנימי
את  רק מכר שאם פי על ואף לעבור. דרך לו שייתן החיצון,
עליו, דרך לפנימי היה החיצוני, את לעצמו והשאיר הפנימי
שניהם  את שמכר כאן - מוכר הוא יפה בעין שמוכר מפני
ומה  לזה, טובה היא כך לזה, טובה שעינו כשם לשניים,
להם  אין ולפיכך לזה, רעה עין הוא לזה, יפה עין שהוא
אלא  כאחד, לשניהם מכר לא אם ואמנם זה. על זה דרך
כיוון  לעצמו, החיצוני את והשאיר הפנימי את מכר מקודם
אף  מסתלקת זו זכות אין - המוכר על בדרך הפנימי שזכה
בשם  משנה (מגיד לשני החיצוני את גם כך אחר כשמכר

מיגאש). בן על 37)ר"י דרך לפנימי לו אין שוודאי
כמו  מהמוכר, יותר יפה בעין נותן הנותן, שהרי החיצון,

זה. אחרי מיד שם.38)שמסיק הגמרא מסקנת
החיצון.40)לפנימי.39) החכמים 41)על אף שהרי

יפה  בעין שנותן מודים מוכר, רעה בעין שמוכר הסוברים,
ביחס  הקונה, על מתנה למקבל עדיפות שיש הרי נותן,

הבית. מבעל אבל 42)לטובה כאחד, ונתן שמכר ודווקא
לא  הפנימי, את נתן כן ואחרי תחילה החיצון את מכר אם
והשאיר  החיצון את שמכר תיכף שהרי בדרך, הפנימי זכה
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מוכר  שהרי החיצון, על הדרך את אבד - הפנימי את לעצמו
לשני, הפנימי את זה אחרי כשנתן כן ואם מוכר, יפה בעין
החיצון  על דרך בלי והיינו שבידו, מה אלא לו לתת יכול לא

מיגאש). בן ר"י בשם משנה (מגיד

.‰¯ÎBn‰43¯ÎÓ - ˙Èa‰ ˙‡44¯epz‰ ˙‡45˙‡Â «≈∆««ƒ»«∆««¿∆
ÌÈ¯Èk‰46˙BaÏÓ ˙‡Â ,47ÔÈ¯aÁn‰ ÌÈÁ˙t‰ «ƒ«ƒ¿∆«¿¿«¿»ƒ«¿À»ƒ
ËÈËa48˙Ïc‰ ˙‡Â ,49¯‚p‰ ˙‡Â50ÏeÚn‰ ˙‡Â51, ¿ƒ¿∆«∆∆¿∆«∆∆¿∆««¿

ÁzÙn‰ ‡Ï Ï·‡52¯ÎÓe .53˙LzÎn‰ ˙‡54 ¬»…««¿≈«»«∆««¿∆∆
‰Úe·w‰55˙ÏËÏhn‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ ,56˙‡ ¯ÎÓe . «¿»¬»…∆«ƒ«¿∆∆»«∆

ÏÈa¯Ëˆ‡‰57„¯BÈ ÁÓw‰L ÈÏk‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ , »ƒ¿¿Àƒ¬»…∆«¿ƒ∆«∆«≈
‰ÙÈÙÎ BÓk ‡e‰L ,BÎB˙Ï58ıÚ ÏL59¯ÎÓ ‡ÏÂ .60 ¿∆¿¿ƒ»∆≈¿…»«

˙BaÏÓ ˙‡61ÈÚ¯k62‡ÏÂ ,‰hn‰63˙BaÏÓ ˙‡ ∆«¿¿«¿≈«ƒ»¿…∆«¿¿
˙BBlÁ‰64ËÈËa ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,65ÈtÓ , ««««ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒƒ¿≈
ÈBÏ Ô‰L66ÔÓÊ·e .67'BÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' ¯Ó‡L ∆≈¿ƒ¿«∆»«¿»«∆¿

ÔlÎ È¯‰ -68.ÔÈ¯eÎÓ ¬≈À»¿ƒ

סה.43) שם מכר,44)משנה המתחיל דיבור שם ברשב"ם
בית  תשמישי "כל הבאות: ההלכות לכל קבוע כלל נתן
וכן  מכורים" אינם והמטלטלין בית, בכלל מכורים הקבועים

יא. סעיף ריד סימן ערוך בשולחן המחובר 45)הוא
להלן). ועיין משנה, המגיד כתב וכן (רשב"ם. לקרקע

ויש 46) משנה) ומגיד (רשב"ם לקרקע מחוברים הם אף
פי  על ואף קדרות. שתי לשפיתת מלמעלה חללים שני בהם
את  ולא התנור את "ולא הנוסחא שלפנינו שבמשנה
כיריים" מכר תנור, "מכר הנוסחא: בכי"מ הרי - הכיריים"
האי  לרב והממכר המקח ובספר ברי"ף ברשב"ם, הוא וכן
המדובר  זו נוסחא שלפי הרשב"ם שם וכתב כ. שער
קנה. לא בוודאי שבתלושים לקרקע, במחוברים

ולמעלה 47) מלמטה הבית למזוזות מסביב עץ של עמודים
סט.). בתרא (בבא עליהן שוקף והדלת מרובע, בצורת

הם 48) בטיט, מחוברים הם שאם הסיקו (שם) בגמרא
רק  מחוברים שהם באופן שם והסתפקו הבית. בכלל בוודאי
זה  הרי שב"יתידות" "בטיט", הדגיש והרמב"ם ביתידות.
היינו  לנתבע, לקולא פוסקים אנו בממונות ספק ובכל ספק,

שם.49)למוכר. והוא 50)משנה סה :) (שם ברייתא
על  כך ונקרא מב), קטן סעיף (סמ"ע בכותל הקבוע בריח
א). נגר ערך (ערוך, לקצהו הכותל מקצה שנגרר

(רשב"ם 51) קבוע והוא שם). (ברייתא הבית את בו לנעול
כיוון 52)שם). - שם) (גמרא בדלת קבוע שהוא פי על אף

מן  אותו מזיזין שאין היינו הדלת, מן להוציאו מאוד שקל
והוא  המתחיל דיבור שם (רשב"ם ולטלטלו הפותחת

סה.).53)מפתח). (שם וברייתא "כלי 54)משנה
אבן" מכתשת כגון הגסים הדברים בו וכותשים ששוחקים

המשניות). בפירוש שם).55)(רבינו (רשב"ם בקרקע
ממקום 56) לפעמים אותה ומטלטלין בקרקע קבועה שאינה

(רבינו 57)למקום. הריחיים מעמידים שעליו עץ של בסיס
גרשום). (רבינו בקרקע קבוע והוא המשניות). בפירוש

במשנה.59)סל.58) שהובאה "קלת" המלה פירוש והוא
סביב  שעושים מעץ "עגול שלו: המשניות בפירוש הוא וכן

הקמח". מן כלום יתפזר שלא כדי שמכר 60)הריחיים, זה
להלן). ראה רשב"ם ודעת מיגאש, בן (ר"י הבית את

המיטה,61) תחת שנותנים לקרקע, המחוברות עץ חתיכות
אם  סט.) בתרא (בבא בגמרא והסתפקו בקרקע, תדבק שלא
אינם  בוודאי - למטה המחוברים (ואילו הבית בכלל הם
דינו  ולפיכך בתיקו, זאת והשאירו שם). גמרא בית, בכלל
הרשב"ם  ולדעת לנתבע. לקולא ממונות: בדיני ספק ככל
שאינם  במלבנות והסתפקו מיטה, במוכר המדובר שם
מכורים  בוודאי - לה המחוברים ואילו למיטה, מחוברים

שלא 63)רגלי.62)איתה. (שם) בגמרא בעייה זו אף
רבועית.64)נפתרה. בצורה החלונות מסביב עמודים

בטיט.65) במחוברין היא שהבעייה שם, בגמרא נראה כך
לטובת  בממון: ספק כבכל רבינו בה דן נפתרה, שלא ומאחר
במחוברין  היא שהבעייה פירש שם, ורשב"ם הנתבע.
שגם  ודעתו קנה. בוודאי - בטיט המחוברות אבל ביתידות,
תמצי  "אם בדרך נפתרה - ביתידות) (במחוברות הבעייה

שקנה. - הבית 66)לומר" תשמישי בכלל כך כל ואינם
שם). (שם).67)(גמרא וברייתא אלו 68)משנה כל

הנ"ל  ובברייתא במשנה שנויים ושהם לעיל אותם ששלל
כן  ואם בברייתא, ולא במשנה לא נזכרו שלא המלבנות ואף
אמר: אם הבית, בכלל נמכרים הם שגם מפורש מקור אין
בעניין  גרועים, שאינם רבינו סובר - שבתוכו" מה וכל "הוא
ודעת  משנה). (מגיד במשנה השנויים הדברים יתר מכל זה,
נכללים  - זה לבית המיוחדים תשמישים שרק (שם) רשב"ם

בזה.

.Â¯ÎBn‰69ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ¯ÎÓ - ¯ˆÁ‰ ˙‡70 «≈∆∆»≈»«ƒƒ
˙B¯ÚÓe71dÎB˙aL72ÌÈza‰ ÏÎÂ ,73ÌÈBˆÈÁ‰74 ¿»∆¿»¿»«»ƒ«ƒƒ

ÌÈÓÈt‰Â75ÏBÁ‰ Ô‰a LiL ÌÈz·e ,76˙BiÁ‰Â , ¿«¿ƒƒ»ƒ∆≈»∆«¿«¬À
dÎB˙Ï ˙BÁe˙t‰77dÎB˙Ï ˙BÁe˙t ÔÈ‡L Ï·‡ ;78 «¿¿»¬»∆≈»¿¿»

Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ˙BÁe˙t eÈ‰ .dnÚ ˙B¯kÓ ÔÈ‡ -79: ≈»ƒ¿»ƒ»»¿¿»¿»
Â‡Ï Ì‡Â ;dnÚ ˙B¯kÓ - dÎB˙Ï ÔLÈÓLz ·¯ Ì‡ƒ…«¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»¿ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡ÏÂ .dnÚ ˙B¯kÓ ÔÈ‡ -80 ≈»ƒ¿»ƒ»¿…»«∆«ƒ«¿¿ƒ

- 'dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡È‰' ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .dÎB˙aL∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ¿»«∆¿»
Ôlk È¯‰81˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa .ÔÈ¯eÎÓ ¬≈À»¿ƒ≈»≈»…»«∆

ıÁ¯n‰82„a‰ ˙Èa ‡ÏÂ83dÎB˙aL84. «∆¿»¿…≈««∆¿»

סז.69) שם וברייתא וצר 70)משנה ארוך בור הוא שיח
ונעיצין). חריצין המתחיל דיבור נ: קמא בבא (רש"י

שם).71) (רש"י בתקרה ומכוסים מרובעים בורות
הלכה 72) (למעלה ודות בור מכר שלא בית למוכר בניגוד

בהן  להיות החצרות שדרך מפני אותם מכר חצר, מכר - ב)
מיגאש). בן (ר"י בכך הבית דרך ואין ברייתא 73)בורות

אליו 74)שם. פתוחים אבל החצר, בשפת הנמצאים
החיצונים). המתחיל דיבור שם החצר,75)(רשב"ם בפנים

הבית  דרך הן והיציאה והכניסה לחצר פתח להם שאין אף
הר"ן). בשם ב קטן סעיף רטו סימן (סמ"ע החיצון

ר"ח).76) בשם שם (רשב"ם הזכוכית לתעשיית
שם).77) (רשב"ם זו חצר לבני אלא מוכרים שאין
הרבים.78) לרשות הרבים.79)אלא ולרשות לתוכה
שאינם 80) אותם הבלתיֿקבועים, הבית תשמישי היינו,

עם  גם נמכרים אינם - ה) הלכה (למעלה הבית עם נמכרים
הבית  תשמישי שאינם סתם מטלטלין שכן וכל החצר,

שם). המטלטלים.81)(רשב"ם התשמישים כל
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את 82) לא המתחיל דיבור שם (רשב"ם חצר בכלל שאינו
(סמ"ע  חצר בכל מצוי ואינו עצמו בפני שם לו ויש המרחץ),

א). קטן סעיף מהזיתים.83)שם שמן עוצרים שבו בית
במרחץ.84) שיש הטעם אותו מפני

.Ê¯ÎBn‰85„a‰ ˙Èa ˙‡86¯ÎÓ -87Ô·‡‰ ˙‡88 «≈∆≈««»«∆»∆∆
ı¯‡a ‰Èea‰ ‰ÏB„b‰89˙‡Â ,ÌÈ˙ÈÊ ‰ÈÏÚ ÌÈÁBhL «¿»«¿»»»∆∆¬ƒ»∆»≈ƒ¿∆

˙B‡ÒBÏk‰90˙ÈÁË ˙Úa Ô‰a ÔÈÎÓBqL Ê¯‡ ÏL «¿¿»∆∆∆∆¿ƒ»∆¿≈¿ƒ«
ÌÈ·˜È‰ ˙‡Â ,ÌÈ˙Èf‰91ÌÈÏk‰ ˙‡Â ,92Ô‰a ÔÈ˙BpL «≈ƒ¿∆«¿»ƒ¿∆«≈ƒ∆¿ƒ»∆

¯ÎÓ ‡Ï Ï·‡ ;˙BÎ¯Ùn‰ Ì‰Â ,ÔÈLe˙k‰ ÌÈ˙Èf‰ ˙‡∆«≈ƒ«¿ƒ¿≈««¿≈¬»…»«
‰BÈÏÚ‰ ÌÈÁ¯‰ ˙‡93‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' ¯Ó‡L ÔÓÊ·e . ∆»≈«ƒ»∆¿»ƒ¿«∆»«¿»«

‡Ï - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa .ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ - 'BÎB˙aM∆¿¬≈À»¿ƒ≈»≈»…
¯ÎÓ94ÔÈL·Bk‰ ˙‡95ÌÈ˙Èf‰ Ô‰a ÔÈLaÎnL96‡ÏÂ , »«∆«¿ƒ∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ¿…

ÏbÏb‰ ˙‡97ÔÈwO‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,‰¯Bw‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,98‡ÏÂ , ∆««¿«¿…∆«»¿…∆««ƒ¿…
ÔÈÙeˆ¯n‰ ˙‡99. ∆««¿ƒ

סז:85) שם וברייתא היה 86)משנה השמן עצירת תהליך
היו  בתחילה כך: פו.) מנחות במסכת במשנה שנמצא (כפי
בריחיים  אותם טוחנים או במכתשת, הזיתים את כותשים
זבים  היו והם בסל, אותם שמים כך אחר אחרת), דעה (לפי
טוענים  היו כן אחרי ראשון. שמן הוא זה ושמן מאליהם,
השני, השמן הוא ידה על הנסחט והשמן קורה, הזיתים על
את  עליהם וטוענים בריחיים, אותם טוחנים היו כן ואחרי

שלישי. שמן היה וזה מביא 87)הקורה, זה בעניין אף
קבועים, תשמישים זו: הלכה של הכלל את (שם) הרשב"ם

בכללו. אינם קבועים ושאינם הבד, בית בכלל זה 88)הם
אמרו  שעליה שבמשנה, "ים" למלה רבינו של פירושו
בפירוש  כתב וכן (=עדשה), "טלפחא" שהיא בגמרא

הזיתים". בתוכו שטוחנים "יםֿהאבן כן 89)המשניות:
מיגאש. ר"י גם המלה 90)כתב את בגמרא פירשו כך

בראש  אותם שנועצים עמודים והם שבמשנה, "בתולות"
המשניות. בפירוש הוא וכן הקורה, את בהם להעמיד הגת

יורד 91) שהשמן בקרקע, נקבים או בורות והם שם. ברייתא
המתחיל  (דיבור והתוספות משנה). ומגיד (רשב"ם לתוכם
סלים  הם שאלו מפרשים הערוך, בשם יםֿטלפחא)
בכלל  הם מחוברים שאינם ואף הזיתים. בהם שמביאים
עיקרו  שזה מפני עצמה, היקבֿהגת את הזכירו ולא הבד.

עימו. שנמכר הוא ופשוט הבד, המחוברים 92)של
אגב  הם בטלים - תלושים, הם אם אף כי וייתכן בקרקע.

למעלה. וראה הבד, -93)בית התחתונה הריחיים אבל
שלמעלה. הגדולה" "האבן והיא שם 94)מכורה. במשנה

העבירים  גם - שבתוכו" מה וכל "הוא לו אמר שאם מפורש
כברייתא  פסק ורבינו מכורים. והקורה והגלגל הכובשים) =)
משנה). וכסף משנה (מגיד במשנה גם כן גרס ואולי שם.

שבמשנה.95) "עבירין" למלה הגמרא פירוש זה
על 96) אותן "שמכבידים רבינו: כתב המשנה בפירוש

נתלית  ועליהם הכתושים, הזיתים בהם ששמים האמתחות,
וכובשן". אותה 97)"האבן ומגביה האבן שמגלגל

(פירוש  יוצא" והשמן הכתושים, הזיתים על ומכביד
הוזכרו.98)המשניות). לא ובמשנה שם. ברייתא

בהם 99) לשאת שקים והם במשנה. ולא בברייתא זה אף

והמרצופין  עיזים, של מנוצה הם שהשקים אלא הזיתים, את
מעור.

.ÁBÏ ¯Ó‡100ÂÈLÈÓLz ÏÎÂ „a‰ ˙Èa :101¯ÎBÓ È‡ »«≈««¿»«¿ƒ»¬ƒ≈
Ôlk - CÏ102eÈ‰ .ÔÈ¯eÎÓ103dÏ ‰ˆeÁ104˙BiÁ105 »À»¿ƒ»»»¬À
ÌÈÁËBML106ÔÈÓLÓM‰ B‡ ÌÈ˙Èf‰ Ô‰a107Ì‡ :108 ∆¿ƒ»∆«≈ƒ«À¿¿ƒƒ

BÏ ¯ˆÓ109ÌÈ¯ˆÓ110ÌÈBˆÈÁ‰111;Ïk‰ ‰˜ - Ô‰lL »«¿»ƒ«ƒƒ∆»∆»»«…
Â‡Ï Ì‡Â112dÎB˙aM ‰Ó ‡l‡ ‰˜ ‡Ï -113. ¿ƒ»…»»∆»«∆¿»

וטריא 100) בשקלא אבל מרחץ, בעניין סח. שם ברייתא
זה. בעניין למרחץ הבד בית השוו משמע 101)(שם)

דהו. כל תשמיש בהלכה 102)אפילו למעלה המנויים כל
סעיף  רטו סימן (סמ"ע בכלל ומרצופין שקים ואף הקודמת

יב). פרטיה,103)קטן כל על זו הלכה העלו (שם) בגמרא
מסויימת. עובדה של רקע הבד.104)על לבית מחוץ

ולכך 105) ויין, פת כגון מאכל צרכי גם בהם שמוכרין
יג). קטן סעיף שם, (סמ"ע חנויות לייבשם 106)נקראים

הבד. בבית שמנם להוציא כך ידי על ולהכינם
מהן 107) שעוצרים זרעונים, מין והוא בעברית, "שומשום"
שם 108)שמן. (סמ"ע תשמישיו" "וכל התנאי: על נוסף

יד). קטן לו.109)סעיף גבולות.110)ציין
הגבולות.111) בתוך כלולות הן שגם באופן לחנויות, מחוץ
"וכל 112) מפורש: התנה לא או המצרים לו מצר שלא

לה.113)תשמישיו". שמחוצה החנויות את לא אבל

.Ë¯ÎBn‰114ıÁ¯n‰ ˙‡115˙Èa ˙‡ ¯ÎÓ - «≈∆«∆¿»»«∆≈
ÌÈ¯Òp‰116Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL117˙‡Â ,ÌÈn¯Ú Ô‰Lk «¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆¿∆≈¬Àƒ¿∆

ÌÈÓ˜È‰ ˙Èa118˙Èa ˙‡Â ,ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈÏËBpL ≈«¿»ƒ∆¿ƒ»∆««ƒ¿∆≈
ÔÈÏÒÙq‰119Ô‰Lk ıÁ¯n‰ ¯ˆÁa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL ««¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆«¬««∆¿»¿∆≈

˙B‡ÏÈe‰ ˙Èa ˙‡Â ,ÌÈLe·Ï120ÔÈ‚tzÒnL121‰a;Ô ¿ƒ¿∆≈«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ»∆
Ï·‡122ÌÈÓ˜È‰ ˙‡Â ,ÔÓˆÚ ÌÈ¯Òp‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï ¬»…»«∆«¿»ƒ«¿»¿∆«¿»ƒ

˙B‡ÏÈe‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ ÔÈÏÒÙq‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ«¿»¿…∆««¿»ƒ«¿»¿…∆«ƒ»
- 'BÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .ÔÓˆÚ«¿»ƒ¿«∆»«¿»«∆¿

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa .ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰123¯ÎÓ ‡Ï - ¬≈À»¿ƒ≈»≈»…»«
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÔÈa ÌÈÓ BÏ ˙B˜tÒÓ‰ ˙BÎ¯a‰124ÔÈa «¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ««»≈

ÌÈˆÚ‰ Òepk ˙Èa ‡ÏÂ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa125Ì‡Â . ƒ«¿»ƒ¿…≈ƒ»≈ƒ¿ƒ
¯Ó‡126- CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÂÈLÈÓLz ÏÎÂ ıÁ¯Ó :BÏ »«∆¿»¿»«¿ƒ»¬ƒ≈»

BÏ ‰ˆeÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÓ Ôlk Ô‰ È¯‰127. ¬≈≈À»¿ƒ««ƒ∆≈»

סז:114) שם וברייתא בו,115)משנה לרחוץ העשוי בית
בינוני  לרחיצה, פנימי חדרים: משלושה מורכב והוא
בתוספתא  ומפורש לבושים. בו שעומדים וחיצוני להלבשה,
הבתים  את מכר המרחץ את "המוכר ג: פרק בתרא בבא

החיצוניים". ובתים בו 116)הפנימיים שמצניעים בית
עץ. רבינו:117)לוחות הביא שלו המשניות בפירוש

הבגדים". עליהם ששמים שמחזיקים 118)"לוחות מקום
בהם  שמשתמשים עץ של ספסלאות הם היקמים, את בו
(מגיד  ואחד אחד כל לפני מים בהם ונותנים המרחץ בבית

מיגאש). בן ר"י בשם בו 119)משנה שמחזיקים מקום
"כיסאות", המשניות: בפירוש רבינו כתב וכן הספסלים.
גם  כן הביא וברי"ף בברייתא. ברשב"ם דגרסי" וכ"אית

"ספסלים". רבינו כגירסת שמחזיקים 120)במשנה מקום
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במשנה: לפנינו אבל הרי"ף. וכגירסת הוילאות. בו
את121)"בלניות". בהם אחרי שסופגים מהגוף המים

סינרים  או "יריעות רבינו: כתב המשניות ובפירוש הרחיצה,
הערווה". את בהתאם 122)לכסות (שם). וברייתא משנה

בכלל  הם ומחוברים הקבועים התשמישים שרק לכלל
המטלטלין. התשמישים לא אבל ניידי, דלא הנכסים

שבתוכו".123) מה "כל  אמר: אם אף שאז 124)כלומר,
שהם  הדעת על להעלות היה ואפשר מועטים הם המים
בין  המתחיל דיבור סח. שם (רשב"ם המרחץ אגב בטלים

החמה). את 125)בימות "ולא (ובמשנה בברייתא כן
ולא  העצים את לא מכר, שלא היינו, עצים"). של אוצרות
הבית  את לא מכר "לא בתוספתא: מפורש וכך הבית. את
כל  למרחץ מיוחד תשמיש זה שאין מפני העצים", את ולא
אחרים  לעניינים גם להשתמש אפשר בעצים שהרי כך,

יח). קטן סעיף סח.126)(סמ"ע שם בברייתא
מצרים 127) לו מצר שלא פי על ואף למרחץ. מחוץ

שם  בגמרא שהצריכו ומה ח). הלכה למעלה (ראה החיצונים
במרחץ. ולא הבד, בבית מדובר שם - המצרים לו להרחיב
וכל  המרחץ בית אמר אם "תנינא שם שאמרו [ומה
הוא  וכן הבד" "בית שם ורא"ש הרי"ף גירסת - תשמישיו"
לבית  הבד בית בין הבדל שאין שם הרשב"ם ודעת בכי"מ].

מיימוני). (הגהות המרחץ

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
ושאינן 1) העיר במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו

המכר  מן המתנה חילוף ומשפט שדות, במכירת וכן נכללין,
המקומות. מנהג ודין זה ובפרק כה בפרק שנזכר במה

.‡¯ÎBn‰2ÌÈza ¯ÎÓ - ¯ÈÚ‰ ˙‡3˙B¯B·e ,4ÔÈÁÈL «≈∆»ƒ»«»ƒƒƒ
˙BÎ·BLÂ ,˙B‡ˆÁ¯Óe ,˙B¯ÚÓe5˙È·e ,ÌÈca‰ ˙È·e , ¿»∆¿¬»¿»≈««ƒ≈

daL ÔÈÁÏM‰6dÏ ÔÈÎeÓq‰Â7ÔÈL¯Á‰ ˙‡Â ,8 ««¿ƒ∆»¿«¿ƒ»¿∆∆√»ƒ
ÔÈÙwn‰9dÏ ˙BÚe„È‰ ˙B„O‰ ˙‡Â ,dÏ10˙‡Â , «À»ƒ»¿∆«»«¿»¿∆
ÔÈ¯·Èa‰11Ì‰ÈtL ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ ÏL12 «≈»ƒ∆«»¿¿»ƒ∆¿≈∆
dc‚k13ÌÈ˜BÁ¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,14‡Ï Ï·‡ ;‰pnÓ ¿∆¿»««ƒ∆≈¿ƒƒ∆»¬»…

ÔÈÏËÏhn‰ ¯ÎÓ15‡È‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .dÎB˙aL »««ƒ«¿¿ƒ∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ
Ôlk È¯‰ - 'CÏ ¯ÎBÓ È‡ dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ16.ÔÈ¯eÎÓ ¿»«∆¿»¬ƒ≈»¬≈À»¿ƒ

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e17‰È¯ÈL ˙‡ ‡Ï ¯ÎÓ ‡Ï -18‡ÏÂ , ≈»≈»…»«…∆¿»∆»¿…
‰È˙Ba ˙‡19‰pnÓ ÔÈˆ˜n‰ ÔÈL¯Á‰ ‡ÏÂ ,20‡ÏÂ , ∆¿∆»¿…∆√»ƒ«À¿ƒƒ∆»¿…

Ìia dÏ LiL ˜ÏÁ‰ ˙‡21dÏ LiL ˜ÏÁ‰ ˙‡ ‡ÏÂ , ∆«≈∆∆≈»«»¿…∆«≈∆∆≈»
‰Laia22ÔÈ‡L ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ È¯·Èa ˙‡ ‡ÏÂ , ««»»¿…∆≈¿≈«»¿¿»ƒ∆≈

dc‚k Ì‰Èt23. ¿≈∆¿∆¿»

סח.2) בבאֿבתרא וברייתא, צורך 3)משנה ראו ולא
את  מכר ד"ה שם (רשב"ם העיר עיקר שהם חצרות, להזכיר

-4)הבתים). ה"ב) פכ"ה (למעלה בית בכלל שאינם אף
להלן. הרשומים כל וכן עיר. בכלל הם מקום 5)הרי

יונים. של (וכמאן6ֿ)מושבם העיר שבתוך הגינות הן
- שם רשב"ם ועיין גינונייתא, היינו השלחין דבית דאמר

ז). ס"ק רטו סימן כתב 7)הגר"א וכן גינות, הם אף
ושבתוך  לעיר הסמוכין גינות "גינונייתא, שם: הרשב"ם

"החורשין".8)העיר". תימן: ובכ"י שם). (ברייתא יערות
בין 9) סתירה של רקע על שם, הגמרא מסקנת כן הסמוכים.

סמוכים  היינו לה", "מוקצין בין הבדל שיש ברייתות, שתי
רחוקים  היינו ממנה", "מוקצין לבין רבינו, דעת לפי - לה

לה. המוקצים ד"ה שם רשב"ם ועיין שיודעים 10)ממנה.
באגי" ל"פיסקי פרט (ערוךֿהשלחן). לעיר שייכות שהן
שם. ב"ח ועיין מכורות. אינן - לעיר ששייכות ידועות שאינן
מסקנת  וכן "באגי", היינו השלחין דבית כמאןֿדאמר והיינו
=) באגי אבל מכורים, אינם באגי" "פיסקי שרק שם הגמרא
ס"ק  רטו, סימן (הגר"א מכורים - לעיר) הסמוכות  השדות

שונים.11)ו). חיים בעלי בו להחזיק מיוחד גדור מקום
פי"ג) (שבת למשנה בפירושו הישיבה אב נתן רבינו [ולדעת
לחיות  ביתֿמקום ביתֿבר כמו "ביֿבר", מורכבת מלה היא

.[2 הערה 56 עמוד שם מש"כ וראה כלומר,12)בר.
לגאו). קאיהי דנגיח ד"ה וברשב"ם סח: (שם שלהם הפתח

העיר.13) למדו 14)כנגד אבל זה, פרט הוזכר לא בגמרא
סמוכים  בין בגמרא חילקו לחורשות, שביחס זה מתוך רבינו
פתחיהם  בין אלא חילקו לא לביברין, ביחס ואילו לרחוקים.
אין  שבהם הרי כנגדה, פתוחים אינם אם לבין העיר כנגד

לרחוק. סמוך בין לשימוש 15)חילוק העשויים אף היינו,
מטלטלין  סתם וכלֿשכן ומחוברים, קבועים שאינם אלא
אינם  שבוודאי תבואה של אוצרות כגון תשמישים, שאינם
המטלטלין). את לא אבל ד"ה (רשב"ם מכורים

(16.(402 עמ' צוק"מ הוצאת פ"ג, (ב"ב התוספתא כלשון
ועבדים". בהמה בה היו "אפילו מפורש: ובמשנה

שם.17) שם).18)תוספתא (גמרא באגי" "פסקי הם
לבין  בינם מפסיק שסלע בקעה קטעי הם רשב"ם, ולדעת
ידועים  שאינם שדות פסקי הם רבינו, ולדעת העיר.

רטו). סימן (ב"ח לעיר לה 19)ששייכים  הסמוכים כפרים
בנותיה). ולא ד"ה ממנה.20)(רשב"ם אי 21)הרחוקים

לעיר. ושייך העיר שם את הנושא חלק 22)בים, היינו,
שם  את ונושא העיר, מן ומופלג רחוק הנמצא העיר של
חלק  לה "היה שם: מינכן כ"י [וכנוסחת (רשב"ם). העיר
ביד  וכ"ה עמה". נמכרין אין - ביבשה אחד וחלק בים אחד

הצד 23)רמ"ה]. אלא העיר, כנגד פתחם שאין כלומר,
החיצון.

.·¯ÎBn‰24‰„O‰ ˙‡25ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¯ÎÓ -26 «≈∆«»∆»«∆»¬»ƒ
¯„‚Ï ˙B¯e„q‰27ÏÚ ˙BÁpnL ÌÈ·‡‰ ˙‡Â , «¿¿»≈¿∆»¬»ƒ∆À»«

ÌÈ¯ÓÚ‰28dk¯ˆÏ Ô‰L ÈtÓ ,29ÌÈw‰ ˙‡ ¯ÎÓe .30 »√»ƒƒ¿≈∆≈¿»¿»»«∆«»ƒ
ÌÈ˜ÏÁ‰31ÌÈÙb‰ ˙Áz ÔÈÁpn‰32˙‡ „ÈÓÚ‰Ï È„k «¬»ƒ«À»ƒ«««¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ∆

Ì¯k‰33dk¯ˆÏ Ô‰L ÈtÓ ,34‰‡e·z‰ ˙‡ ¯ÎÓe . «∆∆ƒ¿≈∆≈¿»¿»»«∆«¿»
¯ˆw‰Ï ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú˜¯wÏ ˙¯aÁÓ‰35¯ÎÓe . «¿À∆∆««¿«««ƒ∆ƒƒ«¿ƒ»≈»«

ÌÈw‰ ˙ˆÈÁÓ ˙‡36Ú·¯ ˙ÈaÓ ‰˙eÁt ‡È‰L37Û‡ , ∆¿ƒ««»ƒ∆ƒ¿»ƒ≈…««
ÌÈ˜ÊÁÂ ÌÈ·Ú dlL ÌÈw‰L Èt ÏÚ38˙‡ ¯ÎÓe . «ƒ∆«»ƒ∆»»ƒ«¬»ƒ»«∆

‰¯ÓBM‰39‰ÈeOÚ‰40ËÈËa41dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈»»¬»¿ƒ««ƒ∆≈»
‰Úe·˜42¯ÎÓe .43·e¯Á‰ ˙‡44·k¯Ó BÈ‡L45˙‡Â ¿»»«∆∆»∆≈À¿»¿∆

‰Ó˜M‰ ˙Ïe˙a46ÌÈ·Ú Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,47¯ÎÓe .48 ¿««ƒ¿»««ƒ∆≈»ƒ»«
ÔÈ‡L ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï Ï·‡ .daL ÌÈÏ˜c‰ Ïk»«¿»ƒ∆»¬»…»«∆»¬»ƒ∆≈»

˙B¯e„Ò49ÏÚ ˙BÁpÓ ÔÈ‡L ÌÈ·‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,¯„‚Ï ¿¿»≈¿…∆»¬»ƒ∆≈»À»«
˙BÎeÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯ÓÚ‰ Èab50‡ÏÂ ;CÎÏ «≈»√»ƒ««ƒ∆≈»¿»¿…

ÔÈÁpÓ ÔÈ‡L Ì¯kaL ÌÈw‰ ˙‡51Û‡ ,ÌÈÙb‰ ˙Áz ∆«»ƒ∆«∆∆∆≈»À»ƒ«««¿»ƒ«
ÌÈ˜ÏÁÂ ÔÈtLÓ Ô‰L Èt ÏÚ52˙‡ ‡ÏÂ ;CÎÏ ÌÈÎeÓe «ƒ∆≈¿Àƒ«¬»ƒ»ƒ¿»¿…∆
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‰¯e˜Ú‰ ‰‡e·z‰53Èt ÏÚ Û‡ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ54‡È‰L «¿»»¬»ƒ««¿«««ƒ∆ƒ
‰ÎÈ¯ˆ55ÔÓÊ·e .‰„OÏ56‰Ó ÏÎÂ ‡È‰' BÏ ¯Ó‡L ¿ƒ»«»∆ƒ¿«∆»«ƒ¿»«

.ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ - 'dÎB˙aM∆¿»¬≈À»¿ƒ

סח:24) בבאֿבתרא מיוחד 25)משנה קנהֿמידה יש ובה
קבועים  שאינם תשמישים שאף והוא לתשמישים, ביחס
אותם  מזיזים ואין זה לשדה מיוחדים הם אבל בקרקע,
שהן  האבנים ד"ה (רשב"ם השדה בכלל הם אף ממקומם,

כו). ס"ק רטו סי' וסמ"ע במשנה.26)לצרכה, הוא כך
האלו, האבנים של לטיבם אשר פירושים, שני יש ובגמרא
אמת  שניהם הדין שלענין להלכה, שניהם הביא ורבינו

מהן 27)(מגידֿמשנה). לעשות השדה בתוך המסודרות
אינן  צבורות, שהן אע"פ סדורות, אינן אם אבל לשדה. גדר

סט.). שם (גמרא השדה עם קצירת 28)נמכרות אחרי
עליהם  ושמים השדה, פני על אותם שוטחים העמרים,
והנה  סט.). שם (רשב"ם הרוח עלֿידי יתפזרו שלא אבנים
"הוא  מאיר רבי על החולקים רבנן שלדעת אמרו שם בגמרא
השדה. בתוך מונחות שהן היינו רשב"ם ולדעת דמחתן",
פעם  מונחות שיהיו צריך והוא) ד"ה (שם ה'תוספות' ולדעת
זה  לענין מספיקה אינה גרידא והזמנה העמרים. על אחת
בעת  עכשיו שגם נראה רבינו ומדברי כט). ס"ק שם (סמ"ע

העמרים. על מונחות הן של 29)הקנייה, קבוע לצורך
לה. מחוברים שאינם ואףֿעלֿפי שם 30)השדה. משנה,

או 31)סח: המחולקין) קנים ד"ה (רשב"ם המפוצלים
מחולקין, ד"ה ('תוספות' יתליעו שלא קליפותיהם, שהוסרו

ה'ערוך'). וראה 32)בשם הגפנים. תחת העומדים כלומר,
אבנים. בדין כז הערה את 33)למעלה לסמוך כלומר,

בכלל  הגפנים - "שדה" לחבירו שהמוכר ומכאן הגפנים.
שם). ולהלן (רשב"ם קנט. והערה הי"ד פכ"ד למעלה וראה

מז. שבתוכה).34)הערה הגפנים =) השדה לצורך
במשנה 35) הוא כן לקצירה. שראויה עד בשלה, שהיא

שם. המשנה:36)ובגמרא בפירוש רבינו לשון זה
ולפנינו  בלבד". הקנים בו שנטועים מקום הקנים, "ומחיצת
הרבה  "קנים הרשב"ם: ופירשה הקנים". "חיצת במשנה:
ס"ק  וסמ"ע טוב' יום 'תוספות (ועיין אחד" בקלח הגדילים

ובטילה 37)ל). חשיבות נטולת היא ולפיכך סאה. רובע
שם). (משנה השדה השדה 38)אגב אגב בטלים זה ועם

סט.). שם הכרם.39)(גמרא שומרי של הסוכה
שלפנינו:40) (ובמשנה והרי"ף חננאל רבינו כגירסת

להלן). וראה בטיט", עשויה שהיא 41)"שאינה שכיון
בשדה  ועומדת קבועה נחשבת היא - בטיט סביב טוחה
טוחה  שאינה כיון בהיפך: רשב"ם ודעת לא). ס"ק (סמ"ע,

השדה. לגבי בטלה והיא חשובה, אינה - כן 42)בטיט
בגמרא. שם.43)הוא חרובים.44)משנה, המגדל אילן

באילנות 45) אותו מרכיבים חזק, ונעשה מזדקן כשהחרוב
אגב  הוא ובטל חשוב, אינו עדיין צעיר שהוא וזה אחרים.

צעיר 46)השדה. וכשעודנו תאנים. מין שעושה אילן
והוא  השקמה". "בתולת נקרא: הוא ענפיו, שחתכו ולפני

השדה. לגבי שם.47)בטל בגמרא הוא כן עבים. שענפיה
דלעיל,48) מהא רבינו ולמדה במשנה, מפורש זה אין

הערה  (עיי"ש שבה הגפנים את מכר השדה את שהמוכר
וסדן  המורכב חרוב אלא מיעטו שלא דלהלן ומהא לב),

שאיל  הרי - וכן השקמה השדה. בכלל הם אחרים נות
,14 עמ' צוק"מ (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ג בתוספתא מפורש
ושם  קכא, והערה יב הלכה כד פרק למעלה עוד וראה .(402

קנט. והערה הגדר,49)הי"ד לצרכי צבורות שהן אף
סט.). (שם מאיר כרבי ולא מזומנות 50)וכחכמים עומדות

(שם). מאיר כרבי ולא כחכמים כאן ואף זה. לתשמיש
לא.51) הערה למעלה ראה עומדים. פירוש 52)שאינם זה

(שם). מאיר כרבי ולא כחכמים זה ואף "משופין", המילה
(שם).54)התלושה.53) בגמרא הוא לשוטחה 55)כן

שם). (רשב"ם לייבשה השדה פני (שם 56)על משנה
סח:).

.‚Ck ÔÈa57¯ÎÓ ‡Ï - Ck ÔÈ·e58ÌÈw‰ ˙ˆÈÁÓ ≈»≈»…»«¿ƒ««»ƒ
Ú·¯ ˙Èa ‡È‰L59Èt ÏÚ Û‡ ,60ÌÈwc daL ÌÈw‰L ∆ƒ≈…«««ƒ∆«»ƒ∆»«ƒ

‡ÏÂ .ÌÈpË˜e61‰‚e¯Ú ¯ÎÓ62‰pË˜63ÌÈÓOa ÏL64 ¿«ƒ¿…»«¬»¿«»∆¿»ƒ
ÔB‚k ,BÓˆÚ ÈÙa ÌL dÏ LiL65Èa dÏ ÔÈ¯BwL ∆≈»≈ƒ¿≈«¿¿∆ƒ»≈

‡c¯Â66dÈ‡L ÔÓÊa ‰¯ÓBM‰ ˙‡ ‡ÏÂ .ÈBÏt ÏL «¿»∆¿ƒ¿…∆«≈»ƒ¿«∆≈»
ËÈËa ‰ÈeOÚ67‡ÏÂ .ı¯‡a ‰Úe·˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»»»∆¿…

·k¯n‰ ·e¯Á‰ ˙‡ ¯ÎÓ68ÔcÒ ‡ÏÂ69,‰Ó˜L ÏL »«∆∆»«À¿»¿…«»∆ƒ¿»
ÌÈwc Ô‰ elÙ‡Â70¯ÎÓ ‡ÏÂ .71¯Ba‰ ˙‡72‡ÏÂ ,daL «¬ƒ≈«ƒ¿…»«∆«∆»¿…

˙b‰ ˙‡73C·BM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,74ÌÈ·¯Á ÔÈa ,75ÔÈa ∆««¿…∆«»≈¬≈ƒ≈
ÌÈÓÏL76. ¿≈ƒ

שם.57) מחיצת 58)משנה, להלן: המנויים שכל מפני 
וכו', המורכב חרוב בשמים, ערוגת רובע, בית שהיא הקנים
מה  "כל במשפט: נכללים ואינם עצמם בפני כשדה נחשבים

(רש  שדות שתי ולא אחת שדה לו מכר שהוא ב"ם שבתוכו",
כאן). ומגידֿמשנה הקנים, חיצם את לא ד"ה שם

נפרד.59) כשדה נחשבת היא סט.60)שאז שם גמרא,
שם.61) יוחנן, רבי של מלבן 62)מימרא בצורת גינה

מ"א): פ"ג (כלאים המשנה בפירוש רבינו כלשון מרובע.
הירקות", בם לזרוע כדי מרובעות ערוגות בגינות "עושים
– ז) יז, (יחזקאל מטעה" מערוגת הוא עברי ו"לשון

שם. טוב' יום (רשב"ם 63)'תוספות רובע בית בה ואין
שיש 64)שם). שדה לכל הואֿהדין (שם), הרשב"ם לדעת

לקרוא  הדרך בשמים של ששדה אלא עצמו, בפני שם לה
בלבד). הקנים חיצת את לא (ד"ה מיוחד שם לה

(שם).65) יוחנן רבי למימרת פפא, רב בית 66)פירוש
שאינה 67)הוורד. שכיון והטעם, והרי"ף. הר"ח כגירסת

בטלה  ואינה המטלטל כדבר היא הרי בטיט, מסביבה טוחה
עשויה  "שהיא להיפך: הגירסא שלפנינו, (ובמשניות לשדה
השדה, אגב בטלה ואינה חשובה היא שאז לפי בטיט".
לטֿמ). הערות למעלה וראה רשב"ם. דעת וזוהי

לו 68) יש ואז מזדקן, שהוא אחרי החרוב את שמרכיבים
עצמו. בפני כשדה ונחשב מיוחדת העץ,69)חשיבות גזע

באים  ואחרים עוביה, את קוצצים מזקינה, כשהשקמה
ביותר, חשובה ונעשית "סדן", בשם נקראת ואז במקומם

השדה. אגב בטילה הם 70)ואינה והסדן החרוב כלומר,
שם). (גמרא הם 71)דקים להלן, והמנויים אלו שכל מפני

עא. שם משנה השדה, בתוך כלולים ובלתי נפרדים דברים
השדה.72) את להשקות השדה בתוך מים של בור
ענבים.73) בו שדורכים וכל 74)מקום יונים. של מושבם
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מה  "כל לו: שאמר אע"פ השדה, בכלל נמכרים אינם אלו
שם). (רשב"ם מים 75)שבתוכה" שאין חורבן מלשון

וכו'. בשובך יונים ואין מיושבים.76)בבור כלומר,

.„CÈ¯ˆÂ77C¯„ BÏ ˙B˜Ï ¯ÎBn‰78È„k ,Á˜Bl‰ ÔÓ ¿»ƒ«≈ƒ¿∆∆ƒ«≈«¿≈
B˙B‡ B‡ ˙ec‰ B˙B‡ B‡ ¯Ba‰ B˙B‡ „Ú da CÏiL∆≈≈»«««

C·BM‰ B˙B‡ B‡ ˙b‰79.‰„O‰ CB˙a BÏ e¯‡LpL «««»∆ƒ¿¬¿«»∆
Ì‡Â80'el‡Ó ıeÁ' ¯Ó‡Â L¯tBÏ ÁwÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿ƒ≈«¿»«≈≈≈»ƒƒ«

[C¯„]81. ∆∆

כחכמים.77) ולא עקיבא כרבי שם. שהמוכר,78)משנה,
דרך  לעצמו השאיר שלא מניחים ואנו מוכר, הוא יפה בעין
אל  הליכה לשם לה צריך שהוא אף שמכר, השדה בתוך

בשדה. שהשאירם אלו,79)הדברים רק לכתוב דקדק
בהלכה  הנזכרים לאחרים ולא דרך לקנות צריך להם שרק
רטו  סימן (הגר"א במוכר ד"ה שם ברשב"ם נראה וכן זו,
ג  הלכה כה פרק ולמעלה במגידֿמשנה, וראה יז). ס"ק

כט. מודה 80)ובהערה עקיבא רבי אף ובזה שם. משנה,
שלו,81)(שם). היא כך בין שהרי מיותר, שהתנאי לפי

דרך. בענין להוסיף שבא אומרים, אנו ולפיכך

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na82ÈtÓ ;¯ÎBÓa83‰È‰L «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈∆»»
Á˜BlÏ BÏ84L¯ÙÏ85L¯t ‡ÏÂ86BÏ ÔÈ‡ ,87el‡ ˙‡88. «≈«¿»≈¿…≈«≈∆≈

‰˜ - ‰zÓ Ô˙Bp‰ Ï·‡89Ôlk ˙‡90ÔÈa ,‰„Oa ÔÈa ; ¬»«≈«»»»»∆À»≈¿»∆≈
„a‰ ˙È·a ÔÈa ,¯ˆÁa ÔÈa ,˙È·a91:¯·c ÏL BÏÏk . ¿«ƒ≈¿»≈≈¿≈««¿»∆»»

Ú˜¯˜ Ô˙Bp‰92¯aÁÓ‰ Ïk Ïa˜Ó‰ ‰˜ - ‰zÓa93 «≈«¿«¿«»»»»«¿«≈»«¿À»
dÏ94L¯ÙiL „Ú ,95. »«∆¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã

."olek z` dpw dpzn ozepd la`"

וירושה  שבמכר הוא, וירושה למכר מתנה שבין ההבדל
שהרי  ליורש, או ללוקח ואחיזה שייכות להיות צריכה
לזה  היא ומכירה המוריש, של בקרובו דווקא היא הירושה
במתנה  כן שאין מה הנמכר. הדבר תמורת מנכסיו ששילם
למתנה  ואחיזה שייכות שום למקבל יהיה שלא אפשר
שאם  הדין ולכן הנותן, של וטובו חסדו מצד רק לו הניתנת
שאין  כיון הכל, קנה המקבל פירש לא אם גם במתנה נתן

דבר. לפרש יכול ואינו למתנה ושייכות אחיזה שום לו
התורה  שבעניין שהגם עא, פרק "וככה" בהמשך ומבואר
יש  מכל־מקום לנו", נתן ו"אשר התורה" "נותן הוא הלשון
מכר  ירושה, העניינים שלושת כל את התורה בנתינת

(עיי"ש). ומתנה
(23 'rd 115 'r b"i y"ewl)

בית,82) שדה, בכלל מכורים שאינם דברים כמה [שישנם
מה  וכל וזה זה "דבר לו אמר אם אפילו וביתֿהבד, חצר

להלן]. וראה נקוסא 83)שבתוכו" בן יהודה של כדבריו
ברשב"ם 84)(שם). וכ"ה המשניות, בפירוש גם כתב כן

ר"ת. בשם מתבייש 85)שם ואינו מעות, נותן הוא שהרי
במכר. כלול מה ברורות ולפרש המקח על לעמוד

פירש.86) ולא כן עשה לא בגלל 87)והוא הפסיד
שלו. הוא 88)ההזנחה יפה בעין המוכר שאמרו: שאע"פ

ולא  הכל מכר מפורש שמכר שמה זה לענין היינו - מוכר
במכירתו  שיכלול כך כדי עד לא אבל כלום, לעצמו עיכב

במכר). ד"ה (רשב"ם שפירש ממה המקבל,89)יותר
פרטי  את בדיוק לו שיפרט לנותן לומר מתבייש שהוא

המשניות). (פירוש שאינם 90)המתנה אלה כל היינו,
מה  "כל בכלל אפילו שאינם אלה וגם המכר, בכלל
בנותן  אבל ד"ה שם (רשב"ם המורכב חרוב כגון שבתוכה",
בכלל  הם זאת בכל מיגאש), ר"י בשם ורמב"ן מתנה,

אע"פ 91)המתנה. זה, בכלל מרחץ שאף [נראה
לדעת  שהרי זה. בכלל אינה עיר אבל רבינו. שהשמיטו
פרט  לה", המחובר "דבר אלא במתנה לכלול אין רבינו
ואילו  לה. מחוצה שהוא המחובר לדבר ופרט למטלטלין
דברים  או מטלטלין אלא במתנתו לכלול דבר לך אין בעיר

לה]. מחוצה זה 92)שהם הפרש קיים בקרקע דוקא כי
(מגידֿ ספינה כגון במטלטלין לא אבל ומתנה, מכר בין

התלושה 93)משנה). תבואה ואפילו לתלוש. פרט
הרי  לקרקע, צריכה אם הרשב"ם, (ולדעת לקרקע הצריכה

בכלל). בור 94)היא כגון הניתן, הדבר שבתוך מה דוקא
וחדר  יציע כגון לו, חוצה שנמצא במה לא אבל וחרוב. ודות
צ]. הערה למעלה [וראה מיגאש). בן ר"י בשם (מגידֿמשנה

המתנה.95) מכלל מוציא הוא מה הנותן,

.ÂÔÎÂ96ÔÈÁ‡‰97e˜ÏÁL98Ô‰Ó „Á‡ ‰ÎÊÂ ,99‰„Oa ¿≈»«ƒ∆»¿¿»»∆»≈∆«»∆
ÔlÎa ‰ÎÊ -100˜ÈÊÁn‰Â .101¯b‰ ÈÒÎa102˜ÈÊÁ‰ , »»¿À»¿««¬ƒ¿ƒ¿≈«≈∆¡ƒ

ÔlÎa ‰ÎÊ - ‰„Oa103LÈc˜n‰Â .104- ‰„O‰ ˙‡ «»∆»»¿À»¿««¿ƒ∆«»∆
.Ôlk LÈc˜‰ƒ¿ƒÀ»

היא.96) הרמב"ם מתוספת ההשוואה משנה,97)מילת
אחד 98)שם. להסתלק רוצים לחלוק, שבאו שמכיון

מא). ס"ק רטו סימן (סמ"ע לגמרי כל 99)מהשני כלומר,
בשדה". "וזכו שם: ובמשנה מהן. כלומר,100)אחד

שם). (סמ"ע בשדה" ועומד קבוע שהוא עשה 101)"בכל
שם). (משנה חזקה הקודם 102)קנין וכל הפקר, שהם

זכה. קנין בהם וכיוצא 103)ועושה המורכב בהרוב אף
את  קונה אינו בשדה והמחזיק אחר, כשדה שהוא אע"פ בו,
להלן  (ראה ביניהם מיצר יש אם לה, הסמוכה השניה השדה
החרוב, נקנה כאן - ז) הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"א
ד"ה  שם (רשב"ם השדה שאר ובין בינו מיצר אין שהרי

מב). ס"ק וסמ"ע בכולה, מקדיש 104)החזיק שהמקדיש
היה  לא כאן ואף מתנה, של המידה באותה יפה בעין
מתנה  מקבל כמו - לפרש הגזבר, כלומר ההקדש, למקבל

צ). הערה (למעלה

.Ê‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ‡ Á˜BÏÂ ¯ÎBÓa Û‡«¿≈¿≈«≈»≈«¿»ƒ¿«≈
ÌÈÈÚÓ Ô‰·105ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ »∆≈ƒ¿»ƒ¬ƒ∆»¿»∆≈»

ÌÈÚe„È ˙BÓL ‡ÏÂ ,‚‰Ó106ÈÙa ¯·„Â ¯·c ÏÎÏ ƒ¿»¿…≈¿ƒ¿»»»¿»»ƒ¿≈
- Ck ¯ÎÓ Ck ¯ÎBn‰L e‚‰pL ÌB˜Óa Ï·‡ ;BÓˆÚ«¿¬»¿»∆»¬∆«≈»»«»

‚‰n‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,¯eÎÓ ‰Ê È¯‰107ÌB˜Ó ÔÎÂ . ¬≈∆»¿¿ƒ««ƒ¿»¿≈»
˙Èa ‡l‡ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L108˙Èa ÔÈ¯BwL B‡ ,Bc·Ï ˙ÈaÏ ∆≈ƒ∆»«ƒ««ƒ¿«∆ƒ«ƒ

¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÂÈab ÏÚL ÏÎÏe ÂÈ˙B·È·Ò ÏÎÂ ˙ÈaÏ««ƒ¿»¿ƒ»¿…∆««»¿ƒ««
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‰„O B‡ ¯ˆÁ ¯ÎBÓa ÔÈc‰ ÔÎÂ .ÌB˜n‰ ÈL‡ ÔBLÏ¿«¿≈«»¿≈«ƒ¿≈»≈»∆
˙BÓM‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ Ïka - ÔÈÏËÏhÓ B‡ ¯ÈÚ B‡ƒƒ«¿¿ƒ«…¿ƒ«««≈

.Ïk‰ ÈÙa ˙BÎe¯Ú‰»¬¿ƒ«…

"מעניינם".105) תימן: לנושאי 106)בכ"י ידועים שמות
השדה. או הבית בכלל כלול מה כלומר, כן 107)המכירה,

,24 עמ' צוק"מ (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ד בתוספתא הוא
כ  שער והממכר" "המקח בספר האי רב כתב וכן (403
הי"א, פכ"ז ולהלן ו, הלכה יז פרק למעלה וראה בסופו.

הט"ו. סא:108)ופכ"ח בבבאֿבתרא הדברים מקור
כז. ובבאֿקמא

.ÁÔÈÎÏB‰ ÔzÓe ‡OÓ È¯·c ÏÎa :ÏB„b ¯wÚ ‰ÊÂ¿∆ƒ»»¿»ƒ¿≈«»«»¿ƒ
.‚‰n‰ ¯Á‡Â ÌB˜n‰ B˙B‡a Ì„‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡««¿¿≈»»¿«»¿«««ƒ¿»
,ÔÈ„ÁÈÓ ˙BÓL ‡ÏÂ ‚‰Ó Ba Úe„È ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ï·‡¬»»∆≈»«ƒ¿»¿…≈¿À»ƒ
BÓk ÌÈOBÚ - Ck ÔÈ¯BwL LÈÂ Ck ÔÈ¯B˜ LÈ ‡l‡∆»≈ƒ»¿≈∆ƒ»ƒ¿

Á eL¯tL.el‡ ÌÈ˜¯Ùa ÌÈÓÎ ∆≈¿¬»ƒƒ¿»ƒ≈

ועּׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
ושאינן 1) הספינה במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו

עבדים  ואם בהמות אם המטלטלין שאר בכל וכן נכללין,
הדברים. שאר ואם

.‡¯ÎBn‰2Ô¯z‰ ˙‡ ¯ÎÓ - ‰ÈÙq‰ ˙‡3˙‡Â , «≈∆«¿ƒ»»«∆«…∆¿∆
Òp‰4ÌÈ‚Ú‰ ˙‡Â ,5ÔÈËBLn‰ Ïk ˙‡Â ,dlL6 «≈¿∆»√»ƒ∆»¿∆»«¿ƒ

ÔÈ‚È‰n‰7d˙B‡8L·k‰ ˙‡Â ,9ÔÈÏBÚL ‰ÏkÒ‡‰Â ««¿ƒƒ»¿∆«∆∆¿»«¿»»∆ƒ
ÌÈn‰ ˙Èa ˙‡Â ,‰ÈÏÚ ÔÈ„¯BÈÂ ‰ÈÙqÏ Ô‰a10 »∆«¿ƒ»¿¿ƒ»∆»¿∆≈««ƒ

¯ÎÓ ‡Ï Ï·‡ ;dÎB˙aL11˙Èva‰ ˙‡12‡È‰Â , ∆¿»¬»…»«∆«ƒƒ¿ƒ
‰pËw‰ ‰ÈÙq‰13ÌÈ·B¯w‰ ÌÈn‰ ÏÚ da ÌÈÎÏB‰L «¿ƒ»«¿«»∆¿ƒ»«««ƒ«¿ƒ

‰LaiÏ14˙È‚ec‰ ¯ÎÓ ‡ÏÂ ;15‰pËw‰ ‰ÈÙq‰ ‡È‰Â , ««»»¿…»««ƒ¿ƒ«¿ƒ»«¿«»
ÔÈ„vL16˙‡ ¯ÎÓ ‡ÏÂ ;ÌÈ‚c‰ ˙‡ ÌÈÁln‰ da ∆»ƒ»««»ƒ∆«»ƒ¿…»«∆

Ô‰a ÔÈOBÚ‰ ÌÈ„·Ú‰17ÔÈÙeˆ¯n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,18‡ÏÂ , »¬»ƒ»ƒ»∆¿…∆««¿ƒ¿…
‰¯BÁq‰ ˙‡19ÏÎÂ ‡È‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .dÎB˙aL ∆«¿»∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ¿»

.ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ - '¯ÎBÓ È‡ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¬ƒ≈¬≈À»¿ƒ

שם.2) וברייתא עג. בבבאֿבתרא גבוה,3)משנה עמוד
להלן). (ראה הנס את תולין המפרש 4)שעליו או הוילון

ברוח. הספינה את להוליך התורן, על ברזלים 5)שפורסין
שמשליכים  בשלשלאות, הקשורים ברזל של מזלגות כעין

ולהעמידה. הספינה את לעגן הים, הוא 6)לתוך כן
עצים  והם שבמשנה. "מנהיגין" למילה בפירוש בגמרא,
ויש  רמ"ה). (יד הספינה את ומושכים משוטטים שבהם
ומכניסים  הספינה את מושכים שבהם "החבלים מפרשים

מיגאש). ר"י בשם (מגידֿמשנה לנמל" משוטים 7)אותה
בים. הספינה את ומושכים מנהיגים הגמרא 8)אלו, בנוסח

שבברייתא  ו"אסכלה" לגמרי. זו מילה חסרה שלנו,
בו" שעולים הספינה של ה"כבש היא בסמוך) (שהובאה
שם  שהיו מפרשים יש אבל ור"ח), האי רב בשם (רשב"ם
הספינה, אל מהיבשה עולים שבו האחד סולמות: שני
הספינה. קרקעית אל הספינה מפתח יורדים שבו והשני
ס"ק  רב סימן (סמ"ע "אסכלא" - ולשני "כבש", קראו לאחד

עליה". ויורדין - "שעולין רבינו שכתב מה וזהו ד).
הים 9) שמי כיון מתוקים, מים בו שאוצרים בספינה, מקום

לשתיה. ראויים ובלתי מלוחים המנויים 10)הם אלו שכל
הספינה  שם אין הספינה, לצרכי עשויים שהם אף להלן,
אחרים. לצרכים גם בהם להשתמש ואפשר עליהם,

(שם).11) נתן כרבי ולא הקשורה 12)כתנאֿקמא,
ליבשה. סמוך עליה הגדולה מן ועוברים לפי 13)לגדולה,

מפני  היבשה, אל להתקרב יכולה הגדולה הספינה שאין
לספינה  ממנה עוברים ולפיכך נמלֿמיםֿעמוק, שם שאין

היבשה. אל יורדים ועלֿידה ולא 14)קטנה כתנאֿקמא,
(שם). היינו 15)כסומכוס "ביצית רבא אמר (שם) בגמרא

של  הגיאוגרפי במוצא רק תלוי השמות והפרש דוגית",
קטנה: לספינה קראו ובמקומו בבלי, הוא נתן רבי התנאים:
דוגית. לה: קראו ושם מארץֿישראל, הוא וסומכוס ביצית.
המהות, בשינוי גם כרוך השם ששינוי שיש רבינו דעת אבל
אצל  עמוקים היו לא והנהרות שהימים שבבבל והוא:

צרי  היה ולפיכך הגדולה שפתם, מהספינה בהם לעבור ך
שפת  שעל הביצה שם על ואולי הביצית. והיא לקטנה
עמוקים, הים שפת שעל המים היו ובא"י הבבליים. היאורות
צידת  לשם אלא האלו הקטנות בספינות משתמשים היו לא
לומר  רוצה דוגית", היינו ש"ביצית רבא שאמר ומה דגים.
בה  משתמשים אלא הקטנה, הספינה באותה כאן שהמדובר
שונים  שמות לה העלו מזה וכתוצאה שונים, לצרכים

(כסףֿמשנה). שונים בספינות 16)במקומות העובדים
שם). הסחורה 17)(משנה, משימים שבהם גדולים שקים

עז:). שם (רשב"ם (שם 18)שבספינה פפא רב של פירושו
אחרי  מיותר, זה ולכאורה שבמשנה, "אנתיקי" למלה עז:)
אתה, נמכרים אינם בספינה, יותר הקבועים השקים, שגם
כלולה  הסחורה שאף להשמיענו, אלא זה הובא לא ואולי
שם  ה'תוספות' כתבו (כן שבתוכה" מה וכל "היא בביטוי:

האנתיקי). את ולא ד"ה עז:).19)עג. (שם משנה

.·¯ÎBn‰20ÔB¯w‰ ˙‡21˙B„¯t‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï -22, «≈∆«»…»«∆«¿»
ÔÓÊa23BnÚ ˙B¯eL˜ ÔÈ‡L24- ˙B„¯t‰ ˙‡ ¯ÎÓ ; ƒ¿«∆≈»¿ƒ»«∆«¿»
‡Ï25„Óv‰ ˙‡ ¯ÎÓ .ÔB¯w‰ ˙‡ ¯ÎÓ26¯ÎÓ ‡Ï -27 …»«∆«»»«∆«∆∆…»«

,„Óv‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ¯˜a‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;¯˜a‰ ˙‡∆«»»»«∆«»»…»«∆«∆∆
elÙ‡Â28Ô˙ˆ˜Ó ÔÈ¯BwL ÌB˜Óa29„ÓvÏ30.¯˜a «¬ƒ¿»∆ƒƒ¿»»«∆∆»»

המשניות).20) (פירוש העגלות" מן בפירוש 21)"מין
לשונו: וזה פירושים, שני רבינו הביא (שם) המשניות
ויש  אותו. שמושכות ממנו, הנפרדים עצים "ופרדות
את  שמושכות הבהמות כלומר, פרדה. קיבוץ - מפרשים

הברייתא 22)הקרון". בין סתירה של רקע על שם. גמרא
הקרון 23)והמשנה. עם קשורות ואם מכירה, בשעת

אומרים, ויש (מגידֿמשנה). עמו הן נמכרות - מכירה בשעת
לשכור  דרך שאין במשכיר, אבל במוכר, אלא אינו זה שכל
אע"פ  הקרון עם הן נמכרות - מאחר וקרון מאחר פרדות

(נמוקיֿיוסף). עמו קשורות מסתימת 24)שאינן כנראה,
נמכר  הקרון אין - קשורים והפרדות הקרון אם שאף הלשון,

הבי  וכן ה'טור'.עמהן. בשם ב) סעיף רב (סי' הרמ"א א 
כן  ולא הקרון, בלי עליהן לרכוב אפשר שהפרדות והטעם,
כלֿכך  קשורות הפרדות אין ולפיכך הפרדות, בלי בקרון
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ז). ס"ק שם (סמ"ע, בהן קשור שהקרון כמו בקרון
(פירוש 25) אותם" המחבר השוורים, שבצוארי "העול

"קשורות",26)המשניות). של הפרט את הזכיר ולא
לענין  ובקר צמד דין והרמב"ן מיגאש בן ר"י ולדעת
ללמוד  יש [וכן (מגידֿמשנה). ופרדות קרון כדין קשורות,
הצמד  את "מכר פ"ד): תחלת (בבאֿבתרא התוספתא מדברי
וזהו  הצמד". את מכר לא הבקר את מכר הבקר, את מכר
הבקר". את מכר לא הצמד את "מכר למשנה: בניגוד
בדומה  קשורים, שהם באופן עוסקת שהתוספתא ועלֿכרחנו
הרשב"ם  דעת אבל ופרדות]. קרון בענין הגמרא לתירוץ
כן  והוכיח קשורים, הם אם אפילו קנה לא ובקר שבצמד
ואין  קתני", מילי מילי "תנא, (עח:) בגמרא שאמרו ממה
בן  ר"י כדעת פסק ד) סעיף (רב והרמ"א מדבר. דבר ללמוד

לא. והערה ג הלכה להלן וראה מתוך 27)מיגאש, יוצא
עז:). (שם כך,28)השקלאֿוטריא קוראים כולם אם אבל

הלכה  כח פרק להלן וראה שם). (בסוגיא יחד נמכרים הם
קכד. והערה קוראים 29)טו ביחד, בקר עם לצמד כלומר,

הצמד" את מכר לא הבקר, את "מכר על מוסב וזה "בקר".
י). ס"ק שם סמ"ע את 30)(ועיין כאן ציין הראב"ד

(בבאֿבתרא  שם זו הלכה נמצאת ואמנם בתוספתא, המקור
את  "מכר כדלהלן: קטוע שלשונה אלא פ"ד), בתחילת
בספר  אבל העול". את מכר לא הפרות, את מכר העול,
במלואה, זו הלכה הביא כ שער האי, לרב והממכר" "המקח
את  מכר "דגרסי' לשונו: וזה זו. בתוספתא שמקורו ונראה
העול" את מכר לא הפרה את מכר הפרה, את מכר העול

ראשונים). (תוספות

.‚¯ÎBn‰31ÏÚ‰ ˙‡32‰¯t‰ ˙‡ ¯ÎÓ -33˙‡ ¯ÎÓ ; «≈∆»…»«∆«»»»«∆
‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ¯ÎÓ .ÏÚ‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ‰¯t‰34¯ÎÓ - «»»…»«∆»…»«∆»¬»»»«

¯˜a‰ ˙‡35.‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ¯˜a‰ ˙‡ ¯ÎÓ ; ∆«»»»«∆«»»…»«∆»¬»»
‰È‡¯ ÌÈÓc‰ ÔÈ‡Â36‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa ¿≈«»ƒ¿»»¿»≈«¿»ƒ¿«≈

Ô‰·37. »∆

של 31) עול רבינו, פירש ד) משנה (פי"ד כלים במסכת
יוליכו  אשר הבהמות, שתי בין הנמשך "העץ שהוא עגלה
פרה, של עול לפרש צריך בזה וכיוצא עול". יקרא העגלה
בו. אותה למשוך הפרה צוארי על ששמים העץ שהוא

להלכה 32) סתירה כאן ויש העול, עם זהה הצמד לכאורה,
על  ורמז הבקר, את מכר לא הצמד את שהמוכר הקודמת,
תימכר  האיך תמוה, זו הלכה עצם וגם המגידֿמשנה. זה
השיג  הראב"ד ואמנם רב). סימן ('טור' העול אגב הפרה
אין  בתוספתא כן שהוא ש"אע"פ בטענה, רבינו, על בזה
(שם  הסמ"ע אבל ברור". שלה הטעם שאין עליה, סומכין
הפרה, עם קשור שהוא מדובר בעול, שכאן כתב יא) ס"ק
שם  למעלה ראה עמו, הבקר נמכר בצמד גם זה ובאופן

כה. בהלכה 33)הערה שכתוב למה סתירה ישנה כאן אף
(ראה  הפרדות" את מכר לא הקרון את "המוכר הקודמת
אף  יא) ס"ק (שם הסמ"ע ולדעת וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה
בקרון  גם זה ובאופן לעגלה, קשור כשהבקר מדובר כאן

הפרדות. קנה - כאן 34)ופרדות שאף מהראב"ד, כנראה
רב  (סימן הגולה" ב"באר ציין וכן התוספתא. הוא המקור
כו' "דגרסי' שם: והממכר" "המקח בספר הוא וכן י), אות

את  מכר לא הפרה את מכר הפרה, את מכר העגלה את מכר
ליתא. בתוספתא לפנינו אבל (שם 35)העגלה". משנה

יהודה. כרבי ולא כחכמים, הלוקח 36)עז:) שנתן שאף
הרבה  ועולה הדברים, שני לקנין המתאים גדול, כסף סכום
הקנין, לטיב הוכחה משמש זה אין האחד, ערך על יותר
הנמקתו. ואף הדין פרטי כל ושם ה. הלכה להלן ועיין

הדמים.37) לראיית נוגדת המקובלת שהלשון

.„ÔÎÂ38¯ÎBn‰39¯ÎÓ - ¯BÓÁ‰ ˙‡40˙Úc¯n‰ ˙‡41 ¿≈«≈∆«¬»«∆««¿««
Ûk‡‰ ˙‡Â42ÂÈÏÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,43‡Ï Ï·‡ ; ¿∆»À»««ƒ∆≈»»»¬»…

¯ÎÓ44˜O‰ ˙‡45ÌÈLp‰ ˙·k¯Ó ‡ÏÂ46elÙ‡Â ,47eÈ‰ »«∆««¿…ƒ¿∆∆«»ƒ«¬ƒ»
ÂÈÏÚ48.¯În‰ ˙ÚLa »»ƒ¿««∆∆

למה 38) כנראה, מכוונת, רבינו, שהוסיף ההשוואה מילת
ראיה. הדמים אין אלה בענינים שגם ה, בהלכה שנאמר

עולא 39) של לפירושו בהתאם עח. בבאֿבתרא משנה
שם. הם 40)בגמרא הרכיבה כלי כדלהלן: הוא בזה הכלל

תנאים), מחלוקת שום בזה (ואין החמור מכירת בכלל
אינם  שלו המשא כלי אבל לרכיבה, עומד חמור שסתם
וכך  שם), במשנה המדי נחום של תנאֿקמא (כדעת בכלל

עולא. של המימרא מתוך כר)41)יוצא =) אוכף "כעין
(רמ"א, שיתחמם" כדי כולו היום כל החמור על שמניחים

ז). סעיף לרכיבה 42)רב המרדעת על נתון עץ "כלי כעין
שם). (רמ"א המשאות" חיכוך למנוע כדי היא 43)או זו

שנסתפקו  זה מתוך כן מוכיח והוא מיגאש, בן ר"י דעת
כשאינם  היא המשא בכלי התנאים פלוגתת אם בגמרא,
אמר  שעליהם רכיבה, בכלי ואילו עליו. בעודם או עליו,
שהמדובר  ציין לא בהם - מכורים הם הכל שלדברי עולא
ראשונים  אך קיים. זה הבדל אין שבהם הרי עליו, בעודם
בכלי  אם הבעיא: בפתרון תלוי זה שדבר סוברים, אחרים
אינם  אם אף רכיבה שכלי ברור עליו, כשאינם מדובר משא
עליו, בעודם מדובר משא בכלי אם אבל בכלל. הם - עליו
עליו. עודן אם אלא קנה לא רכיבה בכלי שגם מסתבר
היינו, הנתבע, מידי מוציאין אין נפתרה, לא שהבעיא ומכיון
אף  מכורין אינם משא שכלי במסקנא, יוצא המוכר. מידי
עליו  עודם אם רק מכורים רכיבה וכלי עליו, בעודן

במשנה 44)(מגידֿמשנה). המדי, כנחום ולא כתנאֿקמא
משא.45)שם. בתוכו לשים כן 46)העשוי גם שזה

יושבת  אלא כגבר, רוכבת אינה שהאשה משא, כלי כעין
יב). ס"ק רב (סי' ובסמ"ע שם ברשב"ם הוא [כן כמשא.
ה]. הלכה שכירות מהלכות פ"ד ולהלן ג. בפסחים וראה

ולפיכך 47) נפתרה, שלא בגמרא בעיא כאמור, הוא, זה דבר
וכן  הראיה, עליו מחבירו שהמוציא לפי קנה, שלא פסק

הרי"ף. הוא 48)כתב אמר "שאם אמרו: שם בברייתא
רב  בסימן הרמ"א והביאו מכורין", כולן - שעליה מה וכל

השמיטו. שרבינו ופלא ז. סעיף

.‰ÔÈ‡Â49‰È‡¯ ÌÈÓc‰50Ì‡L .51‰ÚË52È„Îa ¿≈«»ƒ¿»»∆ƒ»»ƒ¿≈
˙Úc‰L53BÏ LÈ - ‰ÚBË54‰‡B‡55Á˜Ó Ïeha B‡56, ∆«««»≈»»ƒ∆»

Á˜BÏÂ ¯ÎBn‰ Ïk ÔÈ„k57Ì‡Â ;58ÔÈ‡L È„Îa ‰ÚË59 ¿ƒ»«≈¿≈«¿ƒ»»ƒ¿≈∆≈
‡Ï - ‰ÚBË ˙Úc‰60‰fL ,Á˜n‰ ÏËa61‰zÓ62Ô˙ «««»…»««∆»∆∆«»»»«
‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,BÏ63¯BÓÁ‰64ÌÈwO ‡Ïa65Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»«¬¿…«ƒ¿≈…

‡ˆBik66.ÌÈÓc‰ ÔÓ ‰È‡¯ Ba ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ ‰Ê· «≈»∆≈¿ƒƒ¿»»ƒ«»ƒ
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יהודה.49) כרבי ולא כחכמים עז: שם היינו,50)משנה,
נושא  ערך על עולה שסכומם דמים, הלוקח נתן שאם
במכירה  לכלול שהתכוון ראייה שזה אומרים אין המכירה,
אין  זהובים, מאה ונתן צמד, קנה אם כגון דברים, עוד זו
גדול  סכום נותן היה לא לבדו צמד שבעד כיון אומרים:
ס"ק  שם (סמ"ע הבקר לצירוף גם התכוון ודאי אלא כזה,

כדלהלן.51)טו). העודף של ודינו היינו,52)כלומר,
נושא  מחיר מששוה יותר דמים שהוסיף היא, הטעות

להניח 53)המכירה. שאפשר רק מופרזת, אינה שהטעות
איֿהבנה. מתוך שצריך, מכפי יותר ונתן טעה, שהלוקח

תוספת 54) לכלול באה בדמים שהתוספת אומרים אנו אין
ואשר  המכירה, לנושא רק באמת שהתכוון אלא בחפצים,
כלול  וזה טעות. מחמת זה היה - שנתן דמים לעודף
אונאה. בכל כמו הוא הדין ולכן "אונאה", במסגרת

ב"שתות".55) הוא ההפרש הוא 56)אם ההפרש אם
מ"שתות". יב.57)ביותר פרק למעלה כלשון 58)ראה

שהדעת  בכדי (ד"ה הרשב"ם הנמקת וכפי בגמרא, האחרון
דוחק. היא הראשונה שהתשובה שההפרש 59)טועה)

טועה  אדם שאין טעות, כאן שהיתה להניח ואין מוגזם, הוא
כך. כדי שהתכוון 60)עד אומרין, אנו אין כאן, אף

אף  שכאן אלא עוד ולא דברים. לתוספת זו דמים בתוספת
העודף, את לתבוע יכול המוכר ואין אונאה, דין דנים אין

נתאנה. הזה.61)שבו יתכן 62)העודף שלא שמכיון
לו  לתת שהתכוון אומרים אנו כזה, בשיעור טועה שאדם
דיני  בכל כלל הוא וזה מתנה. בתורת הזה העודף את
טועה  הדעת שאין בכדי מופרזת, היא האונאה שאם אונאה,
בפ"ד  וראה כמתנה. נחשבת והיא אונאה, דין בה אין -

י. הלכה ולוה מלוה את 63)מהלכות מקבל אינו כלומר,
אינו  וכן בחזרה, המכירה נושא של משויו יותר שנתן דמיו

שכרגיל. זה על דברים תוספת נותן 64)מקבל רבינו
בה. שעסק האחרונה מההלכה כלי 65)דוגמא היינו,

השטח 66)המשא. להניח,בכל כאילו היה שאפשר ים,
בנושא  דברים יותר להכליל הוכחה ישמשו שהדמים

המכירה.

.Â¯ÎBn‰67ÌÈÏk ¯ÎÓ - ‰ÁÙM‰ ˙‡68,‰ÈÏÚL «≈∆«ƒ¿»»«≈ƒ∆»∆»
‡Ï Ï·‡ ;‰‡Ó Ì‰ elÙ‡69ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÎÓ70‡ÏÂ ¬ƒ≈≈»¬»…»««≈ƒ¿…

ÌÈÓÊp‰71˙B‡ÏËw‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙BÚah‰ ‡ÏÂ72 «¿»ƒ¿…««»¿…∆««¿»
Ì‡Â .d¯‡eˆaL73'‰ÈÏÚM ‰Ó ÏÎÂ ‰ÁÙL' BÏ ¯Ó‡ ∆¿«»»¿ƒ»«ƒ¿»¿»«∆»∆»

ÏL ÌÈÏk ‰ÈÏÚ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ -¬≈À»¿ƒ««ƒ∆≈»∆»≈ƒ∆
.‰Ó ‰‡Ó≈»»∆

המוכר 67) פרק הרי"ף והביאה פ"ד, בבאֿבתרא תוספתא
הספינה. את 69)בגדים.68)את מכר הוא: והכלל

מונה  שהוא אלו כל כי שעליה, התכשיטים את ולא הבגדים
אלא  מלבושים אינם - המכירה מכלל ושמוציאם להלן

או 71)אצעדות.70)תכשיטים. באף ששמים טבעות
הלכה  שבת מהלכות פי"ט ורמב"ם נט: שבת (ועיין באוזן

והאשה 72)ז). בדוחק, בצואר הנתון אשה של תכשיט
שתראה  כדי עצמה, את קוטלת היא כאילו בה עצמה חונקת
(פרק  המשניות בפירוש רבינו דברי הם וכך בשר, בעלת
חוטין  והיא חונקת, - "וקטלא נז.): שבת אשה, במה

בדוחק  הצואר על אותה וקושרין זהב גרגרי בה שעורכין
סעיף  רכ, סימן חו"מ בשו"ע (וראה עצמו" את החונק כאדם

שם.73)ט). בתוספתא כן

.Ê¯ÓB‡‰74,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ˙¯aÚÓ ‰ÁÙL :B¯·ÁÏ »≈«¬≈ƒ¿»¿À∆∆¬ƒ≈»
„Ïe‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ˙¯aÚÓ ‰¯t75. »»¿À∆∆¬ƒ≈»»«∆«»»

‰˜ÈÓ ‰ÁÙL76‰˜ÈÓ ‰¯t ,CÏ ¯ÎBÓ È‡77È‡ ƒ¿»≈ƒ»¬ƒ≈»»»≈ƒ»¬ƒ
„Ïe‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ ‡Ï - CÏ ¯ÎBÓ78‰¯BÓÁ .79‰˜ÈÓ ≈»…»«∆«»»¬»≈ƒ»

ÁÈq‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ - CÏ ¯ÎBÓ È‡80ÔÈ‡L ;81Ì„‡ ¬ƒ≈»»«∆«¿»∆≈»»
d·ÏÁÏ ‰¯BÓÁ ‰B˜82. ∆¬»«¬»»

(74.(403 ,3 עמ' צוקמ. (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ד תוספתא
"מעוברת".75) לו: אמר שם.76)שהרי תוספתא
וכן 77) פפא). רב של פירושו (לפי עח: בבאֿבתרא משנה

תוספות  - ראשון ודפוס ווין כ"י (לפי שם בתוספתא הוא
והמוכר 78)ראשונים). העליונה, על הלוקח שיד מפני

הלוקח  שיוכל "מניקה", במילה שהתכוון לומר יכול
מינקת  בתור השפחה את ולנצל הפרה, בחלב להשתמש
של  הוולד את למכור התכוון לא אבל הלוקח, של לבנו

כ). ס"ק שם (סמ"ע השפחה של או שם,79)הפרה משנה
שם. פפא רב של פירושו ובגמרא 80)לפי קטן. חמור

הולך  קטן שחמור נאה, סיחה מלשון המילה את דרשו (שם)
הזקוק  זקן חמור כן ולא בנחת, הנאמרת אליו, קריאה אחרי
סיחה  אחרי שמהלך ד"ה רשב"ם שם (ועיין ולמרדעת לרסן

בגמרא.81)נאה). שנתן הטעם שחלב 82)הוא "שידוע
חמור  אמר תועלת לאיזה כן אם לכל, יצלח לא האתון
בפירוש  (רבינו עמה" הסיח שימכור כדי אלא מניקה,

המשנה).

.Á¯ÓB‡‰83L‡¯ :B¯·ÁÏ84¯BÓÁ L‡¯ B‡ ‰Ê „·Ú »≈«¬≈…∆∆∆…¬
BÈˆÁ ¯ÎÓ ‰Ê È¯‰ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê85ÔÈc‰ ÔÎÂ . ∆¬ƒ≈»¬≈∆»«∆¿¿≈«ƒ

‰ÓLp‰L ¯·È‡ ÏÎa86Ba ‰ÈeÏz87„È :BÏ ¯Ó‡ .88 ¿»≈»∆«¿»»¿»»««
ÔÈnLÓ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê ¯BÓÁ „È B‡ ‰Ê „·Ú89 ∆∆∆«¬∆¬ƒ≈»¿«¿ƒ

‰ÈeÏz ‰ÓLp‰ ÔÈ‡L ¯·È‡ ÏÎa ÔÈc‰ ÔÎÂ .Ì‰ÈÈa≈≈∆¿≈«ƒ¿»≈»∆≈«¿»»¿»
¯ÎÓ ‡Ï - CÏ ¯ÎBÓ È‡ BÊ ‰¯t L‡¯ :BÏ ¯Ó‡ .Ba»«…»»¬ƒ≈»…»«

„·Ïa L‡¯‰ ‡l‡90È¯‰L ;91˙¯kÓ dL‡¯92„ÈÓz ∆»»…ƒ¿«∆¬≈…»ƒ¿∆∆»ƒ
ÌÈÁaËna93. «ƒ¿»«ƒ

עוד 83) וראה א. הלכה פ"ה בבאֿקמא וירושלמי ד: ערכין
להלן.84)להלן. ראה בו. תלויה שהנשמה אבר והוא

שהחיות 85) אבר שהוא מאחר החמור. של או העבד של
"ראש  אמר: ד: בערכין הגוף. כחצי אותו רואים בו, תלויה
לך, מכור עבד ראש בו. שותפין והקדש הוא הקדש, זה עבד
שותפין  והקדש הוא הקדש, זה חמור ראש ביניהם. משמנין

ר  זה בו. חמור ראש ביניהם. משמנין לך, מכור עבד אש
לך, מכור חמור ראש בו. שותפין והקדש הוא הקדש,
מכור  עבד "ראש שם: גרס שרבינו ונראה ביניהם". משמנין
משמנין  לך, מכור זה עבד יד שותפים. וחבירו הוא לך,
ועיין  יז, הלכה ערכין מהלכות בפ"ה (לחםֿמשנה ביניהם"
סמך  שיש להלן וראה טז). ס"ק רכ, סימן הגר"א ביאור

בירושלמי. זו מכר 87)החיות.86)לנוסחא זה הרי
"רגלה  א) הלכה פ"ה (בבאֿקמא בירושלמי מפרש כן חציו.
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אותה  עושה בבהמה רגל וחסרון חציה". מכר לך, מכורה
מהלכות  (פ"ח ולמעלה הארכובה מן נחתכה אם טריפה,
אותה  שעושה שדבר יא. בתמורה וראה יא). הלכה שחיטה
ועיין  שמח). (אור בו תלויה שהנשמה אבר הוא טריפה,

ובמגידֿמשנה. הנשמה 88)בראב"ד שאין אבר והוא
ולא  שם בערכין בברייתא לא הוזכר לא זה ודין בו, תלויה
ראש  שם שהזכירו ממה ללמדו יש אבל שם, בירושלמי
לא  - בו תלויה הנשמה שאין אבר מכר שאם מכלל ורגל,
גרס  שם) ערכין (בהלכות הלחםֿמשנה ולדעת חציו. מכר

שם. בערכין כן שישומו 89)רבינו כלומר, שומא. "לשון
יטול" שוויו ולפי ראוי, הוא מלאכה לאיזה שמכר אבר אותו
כב. הלכה כא פרק למעלה וראה יב) סעיף רכ, (סימן

שם.90) שם.91)ברייתא בגמרא פפא, רב כדברי
שהוא 92) מכיון לחוד, פרה של הראש את למכור שרגילים

שאינם  החמור, ראש או העבד ראש אבל לאכילה, ראוי
למכור  היתה וכוונתו לחוד, למכרם דרך אין לאכילה,

הבהמות.93)חציים. ששוחטים מקום

.ËL‡¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ94‰q‚ ‰Ó‰·a95‡Ï -96˙‡ ¯ÎÓ »«∆»…ƒ¿≈»«»…»«∆
.L‡¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ»«∆»«¿«ƒ…»«∆»…

Ó‰w‰ ˙‡ ¯Î97˙‡ ¯ÎÓ ;„·k‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - »«∆«»∆…»«∆«»≈»«∆
¯ÎÓ :‰w„ ‰Ó‰·a Ï·‡ .‰w‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - „·k‰«»≈…»«∆«»∆¬»ƒ¿≈»«»»«
- ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ - L‡¯‰ ˙‡∆»…»«∆»«¿«ƒ»«∆»«¿«ƒ
˙‡ ¯ÎÓ - ‰w‰ ˙‡ ¯ÎÓ .L‡¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï…»«∆»…»«∆«»∆»«∆

.‰w‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - „·k‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;„·k‰«»≈»«∆«»≈…»«∆«»∆

פג:94) בבאֿבתרא המשניות,95)משנה (פירוש בקר
המקובלים 96)שם). הלשון שימושי כנראה, היו, כך

התקופה. שלה 97)באותה הקנה שם על ונקראת הריאה,
(שם  וב'תוספות' הריאה. בצירוף הקנה כלומר, (רשב"ם),

לב. גם הוסיפו מכר) ד"ה

.È¯ÎBn‰98¯Ba‰ ˙‡99ÂÈÓÈÓ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï -100¯ÎÓ . «≈∆«…»«∆≈»»«
‰tL‡‰ ˙‡101dÏ·Ê ˙‡ ¯ÎÓ -102˙¯ek ¯ÎÓ .103- ∆»«¿»»«∆ƒ¿»»««∆∆

C·BL ¯ÎÓ .ÌÈ¯B·c ¯ÎÓ104.ÌÈBi‰ ˙‡ ¯ÎÓ - »«¿ƒ»«»»«∆«ƒ

(שם).98) נתן כרבי ולא עט:) (ב"ב בברייתא כתנאֿקמא
לשתייה.99) מים בו עח:)100)שמכונסים (שם במשנה

עט:) (שם בגמרא אך מימיו. את מכר בו שהמוכר נאמר
פסק  וכן נתן. רבי הוא יחיד, דעת היא זו שמשנה אמרו
"סתם  בידינו: שכלל ואע"פ כמשנה. הלכה שאין הרי"ף
שאמרו  כיון - כמשנה" הלכה בברייתא, ומחלוקת במשנה,
(כסףֿ כמותה הלכה אין יחידאה, היא שהמשנה בגמרא

(רשב"ם). כמשנה הלכה פוסקים ויש מקום 101)משנה).
זבל. בו שמחזיקין האשפה.102)מיוחד, אגב שבטל

דבורים.103) בו שמגדלים שמחזיקים 104)מקום מקום
יונים. בו

.‡ÈÏ‡105ÊeÏÈ106,el‡ ÌÈ¯·„a ÏB„b‰ ¯wÚ‰ EÈÈÚÓ «»≈≈∆»ƒ»«»ƒ¿»ƒ≈
‰È„n‰ ‚‰Ó ‡e‰L107˙BÓM‰Â108„eÁÈa ÌÈÚe„È‰ ∆ƒ¿««¿ƒ»¿«≈«¿ƒ¿ƒ

Ïk‰L ÌL ‡ÏÂ ‚‰Ó ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e .¯·„Â ¯·c ÏÎÏ¿»»»¿»»¿»∆≈ƒ¿»¿…≈∆«…
ÛezL ‡ÏÂ „eÁÈa BÏ ÌÈ¯ÓB‡109el‡ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ¿ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ««≈

e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ e¯‡aL ˙BÏÏk‰110. «¿»∆≈¬¬»ƒ¿∆≈«¿

וכן 105) הקודם, הפרק בסוף שנאמר הסיכום, על חזרה
קצת. מוזר נראה החזרות וריבוי אחרים. במקומות גם נמצא

ילוזו 106) אל "בני כא): ג, (משלי הכתוב מלשון יסור,
המדינה.107)מעיניך". מנהג הוא: תכנו הזה, העיקר

המקומי. הנוהג לפי הולכים - וממכר מקח עניני שבכל
השמות,108) קובעים המכירה, נושאי קביעת על דיון שבכל

אלו. לנושאים המכר במקום לתת הוא שהנוהג
שם 109) ואיננו זה, לנושא רק מיוחד זה ששם היינו,

הרבה. לנושאים ח.110)שיתופי הלכה כו פרק

á"ôùú'ä 'á-øãà 'è ÷"ù íåé

ועּׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
כל 1) וכן עימו נמדד דבר זה אי הקרקע משפטי בו נתבארו

כשהזכירו  והשיעור המדידה בעניין התלויים המשפטים
זה. אחר הנמשך וכל [מידה], (מודה) המוכר או הלוקח

.‡B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰2¯Bk ˙Èa :3¯ÙÚ4,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
ÌÈpË˜ ˙BÈ‡b ˙B„O‰ CB˙a eÈ‰Â5‰¯OÚ ÌÈwÓÚ ¿»¿«»≈»¿«ƒ¬Àƒ¬»»

ÌÈÁÙË6Èt ÏÚ Û‡ ,7ÌÈÓ Ô‰a ÔÈ‡L8ÌÈÚÏÒ B‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈»∆«ƒ¿»ƒ
ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b9˙Èa‰ ÏÏÎa ¿ƒ¬»»¿»ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿««≈

,„Á‡ ÌB˜Óa ÂÈ˙BÚÓ ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ÔÈ‡L ;¯Bk∆≈»»∆ƒ≈¿»¿»∆»
˙BÓB˜Ó ‰LÏL B‡ ÌÈLk ÔÈ‡¯Â10el‡ Á˜BÏÂ . ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»¿¿≈«≈

ÌÈÓ„ ‡Ïa ¯Bk ˙Èa‰ ÏÏÎa ÌÈÚÏq‰Â ˙BÈ‡b‰11. «≈»¿«¿»ƒƒ¿««≈¿…»ƒ
eÈ‰12dnÚ ÔÈ„cÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt13. »»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

קב:2) בתרא בבבא בו 3)משנה לזרוע שראוי שטח
על  חמישים היא סאה, על סאה מידת והנה, סאה. שלושים
כור, כן ואם הכל), בסך מאות וחמש (=אלפיים חמישים
כתב  וכן אמה. אלף וחמש שבעים הוא סאה שלושים שהוא

שם. המשנה בפירוש לזריעה,4)רבינו ראוי שהוא היינו,
פרט  זה אם (שם) ותוספות הרשב"ם בין ודברים דין ויש
לדעת  סתם, כור בית אמר שאם זו, הלכה בקביעת הכרחי
לצרכים  זו בקרקע לשימוש הלוקח התכוון שמא הרשב"ם,
אינו  לקמן המתואר השדה מצב שאז לזריעה, ולא אחרים

התחתונה. על וידו לתכניתו, למלה 5)מפריע עברי תרגום
שבמשנה. "נקעים" (דיבור 6)ארמית רשב"ם לדעת

ארבעה  כשרחבם המדובר עמה) נמדדין אין המתחיל
ראה  שבת. בדיני נפרדת רשות מהווים הם שאז טפחים,

א. הלכה שבת מהלכות י"ד (שם 7)בפרק הגמרא מסקנת
בהם.8)קג.). לזרוע  אפשר מצטרפים,9)והרי לא

הצדדים  בין שנקבע השטח, למידת אלו, סלעים או גאיות
בפני 10)במכר. רשות הם אלו וסלעים גאיות שהרי
"אינן 11)עצמם. המשנה מלשון רבינו זאת למד כי ייתכן

ע  בה נמדדין נכללים אבל השדה, עם נמדדין אינן - ימה"
הנמכרים  לכל דומים הם כי רבינו וסובר איתה. ונמכרים
כו). ופרק כה פרק (למעלה ומרחץ עיר בית, שדה, בכלל
שדה  שהפודה מיגאש בן ר"י דברי הביא משנה והמגיד
לקונה  הדין והוא פדיון בלי והגאיות הסלעים לוקח מהקדש

דמים. בלא  שלו שהם שם.12)שדה, שאינם 13)משנה
עצמם. בפני רשות

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14Ô‰a ‰È‰ ‡lLk ?15‡l‡ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»»∆∆»
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ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ˙Èa16eÈ‰Â ,17ÔÈÚÏ·Ó ÔÈa˜ ‰Úa¯‡‰ ≈«¿»»«ƒ¿»»«¿»»«ƒÀ¿»ƒ
˙LÓÁ CB˙a18ÔÈa˜19da¯ CB˙a ÔÈÚÏ·Óe ,20ÏL ¿¬≈∆«ƒÀ¿»ƒ¿À»∆

eÈ‰L B‡ ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ‰˙È‰ Ï·‡ ;‰„O»∆¬»»¿»»≈««¿»»«ƒ∆»
‰a¯‰ ÔÈ¯fÙÓ21ÔÈÚÏ·Ó ÔÈ‡ B‡ ,22ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿À»ƒ«¿≈≈»À¿»ƒ««ƒ∆≈

Ôa¯ ÔÈÚÏ· eÈ‰ .dnÚ ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ‰¯OÚ Ô‰a23 »∆¬»»≈»ƒ¿»ƒƒ»»ƒ¿»ƒÀ»
dËeÚÓa24ÔËeÚÓ B‡25ÔÈ˜ÏÁÓ eÈ‰L B‡ ,da¯a26 ¿ƒ»ƒ»¿À»∆»À¿»ƒ
ËeÁ BÓk27ÏebÚ BÓk B‡ ‰ÂL28LlLÓ BÓk B‡29, ¿»∆¿ƒ¿¿À»

ÔÈ„„va eÈ‰L B‡30ÔB˙l˜Ú C¯„ eÈ‰L B‡ ,31Ïk - ∆»«¿»ƒ∆»∆∆¬«»»
el‡˜ÙÒ32‡ÈˆBn‰Â ,33ÔÎÂ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ34 ≈»≈¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈

eÈ‰ Ì‡35‰ÏÚÓÏÓ ¯ÙÚ36B‡ ,‰hÓlÓ ÚÏÒÂ37ÚÏÒ ƒ»»»ƒ¿«¿»¿∆«ƒ¿«»∆«
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ ¯ÙÚÂ ‰ÏÚÓÏÓ38. ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«»¬≈∆»≈

עם 14) נמדדים - טפחים מעשרה פחותים וסלעים שגאיות
קג. שם יצחק רבי של מימרא או 15)השדה. הגאיות בכל

יחד. למידותֿשטח 16)הסלעים זה ערך ולפי לכור, היינו,
סעיף  שם וסמ"ע טרשין, המתחיל דיבור (רשב"ם אחרות
הכור  שהרי וחמישה, מארבעים אחד חלק היינו - ח) קטן
מזה. יותר על מוותר אדם שאין - קבים ושמונים מאה הוא

(שם).17) חמא בר עוקבא רב שהוסיף הסתייגות,
הוא 18) וכן "עשרת" הגירסה: הייתה הכסףֿמשנה לפני

רומי. כסלע 19)בדפוס נחשב שאז מזה, בפחות ולא
לו  מקלקל שנמצא מזה, ביותר ולא ג). הלכה (להלן יחידי

יב). קטן סעיף שם (סמ"ע השדה כל של 20)את מימרא
יד  כתב נוסחת וכפי שם. יוחנן, רבי בשם אבא בר חייא רב
בר  חייא "רב (ולא אבא" בר חייא רב "אמר שם: מינכן
אבא  בר חייא רב בא לא זה ולפי כלפנינו) אמר", אבא
וצריך  והרא"ש. הרי"ף גירסת וכן להוסיף. אלא לחלוק
שדה, של ברובה המובלעת וארוכה צרה רצועה שיהיו
ארבעה  אלא בה כשאין כור, לבית סאה עשר שישה דהיינו,
קבים, חמישה ביחד ביניהם, זריעה בר אחד קב ועוד קבים,

י. קטן סעיף שם בסמ"ע קבים.21)ראה מחמישה יותר
של 22) ברובה ולא מזה, בפחות אלא קבים בחמישה לא

קג.).23)שדה. (שם בגמרא שרוב 24)בעייה היינו,
השדה  של מיעוט בתוך מפוזר אלו קבים ארבעת של השטח
שהייתה  כגון, הרוב, בתוך מפוזר ממנו קטן חלק ורק
השדה. ברוב וצרה השדה של במיעוט רחבה הרצועה
אחרי  השדה, רוב בתוך כמפוזר נחשב זה אם והשאלה
רק  הוא השטח שרוב מכיוון או בו, נמצאת השטח שכללות
של  התנאי נתמלא לא כאילו זה הרי השדה של במיעוטו

השדה. של רובה בתוך רומי 25)מובלעין בדפוס הוא כן
שהנוסחה  כתב משנה המגיד אבל תימן. יד ובכתב
"והכי  שם: רשב"ם כתב וכן "ומיעוטן" היא המדוייקת
וחדא  "תיקו". מהו ברובה, ומיעוטן במיעוטה רובן גרסינן

היא. קג:).26)בעייא קג.ֿ (שם בגמרא בעיות של שורה
הסלעים שאם הבעייה, מכביד ועניין זה אלו צורות להם יש

את  כן, על ומפסיד, שביניהם, בשטח המחרשה את להעביר
השדה. ביתר אף "כשורה".27)השימוש בגמרא:

"כשיר".28) בגמרא,29)בגמרא בגירסתנו אינה זו מלה
והיינו, (מגידֿמשנה), "כחצובה" שם: האי רב כגירסת אבל

רגלים. והיינו,30)שלוש "איצטדין", שם: בגמרא
השדה. של אחרים לצדדים מהסלעים יוצאים שקרניים

מעוקם.31) קו של בצורה מפוזרים שכל 32)הסלעים
בגמרא. נפתרו לא האלו אחד 33)הבעיות כל על נאמר

שילם  לא הלוקח שאם (ריח). הטור שמפרש כמו מהצדדים
ואם  התמורה, כסף את ממנו להוציא יכול המוכר אין עדיין,
שהיא. כמו הקרקע את לקבל הוא מוכרח שילם כבר הלוקח

רב 34) בשם שהובאה קג:), (שם בגמרא בעייה היא אף
ושלכן  יחידי, סלע בעניין הברייתא שם שהובאה (אחרי אשי
הברייתא  על מוסבת שהיא מיגאש ור"י הרשב"ם פירשוה

עשרה.35)הנ"ל). גבוהים סלעים כלומר,36)היינו,
מופרעת  היניקה כי אם זה, בעפר לזרוע מה במידת ואפשר
וזרעים  כ), קטן סעיף שם, (סמ"ע שתחתיו הסלע ידי על

(ר"ן). זה בעפר לזרוע אפשר שאם 37)מסויימים מפני
ולזרוע  אותו לעקור בנקל אפשר למעלה, רק הוא הסלע

כא). קטן סעיף שם, (סמ"ע שתחתיו היא 38)בעפר זו אף
(שם). נפתרה שלא בעייה

.‚‰È‰39Ú·¯ ˙Èa elÙ‡ ,È„ÈÁÈ ÚÏÒ da40ÔÈ‡ - ¯BÎÏ »»»∆«¿ƒƒ¬ƒ≈…«¿≈
‰È‰ Ì‡Â .dnÚ „cÓ41¯ˆnÏ CeÓÒ42Ïk elÙ‡ , ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»»«∆∆¬ƒ»

‡e‰L43dnÚ „cÓ ‰Ê ÔÈ‡ -44˜ÈÒÙ‰ .45ÚÏÒ ÔÈa ¯ÙÚ ∆≈∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ»»≈∆«
¯ˆnÏ46˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -47. «∆∆¬≈∆»≈

שם.39) תם,40)ברייתא ורבינו האי רב גירסת לפי
בסלעים  והמדובר שהוא". כל "אפילו בגמרא: ולפנינו
אינם  אם עימה שנמדדים טפחים, עשרה גבוהים שאינם
גדולה  אבן הייתה שאם אמר זה ועל קבים, ארבעה אלא
- לכור הקב רובע בית כשיעור אלא אינה אפילו - אחת

משנה). מגיד - (רשב"א עימה נמדדת שם.41)אינה
השדה.42) גבול אחת.43)ליד קטנה אבן רק אפילו
אבל 44) השדה, לגבי בטלים השדה שבתוך הסלעים שרק

לגבה. בטלים אינם לגבול, קרוב בסופה, הנמצאים אלה
פפא.45) רב של בעייה של 46)שם, קטן שטח נשאר אם

זה  סלע אם (שם), בעייה היא שאז לגבול, הסלע בין עפר
לא. או למיצר, לקרוב עוד נפתרה 47)נחשב לא הבעייה

בגמרא.

.„¯Ó‡48elÙ‡ ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙È·k :BÏ »«¿≈»»¬ƒ≈»¬ƒ
B‡ ,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˙BwÓÚ ˙BÈ‡b da eÈ‰»»≈»¬À¬»»¿»ƒ≈
el‡ È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ≈¬≈≈

dnÚ ÔÈ„cÓ49. ƒ¿»ƒƒ»

קב:48) שם כור 49)משנה "בית לו אמר שלא מפני
בין  שהוא כמות "משמע - עפר" כור "כבית אלא עפר",
כור  בית ולא עפר כור כבית - גאיות] [ובין עפר בין סלעים
ומגיד  כור, כבית המתחיל דיבור שם (רשב"ם ממש" עפר
בהם  יש אם בין כאן רבינו חילק שלא ומכיוון משנה).
נראה  - ב בהלכה שחילק כמו מזה, יותר או קבים ארבעת
שאמר  ומה עפר". כור "כבית שאמר מאחר בזה חילוק שאין
זה  קבין" ארבעת בית שאמרו "טרשים קג.) (שם יצחק רבי
עפר", כור "בית כשאמר המשנה של הרישא על רק מוסב
אחרי  נקבעה יצחק רבי של זו שמימרא מזה נראה וכן
שהיא  עימה", נמדדין מכאן "פחות המשנה של הפיסקא
יצחק  רבי שמימרת רשב"ם ודעת המשנה. של מהרישא
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לנוסחת  מתאים וזה - כור" "כבית של הסיפא על גם מוסבת
מהמשנה. הפיסקא את שם גרסו שלא אחרים ספרים

.‰¯ÓB‡‰50,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
Ï·Áa ‰cÓ51‡ ,‰kÓ - ‡e‰L Ïk ˙Át Ì52ÔÓ BÏ ƒ»¿∆∆ƒƒ≈»∆¿«∆ƒ

ÌÈÓc‰53¯È˙B‰ Ì‡Â ;54BÏ ¯ÈÊÁÈ - ‡e‰L Ïk55. «»ƒ¿ƒƒ»∆«¬ƒ

קג:50) שם שמודדים 51)משנה כמו - בצמצום "כלומר,
ורבינו  שם). (רשב"ם יותר" ולא פחות לא החבל במידת
על  הקפדה על מורה בחבל "ומידה כתב: המשניות בפירוש
משיעור  ההנחה את לכתחילה שמעלה קרקע". אותה מדידת

כור. הפחת.52)הבית אונאה 53)בערך שאין פי על אף
אלא  אונאה, אינה זו - ח) הלכה י"ג פרק (למעלה בקרקעות
רבא: של הידוע לכלל בהתאם חוזרת, לעולם וטעות טעות,
מכדי  פחות אפילו ושבמניין, ושבמשקל שבמידה דבר "כל
הלכה  ט"ו פרק למעלה וראה צ.). בתרא (בבא חוזר אונאה
את  ומחזיר המקח "נקנה זה שבמקרה רבינו שדעת ב,

משנה. במגיד וראה כור.54)הטעות". מבית יותר שיש
למוכר.55)

.Â¯Ó‡56CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :57È¯‰ -58‰Ê »«≈»»¬ƒ≈»¬≈∆
¯Ó‡Â L¯tL ÈÓk59ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa : ¿ƒ∆≈«¿»«≈»»≈»≈≈

¯˙È60,ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ‰cn‰ ÔÓ ˙Át Ì‡Â . »≈¿ƒƒ≈ƒ«ƒ»∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ
Ú·¯ ‡e‰L61‰‡Ò ÏÎÏ62ÏÎÏ Ú·¯ Ck ¯È˙B‰ B‡ , ∆…«¿»¿»ƒ»…«¿»

BÚÈb‰ - ‰‡Ò63Ïk ÏÚ BnÚ ·LÁÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È . ¿»ƒƒ»≈«≈«¿…ƒ«»
Ôlk ÌÈÚ·¯‰64˙ÈaÓ ˙ÁtL ÏÎÂ ;eÙÈÒB‰ B‡ e¯ÒÁL »¿»ƒÀ»∆»¿ƒ¿…∆ƒ≈ƒ≈

¯Bk ˙Èa ÏÚ ÛÈÒB‰L ÏÎÂ ,ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏ ‰kÈ - ¯Bk¿«∆ƒ«»ƒ¿…∆ƒ«≈
.BÏ ¯ÈÊÁÈ -«¬ƒ

קד.56) שם וגמרא קג: שם הוסיף 57)משנה ולא
וזהו  יתר", ובין חסר "בין ולא בחבל" "מידה לא בדבריו,
כראשון  דינו אם בגמרא, בעייה המהווה סתם", כור "בית

כשני. קד.).58)או (שם הגמרא הובא 59)מסקנת זה
שם. רבינו 60)במשנה של ובלשונו כור, בית בערך היינו,

המידה". בקרוב שניהם "שנתפייסו המשניות: בפירוש
במידה  לא אבל יותר, או פחות קצת אם הקפדה אין ולפיכך

כור". "בית הזכיר סוף סוף שהרי הקב.61)מופרזת, רבע
ועשרים 62) מארבעה אחד הוא הקב ורבע קבים, שישה היא

שבעה  שהם הקב רבעי שלושים זהו כור, ובבית בסאה.
הקב. ומחצית שהמקח 63)קבים היינו, שקיבל, מה קיבל

את  לא מהשני, לתבוע יכול אחד ואין שהוא, כמו קיים
היתרון. את ולא או 64)הפחת חיסרון יש שאם היינו,

לא  חשבון לעשות חייבים הראוייה, המידה על יותר יתרון
יתר  או שחסר מה כל על אלא המידה, על שיותר במה רק

קד:). שם (גמרא

.ÊBÏ ¯ÈÊÁÓ ‡e‰ ‰Óe65‰˙eÁt ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ Ì‡ ? ««¬ƒƒ»¿»«∆∆¿»
ÔÈa˜ ‰ÚLzÓ66‰¯ÈÎn‰ ˙ÚLk ÌÈÓ„ BÏ ¯ÈÊÁÓ -67, ƒƒ¿»«ƒ«¬ƒ»ƒƒ¿««¿ƒ»

¯ÎBn‰ Ák ˙BtÈÏ68‰ÎeÓÒ ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿«…««≈¿ƒ»¿»«∆∆¿»
‰„OÏ˙ÙÒBz‰ d˙B‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ - ¯ÎBÓ ÏL ˙¯Á‡ ¿»∆«∆∆∆≈«¬ƒ»«∆∆

BÈ‡Â ÂÈ˙B„O ¯‡LÏ d˙B‡ CÓBÒ È¯‰L ;Ú˜¯«̃¿«∆¬≈≈»ƒ¿»¿»¿≈
ÔÈa˜ ‰ÚLz ÏÚ ‰¯˙È ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ .ÌeÏk „ÈÒÙÓ69 «¿ƒ¿»¿»«∆∆¿≈»«ƒ¿»«ƒ

ÔÈ˙B -70¯‡Lp‰Â ,‰‡Òe ‰‡Ò ÏÎÏ Ú·¯71ÏÚ ¯˙È ¿ƒ…«¿»¿»¿»¿«ƒ¿»»≈«
Ïk BÏ Ô˙B - ÔÈa˜ ‰ÚLz Ba LÈ Ì‡ ,ÌÈÚ·¯‰»¿»ƒƒ≈ƒ¿»«ƒ≈»
BÏ B˙BÂ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ¯˙i‰ ÌÚ Ôlk ÌÈÚ·¯‰72 »¿»ƒÀ»ƒ«»≈ƒ««¿«¿¿

epnÓ dÁ˜lL ‰ÚMk73. »»»∆¿»»ƒ∆

האם 65) המידה, על יתרון שיש במקרה למוכר, הלוקח
קג:). (משנה בקרקע? או קרקעי 66)בדמים שטח מידת

יא.). בתרא (בבא "שדה" להיקרא: היינו,67)הראוייה
לו  נותן - כך אחר והוקרה המכירה בשעת בזול הייתה אם
שם  הדברים ומקור ח). הלכה בתחילת להלן (ראה הזול לפי
שיקנה  הלוקח את להכריח מוכר, של כוחו ייפו ולא קד.
קרקע  לקנות רוצה איני אני לו: אומר הלוקח שהרי ביוקר,
לי  תן חכמים, תקנת לפי להכריחני רוצה אתה ואם שלך,
רבינו  שאמר ומה מיגאש)) בן (ר"י הזול בשער אותה
לוקח  רצה, שאם לומר אלא אינו - המוכר" כוח "לייפות

כדלהלן. את 68)הקרקע הלוקח לו מחזיר - רצה שאם
בחזרה, שלו הקרקע את לקבל צריך היה בעצם כי הקרקע,
שהיתרון  כיוון דמים, לקבל כוחו את חכמים שייפו אלא
בשבילו. ערך נטול והוא שדה, מלהיות פחות הוא

המוכר 69) ואין יא.), (שם שדה להיקרא ראוייה היא שאז
בחזרה. שלו הקרקע את מקבל הוא אם כלום, מפסיד

התוספת 70) מן ומנכים מחשבין אלא ללוקח, נותנים אין
היתר  את ורק ללוקח, שייך להיות ראוי שהיה החלק את

קבים. לתשעה קד:71)מצרפים שם רבינו דברי מקור
וכפירוש  הדרי" קבין לתשעת יתירא מילתא איכא "ואי
כל  לבד יותר קבין ט' "שצריך שברשב"ם: מפרשים" ה"יש
דבר  כל שהרי עיון צריכים הדברים אבל כולם". הרבעים
הרבעים  עם ביחד קבין תשעה בת שדה כשיש - למוכר ראוי
לתת  הלוקח את נכריח ולמה קרקע הלוקח לו יתן לא למה -

חוץ קבין תשעה שיהיו עד דמים (מגיד לו מהרבעים
אם 72)משנה). [כלומר, לו". "ונותנה תימן: יד בכתב

להלן]. וראה הלוקח, ביד משאירה כלומר,73)המוכר
הוא  וחומר [וקל ח). הלכה תחילת (כדלהלן הזול כשער
מחזיר  שהלוקח קבין מתשעה בפחות למעלה שאמרו ממה
על  ואף המוכר, לטובת שתיקנו חכמים תקנת לפי הדמים,
אלא  עכשיו של כשער לקנות הלוקח את כפו לא כן פי
חכמים  תיקנו שלא קבין מתשעה ביותר - הזול כשער
המוכר  את מכריח הלוקח אלא הדמים, הלוקח שיחזיר
המוכר  שאין וכמה כמה אחת על - הקרקע את בחזרה לקבל

היוקר]. כשער לקנותה הלוקח את להכריח יכול

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na74˙ÚLa ÏBÊa ‡È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«
¯˙i‰ ˙¯ÊÁ‰ ˙ÚLa ‰¯È˜B‰Â ¯kÓÓ75Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿««¿»««»≈¬»ƒ

‰ÏÊe‰Â ¯˜Èa ‰˙È‰76˙Èˆ¯ Ì‡ :Á˜BlÏ ÔÈ¯ÓB‡ - »¿»¿…∆¿¿»¿ƒ«≈«ƒ»ƒ»
dlk ˙ÙÒBz‰ ÈÓ„ BÏ ÔzÏ77ÈÙk ÌÈÓ„ BÏ Ôz - ƒ≈¿≈«∆∆À»≈»ƒ¿ƒ

¯kÓn‰78BÓk BÏ Ôz - Ú˜¯˜ BÏ ÔzÏ ˙Èˆ¯ Ì‡Â , «ƒ¿»¿ƒ»ƒ»ƒ≈«¿«≈¿
ÂLÎÚ ‰ÂML79. ∆»»«¿»

כשער 74) דמים לו שמחזיר לוקח של כוחו חכמים שייפו
כנ"ל. בפחות, ובין קבין בתשעה בין והמוכר 75)הזול.

בתרא  בבא היוקר. כשער לקבלה הלוקח את להכריח רוצה
כש  לו נותן ללוקח) (=מוכר לו נותן "כשהוא שלקח שם: ער
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השתא". לה ויקרא מעיקרא זולא דהווה - ממנו
בזול.76) לו למכרה המוכר את להכריח רוצה והלוקח
להחזירה 77) שצריך קבין תשעה התוספת הייתה אם בין

מקבל  המוכר רצה שאם מזה פחות הייתה אם ובין למוכר
כדלעיל. המוכר 78)דמיה, את להכריח יכול ואינך

עכשיו. של הזול כשער לך המוכר 79)למכרה אין כלומר,
שהוזלה  פי על אף בחזרה שלו הקרקע את לקבל לסרב יכול

הלוקח. בידי בהיותה

.Ë:‰„Oa ÔÈa˜ ‰ÚLz ÔÈ„k - ‰p‚a ·˜ ÈˆÁ ÔÈ„Â¿ƒ¬ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ¿»«ƒ¿»∆
- ÌÈÚ·¯‰ ÏÚ ·˜ ÈˆÁÓ ˙BÁt ‰p‚a ¯È˙B‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ»»≈¬ƒ««»¿»ƒ

ÌÈÓ„ ‡l‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡80·˜ ÈˆÁ ¯È˙B‰ ;81- ≈«¬ƒ∆»»ƒƒ¬ƒ«
ÌÈÓ„a ¯˙i‰ ÌÚ ÌÈÚ·¯‰ Ïk ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ82B‡ «¬ƒ∆»»¿»ƒƒ«»≈¿»ƒ

‰¯ÊÁ‰ ˙Ú ÏL ÏBf‰ ˙ÚLk Ú˜¯˜83. «¿«ƒ¿««∆≈«¬»»

כשער 80) לו משלם אבל הקרקע. לקבל להכריחו יכול ואינו
ז. בהלכה כנ"ל המכירה, שעת של חוץ 81)הזול

כנ"ל. מקבלה 82)מהרבעים, והוזלה, ביוקר הייתה ואם
לו  למכרה המוכר את להכריח יכול ואינו ביוקר, הלוקח

ח. הלכה כנ"ל לקבלה,83)בזול, לסרב יכול המוכר ואין
ח. בהלכה כנ"ל הלוקח, ביד שהוזלה לאחר

.È‰„O ¯ÎÓ84‰pb ˙ÈOÚÂ85‰p‚ B‡ ,Á˜BÏ „Èa »«»∆¿«¬≈ƒ»¿«≈«ƒ»
‰„O ˙ÈOÚÂ86˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -87ÔÈck BÏ ·MÁÓ Ì‡ ¿«¬≈»∆¬≈∆»≈ƒ¿«≈«ƒ

‰zÚ ‡e‰L ÔÈck B‡ ¯În‰ ˙Úa ‰˙È‰L88. ∆»¿»¿≈«∆∆«ƒ∆«»

דמים.84) הלוקח לו מחזיר קבין תשעה בה אין שאם
שנ 85) את כגון, לכוף אין עתה, שהיא וכפי מים. בה תגלו

קב. חצי בה שיש כיוון דמים, לו להחזיר הלוקח
המעיין.86) בו שייבש לא 87)כגון, שם שהבעייה

ונראה 88)נפתרה. זה. ספק של דינו מהו רבינו פירש ולא
הראייה. עליו מחבירו שהמוציא הלוקח, את כופין שאין

משנה. במגיד ועיין

.‡È¯ÓB‡‰89,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
Ï·Áa ‰cÓ90¯˙È ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,91B‡ ,92˙Èa :¯Ó‡L ƒ»¿∆∆≈»≈≈»≈∆»«≈

- Ï·Áa ‰cÓ ,¯˙È ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯Bk¬ƒ≈»≈»≈≈»≈ƒ»¿∆∆
Cl‰93˙BBLlaL ˙eÁt‰ ¯Á‡94‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â , «≈«««»∆«¿¿≈∆»

ÔÈck95.¯˙È Ì‡ ¯ÒÁ Ì‡ , «ƒƒ»≈ƒ»≈

קה.89) שם בגמרא או 90)כחכמים מנכה זה שלפי
ה). הלכה (למעלה שהוא כל אפילו זה 91)מחזיר שלפי

מחילה  זו הרי וארבעה מעשרים אחד יתר או חסר אם
בדבריו. סתירה והרי ו), הלכה שאין 92)(למעלה כלומר,

בניגוד  באחרונה, ואיזו בראשונה נאמרה לשון איזו הפרש
האחרונה. הלשון אחרי שהולכים ננס בן לשיטת

לשון 93) איזו לנו שספק והטעם, קה. שם הגמרא, לשון
שבלשונות. הפחות אחרי הולכין ולפיכך עיקר, היא

ננס,94) כבן הלכה "ואין רבינו: כתב שם המשנה בפירוש
וכו' שאמר וזהו שבשעורין, הפחות וכו' הלוקח יקח אבל
להלן. ראה רשב"ם. כדעת דעתו הרי שבלשונות". הפחות

(ב"ח 95) הראייה" שעליו מחבירו, המוציא כדין "כלומר:
לפי  מחבירו המוציא הוא שהלוקח רשב"ם ודעת ריח). סימן

ר  וכדעת קמא" מרא "חזקת לו יש בבבא שהמוכר נחמן ב

וכן  ב. הלכה שכירות מהלכות ז בפרק וראה קב: מציעא
למעלה. ראה המשניות. בפירוש רבינו בדברי מפורש

.·ÈÔÈÓÈqa :BÏ ¯Ó‡Â ,¯Bk ˙Èa BÏ ¯ÎÓ»«≈¿»««ƒ»ƒ
ÌÈ¯ˆn·e96BÚÈb‰ - ˙e˙L ¯È˙B‰ B‡ ˙e˙L ˙Át ,97; «¿»ƒƒ≈¿ƒ¿ƒƒ

ÛÈÒB‰ ;ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏ ‰kÈ - ˙e˙L ÏÚ ¯˙È ˙Át98 ƒ≈»≈«¿¿«∆ƒ«»ƒƒ
Ïk‰ ,Ú˜¯˜ B‡ ÌÈÓ„ BÏ ÔzÈ - ˙e˙L ÏÚ ¯˙È BÏ»≈«¿ƒ≈»ƒ«¿««…
,ÔÈa˜ ‰ÚLzÓ ˙BÁt ‰„Oa ¯‡Lp‰ Ì‡ .¯eiM‰ ÈÙÏ¿ƒ«ƒƒ«ƒ¿»«»∆»ƒƒ¿»«ƒ
‰„OÏ CeÓÒ ‰È‰ ‡ÏÂ ,·˜ ÈˆÁÓ ˙BÁt ‰p‚·e«ƒ»»≈¬ƒ«¿…»»»ƒ¿≈

ÌÈÓc‰ BÏ ¯ÈÊÁÓ - ¯ÎBn‰99. «≈«¬ƒ«»ƒ

הקרקע 96) של והגבולות הסימנים את לו שהגדיר גבולות,
למכירה. שאין 97)העומדת מחילה, זו הרי כלומר,

חזרה  לתבוע המוכר ולא חסר, אם ניכוי לתבוע יכול הלוקח
אמר  או סתם, כור" "בית לו אמר שאם פי על ואף יתר. אם
פיחת  אם אלא מחילה שם אין יתר" הן חסר הן כור "בית לו
- ו) הלכה (למעלה וארבעה מעשרים אחד חלק הותיר או
לך, מכורה "שדה לו כאומר זה הרי המצרים, לו שסימן כאן
בתחילת  לו שאמר ומה קטנה" שהיא בין גדולה, שהיא בין
משתות  יותר הותיר או פיחת שאם מועיל כור" "בית דבריו

שם). (רשב"ם מחילה זו הרמב"ם 98)שאין מסקנת
לעניין  אף וכנראה הקודמים, אלו עם זה דין המשווה עצמו,
השתות, את אף להחזיר שחייב משתות יותר יש שאם זה,
והמגיד  משנה, (כסף שווים הם עניין שלכל בחיסרון, וכן

בצריךֿעיון). הדבר את העלה רבינו 99)משנה שכתב כמו
זֿט. הלכה למעלה

.‚È˙‡Â d˙B‡ Ú„BÈ Á˜Bl‰L ‰„O B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰«≈«¬≈»∆∆«≈«≈«»¿∆
LÈ' BÏ ¯Ó‡ elÙ‡ ,da Ïb¯‰ ¯·Îe ‰È¯ˆÓ¿»∆»¿»À¿«»¬ƒ»«≈

d˙ÁÈLÓa100'ÌÈ˙‡Ó101- ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙‡ˆÓÂ , ƒ¿ƒ»»»«ƒ¿ƒ¿≈≈»«¬ƒƒ
BÏ ¯ÈkÊ‰L ‰ÊÂ .ÂÈÏÚ Ïa˜Â dÚ„È È¯‰L ,ezÚÈb‰ƒƒ«∆¬≈¿»»¿ƒ≈»»¿∆∆ƒ¿ƒ
LiL ˙¯Á‡ ‰„O BÓk ‰ÙÈ ‡e‰L ,¯ÓBÏk - ÔBaLÁ‰«∆¿¿«∆»∆¿»∆«∆∆∆≈

ÌÈ˙‡Ó d˙ÁÈLÓa102. ƒ¿ƒ»»»«ƒ

עשרה"101)במידתה.100) וחמש "עשרים, יש: בגמרא
זהותי, הוא היחס אבל וחמישים" ומאה "מאתיים, במקום
שיש  משנה המגיד וכתב ברבע. הוא שההפרש והיינו,

המקח. קיים למחצית עד שאף ולהשביח 102)אומרים
כן  שווה אינה דבר של שלאמיתו פי על אף התכוון, מקחו

שם). ב"ח - רבינו מדברי נראה וכן (רשב"ם.

.„ÈÈBÏt ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰103,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈≈¿ƒ¬ƒ≈»
C˙Ï ‡l‡ B˙ÁÈLÓa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡104;BÚÈb‰ - ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ»∆»∆∆ƒƒ

CÎÈÙÏ .¯Bk ˙Èa ‡¯˜p‰ ÌB˜Ó ‡l‡ BÏ ¯ÎÓ ‡lL∆…»«∆»»«ƒ¿»≈¿ƒ»
¯ÎBn‰ CÈ¯ˆ105.¯Bk ˙Èa ‡¯˜ ‡e‰L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï »ƒ«≈¿»ƒ¿»»∆ƒ¿»≈

ÈBÏt ÌB˜Óa ÈlL Ì¯k :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ106È‡ ¿≈»≈«¬≈∆∆∆ƒƒ¿¿ƒ¬ƒ
ÌÈÙ‚ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÏ ¯ÎBÓ107;BÚÈb‰ - ≈»««ƒ∆≈¿»ƒƒƒ

:B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .Ì¯k B˙B‡ ÔÈ¯B˜ eÈ‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿ƒ∆∆¿≈»≈«¬≈
ÌÈBn¯ Ba ÔÈ‡ elÙ‡ ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê Òc¯t108- «¿≈∆¬ƒ≈»¬ƒ≈ƒƒ

.Ô‰· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Òc¯t ‡¯wiL ‡e‰Â ;BÚÈb‰ƒƒ¿∆ƒ»≈«¿≈¿≈…«≈»∆

"האומר 103) שם): מקובצת (בשיטה הראב"ד כתב כן
ומשמע  גרסינן". וזה זה - לך מוכר אני זה כור בית לחבירו
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בית  לו אמר אם אבל "פלוני", או "זה" אומר אם דווקא
סימן  החושן, (קצות שלם כור בית לו לתת צריך סתם, כור

א). קטן סעיף כור.104)ריח שם 105)חצי בברייתא
צריך  שהמוכר נראה ומזה כור", בית שנקרא "והוא נאמר:
כא  פרק למעלה רבינו כתב וכן כך. נקרא שזה להוכיח

שם. עיין כא, כור 106)הלכה "בית כביטוי - זה ביטוי
למעלה. ראה "כרם".107)פלוני", השם את הנותן שזה

פרדס 108) "שלחיך יג): ד, השירים (שיר שנאמר כמו
למעלה  וראה יהונתן). הרב בשם מקובצת (שיטה רימונים"

יד. הלכה כד פרק

.ÂË,‚‰Ó ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈¿»∆≈»ƒ¿»
¯Á‡ Cl‰ - ‚‰Ó LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ;e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¬»¿»∆≈ƒ¿»«≈««

ÌB˜n‰ ÈL‡ ·¯ ÔBLÏ ¯Á‡Â ,‚‰n‰109ÌÈÚe„È‰ «ƒ¿»¿««¿…«¿≈«»«¿ƒ
.Ô‰Ï»∆

(למעלה 109) הרוב אחר בממון הולכים שאין פי על אף
שהולכים  מודים הכל הלשון, בעניין - ה) הלכה כו פרק
המיעוט  וגם העולם, לכל הלשון קובע שהוא הרוב , אחר
הלכה  כז פרק למעלה וראה המקובלת, הלשון שזוהי יודע

האזל). (אבן ב

ועּׂשרים  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
וכל 1) והשיכור והקטן והשוטה החרש דיני בו נתבארו

וממכר. במקח פרטיהן

.‡ÔÈ‡ ‰LÏL2ÔÁwÓ3Ô¯kÓÓ ÔÈ‡Â Á˜Ó4¯kÓÓ5, ¿»≈∆»»∆»¿≈ƒ¿»»ƒ¿»
Ï·‡ .ÔËw‰Â ‰ËBM‰ ,L¯Á‰ :‰¯Bz ÔÈc6ÌÈÓÎÁ ƒ»«≈≈«∆¿«»»¬»¬»ƒ

ÔËw‰Â L¯Á‰ ‰È‰iL ewz7ÂÈOÚÓe Ô˙BÂ ‡OB ƒ¿∆ƒ¿∆«≈≈¿«»»≈¿≈«¬»
ÌeMÓ ,ÔÈÓi˜8ÂÈiÁ È„k9. «»ƒƒ¿≈«»

במשנה 2) ולדוגמא בש"ס, מקומות בהרבה שמפורש כמו
גזל  איסור בה אין וקטן שוטה חרש שמציאת נט:) (גיטין
(וראה  שלום דרכי מפני אסרוה חכמים אלא התורה, מן
קנינם  שאין הרי - ב) הלכה ואבידה גזילה מהלכות פי"ח

התורה. מן קונים.3)קנין מוכרים.4)כשהם כשהם
זקוקים 5) שאנו וממכר, מקח אלא רבינו הזכיר לא

המוכרים) (כשהם המקח את להקנות אלו: של להקנאתם
הזכיר. לא מתנה אבל הקונים), (כשהם הדמים את ולהקנות
מפני  התורה, מן קנין להם יש שבמתנה סובר שהוא ונראה
לולב  מהלכות בפ"ח נראה וכן להם. מקנה אחרת שדעת
זכייה  מהלכות בפ"ד וראה עב. בהערה שם ועיין י, הלכה

ז. הלכה נט.6)ומתנה גיטין וגמרא, אבל 7)משנה
ד). הלכה (להלן תיקנו לא קטן,8)בשוטה אצל שם,

עוז). (מגדל לחרש שכל 9)והואֿהדין ו, הלכה להלן ראה
בקרקע. לא אבל במטלטלין זה

.·L¯Á‰10ÚÓBL BÈ‡L L¯Á ?Ô˙BÂ ‡OB „ˆÈk «≈≈≈«≈¿≈≈≈∆≈≈«
¯a„Ó ‡ÏÂ11¯ÎBÓ - ÌeÏk ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó B‡ , ¿…¿«≈¿«≈¿≈≈«¿≈

‰ÊÈÓ¯a ÔÈÏËÏhn‰ Á˜BÏÂ12Ú˜¯˜a ‡Ï Ï·‡ ,13Û‡Â . ¿≈««ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»¬»…¿«¿«¿«
ÔÈ˜„BaL „Ú ÂÈOÚÓ eÓi˜˙È ‡Ï ÔÈÏËÏhÓa14B˙B‡ ¿ƒ«¿¿ƒ…ƒ¿«¿«¬»«∆¿ƒ

˙Ba¯ ˙B˜È„a15.¯·ca ÔÈ·MÈ˙Óe ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ«»»

אומר 10) בתירא ובן ונרמז, רומז "חרש נט. בגיטין משנה,

במטלטלין". ונקפץ בו 11)קופץ ש"דיברו החרש והוא
ב). משנה פ"א (תרומות מקום" בכל כתנא12ֿ)חכמים

שם. במשנה בתירא כבן ולא שמה 13)קמא רבינו, סובר
בלבד  לבןֿבתירא אינו - "במטלטלין" שם במשנה שנאמר
גיטין  (מאירי זה על חולק והראב"ד לתנאֿקמא. גם אלא
במשנה  שאמרו ומה מגידֿמשנה). ועיין ,234 עמוד שם
ומה  בכלל. שומע ואינו שמדבר חרש גם - "חרש" שם:
בכל  חכמים בו שדיברו שחרש שם) (בתרומות שאמרו
אלא  זה אין - מדבר ואינו שומע שאינו חרש הוא מקום,
חרש  נאמר אם אבל וקטן, שוטה עם ביחד הנמנה חרש
ואינו  שמדבר חרש אף - וקטן, לשוטה סמיכות בלי לחוד,
ואינו  "מדבר עא. בגיטין שאמרו מה וזהו בכלל. שומע
זה, לחרש מיוחדת הלכה אין שלכאורה חרש", זהו - שומע
ועל  ונרמז, רומז שחרש הנ"ל, בגיטין למשנה הכוונה אבל
(הגר"א  זה לענין חרש זהו שומע ואינו מדבר שגם אמרו זה
ב'משפט  ונתיבותֿהמשפט נד, ס"ק רלה סימן בחושןֿמשפט
"מדבר  שם: בגיטין שאמרו [ומה כ). ס"ק שם האורים'
וזה  וזה אלם, זהו מדבר ואינו שומע חרש, זהו שומע ואינו
גם  וזה" ב"זה הכוונה אין - דבריהם" לכל כפקחין הן הרי
ואינו  "שומע גם היינו וזה" "זה אלא שומע, ואינו למדבר
אמר  זה ועל נשתתק, ושוב שדיבר "אלם" וגם מדבר"
הנוסחא  דתרומות, פ"א שבתוספתא (אלא כפקחין ששניהם
שומע  ואינו מדבר אילם, זהו מדבר ואינו "שומע להיפך:
וראה  דבר". לכל כפיקח הוא הרי וזה וזה חרש, הוא זה
שפירש  נראה וכן בסופו). יט ס"ק רלה, סימן ב'דרישה'
מדבר  אבל שבפקח), אע"פ ד"ה 251 (עמוד שם המאירי

לכ  כפקח אינו שומע בקרקעות,ואינו מוכר ואינו דבריו. ל
שנה  יג בן גם שהרי יתירה, חריפות צריך שבקרקעות לפי
ומתן, משא בטיב יודע שיהא עד קרקעות, למכור יכול אינו
וראה  שם). ('נתיבות' יב הלכה להלן רבינו שכתב כמו

וכסףֿמשנה]. לגיטין.14)במגידֿמשנה שבודקין כמו
שנשתקק. מי שבודקין ג הלכה להלן ממה 15)וראה יותר

כלֿכך  צלולה דעתו שאין שנשתתק, מי את שבודקים
מח). ס"ק שם (סמ"ע

.‚Ìl‡16˜zzLpL ÈÓ B‡ ,¯a„Ó BÈ‡Â ÚÓBML17- ƒ≈∆≈«¿≈¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈
BÁ˜Ó18ÔÈa ,Ïka ˙BÓi˜ ÂÈ˙BzÓe ¯kÓÓ B¯kÓÓe Á˜Ó ∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»«¿»«»«…≈

Ú˜¯˜a ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa19ÔÈ˜„BaL C¯„k ˜„aiL ‡e‰Â . ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿«¿∆ƒ»≈¿∆∆∆¿ƒ
ÔÈh‚Ï20B„È ·˙Îa ·zÎÈ B‡ ,21. ¿ƒƒƒ¿…ƒ¿«»

עא.16) בניגוד 17)גיטין לדבר, ידע שמקודם אחרי
הוולדו. מיום לדבר יכול שאינו - מדבר ואינו לשומע

(=את 18) אותו שבודקין "כשם שם: גיטין ברייתא,
למשאות  אותו בודקין כך לגיטין, רש"י) - הנשתתק

ומתן)". (=למשא הוא 19)ולמתנות לגיטין אף שהרי
ממש. טז.20)כפיקח הלכה גירושין מהלכות פ"ב ראה

שם.21) גירושין, בהלכות ראה

.„‰ËBM‰22ÔÈ‡ -23¯kÓÓ B¯kÓÓ ÔÈ‡Â Á˜Ó BÁ˜Ó «∆≈∆»∆»¿≈ƒ¿»ƒ¿»
ÔÈc ˙È·e .˙BÓi˜ ÂÈ˙BzÓ ÔÈ‡Â24ÌÈ„ÈÓÚÓ ¿≈«¿»«»≈ƒ«¬ƒƒ

.ÌÈpË˜Ï ÔÈ„ÈÓÚnL C¯„k ,ÌÈËBLÏ ÒBtB¯ËBt‡«¿¿ƒ¿∆∆∆«¬ƒƒƒ¿«ƒ

ט.22) הלכה עדות מהלכות ובפ"ט ג: בחגיגה הגדרתו ראה
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כ.23) כתובות מהם: התלמודית, בספרות מקומות בהרבה
קנה: עוקבא 24)ובבאֿבתרא מר של ממימרא נלמד

יא. הלכה נחלות מהלכות בפי"א וראה מח. בכתובות

.‰ÈÓ25ÈeÙL ˙ÚÂ ‰ËBL ˙Ú ‡e‰L26el‡ ÔB‚k , ƒ∆≈∆¿≈»¿≈
ÔÈtÎp‰27,ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ Ïk ÈeÙL ‡e‰L ˙Úa - «ƒ¿ƒ¿≈∆»»«¬»«»ƒ

ÔÈÎÈ¯ˆe .˙Úc Ôa ÏÎk ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‰ÎBÊÂ¿∆¿«¿¿«¬≈ƒ¿»∆««¿ƒƒ
B˙eËL ÛBÒa ‡nL ,·ËÈ‰ ¯·c‰ ¯˜ÁÏ ÌÈ„Ú‰28B‡ »≈ƒ«¿…«»»≈≈∆»¿¿

˙lÁ˙a29‰OÚM ‰Ó ‰OÚ B˙eËL30. ƒ¿ƒ«¿»»«∆»»

כח.25) השנה וראש כ. צלולה.26)כתובות בדעה
נופל.27) שטותו 28)חולי עברה לא שעדיין היינו,

סימן 29)לגמרי. בסמ"ע וראה השטות, התחילה שכבר
נב. ס"ק כלום.30)רל"ה מעשיו אין שאז

.ÂÔË˜31ÌÈ¯Á‡Ï B˙È˜‰ ÔÈ‡ - ÌÈL LL „Ú »»«≈»ƒ≈«¿»»«¬≈ƒ
eÏkÌ32ÌÈL LMÓe ;33ÏÈc‚iL „Ú34Ú„BÈ Ì‡ ,35 ¿ƒ≈»ƒ«∆«¿ƒƒ≈«

·ÈËa36,¯kÓÓ B¯kÓÓe ,Á˜Ó BÁ˜Ó - ÔzÓe ‡OÓ ¿ƒ«»«»∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»
B˙zÓe37˙Ói˜38ÔÈa .39‰a¯Ó ¯·„a40¯·„a ÔÈa , «¿»«∆∆≈¿»»¿À∆≈¿»»

Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‡È¯a ˙zÓa ÔÈa ;ËÚeÓ41. »≈¿«¿«»ƒ≈¿«¿«¿ƒ¿«
‡lL È„k ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆ƒƒ¿≈¬»ƒ¿∆≈«¿¿≈∆…
.epnÓ ÁwÈ ‡ÏÂ ,BÏ ¯kÓiL ÈÓ ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ,ÏËaÈƒ»≈¿…ƒ»≈ƒ∆ƒ¿…¿…ƒ«ƒ∆

ÔÈÏËÏhÓa Ïk‰Â42‡ÏÂ ¯ÎBÓ BÈ‡ - Ú˜¯˜a Ï·‡ ; ¿«…¿ƒ«¿¿ƒ¬»¿«¿«≈≈¿…
Ô˙B43.ÏÈc‚iL „Ú ≈«∆«¿ƒ

אישות 31) מהלכות בפ"ד וראה וגמרא. משנה נט. גיטין
ז. שיוצא 32)הלכה כמו זה, לפני זוכה לעצמו אבל

ובסמ"ע  במגידֿמשנה וראה סה. בגיטין רבא של מהמימרא
ב. ס"ק רלה נכנס 33)סימן והוא שנים, שש שגמרו [היינו

וראה  .(235 עמוד שם (מאירי השביעית השנה בתחילת
מט]. והערה ח הלכה בן 34)להלן - גדול שיהיה
אחד. ויום שנים השקלא35ֿ)שלשֿעשרה מתוך יוצא

ח. הלכה להלן וראה שם. בגיטין (סמ"ע 36)וטריא ענין
טיב). ערך ('ערוך' טבע או ד), רב 37)ס"ק בר כמר שם,

מתנה 38)אשי. נותן שכל חייו, כדי משום כאן וגם
מקודם. הנאה טובת איזו ממנו קיבל בוודאי - לחבירו

מרובה.40)שם.39) טובה המקבל לו עשה שבוודאי
בדיבור.41) רק הערה 42)שזה למעלה וראה שם. משנה,
להורות 43)יב. נותן" ולא מוכר "אינו לכתוב דקדק

יא. הלכה להלן שהסביר כמו יכול, הוא שלקנות

.Ê‰na44BÏ ÔÈ‡L ÔË˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÒBtB¯ËBt‡45ÔÈ‡ - ÒBtB¯ËBt‡ BÏ «¿¬»ƒ»»«¿≈

ÌeÏk ÂÈOÚÓ46˙ÚcÓ ‡l‡ ,ÔÈÏËÏhÓa elÙ‡ , «¬»¿¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ««
B¯kÓÓe BÁ˜Ó Ìi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡L ;ÒBtB¯ËBt‡‰»«¿∆ƒ»»¿«≈∆»ƒ¿»

ÔÈÏËÏhÓa B˙zÓe47.Ìi˜ - «¿»¿ƒ«¿¿ƒ«»

ע.44) בכתובות רפרם, של כאן 45)מימרא אין שאז
חייו. כדי משום יותר ובין 46)חשש וממכר במקח בין

שהובאה  הר"ח לדעת ובניגוד להלן, שכתב כמו במתנה,
אבל, ד"ה שם כתובות וב'תוספות' כאן, מיימוניות בהגהות
מתנה. מתנתו - אפוטרופוס לו היה אם אפילו שבמתנה

בקרקע.47) ולא

.ÁÔÈ˜„Ba48ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ Ì‡ ÔËw‰ ˙‡49 ¿ƒ∆«»»ƒ≈«¿ƒ«»«»
‡e‰L ,ÔB·Â ÌÎÁ ÔË˜ LiL ÈÙÏ ;Ú„BÈ BÈ‡ B‡≈≈«¿ƒ∆≈»»»»¿»∆

Ú·L Ôa ‡e‰Â Ú„BÈ50LÏL Ôa elÙ‡L ,¯Á‡ LÈÂ , ≈«¿∆∆«¿≈«≈∆¬ƒ∆¿
Ú„Bi‰ ÔË˜ .ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ BÈ‡ ‰¯OÚ∆¿≈≈≈«¿ƒ«»«»»»«≈«
Ô˙Â ‡OpL ,ÒBtB¯ËBt‡ BÏ ÔÈ‡L ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa¿ƒ«»«»∆≈«¿∆»»¿»«
˙e˙MÓ ˙BÁt :ÏB„b‰ ÔÈ„k BÈc - ‰ÚËÂ ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿

‰ÏÈÁÓ -51˙e˙L ÏÚ ¯˙È ,‰ÈB‰‰ ¯ÈÊÁÓ - ˙e˙L , ¿ƒ»¿«¬ƒ«»»»≈«¿
e¯‡aL BÓk ,Á˜Ó ÏËa -52¯ÓB‡ È‡Â .53ÔÈ‡L , »≈∆»¿∆≈«¿«¬ƒ≈∆≈

CLÓLa ‡l‡ ÔÈÓi˜ ÔÈÏËÏhÓa ÂÈ¯kÓÓe ÔËw‰ ÁwÓ∆»«»»ƒ¿»»¿ƒ«¿¿ƒ«»ƒ∆»¿∆»«
CÈLÓ‰ B‡54¯ÊÁÂ ÁwÓ‰ ÏÚ ˙BÚÓ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ ;55 ƒ¿ƒ¬»ƒ»«»««∆»¿»«

- Ba e¯ÊÁL ÌÈ¯Á‡Â ,Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó BÈ‡ - Ba≈¿«≈ƒ∆»««¬≈ƒ∆»¿
.Ú¯tL ÈÓ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆»«

הקטן.48) של בחריפותו תלוי שהכל נט. גיטין
(מגידֿמשנה).49) במטלטלין בתחילת 50)פירוש: [היינו

לב]. והערה ו הלכה למעלה ראה השביעית, השנה
(51- שתות עד כלומר כגדול" שתות "עד שם: גיטין

הידוע: הכלל עלֿפי זה, על תמה והראב"ד מחילה.
שתות  "עד שפירש וכנראה מחילה", בני אינם "יתומים
ואילו  מקח, בטל שתות עד כלומר מלמעלה, - כגדול"
לומר, צריך רבינו ולדעת (מאירי). דיברו לא משתות בפחות
מקח  של הדין מגוף יותר חמור אינו ביתומים מחילה שדין
חכמים  להם תיקנו - ומתן משא בני שאינם שאע"פ וממכר,

א  דיני את גם להם תיקנו כן כמו חייהם, כדי משום לו,
הטעם. מאותו ה"בֿד.52)אונאה, פי "ב למד 53)לעיל

ה"ד  פ"ט למעלה רבינו (ופסקה נב. גיטין שאמרו ממה כן
קונים  שאין אפוטרופוס, להם שיש יתומים בנכסי ואילך)
(מגידֿמשנה). עצמו לקטן גם מזה ולמד בכסף, מהם

מהם,54) קונים לא לחוד במשיכה אבל מעות. לו נתנו וגם
ה"ג). שם (למעלה בהם חוזרים רצו גדול 55)ואם שגם

למעלה  וראה שפרע", ב"מי שחייב אלא בכסף, קונה אינו
ט. בפרק

.ËÔÎÂ56e˜ Ì‡57ÌB˜Ó ¯ÈkO‰ B‡ ÔËw‰ „iÓ58 ¿≈ƒ»ƒ««»»ƒ¿ƒ¿
ÔÈ‡L ;Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï - Ba ¯ÊÁÂ ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¿»«…»»«≈«∆≈

ÔÈca ÔËw‰ È„ÈÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ59ÔËw‰ „iÓ ÔÈ˜ ÔÈ‡Â , ƒƒƒ≈«»»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ««»»
ÌeÏk60¯ËLa ÔÈw‰L ;61‡l‡ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ¿∆«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»≈ƒ¿ƒ∆»

ÏB„b Ì„‡ ÏL ¯ËL ÏÚ62. «¿»∆»»»

הקודמת.56) שבהלכה אומר" "ואני אחרי נמשך
חליפין.57) קונה 58)בקנין שהלוקח הקנין, מדרכי אחד

מסויימים  מטלטלין נמצאים בו המקום את שוכר או
את  קונה המקום, את שקנה ואחרי למכירה, העומדים
אחר. קנין צריך ולא "חצר", קנין בתורת שעליו המטלטלין

המטלטלין 59) נשארים חליפין, בקנין או כסף שבקנין
שהלוקח  משיכה, בקנין מהֿשאיןֿכן היתומים, ברשות
אע"פ  המטלטלין, מקום השכיר בדין וגם לרשותו. מושכם
מקומם  את ששכר כיון הקונה, ברשות עומדים הם שלהלכה
מהם  להוציאם וצריך הקטן, בבית עומדים הם למעשה -
כמכר  היא הרי שכירות אחר: טעם בזה נתן והראב"ד בדין.
קרקעות  למכור יכול שאינו וכשם נו:) (בבאֿמציעא
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להשכירם. יכול אינו כן ו), הלכה אפילו 60)(למעלה
צריך  ואין הקטן, של ברשותו המטלטלין שאין באופן

כה). ס"ק שם (סמ"ע מידו תימן 61)להוציאם בכ"י
עומד  קנין כל כלומר, ה. סעיף שם בשו"ע וכ"ה "כשטר",
נא. גיטין (ומהם: בגמרא פעמים כמה שאמרו כמו להכתב,
ראוי  הקנין שיהיה שצריך רבינו וסובר מ.), ובבאֿבתרא

קנה.62)לכתיבה. בבאֿבתרא

.ÈÔÎÂ63¯ÎOÂ ,B„iÓ e˜Â ,ÔÈÏËÏhÓ ‰wL ÔË˜64 ¿≈»»∆»»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ»¿»«
BÈ‡L ÈÙÏ ,CLÓiL „Ú ‰˜ ‡Ï - ÌB˜n‰ Ì‰Ó≈∆«»…»»«∆ƒ¿…¿ƒ∆≈

ÌÈÏB„b‰ Ô‰a ÔÈÎBfL ÌÈÎ¯ca ‰ÎBÊ65:¯·cÏ ‰È‡¯ . ∆«¿»ƒ∆ƒ»∆«¿ƒ¿»»«»»
¯ˆÁ ÔÈ‡L66˙Bn‡ Úa¯‡ ‡ÏÂ ÔË˜ ÏL67ÔÈB˜ BlL ∆≈»≈∆»»¿…«¿««∆ƒ

BÏ68˙eÁÈÏL ÔÈcÓ ea¯˙pL ÈtÓ ,69,B„È ÔÈcÓ ‡ÏÂ ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿…ƒƒ»
¯‡a˙iL BÓk70ÔÈw‰ ‰È‰È ‡ÏÂ ,71˙e¯ÈÎO B‡ ¿∆ƒ¿»≈¿…ƒ¿∆«ƒ¿»¿ƒ

B¯ˆÁÓ ÏB„b ÌB˜n‰72‰˙a¯˙pL ,‰pËw‰ Ï·‡ . «»»≈¬≈¬»«¿«»∆ƒ¿«¿»
d„iÓ d¯ˆÁ73e˜ Ì‡ ÌÈ¯Á‡Ó ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜z - ¬≈»ƒ»»ƒ¿∆«ƒ«¿¿ƒ≈¬≈ƒƒ»

d„iÓ74.ÌB˜Ó ˙e¯ÈÎOa B‡ ƒ»»ƒ¿ƒ»

"ואני 63) ח), (הלכה למעלה שכתב למה המשך זה גם
או 64)אומר". "מהן") (צ"ל ממון "וקנו תימן: בכ"י

היינו  "וקנה", שכר". או מידם "וקנה ב'טור': וכ"ה שכר".
סודר. אלא 65)קנין לקטן חכמים לו תיקנו לא כלומר,

סודר. קנין ולא משיכה היינו 66)קנין - שחצרו הוא, כלל
שנמצא  מה כל לו קונה האדם, של הפרטית רשותו כל

שנמצא תקנת 67)בתוכו. מה כל קונה אדם שכל חכמים,
מחלוקת  למנוע סביבו, אמות בארבע בעלים בלי מונח

י.) (בבאֿמציעא הראב"ד 68)והתנצחות ודעת ויא. י: שם
במציאה, אלא חצר לו אין קטן אמרו שלא הי"א) (להלן
חצר. לו יש - לו מקנה אחרת שדעת וממכר במקח אבל

יכול 69) קטן שאין מפני חצר, בקנין קונה הקטן ואין
שם). (בבאֿמציעא שליח לומר 70)לעשות [צריך

י]. הלכה ואבדה גזילה מהלכות יז בפרק והוא "שנתבאר",
סודר.71) אלא 72)קנין בקטן חכמים תיקנו שלא באופן

אחרים. קניינים ולא בלבד משיכה "שכשם 73)קנין
המגיע  בגט מתגרשת כך לידה, המגיע בגט מתגרשת שהיא
לענין  לה יש כך גט, לענין חצר לה שיש וכשם לחצרה,
מבבאֿ הדברים ומקור שם). גזילה מהלכות (פי"ז מציאה"

ויב. יא. וב'טור':74)מציעא מידן", "קנו תימן: בכ"י
כידה  שחצרה בקטנה שמצאנו שמכיון מידן". "קנתה
ועיין  קניניה, את חכמים גם הרחיבו - בקטן) (מהֿשאיןֿכן

ג. ס"ק רלה סימן ש"ך

.‡ÈÌÈÓc Ô˙Â Ú˜¯˜ ‰wL ÔËwL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»»∆»»«¿«¿»«»ƒ
˜ÈÊÁ‰Â75ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa „ÓÚz - Ú˜¯wa ¿∆¡ƒ««¿««¬…¿»««ƒ∆≈

ÌeÏk Ú˜¯˜a B¯kÓÓ76eÈÙa BÈ‡L ÈÓk ÔËw‰L ; ƒ¿»¿«¿«¿∆«»»¿ƒ∆≈¿»≈
ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï ÔÈÎÊÂ ,‡e‰77‡l‡ BÏ ÔÈ·Á ÔÈ‡Â , ¿»ƒ¿»»∆…¿»»¿≈»ƒ∆»

ÂÈÙa78. ¿»»

(75- דמים נתן לא אם אבל והחזיק, דמים נתן אם דוקא
(סמ"ע  הדמים לגבי דעתו שקרובה בו, לחזור הקטן דרך

כט). קנין,76)ס"ק קניינו זאת בכל - ו. הלכה למעלה
(גיטין  במשנה שישנו מה לפרש צריך זה, ולפי שמבאר. כמו

- במטלטלין" ממכר וממכרן מקח מקחן "הפעוטות נט.)
אבל  ממכר", "ממכרן על אלא איננה "במטלטלין" שתיבת

בקרקע. אפילו - מקח" ושם 77)ב"מקחן מב. קידושין
"זכין  שהרי התורה, מן זה קנין [ואין בקטנים. גם מדובר
מהלכות  פ"ד להלן (ראה אחר עלֿידי אלא אינו לאדם"
ד), ס"ק תחילת רלה, סימן החושן' וב'קצות ב, הלכה זכיה
שהיא  בחזקה, אלא תיקנו ולא כאן. היא חכמים תקנת אלא
לא  אחר בקנין אבל לרשותו, הקרקע שהביא כמשיכה,
(למעלה  סודר בקנין קנה לא מטלטלין גם ולפיכך תיקנו.

ובמגידֿמשנה]. בראב"ד וראה בגיטין 78)ה"י) משנה,
יא:

.·È¯Á‡ ˙B¯ÚO ÈzL ¯Îf‰ ‡È·‰Â ,ÏÈc‚‰L ÔË»̃»∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»»¿≈¿»««
‰L ‰¯OÚ LÏL79‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ˙a‰Â80Û‡ , ¿∆¿≈»»¿««««¿≈∆¿≈«

Á˜Ó BÁ˜Ó - ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈≈«¿ƒ«»«»∆»∆»
zÓ B˙zÓe ¯kÓÓ B¯kÓÓeÔÈÏËÏhÓa ‰81Ï·‡ ; ƒ¿»ƒ¿»«¿»«»»¿ƒ«¿¿ƒ¬»

·ÈËa Ú„BÈ ‰È‰iL „Ú ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜a¿«¿«≈«¬»«»ƒ«∆ƒ¿∆≈«¿ƒ
ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ÔzÓe ‡OÓ82. «»«»««∆ƒ¿ƒ

י.79) הלכה אישות מהלכות פ"ב א.80)ראה הלכה שם
(81. . ." קנה: בבבאֿבתרא עיין התורה, מן אף היינו,

משא  בטיב יודע שאינו שנה יג (בן זביני" דזביניה מטלטלי
שם). רשב"ם ועיין של 82)ומתן, שמעשה הרי"ף, דעת כן

מבן  פחות "ההוא שם וגרס בנכסיו, במוכר היה שם רבא
להו  אמר כו' דרבא לקמיה אתא נכסי, זבין דאזל עשרים
ולא  ומתן, משא בטיב ידע שלא (מפני זביני" לאו זביניה
גידל  ששלח מה שם וכן אבוה") נכסי זבין "דאזל גרסינן
ואמרו  אחד, ויום שנה ארבעֿעשרה בת בתינוקת מנשיא בר
מדובר  הכל - מקח, מקחה ומתן משא בטיב יודעת אם לו

אביו. נכסי ולא נכסיו במוכר

.‚ÈBlL Ú˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na83Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿«∆¬»
L¯iL Ú˜¯˜84ÂÈLÈ¯BÓ ¯‡MÓ B‡ ÂÈ˙B·‡Ó85ÔÈ‡ - «¿«∆»«≈¬»ƒ¿»ƒ»≈

‰L ÌÈ¯OÚ Ôa ‰È‰iL „Ú ¯kÓÓ B¯kÓÓ86ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ¿»«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»««
ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈÂ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L Èt87; ƒ∆≈ƒ¿≈¿»¿≈«¿ƒ«»«»
˙BÚn‰ ¯Á‡ ‰ËB BzÚcL ÈtÓ ,ÏBÊa ¯kÓÈ ‡nL88, ∆»ƒ¿…¿ƒ¿≈∆«¿»«««»

BÚ‰ ÈÎ¯„a BzÚ„ ‰·MÈ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ.ÌÏ «¬«ƒ…ƒ¿«¿»«¿¿«¿≈»»

(למעלה 83) ומתן משא בטיב וידע שהגדיל, אחר שקנה
הי"א). (למעלה קטן כשהיה אפילו או מימרא 84)הי"ב),

סה. בגיטין רבא, ושל קנו. בבבאֿבתרא שמואל, של
אביו"85) "נכסי אלא נזכרו לא ושם) (שם שבגמרא אע"פ

בנכסים  טרח שלא שכיון ביניהם, הבדל שאין רבינו סובר -
רלה, סימן (הגר"א דעת קלות מתוך למכרם הוא עלול - אלו
שלא  דוקא, אביו" ש"נכסי וסובר חולק והרשב"א כו). ס"ק
מאב  ירושה אלא אינו וזה המצוי, בדבר אלא חכמים תיקנו

בר 86)(מגידֿמשנה). הונא וכרב שם, בגיטין כרבא
ובאופן  קנה.) (ב"ב בשמו כרבא ולא נחמן, רב בשם חיננא
ומתן  משא בטיב יודע אינו אם אפילו ממכר ממכרו זה

מיגאש). בן ר"י בשם יודע 87)(מגידֿמשנה אינו שאם
כן, ואם בנכסיו. אפילו למכור יכול אינו - ומתן משא בטיב
הכוונה  - עשרים" בן שיהא עד אביו "בנכסי שאמרו מה
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ומתן. משא בטיב שיודע באופן בבאֿבתרא 88)אפילו
כיון  שקנה נכסים אבל זוזי. ליה דמקרקשי "זימנין קנו.
למעלה  הובא (הגר"א, למכרם קלה דעתו אין בהם, שטרח
ובשו"ע  כאן, נזכר לא שירש, מטלטלין [ודין פד). הערה

שלימות סימ  שנה עשרים בן "וכשהוא כתב: ט סעיף רלה ן
בין  בקרקעות, בין במטלטלין בין מוכר שערות, שתי והביא
ש"בין  לג) ס"ק (שם הגר"א והעיד אביו". של בין שלו
בפחות  אפילו מוכר במטלטלין שהרי מיותר, במטלטלין"
במטלטלין  אפילו מוכר אינו אביו בשל כי נניח ואם כ'. מבן
הלכה  להלן וראה מיושבים, הדברים - כ' בן שאינו זמן כל

קד]. והערה יז

.„ÈB˙zÓ89˙BÁt ‡e‰Lk90ÔÈa ,ÌÈ¯OÚ ÔaÓ91 «¿»¿∆»ƒ∆∆¿ƒ≈
;˙Ói˜ BÊ È¯‰ - Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈa ‡È¯a ˙zÓ«¿«»ƒ≈«¿«¿ƒ¿«¬≈«∆∆

el‡L92‡e‰Â ,Ô˙ ‡Ï - ‰ÏB„‚ ‰È‰ BÏ ÚÈb‰ ‡Ï ∆ƒ…ƒƒ«¬»»¿»…»«¿
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„93Ìi˜˙z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â , »»∆≈»»ƒ¿»¿¬»ƒƒ¿«≈

B˙zÓ94ÔÈÚÓL ÂÈ¯·„ eÈ‰iL È„k ,95. «¿»¿≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

אמימר.89) של מימרא קנה: מבן 90)שם יותר הוא אבל
(מגידֿמשנה). למעלה 91)שלשֿעשרה מפעוטות נלמד

(מגידֿמשנה). ו קנו.92)הלכה שאינו 93)שם דבר ועל
בתלמוד, מקומות בכמה כמפורש חכמים, גזרו לא מצוי
פד). הערה למעלה (הובא יג הלכה מגידֿמשנה ועיין

משא 94) בטיב יודע אינו ואפילו אבותיו, בנכסי אפילו
מיגאש). בן ר"י בשם (מגידֿמשנה גמרא 95)ומתן

שם. בבאֿבתרא

.ÂË‰na96ÂÈ·‡ Ú˜¯˜ ¯ÎBÓ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈«¿«»ƒ
B‡ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰Lk ?ÌÈ¯OÚ Ôa ‡e‰Lk¿∆∆∆¿ƒ¿∆≈ƒ¿≈¿»

ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ BÏ e„ÏBpLk97ÈzL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆¿ƒ»≈»ƒ¬»ƒ…≈ƒ¿≈
B¯kÓÓ ÔÈ‡Â ,‡e‰ ÔË˜ - ÒÈ¯Ò ‰OÚ ‡ÏÂ ˙B¯ÚO¿»¿…«¬»»ƒ»»¿≈ƒ¿»
·¯Ï ÏÈc‚iL „Ú ,ÂÈÒÎa elÙ‡Â ,¯kÓÓ Ú˜¯˜a¿«¿«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»»«∆«¿ƒ¿…

ÂÈ˙BL98. ¿»

קנה:96) מפורשים 97)שם וסימניו להוליד, ראוי שאינו
יג. הלכה אישות מהלכות וחמש 98)בפ"ב שלשים היינו

יא). הלכה שם, אישות (הלכות אחד ויום שנה

.ÊËÈÓ99,˙ÓÂ ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÔÈa ÂÈÒÎa ÔÈa ¯ÎnL ƒ∆»«≈ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»ƒ»≈
¯În‰ ˙ÚLa ÔË˜ ‰È‰L e¯Ú¯ÚÂ ÂÈ·B¯˜ e‡·e100, »¿»¿ƒ¿¬∆»»»»ƒ¿««∆∆

B˜„·Ï eL˜·e101BÏeÏ Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -102,„BÚÂ . ƒ¿¿»¿≈¿ƒ»∆¿«¿¿
‰˙Èna ÔÈpzLÓ ÌÈÓÈq‰L103ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁÂ . ∆«ƒ»ƒƒ¿«ƒ«ƒ»«¬»»ƒ∆≈

È‡cÂa eÚ„È Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ««¿»∆»ƒ≈»¿¿««
ÏB„b ¯ÎBn‰L104. ∆«≈»

עקיבא.99) רבי לפני שבא מעשה קנה. שם ברייתא
טו).100) הלכה (למעלה ממכר ממכרו היו 101)ואין אם

גדלות. סימני הובא 102)בו הי"ב) (פ"ד שמחות [במסכת
יבדק, "אל זה: בלשון שם בבבאֿבתרא שהובא מעשה אותו
הוא  וכן ממקומו". המת את מזיזין אין הגולל שנסתם מאחר
ניוול  שאיסור ואע"פ שסג). סימן (סוף יורהֿדעה בשו"ע
אין  - יא: בחולין כמפורש הקבורה, לפני אפילו הוא המת
אבל  טריפה, אינו אם הפנימיים, איבריו בבדיקת אלא זה

ועיין  ניוול. זה אין שערות, שתי לו יש אם מבחוץ לבדוק
שם]. ליורהֿדעה הלל' 'בית זה 103)בהגהות נימוק גם

מיתה, לאחר הסימנים נמצאו שלא שאע"פ כלומר, שם.
מיתה. לאחר ונשתנו מחיים שהיו קנה.104)יתכן שם

ט. הלכה למעלה וראה

.ÊÈÂÈ·‡ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt105- »ƒ∆∆¿ƒ∆»««¿«»ƒ
¯ÊBÁ106ÔÈa ÌÈ¯OÚ Ì„˜ ÔÈa ,Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆBÓe ≈ƒƒ««≈«≈…∆∆¿ƒ≈

˙B¯t‰ Ïk Á˜Bl‰ ÔÓ ‡ÈˆBÓe .ÌÈ¯OÚ ¯Á‡««∆¿ƒƒƒ«≈«»«≈
ÏÎ‡L107- Ú¯ÊÂ ÚËpL B‡ ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ∆»«¿ƒƒ»∆»«¿»«

BÏ ÔÈÓL108e¯B‰ ‰f‰ ÔÈck .¯‡M‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe »ƒ«¬ƒ∆«¿»«ƒ«∆
ÈÒÎpÓ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÔË˜ elÙ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â .È˙Ba«̄««¬ƒ≈∆¬ƒ»»∆»««¿«ƒƒ¿≈
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÁÓ ‡Ï ÌÈ¯OÚ Ôa ‰OÚpLÎe ,ÂÈ·‡»ƒ¿∆«¬»∆∆¿ƒ…ƒ»≈»

¯ÊÁÏ109Á˜Bl‰ LnzLÂ ˙BÚn‰ Á˜lL ÔÂÈkL ; «¬…∆≈»∆»««»¿ƒ¿«≈«≈«
- ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ Ôa ‡e‰Lk ÂÈÙÏ BÊ Ú˜¯˜a¿«¿«¿»»¿∆∆∆¿ƒ¿…ƒ»

.B¯kÓÓa ‰ˆ¯ È¯‰L ,Á˜Bl‰ È„Èa ‰Ói˜˙ƒ¿«¿»ƒ≈«≈«∆¬≈»»¿ƒ¿»

אע"פ 105) ומתן, משא בטיב יודע אינו אם עצמו, [ובנכסי
שהרי  הפירות, מוציא אינו - מכור אינו הקרקע שגוף
יב, הלכה (למעלה מכירה מכירתו ובמטלטלין הם מטלטלין
(ראה  מכירה מכירתו אין במטלטלין אף אביו בנכסי אבל
יד]. ס"ק רלה סימן סמ"ע ועיין פז) והערה יג הלכה למעלה

יג).106) הלכה (למעלה מכירה אינה שמכירתו
אכל.107) בדין שלא למחצה 108)שהרי אריס, כדין

ברשות, שלא כיורד דינו שלכאורה שאע"פ ולרביע, לשליש
הי"ג) (למעלה המוכר של דעתו עוד נתיישבה שלא כיון
וידו  לו שמין ליטע, עשויה שאינה בשדה ברשות שלא ויורד
מקבל  ואינו ה"ד) ואבידה גזילה מהלכות (פ"י התחתונה על
כן  לא שאם כאריס, שיקבל חכמים תיקנו כאן - כאריס
להוציאה  אפשר שעה שבכל שיודע כיון השדה את יפסיד
פ. (כתובות קטנה אשתו בנכסי בבעל שמצאנו וכמו מידו,
בזה). נסתפק מא ס"ק שם והסמ"ע מה, ס"ק שם הגר"א -

שעה 109) גדלה שאם שנתקדשה, בקטנה שמצאנו כמו
(פי"א  במיאון יוצאה ואינה לגט, שזקוקה ושתקה, אחת
בי"ד  ע"י שנתגייר בקטן כן וכמו ו). הלכה גירושין מהלכות
(פ"י  בו לחזור יכול אינו ששוב כשנתגדל, מיחה ולא
אישות  מהלכות בפ"כ עוד ועיין ג). הלכה מלכים מהלכות

מו). ס"ק והגר"א (מגידֿמשנה יג הלכה

.ÁÈ¯BkM‰110,¯kÓÓ B¯kÓÓe ,Á˜Ó BÁ˜Ó - «ƒ∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»
ÂÈ˙BzÓeÌ‡Â .ÔÈÓi˜111,ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰ «¿»«»ƒ¿ƒƒƒ«¿ƒ¿∆

‰OBÚ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡Â ‰OBÚL ¯BkM‰ ‡e‰Â112ÔÈ‡ - ¿«ƒ∆∆¿≈≈«»∆≈
‰ËBLk ‡e‰ È¯‰Â ,ÌeÏk ÂÈOÚÓ113˙BÁt ÔË˜k B‡ «¬»¿«¬≈¿∆¿»»»

LL ÔaÓ114. ƒ∆≈

סה.110) עירובין ובבלי פ"ג, תרומות תוספתא
שם.111) בעירובין חנינא רבי של כמו 112)מימרא

ובקומה". בשכבה ידע "ולא לג): יט, (בראשית שנאמר
יח. הלכה אישות מהלכות בפ"ד למעלה 113)וראה

ד. ו.114)הלכה הלכה למעלה

ׁשלׁשים  1ּפרק ¤¤§¦
וכן 1) מדעתו, שלא לאחר דבר המוכר משפטי בו נתבארו
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ודין  הבעל, עם האשה ודין אדון, עם העבד דין
המוכר  בדין הפרק ונסתיים יתומים. בנכסי האפוטרופוסין

ההלכות. ונסתיימו קודש, שבת ביום הנותן או

.‡Ô‰a ‰ÎÊÂ ,ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ¯ÎBn‰«≈∆»««¿«ƒ«¿¿ƒ¿»»»∆
BzÚcÓ ‡lL Á˜Bl‰2‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Á˜Bl‰ „È -3; «≈«∆…ƒ«¿««≈««»∆¿»

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - Á˜BÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â4Ì‡Â , ¿ƒ»»≈«≈«≈»«¬…¿ƒ
‰ˆ¯ ‡Ï5‰ÈÏÚ·Ï ¯ÊÁz -6CÎÈÙÏ .7ÔÈ·˙Bk8¯ËL …»»«¬…ƒ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»

ÌÏBÚÏe .BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¯ÎBnÏ9 «≈««ƒ∆≈«≈«ƒ¿»
Á˜Bl‰10¯ÙBq‰ ¯ÎO Ô˙B11e‰„O ¯ÎÓ elÙ‡Â , «≈«≈¿««≈«¬ƒ»«»≈

d˙Ú¯ ÈtÓ12. ƒ¿≈»»»

פ"ד 2) להלן (ראה אחר עלֿידי המוכר לו שזיכה כגון
ב). הלכה ומתנה זכיה זכות 3)מהלכות זאת שתהיה כדי

בפניו, שלא לאדם, לו "זכין הידוע: לכלל בהתאם גמורה.
שם). ומתנה זכיה (הלכות בפניו" אלא לו חבין ואין

אמר 4) שאם ז. בקידושין הוא כן הלוקח. שקנאה לפי
אותו  קנה לפלוני, מכורה שדך ותהא מנה הילך לחבירו
שאם  קב: בבבאֿקמא וכן כנעני. עבד מדין השדה, פלוני
(ביאור  האחרון קנה הגולה, ראש בשביל שדה מישהו קנה

סד). ס"ק רלה סימן הקרקע 5)הגר"א לו שמכרו כששמע
שם  פ"ד (להלן לקבל רצה ולא מיד התנגד - המטלטלין או

בֿג). אם 6)הל' מקח], [או מתנה לו שתנתן היא "שזכות
בעלֿ לאדם מתנה נותנין אין ירצה, לא אם אבל ירצה.
קלז: בבבאֿבתרא הדברים ומקור ב). הלכה (שם כרחו"

יכול 7)קלח. שתמיד ללוקח, הפסד חשש כל שאין אחרי
ידיעתו. בלי לו מזכה המוכר אם משנה 8)לחזור,

קסז: לקמן.9)בבאֿבתרא המפורט במקרה אפילו היינו,
שם.10) תיקנו 11)משנה, שכן המכירה. שטר את שכותב

בשם  שלמה (מלאכת הסופר שכר יתן שנשכר שמי חכמים,
"שדות  מד): (לב, בירמיה שנאמר מה לדבר, [ורמז רשב"א).
הוא  שהקונה הרי - וחתום" בספר וכתוב יקנו, בכסף

זבנית 12)הכותב]. אינשי "כדאמרי קסח. שם, גמרא
נשכרת, - קנית אומר: עממי פתגם =) אוביד" זבינת קנית,
מהגמרא  ורמ"ה, מיגאש בן ר"י - הפסדת) - מכרת

נא. בבבאֿמציעא

.·ÔÎÂ13‰wL „·Ú‰14B‡ ‰zÓ Ô˙ B‡ ,¯ÎÓ B‡ ¿≈»∆∆∆»»»«»««»»
‰ˆ¯ Ì‡ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ÔB„‡‰ „È - BÏ ‰z15Ìi˜Ï ƒ¿»«»»«»∆¿»ƒ»»¿«≈

ÔÈÓi˜ el‡ È¯‰ - ÂÈOÚÓ16eÏËa - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â , «¬»¬≈≈«»ƒ¿ƒ…»»»¿
ÂÈOÚÓ Ïk17B‡ ÔB„‡‰ Ìi˜nL ‡e‰ „·Ïa ÌÈ¯·„·e . »«¬»ƒ¿»ƒƒ¿«∆¿«≈»»

.ÌeÏk epnÓ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ïh·Ó¿«≈¿≈»ƒƒ¿ƒ∆¿

הידוע 13) לכלל בהתאם וזהו שם. והממכר" "המקח ספר
כג: (קידושין רבו קנה עבד שקנה מה התלמודית: בספרות

יב). הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"ג זה 14)ולהלן [כעין
עמ' צוקמ. (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ט בתוספתא מצאנו
כלום, עשה לא חבירו במעמד חבירו שדה "המוכר :(41019
אח"כ  שהסכמתו הרי קיימין". דבריו אחריו מקיימני כתב
בקידושין  הוא וכן שמח). (אור משפטי מעמד לקנין משווה
הדבר  בעל ובא שלו, שאינו בדבר אשה שקידש במי נב:
פירות  לתורם והואֿהדין קידושין. אלו שהרי הסכמתו, ונתן

וראה  תרומה, זו שהרי והסכים, הפירות בעל ובא חבירו
ג]. הלכה תרומות מהלכות בפ"ד רבינו הסכים 15)בדברי

מיד. כך על חדשה 16)והודיע קנין בפעולת צורך ואין
האדון. -17)של רבו כיד העבד שיד שאמרו "שמה

בע  בזכות"לזכות שהוא במה אפילו כלל, לחייב ולא בורו,
'נתיבות  – גדול ביוקר מכר או גדול, בזול שקנה (כגון
מגידֿמשנה. – לד) ס"ק משה"א רלה, סימן המשפט'
(מגידֿמשנה  לאדון המקח דמי את להחזיר צריך והמוכר
קנין  לו שאין לפי המתנה קונה העבד ואין האי). רב בשם

ואבןֿהאזל. אורֿשמח ועיין רבו, בלי

.‚ÔÎÂ18ÈÒÎa ÔÈa ,‰zÓ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ¿≈»ƒ»∆»¿»»¿»«»»≈¿ƒ¿≈
ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa ÔÈa dÏÚa19ÔÈa ,BÏ ‰ÒÈÎ‰L «¿»≈¿ƒ¿≈…«¿∆∆ƒ¿ƒ»≈

„ÁiL ÌÈ¯·„a20‚BÏÓ ÈÒÎa ÔÈa d˙a˙Îa dÏ21ÔÈa , ƒ¿»ƒ∆ƒ≈»ƒ¿À»»≈¿ƒ¿≈¿≈
‰z B‡ ‰Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ ,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ˙BÚ˜¯˜a¿«¿»≈¿ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ»¿»ƒ¿»
‰ˆ¯ Ì‡Â ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ÏÚa‰ „È - [‰zÓ dÏ]»«»»«««««»∆¿»¿ƒ»»

Ìi˜Ï22Ìi˜È -23Ïh·È - Ïh·Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,24.Ïk‰ ¿«≈¿«≈ƒ»»¿«≈¿«≈«…
Ï·‡25‰ÒÈÎ‰L Ú˜¯˜ ÔÈa ,Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÏÚa‰26 ¬»«««∆»«»«≈«¿«∆ƒ¿ƒ»

ÌeL dÏ ÒÈÎ‰L Ú˜¯˜ B‡ d˙a˙Îa BzL‡ BÏ27 ƒ¿ƒ¿À»»«¿«∆ƒ¿ƒ»
BlMÓ28Èt ÏÚ Û‡ ,d˙a˙Îa dÏ „ÁiL Ú˜¯˜ ÔÈa ƒ∆≈«¿«∆ƒ≈»ƒ¿À»»««ƒ
ewL29Ïk È¯‰ - ÂÈOÚÓ ‰ÓiwL ¯Á‡ ‰M‡‰ „iÓ ∆»ƒ«»ƒ»««∆ƒ¿»«¬»¬≈»
M ‰ÓÏËa ‰OÚ30ÈtÓ ;31˙¯ÓB‡ ‡È‰L32Áe¯ ˙Á : «∆»»»≈ƒ¿≈∆ƒ∆∆«««

ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ33. »ƒƒ¿«¿ƒ

ד.18) שער והממכר" "המקח בספר רבינו, דברי מקור
בגופם 19) אף זוכה והוא לבעלה, מכניסה שהאשה נכסים

או  אבדון של במקרה באחריות נושא שהוא אלא אלו, של
בהם  לבטוח יכולה שהאשה "ברזל", המונח ומכאן כליון,

ברזל. של לכתובת 20)בבטחון משועבדים הבעל נכסי כל
לגביית  מסויים שדה מייחד שהוא יש זה ועם האשה,
הסכמתה. בלי זה שדה למכור יכול הבעל אין ואז הכתובה,

זוכה 21) אינו והבעל לבעלה, מכניסה שהאשה נכסים
ואם  להם באחריות נושא אינו אבל בפירותיהם, אלא בגופם
ותלישה, מריטה היינו ו"מלוג" לאשה. אבדו כלו, או אבדו
ומניח  הפירות אוכל הוא כן הראש, ומניח השערות כמורט
הלכה  אישות מהלכות בפט"ז וראה מלג, ערך ('ערוך' הקרן

ט). והערה האשה 22)א יד פשוט: הטעם שלו בנכסים
נחשבת  האשה שפעולת הרי מקיים הוא ואם בעלה, כיד
ומלוג, ברזל צאן נכסי כגון המשותפים ובנכסים כפעולתו,
הקדימה  שהיא בזה והרי שניהם, הסכמת בעצם צריך

הסכמתה. משום גם יש נה:23)למכור, בגיטין משנה,
ולא 24) בעלה, לזכות פעולות לעשות רק יכולה שהאשה

הרי  אופן בכל המשותפים ובנכסים בעבד, כמו לחובתו
הסכמתו. גם ולפי 25)צריך שם. בגיטין משנה

בפכ"ב  וראה מט: בבבאֿבתרא האמוראים של ההסתייגות
יח. הלכה אישות ברזל 26)מהלכות צאן נכסי והיינו

שם). אישות בהלכות לחםֿמשנה שהבעל 27)(וראה
לו. הכניסה שהיא הנדוניא נגד שדה לה כן 28)כותב

הרשב"ם. לגירסת בניגוד שם ה'תוספות' גירסת
שניהם.29) הסכמת יש מפרש 30)ולכאורה המגידֿמשנה

בגיטין, המשניות בפירוש רבינו אך אתר, על בטל שהמקח
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כשתגבה  הלוקח מידי להוציא "ויכולה מפורש: אומר
קיים. המקח הזמן אותו שעד הרי וטענה 31)כתובתה",

עליהם  בוטחת שהיא המנויים, אלו בנכסים רק ישנה זו
למכרם. להוטה ואינה באמת 32)במיוחד היא אם היינו

נח. ס"ק צ סימן אבןֿהעזר שמואל' 'בית וראה כך, אומרת
שלם.33) בלב לכך הסכימה לא אבל

.„ÔÈa ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,‚BÏÓ ÈÒÎ Ô˙ B‡ ¯ÎÓ»«»«ƒ¿≈¿≈¿«¿»≈
‰˙ˆ¯ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ‰M‡‰ „È - ÔÈÏËÏhÓa34Ïh·Ï ¿ƒ«¿¿ƒ«»ƒ»«»∆¿»»¿»¿«≈

‰Ïh·Ó -35Ì‡Â ,36‰Ói˜37ÂÈOÚÓ38e˜ - ¿«¿»¿ƒƒ¿»«¬»»
˙BÁB˜l‰39. «»

ושל 34) הבעל של שניהם, הסכמת צריך שלה שבנכסים
ברשות 35)האשה. לגמרי שהם לפירות, אף המכר ובטל

צ: כתובות ג.36)הבעל, מלוג,37)בבאֿבתרא שבנכסי
לבעלי", עשיתי רוח "נחת טענת לטעון יכולה היא אין
הבעל, איבת לעורר חשש כאן ואין שלה, כולם שהם מכיון

נה. והערה ו הלכה להלן וראה תסכים. לא בכ"י 38)אם
מעשיו. בפעולתֿקנין 39)תימן: צורך ואין הבעל, בקנין

שלה.

.‰B‡ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÏL ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL ÏÚa««∆»«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆
Ô˙pL ÔÈÏËÏhÓ40BlMÓ dÏ41Èt ÏÚ Û‡ ,42BÈ‡L43 ƒ«¿¿ƒ∆»«»ƒ∆««ƒ∆≈

È‡M¯44ÎÓe ¯·Ú Ì‡ ,e˜ - Ô˙ B‡ ¯45,˙BÁB˜l‰ ««ƒ»«»«»«»«»
ÔÈ‡Â46ÔÎÂ .Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰M‡‰47BÏ LÈ ¿≈»ƒ»¿»¿ƒƒ»»¿≈≈

„È ˙Áz Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÒÎ Ïk ¯kÓÏ ÏÚaÏ«««ƒ¿…»¿»»««ƒ∆≈«««
‡B·z Ì‡Â .‰ae˙k‰ „eaÚL48Û¯ËÏ49;˙Ù¯BË - ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿…∆∆

Ôk Ì‡ ‡l‡50‰·˙k51‰lÁz Á˜BlÏ52e˜Â53.d„iÓ ∆»ƒ≈»¿»«≈«¿ƒ»¿»ƒ»»

בשו"ע 40) וכ"ה לה. שנתן רומי: ובדפוס תימן בכ"י
טו. סעיף צ סימן צאן 41)אבןֿהעזר נכסי כדין דינם שאז

שמואל' וב'בית מט, ס"ק מחוקק' ב'חלקת שם ועיין ברזל.
נב. ירושלמי,42)ס"ק בשם ומגידֿמשנה סו: יבמות בבלי

האשה. מציאת פרק לשון 43)כתובות ההמשך, כל
שאינו 44)הירושלמי. כנראה, רבינו, למד זה מביטוי

קיים. הקנין - בדיעבד אבל לכתחילה, היא 45)רשאי זו
אחרים, וראשונים ו. שער וממכר", ב"מקח האי רב דעת גם

עליו. חולקים הרשב"א, דומה 46)ביניהם זה ואין
בטחונה  את שמה והאשה קיימת, תמיד שנשארת לקרקע,
עליהם, סומכת דעתה שאין במטלטלין, משא"כ עליה,
עד  אותם לכלות זה בלעדי יכול הוא ברזל צאן בנכסי שהרי
הרי  כך ובין כך ובין הרשב"א), בשם (מגידֿמשנה גמירא
הוא  אם אף התמורה, את תקבל והיא באחריות נושא הוא

שם). מחוקק (חלקת מובא 47)מוכר ושם פא: כתובות
מאליו. ומובן ביותר כפשוט של 48)הדבר במקרה

אלמנות. או זו 49)גירושין מקרקע כתובתה את לגבות
משועבדת  הבעל, נכסי כל כמו ושהיתה, הבעל, שמכר

צה.50)לכתובתה. לה 51)כתובות אין ודברים שדין

זה. לוקח לאחר 52)עם אבל הבעל, שמכר קודם היינו
לבעלי", עשיתי רוח "נחת לטעון: היא יכולה הבעל, שמכר

שם.53)שם. זה גם חליפין, בקנין

.Â‰M‡‰54dÏÚ·Ï ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL »ƒ»∆»¿»»¿»ƒ¿≈…«¿∆¿«¿»
‰˜ ‡Ï -55LÈÂ ,56BÓk ,B„iÓ ‡ÈˆB‰Ïe ¯ÊÁÏ dÏ …»»¿≈»«¬…¿ƒƒ»¿

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL57˙Èa .58e¯ÎnL ÔÈc59B‡ ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆»¿
,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜a ÔÈa ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎa eÁ˜Ï»¿¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ

ÔÎÂ60ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰61ÔÈa ,62ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡ epnL ¿≈»«¿ƒ≈∆ƒ»≈ƒ
Ô¯kÓÓe Á˜Ó ÔÁ˜Ó - ÌÈÓB˙È È·‡ Ô˙B‡ ‰pnL ÔÈa≈∆ƒ»»¬ƒ¿ƒ∆»»∆»ƒ¿»»

¯kÓÓ63Ï·‡ ,64Ô˙B Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌeÏk dÈ‡ Ì˙zÓ ƒ¿»¬»«¿»»≈»¿∆≈»»≈
.BlL BÈ‡L ¯·c»»∆≈∆

נ.54) רוח 55)בבאֿבתרא "נחת לטעון: היא שיכולה
כן. לטעון יכולה אינה מלוג, בנכסי אבל לבעלי". עשיתי

ובפכ" לו, והערה ד הלכה למעלה אישות וראה מהלכות ב
יז. גירושין 56)הלכה של במקרה לתבוע יכולה שהאשה

קיימים. הם אם - שהם כמו הברזל צאן נכסי את ואלמנות
יח.57) הלכה הנראות 58)פכ"ב האלו, ההלכות סמיכות

המוטלות  בהגבלות דנות שהן בזה, היא מאלו, אלו רחוקות
בנכסים. באֿכח מאפוטרופוס 59)על גרועים אינם שהם

של  "אביהן נקראים והם להלן), (ראה עלֿידם המתמנה
ס"ק  רלה, סימן חושןֿמשפט הגר"א ביאור (וראה יתומים"

נב.60)סח). בגיטין והובאה פ"א, תרומות תוספתא
אב),61) =) "פטר" רומיות: מילים משתי מורכבת מילה

מפקח. בן): =) שם.62)ו"פוס" פרטים 63)גיטין וראה

נחלות. מהלכות בסמוך,64)בפי"א הרמב"ם שמנמק כמו
לתת  רשאי האופטרופוס שאין הנ"ל, התוספתא מתוך ויוצא
נתונים  הם וממכר במקח וגם היתומים, בשביל צדקה אפילו
(מגידֿ לעשות רשאים שאינם דברים הרבה ויש להגבלות,

משנה).

.Ê¯ÎBn‰65ÌBÈa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLa Ô˙Bp‰ B‡ «≈«≈¿«»¿≈»ƒ«¿
B˙B‡ ÔÈknL Èt ÏÚ Û‡ ,·BË66ÔÎÂ .ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ - ««ƒ∆«ƒ«¬»«»ƒ¿≈

ewL ÈÓ Ïk67ÔÈ·˙BÎÂ ,Ìi˜ ÔÈw‰ - ˙aLa B„iÓ »ƒ∆»ƒ»¿«»«ƒ¿»«»¿¿ƒ
.ÔÈ˙BÂ ˙aM‰ ¯Á‡Ï¿««««»¿¿ƒ

עמ'65) צוקמ. (הוצאת פ"ד ביצה בתוספתא זו הלכה מקור
(ואיסורם  מעריכין ולא מקדשין ולא וכו' דנין "אין :(207
בין  שעשאן וכולן וכו' לז.) ביצה - וממכר מקח משום
מה  - מוטעין ובין מזידין ובין שוגגין ובין אנוסין
- טוב' ב'יום לומר צריך ואין [בשבת, עשוי שעשה
בשם  דביצה פ"ה ברי"ף והובאה ראשון]" דפוס
טוב'. וב'יום בשבת קנין לדין משם ולומד ירושלמי.

(ש"ע,66) חכמים" דברי על שעבר "על מרדות, מכת
כח). סעיף רלה אסור 67)סימן זה שאף חליפין, קנין

בשבת.

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
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á"ôùú'ä 'á-øãà 'â ïåùàø íåé

zn z`nh zFkld
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¦§ª§©¥
ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦

תחתיו,1) רצוצה וטומאה הבית בתוך העומד עמוד יבאר
טפח, רום על טפח על טפח ומקומה הכותל שבתוך טומאה
וטומאה  לתשמיש לעשותו שדרך הכתלים שבעובי גדול חור
וכלב  מזה. למעלה או זה בצד זה פרדסקים ב' ודין בתוכו,
בתוך  עוברה שמת האשה ימים, שלשה תוך מת בשר שאכל
ואם  שליה, שהפילה האשה לילד, שמקשה והאשה מעיה
בתוך  עוברה שמת האשה מת, ואחד חי אחד ילדים ב' ילדה

טמאה. טבעת והבולע המיילדת, בו ונגעה מעיה

.‡„enÚ2‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ ˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ‰3 «»≈¿««ƒ¿À¿»¿»
BÈ‡Â ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÂÈzÁz«¿»À¿»««¿»««¿∆∆¿≈
Á¯t ‰È‰ Ì‡Â .„·Ïa ‰‡Óh‰ „‚k ‡l‡ ‡nËÓ4 ¿«≈∆»¿∆∆«À¿»ƒ¿«¿ƒ»»∆«
ÌÈÏk‰ - Á¯t‰ ˙Áz ÌÈÏÎÂ ‰Ê „enÚÓ ‡ˆBÈ≈≈«∆¿≈ƒ«««∆««≈ƒ

ÌÈ¯B‰Ë5‰‡Óh‰ „‚k ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡L ,6. ¿ƒ∆≈¿«≈∆»¿∆∆«À¿»

מ"ו.2) פ"ו פנוי.3)אהלות טפח על טפח במקומה שאין
פרח.4) בתבנית עשוי העמוד מן בולט שם 5)קישוט

את 6)מ"ז. דנים אנו שאין ומשמיענו מצידיה, ולא
אוהלים  ושיפועי הפרח, של האוהל כשיפוע העמוד

ה"ז). פי"ח למעלה (ראה כאוהלים

.·[‰‡Óh‰ ÌB˜Óa LÈ Ì‡Â]7ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ¿ƒ≈ƒ¿«À¿»∆««∆««
ÏkÓ ‡nËÓe Ìe˙Ò ¯·˜k ‡e‰ È¯‰ - ÁÙË Ìe¯∆«¬≈¿∆∆»¿«≈ƒ»
.¯·w‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‡ÓË Blk ˙Èa‰Â ,ÂÈ·È·Ò¿ƒ»¿««ƒÀ»≈∆¬≈∆¡ƒ««∆∆

הטומאה 7) ע"י התפוס לשטח מחוץ הפנוי במקום כלומר,
ה"ד). פ"ז למעלה (ראה

.‚Ï˙k‰ CB˙aL ‰‡ÓË8ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË dÓB˜Óe À¿»∆¿«…∆¿»∆««∆««
elÙ‡ ,‰Ê Ï˙k ÏÚ ˙BÈea‰ ˙BiÏÚ‰ Ïk - ÁÙË Ìe¯∆«»»¬ƒ«¿«…∆∆¬ƒ

¯OÚ9„Ú Ìe˙Ò ¯·˜ Blk Ï˙k‰ È¯‰L ;˙B‡ÓË , ∆∆¿≈∆¬≈«…∆À∆∆»«
˙Ï‰‡Ó Ô‰Ó ‰iÏÚ ÏÎÂ ,˙BiÏÚ‰ Ï˙k ‡e‰Â ,BÙBÒ¿…∆»¬ƒ¿»¬ƒ»≈∆«¬∆∆

¯·w‰ ÏÚ10˙Èa ‰a .11Ô‡kÓ ˙È·e Ô‡kÓ Ï˙k‰ „ˆa ««∆∆»»«ƒ¿««…∆ƒ»«ƒƒ»
L‡¯ ‡ˆÓpL „Ú ÌÈza‰ ÈL Èab ÏÚ ‰iÏÚ ‰·e»»¬ƒ»««≈¿≈«»ƒ«∆ƒ¿»…
È¯‰ - ‰iÏÚ‰ Ú˜¯˜ ÚˆÓ‡a ‡e‰ ‡Óh‰ Ï˙k‰«…∆«»≈¿∆¿««¿«»¬ƒ»¬≈
‰iÏÚ‰Â ,¯·w‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‰‡ÓË ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿≈»∆¬≈∆¡ƒ»««∆∆¿»¬ƒ»
ÏÚ BÊ Ô‰L ÈtÓ ,‰¯B‰Ë dab ÏÚ ‰Èea‰ ‰iM‰«¿ƒ»«¿»««»¿»ƒ¿≈∆≈«

dÏ˙k ‡Óh‰ Ï˙k‰ ÔÈ‡Â BÊ Èab12. «≈¿≈«…∆«»≈»¿»

מ"א.8) פ"ז בה 9)שם שהטומאה והכותל זו, גבי  על זו
העליונה. לעליה עד במקום 10)מגיע כשיש זה כל

דינו  טפח, על טפח בו אין ואם טפח. על טפח הטומאה
את  ומטמא ה"ה, בפכ"ד למעלה הבית, את המשמש ככותל
שתחתיו  החדרים את ולא בלבד הטומאה שכנגד החדר

חוצצת 12)שם.11)ושעליו. התחתונה העליה ותקרת
הטומאה. בפני

.„¯BÁ13ÏB„b14Ì„‡ Èa C¯cL ÌÈÏ˙k‰ È·ÚaL »∆»√ƒ«¿»ƒ∆∆∆¿≈»»
‰˙È‰L ,˜Òc¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,LÈÓL˙Ï B˙BOÚÏ«¬¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ¿∆»¿»

ÂÈÏÚ LÈÂ BÎB˙a ˙ÁpÓ ‰‡ÓË15- ˙B¯e‚Ò ˙B˙Ïc À¿»À««¿¿≈»»¿»¿
¯B‰Ë ˙Èa‰16B‡ B˙ÈÚ˜¯˜a ‰ˆeˆ¯ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ««ƒ»»¿»«À¿»¿»¿«¿»ƒ

el‡k Blk ¯BÁ‰ Ïk ˙‡ ÔÈ‡B¯ - Bb‚a B‡ ÂÈÏ˙Îaƒ¿»»¿«ƒ∆»«À¿ƒ
ÌeË‡ ‡e‰17ÔÈ‡B¯Â ,18‡e‰ Ì‡ :‰‡Óh‰ ÌB˜Ó »¿ƒ¿«À¿»ƒ

Ú ÈˆÁa‰˙È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙlL Ï˙k‰ È· «¬ƒ√ƒ«…∆∆ƒ¿ƒ««ƒ»≈¿ƒ»¿»
‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ Ï˙k ÈˆÁÓ ‰‡ÓËÀ¿»≈¬ƒ…∆¿«««ƒ»∆¡»

.‡ÓË ˙Èa‰ - ‰ˆÁÓÏ¿∆¡»««ƒ»≈

הי"א.13) פ"ז שם טפח 14)תוספתא על מטפח פחות לא
טפח. הערה 15)ברום (ראה עליו יש אפילו פירוש,

גירסתנו 16)הבאה). וכך טמא, הבית מגיה: הכסףֿמשנה
דרך  לצאת הטומאה שסוף מפני והטעם, שם. בתוספתא

לבית. בכתליו:18)סתום.17)הדלתות לטומאה דוגמה
ועומקו  לחוץ, פתוח והפרדיסק טפחים, ששה הכותל עובי
מצד  טפחים שני במרחק הכותל בעובי והטומאה שלושה,
אומרים  אנו אין הפרדיסק, של מחללו אחד וטפח הבית,
זה  במקום עוביו שהרי ולחוץ, הכותל של מחציו שהטומאה
הוא  כאילו החור את רואים אלא טפחים, שלושה הוא
ונמצא  טפחים, ששה הוא הכותל עובי כן, ואם אטום.
הבית  מן טפחים משני יותר לא המרוחקת שהטומאה

טמא. והבית הפנימית, במחצית מקומה

.‰ÔÈ˜Òc¯Ù ÈL19‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê B‡ ‰Ê „ˆa ‰Ê20, ¿≈«¿ƒ¿ƒ∆¿«∆∆««∆
ÁzÙÂ ,Ô‰Ó „Á‡a ˙ÁpÓ ‰‡ÓËÂ21˙Èa‰Â ‡e‰ - ¿À¿»À««¿∆»≈∆¿ƒ¿«¿««ƒ

¯B‰Ë B¯·ÁÂ ,‡ÓË22CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰ . »≈«¬≈»»¿»À¿»¿»¿
,ÔÈÓeË‡ Ô‰ el‡k ÔÈ˜Òc¯t‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ÔÈa‰«ƒ¿»ƒ∆««¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¬ƒ

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBcÈÂ23. ¿ƒ∆¡»¿∆¡»

ז.19) פ"ו, שם נעולות.20)משנה ודלתותיהם
נפתחה.21) דרך 22)הדלת כשאין חוצצת, הנעולה הדלת

גם  אם אבל פעמים. כמה שנתבאר כמו שם, לצאת הטומאה
טפח  פותח בו שיש מכיוון הטומאה, לו נכנסת פתוחה דלתו

קמור). ביב דין ה"ז פ"כ למעלה שביארנו 23)(ראה כמו
הקודמת. ההלכה בסוף

.Â˙ÈÊk24ıeÁaÓ ˙Èa‰ ˙t˜Ò‡a ˜a„Ó ˙n‰ ÔÓ25- ¿«ƒƒ«≈À¿»¿«¿À«««ƒƒ«
¯B‰Ë ˙Èa‰26ÔBcÈ - ‰t˜Ò‡‰ ˙Áz ıeˆ¯ ‰È‰ . ««ƒ»»»»««»«¿À»ƒ

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ27ÛB˜LnÏ ˜a„Ó ‰È‰ .28˙Èa‰ - ∆¡»¿∆¡»»»À¿»««¿««ƒ
‡ÓË29. »≈

ה"ח.24) פי"ב משקוף.25)שם עליו שאין במקום
עליו 26) יש ואם פתוחה, כשהדלת אפילו שם, יהושע כר'

מאהיל  שהמשקוף מפני טמא, הבית פתוחה והדלת משקוף
נעולה  הדלת ואם הבית, אוהל עם ומתחבר הטומאה על
הטומאה  דרך שאין מפני מאהיל, המשקוף אפילו טהור
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ישראל). (תפארת חוצצת הדלת ולכן כמו 27)להכנס,
- ולחוץ מחציה כבפנים, - ולפנים מחציה בכותל, במונחת

שמחוץ 29)שם.28)כבחוץ. כחלק מודבק אם אפילו
הוא  הפנימי שחלקו מפני מודה, יהושע ר' גם בזה לדלת.
הבית. לגבי בטל כולו לכן הבית, מאוהל חלק עצמו
מאשר  לקרקע יותר נמשכת שהיא באסקופה, מהֿשאיןֿכן

לבית.

.ÊÏÎ‡L ·Ïk30˙Óe ˙n‰ ¯Oa31‰LÏL CB˙a ∆∆∆»«¿««≈≈¿¿»
ÌÈÓÈ32ÏÏÁ ÔÈ‡B¯ - ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ ÏhÓ ‡e‰ È¯‰Â »ƒ«¬≈À»«»«¿À»ƒ¬«

BÙebÓ ‰‡Óh‰33ÌÈÙÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚k ‡e‰ Ì‡ :34 «À¿»ƒƒ¿∆∆««¿¿ƒ¿ƒ
‡ÓË ˙Èa‰ -35˙Èa‰ - ıeÁÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚kÓe , ««ƒ»≈ƒ¿∆∆««¿¿«««ƒ

¯B‰Ë36. »

מ"ז.30) פי"א מטמא 31)שם אינו חי, הוא אם אבל
בגופו  בלועה שהטומאה מפני ימים, שלושה בתוך אפילו

וה"ה). ה"ב, פ"כ הבשר 32)(למעלה עדיין נתעכל ולא
ה"ד). פ"כ למעלה שהטומאה 33)(ראה בגופו המקום

האיצטומכה, רבינו: כותב למשנתנו, (בפירושו שם מונחת
קיבה). אין 34)פירוש, ובין טפח, פותח בחללו שיש בין

מאהיל 35)בו. העליון צידו טפח, פותח בחללו יש אם
כל  ולפיכך עליו, מאהיל והמשקוף חוצץ, ואינו הטומאה על
הרי  טפח, פותח בו אין ואם הטומאה, כאוהל הבית
שדלת  ומפני הבית, לתוך ועולה ובוקעת רצוצה הטומאה
תפארת  (ראה הבית לכל הטומאה מתפשטת פתוחה הבית

ב). אות רצוצה טומאה דיני ארבע" "קרית כר'36)ישראל
טוב' יום 'תוספות (ראה הרע"ב פירוש לפי במשנתנו, יוסי
לדין  זה בין ההבדל מהו בדבר, לעיין [ויש טהרות). וסדרי
רבינו  מטהר ולמה ה"ב, בפי"ח האסקופה על מוטל אדם
מן  הכלב של גופו מקצת אם אפילו בחוץ, הכלב כשקיבת

ולפנים?]. המשקוף

.Á‰M‡‰37‰OÚ Ì‡ ,‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ ˙nL »ƒ»∆≈À»»¿≈∆»ƒ«¬»
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯38ÌÁ¯‰ ÁzÙpL ÔÂÈk - È˙L ÏL …«≈∆¿ƒ»∆¿ƒ≈»∆ƒ¿«»∆∆

ÏÚ Û‡ ,¯aÚ‰ ÈtÓ ˙Èa‰ ‡ÓË L‡¯‰ ‰‡¯pL „Ú«∆ƒ¿»»…ƒ¿»««ƒƒ¿≈»À»««
.‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…»»

מ"ד.37) פ"ז, לחוטי 38)שם פלך של המעוגל כראש
ע"א). כב (בכורות האורך

.Ë‰L˜nL ‰M‡‰39˙È·Ï ˙ÈaÓ ‰‡ˆÈÂ „ÏÈÏ »ƒ»∆«¿»≈≈¿»¿»ƒ«ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÔBL‡¯‰ ˙Èa‰ - ÈL ˙È·a ˙Ó ÏÙ ‰ÏÈt‰Â¿ƒƒ»≈∆≈¿«ƒ≈ƒ««ƒ»ƒ»≈

ÏÙ ÏL BL‡¯ ‡ˆÈ Ba ‰˙È‰Lk ‡nL ,˜ÙÒa.‰f‰ ¿»≈∆»¿∆»¿»»»…∆≈∆«∆
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ‰È‰ ‡lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»…«≈∆¿ƒ»
˙Èa‰ - ‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ÏÈbÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ;È˙L ÏL∆¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ…«≈∆¿ƒ»««ƒ
‰˙È‰ ‡Ï ,ÌL dÓÁ¯ ÁzÙ el‡L ;¯B‰Ë ÔBL‡¯‰»ƒ»∆ƒƒ¿««¿»»…»¿»
˙Ïh ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««¿∆»¿ƒ»ƒ»¿»ƒ∆∆

ÌÈt‚‡a40ÔBL‡¯‰ ˙Èa‰ - ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‰e‡ÈˆB‰Â «¬««ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ««ƒ»ƒ
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ÏÈbÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ˜ÙÒ· ‡ÓË»≈¿»≈««ƒ∆∆¿ƒ…«≈∆¿ƒ»

È˙L ÏL41. ∆¿ƒ

שם.39) חברותיה.40)אהלות הנימ 41)בידי וק מאותו
ראשון. בבית ראשו הנפל הוציא שמא שאמרנו:

.È‰ÏÈt‰L ‰M‡‰42‡ÈÏL43.È‡cÂ ‡ÓË ˙Èa‰ - »ƒ»∆ƒƒ»ƒ¿»««ƒ»≈««
.„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL ÔÈ‡L ‡e‰ ‰˜ÊÁ¬»»∆≈ƒ¿»¿…»»

א.42) כו, נדה מונח 43)משנה שהוולד עור של שק כעין
בו.

.‡È‰„ÏiL ÈÓ44:˙Ó „Á‡Â ÈÁ „Á‡ ,ÌÈ„ÏÈ ÈL ƒ∆»¿»¿≈¿»ƒ∆»«¿∆»≈
¯B‰Ë ÈÁ‰ - ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ˙n‰ Ì‡45Ú‚ ‡Ï È¯‰L , ƒ«≈»»ƒ««»∆¬≈…»«

ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiMÓ Ba46- ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ÈÁ‰ Ì‡Â ; ƒ∆»»«¬ƒ»»¿ƒ««»»ƒ
˙n‰ Ba ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‡ÓË ‡e‰ È¯‰¬≈»≈∆¬≈ƒ∆¿»∆…ƒ««≈
ÂÈ¯Á‡ ÏbÏb˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiMÓƒ∆»»«¬ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈«¬»

BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï È„k ÌÈiÁ Áe¯ Ba ÔÈ‡L ,Ô·‡k47. ¿∆∆∆≈««ƒ¿≈¿«¬ƒ«¿

מ"ה.44) ואינו 45)שם שבעה טומאת טמא אינו פירוש,
טומאת  טמא אבל במת, כנוגע ושביעי שלישי הזאה צריך
גם  טמאה ושהיא במת שנגעה באמו שנגע מפני ערב
לנקבה. עשר וארבעה לזכר ימים שבעה כיולדת,

מטמאה 46) אינה האשה של גופה בתוך בו והנגיעה
הבית  מן החי את כשהוציאו והמדובר ה"א). פ"כ (למעלה
שבעה  טומאת החי נטמא כן, לא שאם המת. שיצא לפני

המת. נמשך 47)באוהל החי אין תחילה, המת כשיצא
מלהתגלגל  עצמו את ומעכב מתאמץ שהוא מפני אחריו,
מתגלגל  חיים רוח בו שאין דבר אבל שיצא, המת אחרי

במשנתנו). רבינו של (מפירושו הפתוח למקום מאליו

.·È‰„ÏiL ‰M‡‰48BÓk ÔË˜ ÏÙ elÙ‡ ,˙Ó „ÏÂ »ƒ»∆»¿»»»≈¬ƒ≈∆»»¿
e¯‡aL49‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ -50˙Ó . ∆≈«¿¬≈ƒ¿≈»À¿«ƒ¿»≈

‰iÁ‰ ‰ËLÙe ‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ51‰Ú‚Â d„È ˙‡ À»»¿≈∆»»¿»««»∆»»¿»¿»
‡ˆiL „Ú ‰¯B‰Ë ‰M‡‰Â ,‰Ú·L ‰‡ÓË ‰iÁ‰ - Ba««»¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»¿»«∆≈≈
Ba Úbz ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ‰iÁ‰ ˙‡ÓËÂ .„Ïe‰«»»¿À¿«««»ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»ƒ«

¯B„ÊB¯tÏ ‡ˆiMÓ52˙Èa ÚbÓ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ . ƒ∆≈≈«¿¿¬»ƒ«»≈««≈
ÌÈ¯˙q‰53Ú‚Bp‰ ,ÌÈÚn‰ CB˙a ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;ÚbÓ «¿»ƒ«»ƒ¿¿«≈«ƒ«≈«

ÚÏBa‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë Ba54ÚÏ·e ¯ÊÁÂ ‰‡ÓË ˙ÚaË »¿≈«≈««««¿≈»¿»«»«
BÊa BÊ eÚ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯B‰Ë ˙ÚaË ‰È¯Á‡«¬∆»«««¿»««ƒ∆»¿»
d˙‡ÓËa ‰‡Óh‰Â ,ÚbÓ BÈ‡ - ÂÈÚÓ CB˙a È‡cÂa55 ¿««¿≈»≈«»¿«¿≈»¿À¿»»

d˙¯‰Ëa ‰¯B‰Ëe56. ¿»¿»√»»

א.48) עא, חולין ה"א.49)משנה פ"ב למעלה
נגע 50) שהרי ושביעי, שלישי הזאה וטעונה מת, טומאת

נקבה  הפילה ואם כיולדת, גם טמאה שהיא (מובן במת גופה
טומאת  בדיני עוסקים אנו כאן אבל יום, עשר ארבעה טמאה

שבעה). טומאת כתב ולפיכך בלבד, המיילדת.51)מת
הלידה.52) אברי של החיצון החלק א. עב, מקום 53)שם

מטבעו. ב.54)מכוסה עא, הגוף.55)שם מן כשתצא

ויצאתאשריך56) בטומאה שנכנסת מת, טומאת הלכות

כלים). מסכת סיום (ראה בטהרה
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`dnecקצד dxt zekld - dxdh xtq - 'aÎxc` 'c ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

á"ôùú'ä 'á-øãà 'ã éðù íåé

dOc` dxR zFkld
ספר טהרה -הלכות פרה אדומה 

¦§¨¨£ª¨
ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ

‰ËÂ ‰c ÈÓ ˙‡ÓË ÔÈc (· .‰n„‡ ‰¯t.Ô˙¯ »»¬À»ƒÀ¿«≈ƒ»¿»√»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
לוקחים 1) ואם כשירה, שנים כמה בת אדומה פרה יבאר

ובאי  בה, שפוסלות והמראות זקנה, היתה אם לגדלה, עגלה
בה, פוסלת העבודה ואם בה, הפוסלים המומים מקום, זה
ומצאו  פרה לקחו ואם פיסול, בה שנולד פרה עבודה, זו ואי
אם  יום וטבולי הפרה, נעשית מי יד על ממנה, נאה אחרת

בה. כשרים

ãycew zegiyn zecewpã

אדומה. פרה הלכות באות מת, טומאת להלכות בהמשך
של  פניו ש"נתכרכמו חז"ל במדרשי המבואר על־דרך
הנטמא  זה של טהרתו תהא במה ידע שלא משה"
פרשת  לו נאמרה ולכן מת, טומאת – חמורה הכי בטומאה
אדומה  פרה הלכות הביא הרמב"ם גם כך אדומה, פרה
אלו  הלכות לסיים מבלי מת, טומאת הלכות לאחר תיכף
תיקון  של עניינים בביאור בספרו מקומות בכמה כדרכו

הדעות.
(c oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

.‡‰¯t ˙ÂˆÓ2‰n„‡3ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL4B‡ ƒ¿«»»¬À»∆ƒ¿∆«»»ƒ
Úa¯‡ ˙a5‰¯Lk - ‰˜Ê ‰˙È‰ Ì‡Â .6ÔÈ‡L ‡l‡ ; ««¿«¿ƒ»¿»¿≈»¿≈»∆»∆≈

¯ÈÁLz ‡nL ,dÏ ÔÈÈzÓÓ7ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÒt˙Â «¿ƒƒ»∆»«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ
d˙B‡ ÔÈÏc‚Óe ‰Ï‚Ú8- ‰¯Ù EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ :¯Ó‡pL ; ∆¿»¿«¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿≈∆»»

‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt - ‰Ï‚Ú ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï .‰Ï‚Ú ‡ÏÂ¿…∆¿»…»¿∆»∆¿»¿ƒ»∆»
ÌÈÓ„9.‰¯t ‰OÚ˙Â ÏÈc‚zL „Ú ‰ÈÏÚa Ïˆ‡ ‰È‰˙Â »ƒ¿ƒ¿∆≈∆¿»∆»«∆«¿ƒ¿≈»∆»»

‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ d˙B‡ ÔÈÁ˜BÏÂ10. ¿¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿»

מ"א.2) פ"א בטבילה 3)פרה נטהרים אינם מת טמאי
אפר  עליהם שנתנו מים הזאת צריכים אלא בלבד, במקווה

לקמן. מפורשים ודיניה אדומה, שלא 4)פרה זמן כל
רבינו  בקר". "עגלת או "עגלה" נקראת זה, לגיל הגיעה
בקר" ו"עגלת שנה, בן הוא סתם שעגל מבאר, שם בפירושו

שתים. בת שם.5)היא שאינה 6)כחכמים, משמע שם.
שנים. מארבע יותר עליה עברו אם אלא זקינה נקראת
הקרבנות, מעשה מהל' בפ"א לדבריו מנוגד זה ולכאורה
מבאר: למלך' וב'משנה זקן. נקרא שלוש מבן למעלה שפר
עבור  אחר זקינה נקראת שלוש, מבת שתחילתה אדומה פרה
מבן  שתחילתו פר וכן ארבע, מבת למעלה ז.א. שנתיים.

שנתיים. עליו כשתעבורנה זקן נקרא של 7)שתים, טבען
ושתי  הגיל, עלות עם לכהה מבהיר גוונן את לשנות שערות

הפרה. את פוסלות שחורות זוטא.8)שערות 'ספרי'
פ"ה 9) בבבאֿמציעא (וכן מחירה את ומשלמים קובעים

הפירות). על פוסקים אין כל 10)מ"ז: מ"ב. פ"ד שקלים

מחצית  לתת מחוייב ולמעלה עשרים מגיל מישראל גבר
לקניית  ובעיקר ביתֿהמקדש לצרכי עתיק) (מטבע השקל
לחדר  שהכניסום הכהנים לידי ניתנו השקלים קרבנות.
הפסח, לפני – בשנה פעמים ושלוש בביתֿהמקדש, (לשכה)
גדולות  קופות שלוש ממלאים – סוכות ולפני שבועות לפני
שבקופות  המטבעות השוטפים. לצרכים השקלים מאתם

הלשכה". "תרומת נקראים

.·‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê11˙ÓÈÓz - '‰ÓÈÓz' ∆∆∆¡««»¿ƒ»¿ƒ«
˙eÓÈÓ„‡12‰ÓB˜ ˙ÓÈÓz ‡Ï ,13‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ ; «¿ƒ…¿ƒ«»∆»ƒ»¿»

‰Òp14‰¯Lk -15ÈzL da eÈ‰ .ÌÈL„w‰ ¯‡Lk , «»»¿≈»ƒ¿»«√»ƒ»»¿≈
˙B¯ÚO16‡nb CB˙a ˙B¯BÁL B‡ ˙B·Ï17˙Á‡18B‡ , ¿»¿»¿¿À»««

˙BÒBk ÈL CB˙a19.‰ÏeÒt - BÊ ÏÚ BÊ ˙BÁpÓ Ô‰Â ¿¿≈¿≈À»«¿»

שם.11) ב'ספרי'12)במדבר, אדומות. שערותיה שכל
או  באדמות. תמימה – תמימה דרשו: קכג, פיסקה חוקת,
אומר: כשהוא מום)? בה יהיה (שלא במומים תמימה (אולי)
מה  כן) (אם הא אמורים, מומים הרי מום" בה אין "אשר
באדמות. תמימה שתהא תמימה? תלמודֿלומר

גבוהה.13) קומתה קומה.14)שתהיה פרה 15)נמוכת
לא  אבל ב), מה, (בכורו' באדם הוא מום ננסות, מ"ב. פ"ב,

מ"ה.16)בבהמה. שם יושבים 17)פרה השערות שרשי
"גומות". נקראות והן שבעור, קטנטנות בשקיעות

בראתי 18) ונימא נימא "כל אמרו: - א טז, [בבבאֿבתרא
הבהמה  מעור האדם עור שונה ואולי עצמה". בפני גומא לה

ישראל')). "היו 19)('תפארת שנינו: מ"ה, פ"ב פרה במס'
אחת  גומא בתוך לבנות או שחורות שערות שתי בה
בתוך  היו אחד, כוס בתוך אפילו אומר יהודה רבי פוסלות.
שם  ופירש פסולה". – זו את זו מוכיחות והן כוסות שתי
מן  (הרבה) כלל בו יש הגשם מן עגול הוא "וכוס רבינו:
השערות  פירוש, אחד". בשטח השיער) (צ"ל השיעור
והם  (הגר"א), תלתלים כעין הבהמה גוף על מסודרות

ודעת  רטובות. כשהן ביותר רבי בולטות שנחלקו רבינו
או  גומות משתי יוצאות שערות שתי בדין ותנאֿקמא יהודה
תנאֿקמא  זו. על זו מונחות או בזו זו כרוכות ואינן יותר
פ"ב  פרה בתוספתא בפירוש אמרו (וכן פוסלות שאינן סובר
ואומר  חולק יהודה ורבי כשירה), – גומות שתי בתוך ה"ב:
ואפילו  פסולה, אחת בכוס אפילו אלא אחת בגומא רק שלא
שתי  בתוך "היו במשנה: שאמרו ומה זו. על זו מונחות אינן
הוא. הכל דברי פסולה" - זו את זו מוכיחות והן כוסות
רבי  ומשום תנאֿקמא, לדעת אחת בכוס הדין שכן ומובן
שתי  נקט מוכיחות, אינן אפילו אחת בכוס הפוסל יהודה
כדרכו  המשנה, לשון ונקט כתנאֿקמא, פסק ורבינו כוסות.

רבים. במקומות

.‚da eÈ‰20˙B¯ÚO ÈzL21Ô¯wÚ22ÔL‡¯Â ÌÈc‡Ó »»¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿…»
CÏB‰ Ïk‰ - ÌÈc‡Ó ÔL‡¯Â ¯ÈÁLÓ Ô¯wÚ ,¯ÈÁLÓ«¿ƒƒ»»«¿ƒ¿…»«¿ƒ«…≈

¯wÚ‰ ¯Á‡23ÌÈ¯tÒÓa ÊÊB‚Â .24¯ÈÁLn‰ ÔL‡¯ ˙‡25 ««»ƒ»¿≈¿ƒ¿»«ƒ∆…»««¿ƒ
ÌÈL„˜a ‰fb ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â26B˙ek ÔÈ‡L , ¿≈≈ƒƒ»¿»»ƒ∆≈«»»

Ê‚Ï27. »…

זו.21)שם.20) על זו ומונחות בשתים או אחת בגומא
צמיחתן.22) שם.23)מקום תוספתא 24)כחכמים,
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ה"ד. פ"ב שצריך 25)פרה כותב, למשנה בפירוש רבינו
פסולה. – גזז שלא זמן וכל אמרה 26)לגזוז, התורה

בשאר  והואֿהדין צאנך", בכור תגוז "לא יט) טו, (דברים
המזבח. על הקרבים מספיק 27)קדשים אינו זה טעם

היא  אדומה פרה קדושת אבל מזבח, קדשי גזיזת להתיר
תיקונים  לצרכי שהוקדשו (דברים הבית בדק כקדושת
מעילה  בהל' פוסק ורבינו וכדומה). בביתֿהמקדש ושיפוצים
גזרו  ולא חכמים, גזירת הוא גזיזתם שאיסור הי"ב) (פי"א

כאן. האמור הנימוק מפני בפרה

.„ÌÈc‡n‰ ÔÓ ¯‡MiL CÈ¯ˆÂ28‚eÊa ÏËpiL È„k29; ¿»ƒ∆ƒ»≈ƒ««¿ƒ¿≈∆ƒ»≈¿
‚eÊa ˙Ïh dÈ‡L ‰¯ÚO ÏkL30el‡k ‡È‰ È¯‰ - ∆»«¬»∆≈»ƒ∆∆¿¬≈ƒ¿ƒ

dÈ‡31B‡ ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL da eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈»¿ƒ»ƒ»»¿≈¿»¿»
‚eÊa ÔÈË˜Ï ÔÈ‡L ˙B¯BÁL32‰¯Lk BÊ È¯‰ -33. ¿∆≈»ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈»

השחור.28) העליון גזיזת מספריים.29)אחרי
אותן.30) תופסות אינן המספריים [במסכת 31)שסכיני

שערות  של שיעורן הוא כמה חכמים מחלוקת ב) (נב, נידה
כולן  כדברי "הלכה אמרו: שם ובגמרא וכו'. ובנגעים בפרה
בזוג  ניטלות ששיעור שם), (בפירוש רבינו ודעת להחמיר".
זו, הלכה בסוף פסק לכך ובהתאם שבכולם, הקטן הוא
פוסלות  – בזוג הנקלטות שחורות או לבנות שערות  ששתי
לבן  ששיער ה"א) (פ"ב צרעת טומאת בהל' וכן הפרה. את
ולכאורה  ב). הערה שם (ראה בבהרת מטמא בזוג שניטל
הוא  המאדים שיעור אם הכשיר למה כאן, דבריו תמוהים
ראשון  לכוף כדי להצריך החמיר ולא בזוג, שינטל כדי
רבינו, שדעת ונראה, שם? ישמעאל רבי כדעת לעיקרן
עליהן  שערות צרויה) (השין שם בזוג, הנקלטות ששערות
נקבעו  אולם אינן", "כאילו בהן אמרו ולא הכול, לדברי
שיעורי  ומהם מסיני, למשה הלכה (מהם דבר לכל שיעורים
זה  אין אבל מספיק, אינו הללו משיעורים ולמטה חכמים)
ועיקרן  משחיר בראשון ולכן אינו", "כאילו שהדבר אומר
להן  קבעה לא לעצמן כשהן האדומות השערות הרי מאדים,
שערותיה  שכל פרה שהרי מיוחד, שיעור חכמים ולא התורה
צריכים  אנו ומה עליהן, שערות שם רק אם כשירה, קצרות
עור  לבין השחורות בין הפסק אומר, הוי להכשירה? כדי
עליהן  שערה שם אם שהן כל שערות מספיקות ולזה הפרה,

ביאור)). בתוספת משנה' ה'כסף אףֿעלֿפי 32)(עלֿפי
שחור. או לבן ארכן אדומות 33)שכל ששערות משמע

ז  משיעור פוסלות.קצרות – ה

.‰eÈ‰34„‚È - ÌÈ¯BÁL ‰ÈÙÏË B‡ ‰È¯˜35ÏbÏb . »«¿∆»¿»∆»¿ƒ»…«¿«
ÔÈÚ‰36ÌÈÏÒBt Ô‰È‡¯Ó ÔÈ‡ - ÔBLl‰Â ÌÈpM‰Â »«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«»≈«¿≈∆¿ƒ

.‰¯Ùa¿»»

מ"ב.34) ד,35)שם (דניאל אילנא " "גודו כמו יחתוך
הקליפה  את לחתוך שמותר מבואר, - א מד, בבכורות יא).
אם  אבל הקרן", "זכרות הנקראת העצם גבי שעל  החיצונה
ופסולה. מום בעלת נעשית עצמה הזכרות את חתך

שם.36) פרה,

.Âda ‰˙È‰37ÁÓvL Èt ÏÚ Û‡ ,dÎ˙ÁÂ ˙ÏaÈ »¿»»«∆∆«¬»»««ƒ∆»«
‰ÏeÒt - Ì„‡ ¯ÚO dÓB˜Óa38. ƒ¿»≈»»…¿»

שאין 38)שם.37) לפי מנמק: הראב"ד יהודה. כרבי
לקוי. שיער הוא אלא גמורה, אדמימות בו עולה

.ÊÔÈÓen‰ Ïk39,‰¯Ùa ÔÈÏÒBt - ÌÈL„˜a ÔÈÏÒBt‰ »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»
ÔÙ„ ‡ˆBÈ ‰˙È‰ .ÌeÓ da ÔÈ‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL40B‡ ∆∆¡«¬∆≈»»¿»≈…∆

¯ÈÁÓ41Ô˙‡ B‡42‰Ù¯Ë B‡43‰Úa¯pL B‡44- ¿ƒ∆¿«¿≈»∆ƒ¿¿»
- ÁaÊnÏ ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt‰ ÏkL ;‰ÏeÒt¿»∆»«¿ƒ∆«√»ƒ«ƒ¿≈«
˜„a ÈL„˜k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt¿ƒ∆«»»¿««ƒ∆ƒ¿»¿≈∆∆
ÁwÏ ¯zÓe .˙‡hÁ ·e˙k‰ d‡¯˜e ÏÈ‡B‰ ,˙Èa‰««ƒƒ¿»»«»«»À»ƒ«

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ d˙B‡45dÚ·¯ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â »ƒ»≈»ƒ¿≈¿ƒ∆»¿»»
BzÓ‰a „ÈÒÙÓ BÈ‡L ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰46‰¯˙È . »≈»ƒ∆≈«¿ƒ¿∆¿¿≈»

‰¯t47:¯Ó‡pL .da ˙ÏÒBt ‰„B·Ú‰L ,ÌÈL„w‰ ÏÚ »»««√»ƒ∆»¬»∆∆»∆∆¡«
:¯ÓB‡ ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú·e ,ÏÚ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï ¯L‡¬∆…»»»∆»…¿∆¿»¬»≈
ÏÚ ‰Ó ;ÏÚa ‰ÎLÓ ‡Ï ¯L‡ da „aÚ ‡Ï ¯L‡¬∆…À«»¬∆…»¿»¿…»…
ÏÚ Û‡ ,ÏÚk ˙B„B·Ú ¯‡L ‰OÚ - ‰Ï‚Úa ¯eÓ‡‰»»¿∆¿»»»¿»¬¿…«…
‡l‡ .ÏÚk ˙B„B·Ú ¯‡L da ÏÒÙÈ - ‰¯Ùa ¯eÓ‡‰48 »»¿»»ƒ¿…»¿»¬¿…∆»

˙ÚLa ‡lL ÔÈa ‰„B·Ú ˙ÚLa ÔÈa ÏÒBt ÏÚ‰L∆»…≈≈ƒ¿«¬»≈∆…ƒ¿«
‰„B·Ú49˙ÚLa ‡l‡ ˙BÏÒBt ÔÈ‡ ˙B„B·Ú ¯‡Le , ¬»¿»¬≈¿∆»ƒ¿«

‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÚ‰ ‰ÈÏÚ ¯L˜ ?„ˆÈk .‰„B·Ú¬»≈«»«»∆»»…««ƒ∆…
˙ÏÒÙ dÈ‡ - Le„Ï dÒÈÎ‰ ;‰ÏeÒt - da L¯Á»«»¿»ƒ¿ƒ»»≈»ƒ¿∆∆

‰ÈÏÚ ·Î¯ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .da Le„iL „Ú50, «∆»»¿≈…«≈»∆»«»∆»
d·Êa ‰Ï˙ ,‰ÈÏÚ ÔÚL51Ït˜ ,¯‰p‰ ˙‡ da ¯·ÚÂ ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿»»¿»«»∆«»»ƒ≈

‰¯ÒBn‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ52‰ÈÏÚ Ô˙ ,‰ÈÏÚ B˙ÈlË Ô˙ , »∆»∆«≈»»««ƒ»∆»»«»∆»
‰ÏeÒt - ÌÈwO ÏL ˙eÒk53Ì‡ :‰¯ÒBÓa d¯L˜ . ¿∆«ƒ¿»¿»»¿≈»ƒ

˙„¯BÓ ‰˙È‰54Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯Lk - ‰¯ÈÓL ‰ÎÈ¯ˆe »¿»∆∆¿ƒ»¿ƒ»¿≈»¿ƒ»
.‡e‰ ÈBOÓ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰¯ÈÓL ÏkL ;‰ÏeÒt -¿»∆»¿ƒ»∆≈»¿ƒ»«

d· ‰OÚ55‰ÈÏÚ B˙ÈlË O¯t ,˜ÈÏÁz ‡lL ÏcÒ »»»«¿»∆…«¬ƒ≈««ƒ»∆»
ÏÏk‰ ‰Ê .‰¯Lk - ÔÈ·e·f‰ ÈtÓ56‡e‰L Ïk : ƒ¿≈«¿ƒ¿≈»∆«¿»…∆

dk¯ˆÏ57‰¯Lk -58¯Á‡ C¯ˆÏ ;59Ú .‰ÏeÒt -˙ÈO ¿»¿»¿≈»¿…∆«≈¿»«¬≈
‰ÈÏ‡Ó ‰Î‡ÏÓ da60Ì‡ ,ÂÈÏ‡Ó ÏÚ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚL B‡ »¿»»≈≈∆»∆»»»∆»…≈≈»ƒ

Ì‡L ,da „aÚ ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - BBˆ¯Ïƒ¿¿»∆∆¡«¬∆…À«»∆ƒ
da „·ÚL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - BBˆ¯Ï da „aÚ61,CÎÈÙÏ . À«»ƒ¿¬≈∆¿ƒ∆»«»¿ƒ»

‰¯Lk - ÛBÚ‰ ‰ÈÏÚ ÔÎL Ì‡62- ¯ÎÊ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ; ƒ»«»∆»»¿≈»»»»∆»»»
‰ÏeÒt63.‰ÏeÒt ˙¯aÚÓ‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿»¿≈»ƒ«∆«¿À∆∆¿»
dÒÈÎ‰64‰˜·¯Ï65‰ÈÏ‡Ó ‰L„Â66;‰¯Lk - ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»≈≈∆»¿≈»

‰ÏeÒt - Le„˙Â ˜ÈzL È„k dÒÈÎ‰67‰OÚ È¯‰L , ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ«¿»¿»∆¬≈»»
BBˆ¯Ï68.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿¿≈…«≈»∆

מ"ג.39) אלא 40)שם הרחם, דרך טבעי באופן נולדה לא
והוציאוה. בסכין הבהמה דופן את כלב,41)פתחו נתן

מחירה. פרה בשכרה.42)ולקח פרה שקיבלה זונה
הפנימיים 43) איברים כגון מום, עושה שאינה טריפות

ע"א). יא (חולין וכדומה אדם.44)שניקבו עליה בא
כחכמים.45) ואם 46)שם. מרובים, אדומה פרה דמי

יקנוה. לא - שרבעה גמרא 47)יוודע פ"ב. פרה תוספתא
א. מו, עבודות 48)סוטה ובין עול בין הבדל קיים כלומר,

כל 49)אחרות. בה עשה לא אבל העול, את עליה שנתן
למטה. כמבואר שהיא, ג.50)עבודה פ"ב, פרה משנה,

אחר.51) גוף בחלק בנתלה הקשור 52)הואֿהדין החבל
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אבל  פוסלת, אינה וקשירתו "מוסירה" נקרא הבהמה בראש
הרי  - הפרה על והניחו באויר התלוי החלק את קיפל אם

ונפסלה. משא בנתינה 53)זה אבל משא, לשם כשהתכוון
ישראל'). ('תפארת פוסל עול רק - כוונה ובלי בלבד

א).54) נב, (שבת שתברח לה.55)ואפשר צ"ל:
כלל.57)שם.56) האדם לצורך ולא בלבד, הפרה לצורך
כבד.58) משא גם 59)אפילו הוא שהדבר אףֿעלֿפי

א). ל, (בבאֿמציעא ב:61)שם.60)לצרכה ל, שם,
(עין  עובד קוראים) (אנו וקרינן קמוצה) (עין עבד כתיב
דעבד. (בדומה) דומיא עובד (צריכים) בעינן שרוקה),

הבעלים.62) ברצון שלא בידיעתו,63)שזה שלא אפילו
כשאנו  אמנם, שתלד. כדי לבעליה, הדבר שרצוי מפני

נוח לא הפרה את פי פוסלים בהפסדו שכרו יצא שהרי לו,
ולפיכך  בכך, וירצה העגל דמי ירויח נכשירה אם אבל כמה,

להכשירה. יחד,65)שם.64)אין קשורות פרות צמד
התבואה. שיבלי את בפרסותיהן לא 66)ודשות והוא

כלל. לדישה בבבאֿמציעא 67)נתכוון וכן א. כו, בפסחים
פרה  בתוספתא אולם ערופה, בעגלה זה דין מובא - א ל,

בפרה. נאמר ה"ב לצורך 68)פ"ב גם שהתכוון ואףֿעלֿפי
הפרה.

.Á‰¯t69‰„tz - Ïeqt da „ÏBpL70‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . »»∆«»ƒƒ»∆¿≈ƒ≈»
d¯BÚ ÈtÓ ‰„tz -71d¯Oa ÏÈÎ‡‰Ï ‡Ï Ï·‡ , ƒ»∆ƒ¿≈»¬»…¿«¬ƒ¿»»

ÌÈ·ÏÎÏ72. ƒ¿»ƒ

ב.69) יא, שבועות להקרב 70)ברייתא, העומדים קדשים
שקדושתה  אדומה פרה אבל פדיון, להם אין המזבח על

פדיון. לה יש – הבית בדק כקדושת שם.71)קלה
לכלבים.72) להאכילם כדי הקדשים את פודים שאין

שהוממו  קדשים בדין הכתוב מן זה דרשו - א טו, בבכורות
(ראה  לכלביך ולא – "ואכלת" טו): יב, (דברים ונפדו
שרבינו  (אףֿעלֿפי משום). ד"ה ב, יא, שבועות 'תוספות'
העמדה  צריכים הבית בדק שקדשי ערכין, מהל' בפ"ה פסק
את  "והעמיד יב): כז, (ויקרא בתורה ככתוב והערכה,
בהמה  להעמיד אפשר ואי והעריך", הכהן... לפני הבהמה
(שבועות, עליהן" מתנה ביתֿדין "לב אדומה פרה – מתה
תנאי  על אותה מקדיש אותה הקונה ביתֿדין פירוש, שם)

לחולין). תצא – לה יצטרכו לא שאם

.Ë‰ËÁL73ÔÈlÁ ÌLÏ74˙¯tÎÓ dÈ‡Â ‰„tz -75. ƒ¿¬»¿≈Àƒƒ»∆¿≈»¿«∆∆
dzÎ¯ÚÓ ·b ÏÚ ‰ËÁL76ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ -77 ƒ¿¬»«««¬«¿»≈»ƒ¿

.˙ÈÓÏBÚ»ƒ

שם.73) "נשחטה 74)שבועות, סתם: נאמר בברייתא,
חילק  ולא חולין, לשם שנשחטה רבינו ומפרש תפדה".
שלא  או מערכתה) גבי (על במקומה נשחטה בין רבינו
לפדותה. מותר חולין לשם שנשחטה מכיוון במקומה,
עליה  מתנה ביתֿדין שלב מפני הטעם, אמרו שם, (בגמרא
ופירשו  לחולין, תצא תיפסל שאם אותה, שמקדישים בשעה
זה, ביתֿדין תנאי שעלֿידי הכי, אי ד"ה שם ב'תוספות'
שהכול  להקדישה) מומה (שקדם מעיקרו מום כבעל דינה

והערכה). העמדה צריכה שאינה אינה 75)מודים כלומר,
מצאנו  אחרת. פרה להביא וצריכים אפרה, להזאת ראויה
א. כח, קטן מועד במסכת אדומה, בפרה כפרה לשון

פ"ג 76) לקמן (ראה ושריפתה פרה לשחיטת המזומן המקום
להוציאה 77)ה"א). הדבר גנאי מלא, בהכשר כשנשחטה

אם  אבל פיסול, בה כשאין ומדובר שם). (רש"י לחולין
(למעלה  במקומה. נשחטה אם אפילו תיפדה – נפסלה
שלא  ובין במקומה בין חילק ולא רבינו סתם בה"ח
פירושו  אולם אחרת, בדרך פירש איש' (ה'חזון במקומה).

דוחק). נראה

.ÈeÁ˜Ï78BÊ È¯‰ - ‰pnÓ ‰‡ ˙¯Á‡ e‡ˆÓe ‰¯t »¿»»»¿«∆∆»»ƒ∆»¬≈
.ÌeÓa ‡lL ‰„tzƒ»∆∆…¿

שם.78)

.‡ÈËBÈ„‰ Ô‰k Û‡79‰¯t‰ ˙Ù¯OÏ ¯Lk80; «…≈∆¿»≈ƒ¿≈««»»
Ô¯‰‡ ÔÈ„ÚÂ ,Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ Ï‡ d˙‡ Ìz˙e :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«∆…»∆∆¿»»«…≈«¬«ƒ«¬…

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .Ìi˜ ‰È‰81˙ÈOÚ BÊ :e„ÓÏ »»«»ƒƒ«¿»»¿«¬≈
ÔÈa ÏB„b Ô‰Îa ÔÈa - ˙B¯t‰ Ïk ¯‡Le ,¯ÊÚÏ‡a¿∆¿»»¿»»«»≈¿…≈»≈

.ËBÈ„‰ Ô‰Îa¿…≈∆¿

השורה.79) מן "ושלא 80)כהן מ"א): פ"ד (פרה שנינו
של  דרכו אמנם מכשיר". יהודה ורבי פסולה, – גדול בכהן
מפני  כמותו פסק לא כאן אולם כתנאֿקמא, לפסוק רבינו
בימי  שנעשתה (פרה "זאת אמרו: קכג) (חוקת שב'ספרי'
כהן  של סגנו אז שהיה אהרן, (בן באלעזר נעשית משה)
יוסי  רבי מאיר. רבי דברי גדול, בכהן הפרות כל ושאר גדול)
זאת  אומרים: יעקב בן אליעזר ורבי שמעון ורבי יהודה ורבי
בכהן  בין גדול בכהן בין הפרות כל ושאר באלעזר, נעשית
הוא  פרה במסכת שהתנאֿקמא רבינו למד ומכאן הדיוט".
כרבים  ופסק חבריו, ארבעת עליו וחולקים מאיר, רבי

רבינו.81)(כסףֿמשנה). משה עד איש מפי איש

.·Èd˙B‡ ‰OBÚ‰Â82ÌÈÏk ‰Úa¯‡ L·BÏ83Ô‰k ÏL ¿»∆»≈«¿»»≈ƒ∆…≈
Ô‰k d‡OÚL ÔÈa ËBÈ„‰ Ô‰k d‡OÚL ÔÈa ,ËBÈ„‰∆¿≈∆¬»»…≈∆¿≈∆¬»»…≈

ÏB„b84. »

שם.82) לובש 83)פרה, הדיוט שכהן לבן בגדי ארבעה
במקדש. עבודתו לובש 84)בשעת אחרות שבעבודות

זה  למדו - קכג פיסקה חוקת, ב'ספרי' בגדים. שמונה
מלשונו  בהן). נדרשת שהתורה המידות (אחת מ'גזירהֿשוה'
שכהן  הבגדים באותם אותה עושה גדול שכהן משמע,
ואףֿעלֿפי  ה"ד, פ"ד שם בתוספתא שנינו וכן עושה, הדיוט
לאבנטו  דומה אינו גדול כהן של אבנטו אחרות שבעבודות
המקדש  כלי מהל' בפ"ח רבינו כתב וכן הדיוט. כהן של
הדיוט  כהן של אבנט גדול כהן לובש פרה שבעשיית ה"ג,

כאן). משנהֿלמלך (ראה

.‚ÈÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk85aeÈ‰L ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰¯t »»¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»¿«∆»
ÌBÈ ÈÏe·Ë86Lc˜Ïe ‰¯t‰ ‰OÚÓÏ ÌÈ¯Lk -87 ¿≈¿≈ƒ¿«¬≈«»»¿«≈

·È¯Ú‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,d¯Ù‡Ó ˙Bf‰Ïe¿«≈∆¿»¿««ƒ∆¬«ƒ…∆¡ƒ
- '¯B‰Ë LÈ‡' ‰L¯t‰ ÏÎa ¯Ó‡pL ‰fL .ÔLÓLƒ¿»∆∆∆∆¡«¿»«»»»ƒ»

ÈL ¯OÚÓÏ ¯B‰h‰ ‡e‰88¯B‰Ë BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ; «»¿«¬≈≈ƒ««ƒ∆≈»
.‰¯ÙÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - BLÓL ·È¯ÚiL „Ú ‰Óe¯˙Ïƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿¬≈∆»¿»»

"והזה 85) יט): יט, (במדבר הכתוב מן למדו - ב מג, ביומא
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בפרה. כשר יום שטבול הטמא", על טמא 86)הטהור
אחר שטב  השמש שקעה שלא זמן כל יום" "טבול נקרא ל

המים.87)טבילתו. על הפרה אפר את בכלים 88)לתת
ומותר  ובתרומה, בקודש אסור יום טבול שנינו: מ"ה פ"א

(שני). במעשר

.„ÈÔÈ˜B„v‰89‰¯t‰ ‰OÚÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ «¿ƒ»¿ƒ∆≈«¬≈«»»
˙È·a ÔÈc ˙Èa eÈ‰ CÎÈÙÏ .LÓL È·¯ÚÓa ‡l‡ ¯Lk»≈∆»ƒ¿…¿≈∆∆¿ƒ»»≈ƒ¿«ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÈL90ı¯La ‰¯t‰ ˙‡ Û¯BO‰91 ≈ƒ¿«¿ƒ∆«…≈«≈∆«»»¿∆∆
Ïh·Ï È„k ,da ˜ÒBÚ Ck ¯Á‡Â Ï·BËÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿≈¿««»≈»¿≈¿«≈
‡Ï ,ÌÁe¯ ÏÚ ‰ÏBÚ‰Ó ÌÈ¯BnL ÌÈ„f‰ el‡ È¯·cƒ¿≈≈«≈ƒ∆ƒ≈»∆«»…
¯Ù‡ ÌÎB˙Ï ÔÈÒÈÎnL ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ .‰Ïaw‰ ÔÓƒ««»»¿≈»«≈ƒ∆«¿ƒƒ¿»≈∆

ÌBÈ ÈÏe·Ë Ìlk - ‰¯t‰92. «»»À»¿≈

שבעלֿפה.89) בתורה שכפרה שני, בית בימי דתית כת
מ"ז.90) פ"ג שטימאוהו 91)פרה ה"ד שם (בתוספתא

גבי  הבאה בהלכה לשיטתו ורבינו עליו. ידים סמיכת ע"י
יום  טבול שיהיה שהקפידו יהושע כרבי שפסק שפופרת,
רבי  שיטת לפי היא והתוספתא שם), הערה (ראה דאורייתא
הכהן  את לטמא אפשרות שם היתה לא ואולי אליעזר.
והכהן  הצדוקים, יד שגברה בזמן היה המעשה שהרי בשרץ,
לחדרו  שרץ להכניס יתנו שלא ומובן מחבריהם, היה הגדול
מנגיעת  להשמר זה לכהן לו היה אפשר אי אבל הכהן, של
ד"ה  שם יוםֿטוב' 'תוספות ראה מהפרושים. אחד ידי

קנה,92)ומטמאים). של שפופרת מדין רבינו למד זה דין
הבאה). הלכה (ראה מ"ד פ"ה, פרה במשנה,

.ÂËC˙BÁ‰93‰˜ ÏL ˙¯ÙBÙL94¯Ù‡ da ÁÈp‰Ï «≈¿∆∆∆»∆¿«ƒ«»≈∆
.da ÁÈpÈ Ck ¯Á‡Â ‰pÏÈaËÈÂ d˙B‡ ‡nËÈ - ˙‡hÁ«»¿«≈»¿ƒ¿¿∆»¿««»«ƒ«»

‰ÏÈ·Ë ÔeÚË dÏÈaËn‰Â dÎ˙BÁ‰Â95‰e‡OÚL ÈtÓ , ¿«¿»¿««¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿≈∆¬»»
CÎÈÙÏe .BlL ÈÚÈ·Ma ˙Ó ‡ÓËk96‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ƒ¿≈≈«¿ƒƒ∆¿ƒ»≈»¿ƒ»
d‡nËÓ ‡l‡ ,ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰‡f‰97˙B‡¯‰Ï È„k «»»¿ƒƒ¿ƒƒ∆»¿«¿»¿≈¿«¿

da Ô˙BÂ dÏÈaËÓe ÔÈ˜B„vÏ98. «¿ƒ«¿ƒ»¿≈»

פרה.93) למעשה טהור הוא אם (פרה 94)אפילו שנינו
בכל  "חטאת" (סתם לחטאת שחתכה "שפופרת מ"ד): פ"ה
יט, (במדבר הכתוב עלֿפי אדומה, פרה משמעותה זו מסכת
יהושע  רבי מיד, יטביל אומר אליעזר רבי היא), חטאת ט):
(בהלכה  אמרנו הדברים: פירוש ויטביל". יטמא אומר
ומפני  יום, טבולי שהם בכלים נעשית שהפרה הקודמת),
טמאים  שיהיו בטהרה הנגמרים הכלים על גזרו שחכמים
שאין  אליעזר רבי אומר ב) כ, חגיגה (משנה, ולפרה לקודש
הוציא  (כשטהור בטהרה שנגמרה השפופרת את לטמא צורך
שתהיה  כדי ולהטבילה כלי) ונעשתה הרך התוך את ממנה
לפרה  טמאה היא שהרי מיד, מטבילה אלא יום, טבולת
יש  ולפיכך א), כג, (חגיגה שלו שביעי ביום מת כטומאת
טהור  יום שטבול הפרושים לדעת עובדתי פרסום כבר
מודים  הצדוקים שאין מכיוון סובר, יהושע ורבי לפרה.
כחכמים, למעשה הלכה קביעת כאן אין חכמים, בגזירות
ועוד, זה. בכלי להשתמש מותר הצדוקים לדעת גם שהרי
לקודש  שמש הערב צריכה אינה הפרושים לדעת גם שהרי
הפסול  יום שטבול הוכחה כאן ואין בלבד, לפרה אלא

טומאה  השפופרת את מטמאים ולכן לפרה, כשר לקודש
לדעת  בניגוד בה ומשתמשים אותה ומטבילים דאורייתא

יהושע. כרבי רבינו ופסק יתירה 95)הצדוקים. מעלה שם.
בקודש. שאינה של 96)בפרה שביעי כיום שטומאה מפני

ושביעי. שלישי הזאה שטעון מת, טמא כסתם ולא מת, טמא
שביארנו.97) כמו דאורייתא, לפני 98)טומאה פרה אפר

החמה. שקיעת

á"ôùú'ä 'á-øãà 'ä éùéìù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אדומה 1) פרה בטהרת עשו יתרות והרחקות שמעלות יבאר

הן. ומה

.‡˙B˜Á¯‰Â ‰n„‡ ‰¯t ˙¯‰Ëa eOÚ ˙B¯˙È ˙BÏÚÓ«¬¿≈»¿»√«»»¬À»¿«¿»
ÈtÓ ;‰ÈOÚÓ ÏÎa ˙n‰ ˙‡ÓhÓ e˜ÈÁ¯‰ ˙BÏB„b¿ƒ¿ƒƒÀ¿««≈¿»«¬∆»ƒ¿≈
ÏÊÏÊÏ e‡B·È ‡nL eLÁ ,ÌBÈ ÈÏe·Ëa ‰¯Lk ‡È‰L∆ƒ¿≈»ƒ¿≈»∆»»¿«¿≈
- d˙B‡ Û¯BO‰ Ô‰k‰ ÔÈLÈ¯ÙnLk ,‰Ê ÈtÓe .da»ƒ¿≈∆¿∆«¿ƒƒ«…≈«≈»

‰¯ÊÚa ˙ÎeÓ ‰kLÏÏ B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ2Ô·‡ ˙È·e . «¿ƒƒ¿ƒ¿»∆∆»¬»»≈∆∆
ÔÈ‡L ÌÈ·‡ ÈÏk ‰ÈÏk ÏkL ÈtÓ ,˙‡¯˜ ‰˙È‰»¿»ƒ¿≈ƒ¿≈∆»≈∆»¿≈¬»ƒ∆≈
Ïk LnzLÓ ‰È‰ Ô·‡‰ ÈÏÎ·e .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈»∆∆»»ƒ¿«≈»
ÂÈÁ‡ Ba ÔÈÚ‚B eÈ‰ ‡ÏÂ .‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈««¿»»¿…»¿ƒ∆»

˙Ba¯‰Ï È„k ,ÌÈ‰k‰.B˙¯‰Ëa «…¬ƒ¿≈¿«¿¿»√»

ãycew zegiyn zecewpã

zelecb zewgxde ,dnec` dxt zxdha eyr zexizi zelrn"
dxiyk `idy iptn ,diyrn lka znd z`nehn ewigxd

."'ek da lflfl e`eai `ny eyg ,mei ileaha

כשר  הפרה מעשה שאין אומרים היו "הצדוקין וממשיך:
שני  בבית בית־דין היו לפיכך שמש, במעורבי אלא
בו  וכיוצא בשרץ הפרה את השורף הכהן את מטמאין
הזדים  אלו דברי לבטל כדי בה, עוסק ואח"כ וטובל

הקבלה". מן לא רוחם, על מהעולה שמורים
לזלזל  יבואו שמא מאוד נזהרים אחד מצד להבין: וצריך
עשו  גדולות" ו"הרחקות יתרות" ו"מעלות אדומה בפרה
יום  טבול שדווקא כדי הכהן את מטמאין שני ומצד בה,
לזלזול  חוששים ואין הצדוקים, דברי לבטל כדי בה יעסוק
לא  שעדיין הגם בה, יעסוק יום' ש'טבול אדומה בפרה

שמשו. העריב
האמיתית  קדושתו דרגת את קובעים כאשר בזה: והביאור
אין  אחר, מעניין קלה שקדושתו ואומרים מסוים, עניין של
הן  המשתלח, בשעיר השונים הדינים כגון כלל, זלזול בזה
טול  לו ואומרים בשערו "מתלשים שהיו שילוחו באופן
"דוחפו  שהיה לעשייתו בנוגע והן כו'". וצא טול וצא,
קלים  שהן הבית בקדשי או ויורד", מתגלגל והוא לאחוריו
הדינים  אלו כי וכו', לפדותן שאין המזבח מקדשי
יבואו  שמא לחשוש אין ולכן ודבר, דבר לכל המיוחדים
עלול  יום בטבול מותרת אדומה שפרה זה אבל בהם. לזלזל
זריזין  להיות צריכים שאין לומר יבואו כי זלזול, לידי להביא
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טבילה  בלא מותר כך יום בטבול שמותר וכשם בטהרתה,
אדומה. לפרה יתירות" "מעלות עשו זה ומשום כלל,

(d oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

(ביומא 2) יוחנן ורבי הבירה" פני "שעל כתוב: שם במשנה
רבינו  כותב ולמה הבית בהר מקום הוא שבירה אומר שם)
נתקדשו  שלא שהלשכות ונראה, בעזרה? מוכנת ללשכה כאן
בכלל  העזרה, בשטח שהן פי על אף המקדש, בקדושת

נתקדשה. לא זו ולשכה הן, "בירה"

.·Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙÓ ‰¯t‰ ˙Ù¯O Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ…∆¿≈««»»«¿ƒƒ…≈
ÏB„b Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙnL ÌLk ,B˙ÈaÓ d˙B‡ Û¯BO‰«≈»ƒ≈¿≈∆«¿ƒƒ…≈»
ea¯ ‰LnÓ ‰Ïa˜ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·ÚÏ3. «¬««ƒƒ¿»»∆«»»ƒ∆«≈

‰È‰ÈÂ ‰c ‡ˆnz ‡nL ,BzL‡Ó B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÎÂ¿≈«¿ƒƒ≈ƒ¿∆»ƒ»≈ƒ»¿ƒ¿∆
ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓË4. »≈ƒ¿«»ƒ

ודעת 3) המקרא. מן הפרשה מצות דרשו א. ב, יומא במסכת
ממשה  מקובל הדין אלא גמורה דרשה זאת שאין רבינו,

המקרא. על והסמיכוהו כנידה".4)רבינו - נידה "בועל

.‚˙ÈBÙˆ ‰Ú·L Ïk da ·LBÈ ‰È‰L ‰kLl‰«ƒ¿»∆»»≈»»ƒ¿»¿ƒ
˙‡hÁk ‡È‰L B¯ÈkÊ‰Ï È„k ,‰˙È‰ ˙ÈÁ¯ÊÓƒ¿»ƒ»¿»¿≈¿«¿ƒ∆ƒ««»

ıeÁa ˙ËÁL ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔBÙva ˙ËÁLp‰5. «ƒ¿∆∆«»««ƒ∆ƒƒ¿∆∆«

המקדש.5) לבית חוץ

.„ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk6ÂÈÏÚ ÔÈfÓ ‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ »»ƒƒ¿«¿≈««¿»»«ƒ»»
ıeÁ .Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ˙ÓÏ ‡ÓË ‡nL ,˙‡hÁ ÈÓ≈«»∆»ƒ¿»¿≈¿…»«
È‡L ÈÙÏ ;‰‡f‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,‰L¯Ù‰Ï ÈÚÈ·¯ ÌBiÓƒ¿ƒƒ««¿»»∆≈»ƒ«»»¿ƒ∆ƒ

B˙‡ÓËÏ ÈLÈÏL ‡Ï ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡7ÈÚÈ·L ‡ÏÂ8, ∆¿»∆…ƒ¿∆…¿ƒƒ¿À¿»¿…¿ƒƒ
„Ú ÈÚÈ·L ˙‡f‰ ÌeMÓ ‰ÏBÚ ÈÚÈ·M· ‰‡f‰ ÔÈ‡L∆≈«»»«¿ƒƒ»ƒ«»«¿ƒƒ«
CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe .‰ÈÙlÓ ÈLÈÏMa ‰fiL∆«∆«¿ƒƒƒ¿»∆»ƒ«ƒ»»∆≈»ƒ

ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa ‡l‡ ‰‡f‰9ÊÂ ;„·Ïa ‰L¯Ù‰Ï‰ «»»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ««¿»»ƒ¿«¿∆
‰¯t· eOÚ ‰¯˙È ‰ÏÚÓ ,ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÔÈfnL10. ∆«ƒ«««¬∆¿≈»»«»»

פרה 6) מי הזאת צריך במת שנטמא מי א. משנה ג פרק פרה
צריך  וזה השביעי. וביום לטומאתו השלישי ביום אדומה

שביעי. או שלישי הוא שמא יום בכל לא 7)הזאה שהרי
קפדנית. בשמירה בלשכה בהיותו אפשר 8)נטמא אמנם

כגון  לטומאה, שביעי יהיה להפרשה שרביעי הדבר,
דינו  אין הזאה לעניין אבל לטומאה, רביעי ביום שהופרש
כמו  לטומאתו, שלישי יום הזאת קיבל שלא מפני כשביעי

רבינו. הקפיד 9)שמבאר שלא מת טמא אלא ככל תורה ה
ההזאה  אחר ימים ארבעה שתהיה שביעי הזאת על
כלום. בכך אין שנתאחרה ראשונה הזאה אבל הראשונה,

שאין 10) הכיפורים, יום מבעבודת יותר בה והחמירו שם.

בלבד. ושביעי שלישי אלא עליו מזים

.‰ÏeÁiL È„k ,B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ eÈ‰ ˙aMa ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ««»»«¿ƒƒ¿≈∆»
‰ÁBc dÈ‡ ‰Èf‰‰L ;˙aLa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆ƒ¿¿«»∆««»»≈»»

‰Èf‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÈÚÈ·¯‰Â ,˙aL11. «»¿»¿ƒƒ≈»ƒ«»»

אחר 11) ביום אותו יפרישו ואם הקודמת, בהלכה כמבואר
הזאה. ימי שני נפסיד

.ÂÔ‰a ÂÈÏÚ ÔÈfnL ‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ≈««¿»»∆«ƒ»»»∆
¯·k eÙ¯OpL ˙B¯t‰ ÔÓ ‰¯t ¯Ù‡Ó ÔÈfÓ12‡Ï Ì‡Â ; «ƒ≈≈∆»»ƒ«»∆ƒ¿¿¿»¿ƒ…

epnÓ ÔÈfÓ - „·Ïa ˙Á‡ ‰¯t ¯Ù‡ ‡l‡ ÌL ‰È‰»»»∆»≈∆»»««ƒ¿««ƒƒ∆
‰MM‰ Ïk ÂÈÏÚ13. »»»«ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

eilr epnn oifn ,cala zg` dxt xt` `l` my did `l m`e"
."dyyd lk

קיימת". ושלך בטילות, הפרות "שכל חז"ל אמרו הנה
עושין  משבע, מצאו "לא המשנה בלשון מדויק זה ועניין
ומי  ומאחת, משתים משלוש, מארבע, מחמש, משש,
של  פרתו שאפר היינו כו'" משה עשה הראשונה עשאן:

לעד. קיים משה
(3 dxrde 127 cenr b"lg y"ewl itÎlr)

היה 12) שנשרפה פרה כל מאפר שליש ואילך, משה מימות
י"א). משנה (שם בחיל המקדש בבית ששת 13)שמור כל

שהיו  חטאות מכל וכו' עליו "ומזין אמרו: במשנה הימים.
פרה  אפר עליו מזים היו יום שכל רבינו שם ומפרש שם",
החטאות. מכל מזים היו ויום יום שכל מפרשים ויש אחרת,

בפירושו. לשיטתו - כאן ורבינו

.Ê‡l‡ ÂÈÏÚ ‰fÓ ÔÈ‡ ,‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈa ÂÈÏÚ ÔÈfnLk¿∆«ƒ»»ƒ≈««¿»»≈«∆»»∆»
‰È‰iL CÈ¯ˆ ‰fn‰L ,ÌÏBÚÓ ˙Óa ‡ÓË ‡lL Ì„‡»»∆…ƒ¿»¿≈≈»∆««∆»ƒ∆ƒ¿∆
‰f‰Â ‡ÓËpL LÈ‡ ÂÈÏÚ ‰fÈ :¯Ó‡z Ì‡Â .¯B‰Ë»¿ƒ…««∆»»ƒ∆ƒ¿»¿À»

¯B‰Ë ‰È‰ ‡Ï ÂÈÏÚ ‰f‰L ‰Ê ‡nL ?ÂÈÏÚ14˙‡ÓhÓ »»∆»∆∆ƒ»»»…»»»ƒÀ¿«
ÏÚ ˙Bf‰Ï ÔÈLc˜Óe Ô‰a ÔÈ‡ÏÓnL ÌÈÏk‰ ÔÎÂ .˙Ó≈¿≈«≈ƒ∆¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿««
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L eÈ‰ ÌÈ·‡ ÈÏk Ìlk - Û¯BO‰ Ô‰k‰«…≈«≈À»¿≈¬»ƒ»∆≈¿«¿ƒ
eOÚL Ô‰ ˙B¯˙È ˙BÏÚÓ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ .‰‡ÓËÀ¿»¿»≈«¿»ƒ«¬¿≈≈∆»
?ÌÏBÚÓ ˙Óa ‡ÓË ‡lL LÈ‡ ‡ˆnÈ „ˆÈÎÂ .da»¿≈«ƒ»≈ƒ∆…ƒ¿»¿≈≈»
,ÚÏq‰ Èab ÏÚ ˙BÈea ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰ ˙B¯ˆÁ¬≈»ƒ»«ƒ¿««≈«∆«

ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ Ô‰ÈzÁ˙Â15eÈ‰ ÔÈ‡È·Óe . ¿«¿≈∆»ƒ¿≈∆∆«¿¿ƒƒ»
Ì‰Èa ˙‡ ÌL ˙BÏc‚Óe ÌL ˙B„ÏBÈÂ ˙B¯aÚ ÌÈL16. »ƒÀ»¿¿»¿«¿»∆¿≈∆

,ÌÈ¯ÂL ÔÈ‡È·Ó ,Û¯BO‰ Ô‰k‰ ÏÚ ˙Bf‰Ï eˆ¯iLÎe¿∆ƒ¿¿«««…≈«≈¿ƒƒ¿»ƒ
˙BÁeÙ Ô‰ÈÒ¯kL ÈtÓ17Ô‰Èab ÏÚ ÌÈÁÈpÓe , ƒ¿≈∆¿≈≈∆¿«ƒƒ««≈∆

˙B˙Ïc18È„k ,˙B˙Ïc‰ Èab ÏÚ ˙B˜BÈz‰ ÔÈ·LBÈÂ , ¿»¿¿ƒ«ƒ««≈«¿»¿≈
Ï‰‡‰ ‰È‰iL19¯·˜ ÈtÓ ,ı¯‡‰ ÔÈ·Ï ÌÈa ÏÈc·Ó ∆ƒ¿∆»…∆«¿ƒ≈»¿≈»»∆ƒ¿≈∆∆

ÁBÏÈMÏ ÔÈÎÏB‰Â Ì„Èa Ô·‡ ÏL ˙BÒBÎÂ ,ÌB‰z‰20. «¿¿∆∆∆¿»»¿¿ƒ«ƒ«
ÔÈ‡ÏÓÓe ÌL ÔÈ„¯BÈ ,ÁBÏÈMÏ eÚÈb‰21LeÁÏ ÔÈ‡L . ƒƒ«ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ∆≈»

¯a˜Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ,ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ÌL»ƒ¿≈∆∆«¿∆≈∆∆¿≈»»ƒ¿…
ÔÈÎÏB‰Â ˙B˙Ïc‰ Èab ÏÚ ÔÈ·LBÈÂ ÔÈÏBÚÂ .˙B¯‰aƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ««≈«¿»¿¿ƒ
ÔÈ„¯BÈ ,˙Èa‰ ¯‰Ï eÚÈb‰ .˙Èa‰ ¯‰Ï ÔÈÚÈbnL „Ú«∆«ƒƒ¿«««ƒƒƒ¿«««ƒ¿ƒ
˙B¯ÊÚ‰Â ˙Èa‰ ¯‰ ÏkL ÈtÓ .Ô‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ÔÈÎl‰Óe¿«¿ƒ««¿≈∆ƒ¿≈∆»«««ƒ¿»¬»
ÔÈÎl‰Óe .ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ ‰È‰ Ô‰ÈzÁz -«¿≈∆»»»ƒ¿≈∆∆«¿¿«¿ƒ

‰¯ÊÚ‰ Á˙t „Ú22ÏL Ïl˜ ‰È‰ ‰¯ÊÚ‰ Á˙Ù·e . «∆«»¬»»¿∆«»¬»»»»«»∆
ÔÈfÓe ˙BÒBkaL ÌÈna ÔÈ˙BÂ ¯Ù‡‰ ÔÈÏËB ,¯Ù‡≈∆¿ƒ»≈∆¿¿ƒ««ƒ∆««ƒ
˙B˜BÈz‰ eÈ‰ ÔÈÏÈaËÓe .Û¯BO‰ Ô‰k‰ ÏÚ««…≈«≈«¿ƒƒ»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Û¯BO‰ ÏÚ ÔÈfÓe ÔÈLc˜Óe ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ««≈««ƒ
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קצט dnec` dxt zekld - dxdh xtq - 'aÎxc` 'e iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰‡ÓËa e‡ÓË ‡nL ,˙n‰ ˙‡ÓhÓ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L∆≈¿ƒƒÀ¿««≈∆»ƒ¿¿¿À¿»
.˙¯Á‡«∆∆

הטמא.14) על הטהור והזה יט): יט, (במדבר אמרה והתורה
להגיע 15) אפשר ואי התהום עד רב בעומק קבר יש שמא

אינו  אמה אלף אפילו גביו על שעפר וקבר ולבדוק, שם
מה  כל ומטמאה ועולה בוקעת והיא הטומאה בפני חוצץ
על  טפח חלול מקום הקבר מן למעלה יש ואם שכנגדה,
עוברת. הטומאה ואין מפסיק הוא טפח בגובה טפח

שמונה",16) בני שיהיו "עד ב: הלכה ג פרק שם בתוספתא
קרי. יראו שלא כדי הטעם, בברטנורא ופירש מזה. יותר ולא

ובין 17) גביהם על היושבים התינוקות בין ויפסיקו רחבות
לעבור. שעליהם במקומות הנמצאת הטומאה

הטומאה.18) בפני אוהל,19)שחוצצות נעשות הדלתות
תחתיהן. הנמצא על מאהילות הן שוטף 20)שהרי נהר

לירושלים. רבינו,21)קרוב כותב זו הלכה בסוף
לקמן  דבריו את נוגד זה ולכאורה מקדשים, שהתינוקות
מחרש  חוץ המים למלאות כשרים "הכול ב: הלכה ו בפרק
וקטן". שוטה מחרש חוץ לקדש כשרים והכול וקטן, שוטה
מפני  וביאר במשנתנו זו סתירה על עמד טוב יום בתוספות
חשש  מחמת היא הפרה את העושה הכהן על ההזאה שכל
על  קידוש וגם מילוי התירו לכן חכמים, ומגזירת טומאה

קטן. אפר 22)ידי שמור ששם לחיל הסמוכה נשים עזרת
הפרות.

.ÁÂÈÏÎa ‡lÓÈ ‡Ï - ˙Bf‰Ïe ˙‡lÓÏ Ï·hL ˜BÈzƒ∆»«¿«…¿«…¿«≈¿≈»
˙Bf‰Ï Ï·hL ˜BÈ˙Â .Ï·hL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡ ˜BÈzƒ«≈««ƒ∆»«¿ƒ∆»«¿«
ÏaËiL „Ú ,¯Á‡ Ô‰k ÏÚ ‰fÓ BÈ‡ - ‰Ê Ô‰k ÏÚ«…≈∆≈«∆«…≈«≈«∆ƒ¿…
˙‡hÁÏ Ìe¯‰hL ÌÈÏk ÔÎÂ .Ô‰k‰ ‰Ê ‰OÚÓ ÌLÏ¿≈«¬≈∆«…≈¿≈≈ƒ∆ƒ¬¿«»
Ì‰a ˜qÚ˙È ‡Ï - BÊ ˙‡hÁÏ Ìe¯‰hL Ì„‡ È·e BÊ¿≈»»∆ƒ¬¿«»…ƒ¿«≈»∆
el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .dÓLÏ eÏaËiL „Ú ˙¯Á‡ ‰¯Ùa¿»»«∆∆«∆ƒ¿¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ»≈

.‰¯ta ˙B¯˙È ˙BÏÚÓ«¬¿≈«»»

á"ôùú'ä 'á-øãà 'å éòéáø íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אותה,1) שורפים וכיצד הפרה שורפים מקום זה באי יבאר

לשלשה  זה, את זה מעכבים אם התולעת ושני והארז האזוב
כמה  חלק, בכל מתקדש ומי הפרה אפר חולקים היו חלקים

עשאם. ומי זו במצוה משנצטוו נעשו פרות

.‡˙Èa‰ ¯‰Ï ıeÁ ‡l‡ ‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡2, ≈¿ƒ∆«»»∆»¿«««ƒ
¯‰·e .‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ d˙‡ ‡ÈˆB‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ…»∆ƒ««¬∆¿«

‰ÁLn‰3L·ÎÂ .d˙B‡ ÔÈÙ¯BO eÈ‰4¯‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ «ƒ¿»»¿ƒ»¿∆∆»ƒ≈«
ÔÈtk ÔÈtk Èea ÂÈzÁ˙Â ,‰ÁLn‰ ¯‰Ï ˙Èa‰5‰tÎÂ , ««ƒ¿««ƒ¿»¿«¿»»ƒƒƒƒ¿ƒ»

Ètk ÈzL Ïk ÏÚÔ6ÏÚ ‰tk‰ ÈÏ‚¯ ÈzL eÈ‰iL È„k , «»¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿≈«¿≈«ƒ»«
‚b7Ïk‰ ˙Áz ‰È‰zL È„k ,‰ÈzÁzL ÔÈtk ÈzL «¿≈ƒƒ∆«¿∆»¿≈∆ƒ¿∆«««…

ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ8ÌB˜Óe d˙Ù¯O ÌB˜Ó Û‡ . »ƒ¿≈∆∆«¿«¿¿≈»»¿
ÈtÓ ,ÏeÏÁ Ô‰ÈzÁz - ‰ÁLn‰ ¯‰a eÈ‰L ‰ÏÈ·h‰«¿ƒ»∆»¿««ƒ¿»«¿≈∆»ƒ¿≈
ÔÈ„ÚÒÓ‰ ÏÎÂ Û¯BO‰Â ‰¯t‰Â .ÌB‰z‰ ¯·∆̃∆«¿¿«»»¿«≈¿»«¿«¬ƒ

Èab ÏÚ ‰ÁLn‰ ¯‰Ï ˙Èa‰ ¯‰Ó ÔÈ‡ˆBÈ d˙Ù¯Oaƒ¿≈»»¿ƒ≈«««ƒ¿««ƒ¿»««≈
.‰Ê L·k∆∆∆

שנפסלו 2) קדשים שריפת מקום היה הבית שבהר מפני
"חוץ  כאן כתב ה"ד), הקרבנות מעשה מהלכות פ"ז (רבינו
אלא  הבית שבהר השריפה במקום לא כלומר, הבית". להר
ב, סח, (יומא ירושלים לחומת שמחוץ השריפה במקום
המשחה  ובהר כאן: מסיים עצמו ורבינו ב). קה, וזבחים
מסולקת  (ובזה אותה שורפים היו לחומה) מחוץ (שהוא
לחומת  חוץ נשרפת פרה הלא רבינו, על החזוןֿאיש תמיהת

הבית?). להר חוץ כתב ולמה למזרח 3)ירושלים,
גשר.4)ירושלים. שורות 6)קשתות.5)כעין שתי

על  עמדה עליונה כיפה וכל חבירתה, גבי על אחת עשו,
התחתונה. השורה של כיפות הרגל.7)שתי כנגד שלא

חצירות.8) גבי ה"ז ב בפרק כמבואר

.·„ˆÈk9ÔÈÓÈc˜Ó eÈ‰ Ï‡¯OÈ È˜Ê ?d˙B‡ ÔÈÙ¯BO ≈«¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈»«¿ƒƒ
Ô‰ÎÂ .ÌL ‰È‰ ‰ÏÈ·Ë ˙È·e .‰ÁLn‰ ¯‰Ï Ô‰ÈÏ‚¯a¿«¿≈∆¿««ƒ¿»≈¿ƒ»»»»¿…≈
ÔÈ‡·e L·k‰ ÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ‰¯t‰Â d˙Ù¯Oa ÔÈ„ÚÒÓ‰Â¿«¿«¬ƒƒ¿≈»»¿«»»¿ƒ««∆∆»ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe .‰ÁLn‰ ¯‰Ï10ÔÈÎÓBÒÂ ,11 ¿««ƒ¿»¿«¿ƒ∆«…≈¿¿ƒ
Ô‰k‰ ÏÚ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈ˜f‰12Ï·Ë :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â «¿≈ƒ∆¿≈∆««…≈¿¿ƒ¿…

ÈLÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ,ÏB„b Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .˙Á‡13Ô‰k ««¿ƒ»»…≈»¿ƒƒƒ…≈
ÌÈˆÚÂ .‚tzÒÂ ‰ÏÚÂ ,Ï·ËÂ „¯È .˙Á‡ Ï·Ë ,ÏB„b»¿…««»«¿»«¿»»¿ƒ¿«»¿≈ƒ
ÈˆÚÂ ,ÌÈLB¯·e ÌÈBl‡ ,ÌÈÊ¯‡ :ÌL eÈ‰ ÌÈ¯cÒÓ¿À»ƒ»»¬»ƒ«ƒ¿ƒ«¬≈

‰˜ÏÁ ‰‡z14Ïc‚Ó ÔÈÓk ‰Î¯ÚÓ ÔÈOBÚÂ .15, ¿≈»¬»»¿ƒ«¬»»¿ƒƒ¿»
˙BBlÁ da ÔÈÁzÙÓe16˙·aÏÓ ¯e‡‰ ‰È‰zL È„k ,17 ¿«¿ƒ»«¿≈∆ƒ¿∆»¿«∆∆

‰‡¯Óe .Ô‰a18‰¯t‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBÎÂ .·¯ÚÓa ‰Î¯Ún‰ »∆«¿≈««¬»»¿«¬»¿¿ƒ∆«»»
‚‚Ó ÏL Ï·Áa19,‰Î¯Ún‰ Èab ÏÚ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ , ¿∆∆∆»»¿¿ƒ»««≈««¬»»

Á¯ÊÓa „ÓBÚ Ô‰k‰ .·¯ÚÓÏ ‰ÈÙe ÌB¯„Ï dL‡…̄»¿»»∆»¿«¬»«…≈≈¿ƒ¿»
BÏ‡ÓOa Ìc‰ Ïa˜Óe BÈÓÈa ËÁBL .·¯ÚÓÏ ÂÈÙe20. »»¿«¬»≈ƒƒ¿«≈«»ƒ¿…

˙ÈÏ‡ÓO‰ BtÎaL Ìc‰ ÔÓ ˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡a ‰fÓe«∆¿∆¿»«¿»ƒƒ«»∆¿««¿»ƒ
‰‡f‰ Ïk ÏÚ ,ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙Èa „‚k ÌÈÓÚt Ú·L∆«¿»ƒ¿∆∆≈»¿≈«√»ƒ«»«»»
ÌÈÏeÒt Úaˆ‡aL Ìc‰ È¯ÈLe .Ìca Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë¿ƒ«∆¿««»¿»≈«»∆»∆¿«¿ƒ
ÏL dÙe‚a BÚaˆ‡ Áp˜Ó ‰‡f‰ Ïk ÏÚ CÎÈÙÏ ,‰Èf‰Ï¿«»»¿ƒ»«»«»»¿«≈«∆¿»¿»∆

‰¯t21ÂÈ„È ˙‡ Áp˜Ó ,˙Bf‰lÓ ¯Ób .22ÏL dÙe‚a »»»«ƒ¿«¿«≈«∆»»¿»∆
ÌÈˆÚa L‡‰ ˙‡ ˙Èv‰Â .‰Î¯Ún‰ ÔÓ „¯BÈÂ ‰¯t»»¿≈ƒ««¬»»¿ƒƒ∆»≈¿≈ƒ
L‡‰ ÏÈÁ˙‰Â ‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ˙Áz ÔÒÈÎ‰Â ÌÈpË¿̃«ƒ¿ƒ¿ƒ»««¬≈««¬»»¿ƒ¿ƒ»≈
¯e‡‰ ˙viL „Ú dÏ ¯nLÓe ˜BÁ¯a „ÓBÚ Ô‰k‰Â ,da»¿«…≈≈¿»¿«≈»«∆ƒ«»

da¯a23,·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ ÏËB Ck ¯Á‡Â .dËa Ú¯w˙Â ¿À»¿ƒ»«ƒ¿»¿««»≈≈∆∆¿≈
ÁÙhÓ ˙BÁt ÔÈ‡24Ï˜LÓ ˙ÚÏB˙a Úe·ˆ ¯ÓˆÂ , ≈»ƒ∆«¿∆∆»«¿««ƒ¿«

ÌÈÚÏÒ ‰MÓÁ25?‰Ê Ê¯‡ ıÚ :ÌL ÌÈ„ÓBÚÏ ¯ÓB‡Â . ¬ƒ»¿»ƒ¿≈»¿ƒ»≈∆∆∆
·BÊ‡ ?‰Ê ·BÊ‡ ?‰Ê ·BÊ‡ ?‰Ê Ê¯‡ ıÚ ?‰Ê Ê¯‡ ıÚ≈∆∆∆≈∆∆∆≈∆≈∆≈

ÏBz ÈL ?‰Ê ˙ÚÏBz ÈL ?‰Ê˙ÚÏBz ÈL ?‰Ê ˙Ú ∆¿ƒ««∆¿ƒ««∆¿ƒ««
ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â .„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL ?‰Ê∆»¿»ƒ«»∆»¿∆»¿≈¿ƒ
„Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL !ÔÈ‰ !ÔÈ‰ !ÔÈ‰ :BÏ≈≈≈»¿»ƒ«»∆»
,Ô‰ ‰Ú·L ÌÈÊ¯‡ ÈÈnL ÈÙÏ ?‰nÏ Ck ÏÎÂ .„Á‡Â¿∆»¿»»»»¿ƒ∆ƒ≈¬»ƒƒ¿»≈
ÔÈÚ·BvL LÈ - Ì„‡ Úe·v‰Â ,‰Úa¯‡ ·BÊ‡ ÈÈÓeƒ≈≈«¿»»¿«»«»…≈∆¿ƒ
LÈÂ ,‡kÏa B˙B‡ ÔÈÚ·BvL LÈÂ ,‰‡eÙa B˙B‡¿»¿≈∆¿ƒ¿«»¿≈
ÌÈ¯b¯b‰ ‡È‰ ˙ÚÏBz‰Â .˙ÚÏB˙a B˙B‡ ÔÈÚ·BvL∆¿ƒ¿««¿«««ƒ««¿¿ƒ
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BÓk Ô‰Â ,ÌÈ·e¯Á‰ ÈÈÚ¯‚Ï ÌÈÓBc‰ ¯˙BÈa ÌÈn„‡‰»¬Àƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿≈¿
.Ô‰Ó ¯Èb¯b ÏÎa LÈ LezÈ BÓk ˙ÚÏB˙Â ,‚B‡‰»¿««¿«≈¿»«¿ƒ≈∆
ÌÈÈn‰ Ô‰ el‡L Ô‰Ï ‰l‚Óe ÏkÏ ÚÈ„BÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ««…¿«∆»∆∆≈≈«ƒƒ
·BÊ‡‰ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ·BÊ‡‰Â .‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰»¬ƒ«»¿»≈»»«»»≈
.˙B¯„w‰ Ba ÔÈÏa˙Óe ÌÈza ÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ«¬≈»ƒ¿«¿ƒ«¿≈
.‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔzLÏL - ˙ÚÏBz‰Â Ê¯‡‰Â ·BÊ‡‰»≈¿»∆∆¿«««¿»¿»¿«¿ƒ∆∆∆
Ï‡ CÈÏLÓe ÈL ÏL ÔBLÏa Ê¯‡‰ ÌÚ ·BÊ‡‰ C¯BÎÂ¿≈»≈ƒ»∆∆¿»∆»ƒ«¿ƒ∆
.‰¯t‰ ˙Ù¯O CBz Ï‡ CÈÏL‰Â :¯Ó‡pL ,dËa CBzƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ∆¿≈««»»
¯Á‡ ‡ÏÂ da¯a ¯e‡‰ ˙viL Ì„˜ CÈÏLÓ BÈ‡Â¿≈«¿ƒ…∆∆ƒ«»¿À»¿…««

¯Ù‡ ‰OÚzL26Ï‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - CÈÏL‰ Ì‡Â , ∆≈»∆≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿»∆∆¡«∆
¯Á‡ ‡ÏÂ da¯a ¯e‡‰ ˙viL Ì„˜ ‡Ï - ˙Ù¯O CBz¿≈«……∆∆ƒ«»¿À»¿…««
ÔÈa ˙Á‡k ÔzLÏL CÈÏL‰L ÔÈa .¯Ù‡ ‰OÚzL∆≈»∆≈∆≈∆ƒ¿ƒ¿»¿»¿««≈
B‡ dÙeb CB˙Ï CÈÏL‰L ÔÈa ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê CÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ∆««∆≈∆ƒ¿ƒ¿»
CÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ‰ÈÏ‡Ó ‰Ú¯˜pL ÔÈa ,d˙Ù¯O CB˙Ï¿¿≈»»≈∆ƒ¿¿»≈≈∆»¿««»ƒ¿ƒ

‰¯Lk - ÈÏÎa B‡ B„Èa dÚ¯wL ÔÈa27. ≈∆¿»»¿»ƒ¿ƒ¿≈»

פ"ג,9) פרה במשניות מקורם זו, בהלכה האמורים הדינים
לקמן. שיתבארו אחדים פרטים למעלה 10)בתוספת ראה

הי"ד. כשלא 11)פ"ב הכהן, את מטמאים כיצד מבאר
בשרץ. לטמאו אפשרות היו 12)היתה לא והזקנים

לפרה. המעלה.13)טהורים רום לאדם שאין 14)תואר
קשרים. או חורים למעלה.15)בה וצר למטה רחב

פתוחים.16) ומתחזקת.17)מקומות מתלהבת
את 18) בו שמדליקים הצד גמי.19)האש.החזית, מין
מצוותה 20) אמרו: קכג, פיסקה חוקת בספרי בכלי. ולא ביד

רגל. מצוות ולא יד גמר 21)מצוות כתוב: במשנתנו
(בזבחים  אביי ומפרש פרה. של בגופה ידו מקנח מלהזות,
מזרק, בשפת אצבעו מקנח להזאה הזאה שבין ב) צג,
מתפלא  ובכסףֿמשנה פרה. של בגופה ידו מקנח וכשגמר
תירוצו. לעומק ירדתי ולא אביי. מדברי רבינו נטה למה
פיסקא  בספרי נתן כר' סובר שרבינו מתרץ, אברהם ובזרע

גמר. לא ובין גמר בין מחלק שאינו גם 22)קכ"ג,
מנחות  מקובצת' [ב'שיטה הדם. את בה שקיבל השמאלית
מקנח, במאי "בפנים" עתיקים: כת"י לפי גירסא מביא ב, ז,
מזרק, בשפת אביי: ואומר בפנים, הנעשים בקרבנות פירוש,
רבינו]. לעיני היתה זו שגירסא ונראה נמחק. והשאר

קכד.23) פיסקא חוקת בספרי עקיבא, א.24)כר' כו, נדה
[בתקופה 25) זוז" "עשרה משקל אמרו: א, מב, ביומא

מסתמך  כאן ובהגהה משקלות]. המטבעות שימשו העתיקה
שהם  ביהודה, זוז "עשרה מ"ח: פ"י תרומות משנה  על
עצמו  רבינו הקדימו כבר אולם בגליל". סלעים חמשה
משקל  רבינו העדיף למה נתבאר ולא למשנתנו. בפירושו
זוזים. ארבעה היה שהסלע יהודה, משקל על גליל

ה"ז.26) פ"ג פרה שם.27)תוספתא תוספתא

.‚‰¯Ó‚28‡È‰ ,˙BÏ˜Óa d˙B‡ ÔÈË·BÁ - d˙Ù¯O ƒ¿¿»¿≈»»¿ƒ»¿«¿ƒ
Ïk‰ ˙‡ ÔÈ¯·BÎÂ ,Ô‰a ‰Ù¯OpL ‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ÏÎÂ¿»¬≈««¬»»∆ƒ¿¿»»∆¿¿ƒ∆«…
ÔÈa ,¯Ù‡ ‰È‰ÈÂ L˙kiL ¯LÙ‡L ¯BÁL ÏÎÂ .˙B¯·Îaƒ¿»¿»»∆∆¿»∆ƒ»≈¿ƒ¿∆≈∆≈
‰OÚiL „Ú B˙B‡ ÔÈL˙Bk - ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ÔÈa d¯OaÓƒ¿»»≈ƒ»≈ƒ¿ƒ«∆≈»∆

¯‡LpL ÌˆÚ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ¯Ù‡ Ba ÔÈ‡LÂ ;¯Ù‡≈∆¿∆≈≈∆«ƒƒ¿»∆∆∆ƒ¿«
.LzÎ ‰È‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - ‰Ù¯O ‡Ïa ‰ÈÓˆÚÓ≈¬»∆»¿…¿≈»≈»≈»»»ƒ¿»

יא.28) פ"ג, במשנה מקורה זו הלכה כל

.„,‰¯ÊÚa BÁÈp‰Ï d¯Ù‡Ó ÌeÏk ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿≈∆¿»¿«ƒ»¬»»
ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe .‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â :¯Ó‡pL29eÈ‰ ∆∆¡«¿ƒƒ«ƒ««¬∆¿»¬»ƒ»

ÏÈÁa Ôz „Á‡ :d¯Ù‡ Ïk ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ30¯‰a „Á‡Â , ¿ƒ∆»∆¿»∆»ƒ»«≈¿∆»¿«
‰Ê .˙B¯ÓLn‰ ÏÎÏ ˜lÁ˙Ó „Á‡Â ,‰ÁLn‰«ƒ¿»¿∆»ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»∆

˜lÁ˙nL31ÔÈLc˜Ó ÌÈ‰k‰ eÈ‰ - ˙B¯ÓLn‰ ÏÎÏ ∆ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»»«…¬ƒ¿«¿ƒ
ÔÈfÓ Ï‡¯OÈ eÈ‰ - ‰ÁLn‰ ¯‰a ÔzpL ‰ÊÂ .epnÓƒ∆¿∆∆ƒ«¿««ƒ¿»»ƒ¿»≈«ƒ
:¯Ó‡pL ;ÚˆÓe ÔÎeÓ ‰È‰ ÏÈÁa ÔzpL ‰ÊÂ .epnÓƒ∆¿∆∆ƒ««≈»»»À¿»∆∆¡«
„nÏÓ - ˙¯ÓLÓÏ Ï‡¯OÈ Èa ˙„ÚÏ ‰˙È‰Â¿»¿»«¬«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆∆¿«≈
‰¯t Ïk ¯Ù‡Ó ÔÈÚÈˆÓ eÈ‰ ÔÎÂ .epnÓ ÔÈÚÈˆnL∆«¿ƒƒƒ∆¿≈»«¿ƒƒ≈≈∆»»»

˙B¯t ÚL˙Â .ÏÈÁa ÔÈÙ¯BOL ‰¯Ùe32eOÚ ˙Bn„‡ »»∆¿ƒ«≈¿≈«»¬À«¬
.‰iMa ˙Èa‰ ·¯ÁL „Ú BÊ ‰ÂˆÓa eeËˆpMÓƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»«∆»«««ƒ«¿ƒ»
Ú·LÂ ,‡¯ÊÚ ‰OÚ ‰iL ,ea¯ ‰LÓ ‰OÚ ‰BL‡ƒ̄»»»∆«≈¿ƒ»»»∆¿»¿∆«
CÏn‰ ‰OÚÈ ˙È¯ÈOÚ‰Â .˙Èa‰ Ôa¯Á „Ú ‡¯ÊÚÓ≈∆¿»«À¿«««ƒ¿»¬ƒƒ«¬∆«∆∆

.ÔBˆ¯ È‰È Ôk ,ÔÓ‡ .‰ÏbÈ ‰¯‰Ó ,ÁÈLn‰«»ƒ«¿≈»ƒ»∆»≈≈¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

zcrl dzide xn`py ,rpvene oken did liga ozpy dfe ..."
."zxnynl l`xyi ipa

שקוע  להיות יכול יהודי ה': לעבודת מזה וההוראה
ולשכוח  אחר, יהודי על ובהשפעה ציבורית בעסקנות
שגם  ההוראה באה ועל־כך בעצמו, הרוחניים מענייניו
שלא  ולהשמר לזכור צריך אחר, יהודי "מטהרים" כאשר
להגיע  יצטרך שבגללו עצמו בו מת טומאת של עניין יהיה

אדומה. פרה לאפר
(1060 cenr 'c wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

zixiyrde ...ef devna eehvpyn eyrp zenc` zext ryze..."
."dlbi dxdn ,giynd jlnd dyer

שנעשו  הפרות למספר הרמב"ם מציין מדוע להבין וצריך
שיעשה  העשירית לפרה גם ציין ומדוע הדורות, כל במשך

המשיח של מלך והקרבנות העניינים מכל כמובדלת
המשיח. מלך שיעשנה והדגיש יחזקאל, שבנבואת "הנשיא"
גו'" פרה אליך "ויקחו המילים על בזה: הביאור לומר ויש
בטילות, הפרות "שכל חז"ל אמרו דווקא), למשה (שנאמרו
"אמר  פרה", טעם מגלה אני "לך אמרו ועוד קיימת". ושלך
וביארו  העגל", חטא על ותכפר פרה תבוא הקב"ה
מטומאת  לטהרה העגל חטא בין השייכות את המפרשים
ישראל  בני אצל מיתה היתה לא העגל חטא שלולא מת,
פסקה  תורה במתן שהרי המות", ממלאך "חירות היתה כי
על־ידי  וחזרה המיתה) גורם – הדעת עץ (מחטא זוהמתן

העגל. חטא
יסוד  כי רבינו, למשה אדומה פרה של השייכות תובן עפ"ז
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בפועל  הטומאה ביטול רק אינו אדומה פרה של הטהרה
המיתה, ענין היינו מעיקרא, הטומאה סיבת ביטול גם אלא
שהרי  - הנצחיות – רבינו משה של הכח את צריך ולזה
עומד  להלן מה משה.... מת "לא נצחיים משה מעשי
ופרה  פרה כל של הטהרה ולכן כו'". כאן אף ומשמש,

רבינו. משה שעשה שבפרה הטהרה לכח צריכה
הפרה  על בכתבו הרמב"ם שמרמז מה גם יובן ובזה
בכלל  אדומה פרה על־ידי הטהרה ששלימות העשירית,
כפרה  שאין המשיח, מלך בידי שתיעשה בפרה רק תהיה

לעתיד־לבוא. עד העגל לחטא גמורה
(128 cenr b"l wlg y"ewl itÎlr)

(חומת 30)שם.29) חומה מוקף היה המקדש שטח כל
ונקראת  רשת מעשה גדר היתה החומה מן לפנים הבית), הר
ברוחב  המקדש של מזרח בצד מהסורג שלפנים ושטח סורג,

"חיל". נקרא אמות שם.31)עשר כחכמים 32)תוספתא
ו. פ"ג שם במשנה

á"ôùú'ä 'á-øãà 'æ éùéîç íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
רצתה 1) לא ואם כאחת, אדומות פרות ב' שוחטים אם יבאר

לשמה  שלא שנשחטה פרה עמה, אחרת מוציאים אם לצאת
היזו  אם בכלי, דמה מקבל או מבשרה לאכול מנת על או
חיסר  או ההיכל כנגד כיוון שלא או כאחת כהנים (שבעה)
היזה  או ממערכתה חוץ הדם הוציא כו', מהמתנות אחת
חוץ  שרפה שריפתה, ממקום חוץ שחטה ואם בלילה,
פקע  או חסר ואם שרף ואחרֿכך הפשיטה או למערכתה
ידים  בקידוש שלא שרפה ואם בלינה, נפסלת אם ממנה,
לה  מרבה ואם בעצים, שלא שרפה מקדש, והיכן ורגלים,

עצים.

.‡ÔÈËÁBL ÔÈ‡2:¯Ó‡pL ,˙Á‡k ˙Bn„‡ ˙B¯t ÈzL ≈¬ƒ¿≈»¬À¿««∆∆¡«
.d˙‡ ËÁLÂ¿»«…»

קכג.2) חוקת 'ספרי'

.·‰˙ˆ¯ ‡Ï3dnÚ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙‡ˆÏ ‰¯t …»¿»»»»≈≈ƒƒƒ»
‰¯ÁL4,‰n„‡ ‡ÏÂ ;eËÁL ‰¯ÁL :e¯Ó‡È ‡lL , ¿…»∆……¿¿…»»¬¿…¬À»

.eËÁL ÌÈzL :e¯Ó‡È ‡lL∆……¿¿«ƒ»¬

מ"ז.3) פ"ג לצאת,4)פרה, רוצה ואינה מתעקשת כשפרה
גם  הולכת ועמה למוליכה, הנשמעת אחרת פרה לוקחים

המסרבת.

.‚‰¯t5dÓLÏ ‡lL ‰ËÁLpL6ÏawL B‡ ,7B‡ »»∆ƒ¿¬»∆…ƒ¿»∆ƒ≈
‰f‰L8dÓLÏ ‡lLÂ dÓLÏ B‡ ,dÓLÏ ‡lL9B‡ , ∆ƒ»∆…ƒ¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿»

B‡ Ô‰Îa ‡lL ˙ÈOÚpL B‡ ,dÓLÏÂ dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»¿ƒ¿»∆«¬≈∆…¿…≈
ÌÈ„‚a ¯qÁÓa10·‰Ê È„‚·a d‡OÚL B‡ ,11È„‚·a B‡ ƒ¿À«¿»ƒ∆¬»»¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿≈
‰ÏeÒt - ÏÁ12B‡ d¯OaÓ ÏÎ‡Ï ˙Ó ÏÚ dËÁL . …¿»¿»»«¿»∆¡…ƒ¿»»

‰¯Lk - dÓcÓ ˙BzLÏ13ÁÈ¯ da ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ , ƒ¿ƒ»»¿≈»¿ƒ∆…∆¡«»≈«
ÁBÁÈ14. ƒ«

ה"א.5) פ"ד שוחטה 6)שם שהוא אמר שחיטה בשעת
חטאת. או עולה כגון הקרבנות, אחד דמה.7)לשם

ה"ב.8) פ"ג עולה.9)ראה ולשם אדומה פרה לשם כגון
הבגדים.10) ארבעת כל לבש גדול.11)שלא כהן של
שנאמר 12) חטאת, שנקראה מפני פסולה, לשמה שלא

לשמה. שלא פסולה וחטאת היא" "חטאת יט): יט, (במדבר
ב'ספרי' כן גם למדנו חול, ובגדי זהב בגדי בגדים, ומחוסר
למשנה  בפירושו רבינו אולם זה, מפסוק קכד פיסקה שם
הכיפורים. יום מעבודת ב'גזירהֿשוה' למדנו זה שכל כותב

"פסולה".13) שם גורסים ויש מ"ג. כלומר,14)שם
שהרי  רבים, (תמהו מזבח. לגבי קרבים אינם ובשרה שדמה
כזו  מחשבה אין ניחוח" "ריח בהם שנאמר בקרבנות גם
זבחים  במשנה – כמותם שהלכה – חכמים לדעת פוסלת
לפי  גם יפה שכוחו זה נימוק מוסיף שרבינו ונראה א. לה,
פוסלת  כזו שמחשבה שם, במשנה אליעזר רבי דעת

בקרבנות).

.„pL ;‰ÏeÒt - ÈÏÎa dÓc Ïa˜¯ÊÚÏ‡ Á˜ÏÂ :¯Ó‡ ƒ≈»»ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«∆¿»»
˙ÂˆÓ ‡ÏÂ „È ˙ÂˆÓ d˙ÂˆÓ - BÚaˆ‡a dÓcÓ Ô‰k‰«…≈ƒ»»¿∆¿»ƒ¿»»ƒ¿«»¿…ƒ¿«

ÈÏk15. ¿ƒ

קכג.15) פיסקה שם, 'ספרי'

.‰ÈÏÎa ‰f‰16.‰ÏeÒt B˙‡f‰ - Ô‰Ó ˙Á‡ elÙ‡ ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ««≈∆«»»¿»
‰Ú·L ef‰ .‰ÏeÒt - BÏ‡ÓOa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰f‰ƒ»««≈∆ƒ¿…¿»ƒƒ¿»

ÌÈ‰k17„Á‡k Ô˙Èf‰18‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ;‰ÏeÒt Ô˙Èf‰ - …¬ƒ«»»»¿∆»«»»»¿»∆««∆
‰¯Lk -19‰ÏeÒt - ÏÎÈ‰‰ „‚k Ôek ‡ÏÂ ‰f‰ .20; ¿≈»ƒ»¿…ƒ≈¿∆∆«≈»¿»

„‚k ÔeÎiL „Ú - „ÚBÓ Ï‰‡ Èt ÁÎ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆…«¿≈…∆≈«∆¿«≈¿∆∆
e‰‡B¯ ‰È‰ÈÂ ÏÎÈ‰‰21dÙ¯O B‡ dËÁL Ì‡ ÔÎÂ . «≈»¿ƒ¿∆≈¿≈ƒ¿»»¿»»

d˙‡ ËÁLÂ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - ÏÎÈ‰‰ „‚k ‡lL∆…¿∆∆«≈»¿»∆∆¡«¿»«…»
ÂÈÙÏ22. ¿»»

ה"א.16) פ"ד שם אחת.17)תוספתא, הזאה הזה אחד כל
אחת.18) מ"ב.20)שם.19)בבת פ"ד פרה
מזה.21) שהוא בשעה ההיכל את יראה לא 22)הכהן

כנגד  ולשרוף לשחוט שצריך זה ממקרא נלמד כיצד נתבאר
מן  מהיקש אלה דינים למדו - א קיג, זבחים (בגמרא ההיכל

הזאה).

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23ËÁL B‡ Û¯O B‡ ‰f‰L «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ»»«»«
ÂÈ¯BÁ‡ ‰È‰L B‡ ÔBÙˆ „‚k B‡ ÌB¯c‰ „‚k¿∆∆«»¿∆∆»∆»»¬»
„‚k ÂÈÙe ·¯ÚÓe Á¯ÊÓ ÔÈa „ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;Lc˜nÏ«ƒ¿»¬»ƒ»«≈ƒ¿»«¬»»»¿∆∆
˜ec˜„a [ÏÎÈ‰‰] „‚k Ôek ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÎÈ‰‰«≈»««ƒ∆…ƒ≈¿∆∆«≈»¿ƒ¿

‰¯Lk -24. ¿≈»

פסולה.23) ההיכל, כנגד א 24)שלא כח, מנחות כרבא,
משנתנו  גם לדעתו מתפרשת וכן הברייתא, של בפירושה -

ג). (פ"ד,

.Ê¯qÁ25ÌÈzL Ï·Ë .‰ÏeÒt - ˙Bzn‰ ÔÓ ˙Á‡ ƒ≈««ƒ««»¿»»«¿«ƒ
,ÌÈzL ‰f‰Â ˙Á‡ Ï·Ë .‰ÏeÒt B˙‡f‰ - ˙Á‡ ‰f‰Â¿ƒ»«««»»¿»»«««¿ƒ»¿«ƒ
‰f‰Â Ï·Ë ‡l‡ ‰iL ‰‡f‰ ·MÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ≈«»»¿ƒ»∆»»«¿ƒ»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ˙¯Á‡26‰ÏÈ·Ë BÚaˆ‡ Ï·Ë ?„ˆÈk . «∆∆«»»¿»≈«»«∆¿»¿ƒ»
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˙ÈÚÈ·Le ˙ÈML ‰f‰Â ˙ÈML27¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ««ƒ∆»«
‰f‰ .‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ˙ÈÚÈ·L ‰f‰Â BÚaˆ‡ Ï·ËÂ¿»«∆¿»¿ƒ»¿ƒƒ«»»¿»ƒ»
¯ÊÁ elÙ‡ ,˙ÈÈÓLe [˙ÈÚÈ·L] ˙ÈÚÈ·L ‰ÏÈ·hÓƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¬ƒ»«
ÏkL ;‰¯Lk - ˙ÈÈÓL ‰f‰Â ˙ÈÈÓL ‰ÏÈ·Ë Ï·ËÂ¿»«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»∆…
‰Ê ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌeÏk BÈ‡ Ú·M‰ ÏÚ ÛÈÒBnL∆ƒ««∆«≈¿¿∆ƒ¿∆∆
Ì‡ d˙B‡ Û¯BO‰ Ô‰k‰ Ï·‡ ;¯Á‡ Ô‰k ÛÈÒB‰L∆ƒ…≈«≈¬»«…≈«≈»ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡L ¯·„a ˜qÚ˙pL ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ÛÈÒB‰ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿»»∆≈»ƒ

.d˙Ù¯O ˙ÚLaƒ¿«¿≈»»

זו 25) מעכבות שבפרה הזאות "שבע א: כז, מנחות משנה,
הכתוב  מן למדו קכד, פיסקה חוקת, ב'ספרי' זו". את
מעשיה, מכל אחד שינה שאם היא" "חטאת י) יט, (במדבר
(שם): בפרה שכתוב משום רבא, מנמק שם ובגמרא פסולה.
מעכב. – חוקה לשון בו שנאמר מקום וכל עולם", "חוקת

מנמק,26) להמבי"ט ספר' ב'קרית ה"א. פ"ד, פרה תוספתא,
שתי  ולא הזאה לכל אחת טבילה קבעה שהתורה מפני
הפרה  נפסלה כאן האמורים הדינים שבכל ודעתו, טבילות.
שלא  פעולה שעשה מפני והטעם בלבד, ההזאה אותה ולא

כשירה. הזאה מששית 27)לצורך "הזה שם: במשנה,
את  גם הזה ששית מטבילה רבינו, ומפרש שביעית".
טבילה  אמרה והתורה בינתיים, אצבע טבילת בלי השביעית
אפילו  (פוסל מעכב פרה במעשה שינוי כל הזאה. לכל
רבינו: מפרש במשנתנו כד. הערה למעלה ראה בדיעבד).
והזה  שביעית, טבילה וטבל זה אחר שב שהוא ואףֿעלֿפי
כבר  שהוא לפי יספיק לא זה הנה שביעית, הזאה ממנה

פסלה.

.Á‡ÈˆB‰28‰f‰Â dzÎ¯ÚnÓ ıeÁ Ìc‰ ˙‡29- ƒ∆«»ƒ«¬«¿»¿ƒ»
‰ÏeÒt30. ¿»

ה"ו.28) פ"ג שם למערכתה.29)תוספתא, חוץ
לשטח 30) הדם את יחזיר לא ולכתחילה נפסלה. הפרה

למערכתה  הדם את החזיר אם אבל להזות, מנת על מערכתה
וקשה  גירסאות, כמה ישנן זו (בתוספתא כשירה. – והזה

רבינו). גירסת את לקבוע

.Ë‰f‰31ÌBia ˙BÈf‰ LL ‰f‰ elÙ‡ ,‰ÏÈla dÓcÓ ƒ»ƒ»»««¿»¬ƒƒ»≈«»«
‰ÏeÒt - ‰ÏÈla ˙Á‡Â32. ¿««««¿»¿»

ה"א.31) פ"ד שם שהתורה 32)תוספתא, בקרבנות, כמו
שם). (במדבר, 'חטאת' לפרה קראה

.ÈdËÁL33dËÁL elÙ‡ ,d˙Ù¯O ÌB˜nÓ ıeÁ ¿»»ƒ¿¿≈»»¬ƒ¿»»
‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ34.‰ÏeÒt - ƒ¿ƒƒ«»¿»

א.33) קיב, קיג,34)זבחים שם בגמרא ירושלים. חומת
את  הקריב שאם הדעת, על להעלות שאפשר אמרו, - א

כשירה. היא – יותר מקודש למקום הפרה

.‡ÈdÙ¯O35B‡ ,‰ÈÏÚ ‰ËÁLpL ‰Î¯ÚnÓ ıeÁ ¿»»ƒ«¬»»∆ƒ¿¬»»∆»
Û¯OL B‡ ,˙BÎ¯ÚÓ ÈzLa dÙ¯Oe ÌÈLÏ d˜lÁL∆ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿≈«¬»∆»«

‰ÏeÒt - ˙Á‡ ‰Î¯ÚÓa ÌÈzL36˙ÈOÚpL ¯Á‡ Ì‡Â . ¿«ƒ¿«¬»»««¿»¿ƒ««∆«¬≈
dab ÏÚ Û¯BO - ˙¯Á‡ ‡È·Ó ¯Ù‡37.LLBÁ BÈ‡Â ≈∆≈ƒ«∆∆≈««»¿≈≈

ודעת 35) מגיתה". חוץ "שרפה שנינו: שם מ"ב. פ"ד פרה

ובפירושו  (כסףֿמשנה), הך היינו ומערכה שגת רבינו
גת  כעין מסודרים "עצים מפרש: - א קיב, זבחים למשנה
שמדובר  ונראה המשחה". בהר אותה ששוחטים במקום
(שם  יוחנן כרבי ופסק ההיכל, פתח כנגד שלא כששרפה
מפרשים, (ויש במשנתנו. הברטנורא פירש וכן א). קיג,
לשורפה  שצריך מפני פסולה, – ההיכל פתח נגד שאפילו
מלשון  רבינו לשון שינוי יתפרש דעתם על שחיטתה. במקום
לאו  הוא שאמרו, מגיתה" ש"חוץ להשמיענו שבא המשנה

פסולה). – ממערכתה חוץ אפילו אלא כמו 36)דווקא,
אותה  ודרשו: "אותה" שנאמר מפני ה"א, למעלה בשחיטה,

לבדה. ה"ה.37)– פ"ד שם תוספתא, הראשונה. גבי על

.·ÈÂ dËÈLÙ‰dÁz38- dlk Û¯O Ck ¯Á‡Â ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿««»»«À»
‰¯Lk39dL¯tÓ elÙ‡ ,ÌeÏk ‰pnÓ ¯qÁ Ì‡Â ;40- ¿≈»¿ƒƒ≈ƒ∆»¿¬ƒƒƒ¿»
‰ÏeÒt41Ú˜t .42,d¯ÚOÓ elÙ‡ ,d¯OaÓ B‡ d¯BÚÓ ¿»»«≈»ƒ¿»»¬ƒƒ¿»»

¯ÈÊÁÈ - ˙ÈÊk43ıeÁ Ú˜t .‰ÏeÒt - ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«ƒ«¬ƒ¿ƒ…∆¡ƒ¿»»«
Ú˜t .BÓB˜Óa BÙ¯BOÂ ÂÈÏÚ ‰a¯Ó - dzÎ¯ÚÓÏ¿«¬«¿»«¿∆»»¿¿ƒ¿»«
CÈ¯ˆ BÈ‡ - dL¯tÓ B‡ ‰ÈÙÏhÓ ,‰È¯wÓƒ«¿∆»ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈»ƒ

¯ÈÊÁ‰Ï44. ¿«¬ƒ

מ"ג.38) שלימה 39)שם כשהיא לשרפה צריך לכתחילה
לפני  נותחה אם נפסלה לא בדיעבד אבל א) יא, (חולין

שבמעיה.40)שריפתה. המעוכל כתוב 41)האוכל
על  דמה ואת בשרה ואת עורה "את ה): יט, (שם בתורה

ישרוף". ה"ז.42)פרשה פ"ג פרה תוספתא,
חוץ 43) ומבשרה משערה מעורה "פקע שנינו: בתוספתא

זה  הרי ממערכתה חוץ פסול, החזיר לא ואם יחזיר, לגיתה
לפרש  עלינו עלֿכרחנו כאן במקומו". ושורפו עליו מרבה
לשרוף  עצים מערכת מסדרים ובה בקרקע, חפירה היא שגת
החפירה. כל את ממלאה אינה והמערכה הפרה, את עליה
פסול, החזיר לא ואם להחזיר צריך לגת חוץ ונפל פקע ואם
עצים  מרבה המערכה מן רחוק הגת בתוך ונפל פקע אם אבל
וכן  שנפל. במקום ושורפו מקומו עד המערכה את ומרחיב

כאן. רבינו דברי גם להבין שם.44)יש תוספתא,

.‚È‰¯t‰45‰ËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÈÏa ˙ÏÒÙ dÈ‡ «»»≈»ƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿¬»
.‰¯Lk - ¯ÁÓÏ ‰Ù¯OÂ B˙ÎÏ‰k dÓ„ ‰f‰Â ÌBi‰«¿ƒ»»»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»¿»»¿≈»

ה"א.45) פ"ד שם תוספתא,

.„ÈdÙ¯O46ÔB‡47‰¯tk ¯qÁÓ B‡48‰¯Lk -49. ¿»»≈¿À««»»¿≈»

ב.46) יז, בפ"ב 47)זבחים (רבינו קרוביו מיתת ביום אבל
בלבד  הקבורה שלפני אומרים ויש ה"ט). מקדש ביאת מהל'
הקרובים  את רבינו מונה ה"א, אבל מהל' בפ"ב אונן. נקרא

מיתתם. על מביאים 48)שאוננים ויולדת וזבה זב מצורע,
הקרבתם  ולפני שמשם, והעריב שטבלו אחרי קרבנות

כיפורים", "מחוסרי פסולים 49)נקראים שהם ואףֿעלֿפי
לפי  והטעם, חטאת. – לפרה קראה והתורה בקרבנות,
יש  הי"ג) פ"א (למעלה בפרה כשר יום טבול תורה שאמרה
כיפורים, ומחוסר אונן להכשיר קלֿוחומר מזה ללמוד
ד"ה  שם ('תוספות' טבולֿיום מטומאת קלה שטומאתם

שרפה).

.ÂËdÙ¯O50Lec˜a ‡lL51,‰ÏeÒt - ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ¿»»∆…¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ¿»
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‰„B·Ú ÔÈÚk ‰ÈOÚnL ÈtÓ52Lc˜Ó ÔÎÈ‰Â .53ÂÈ„È ƒ¿≈∆«¬∆»¿≈¬»¿≈»¿«≈»»
¯L ÈÏÎa ?ÂÈÏ‚¯Â˙54ÌÈÙa55ıeÁa Lc˜ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈«

‰„È˜Óa elÙ‡ ,ÏÁ ÈÏkÓe56ÏÈ‡B‰ ,¯Lk - Ò¯Á ÏL ƒ¿ƒ…¬ƒƒ¿ƒ»∆∆∆»≈ƒ
Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËnLk ÔÎÂ .ıeÁa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ¿»«¬∆»«¿≈¿∆«¿ƒƒ∆«…≈

e¯‡aL BÓk ,B˙B‡ ÔÈ‡nËnL ¯Á‡ Û¯BO‰57BÈ‡ - «≈««∆¿«¿ƒ¿∆≈«¿≈
Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ58ÈÏe·Ëa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ , »ƒ«¬…¿«≈ƒ¿»«¬∆»ƒ¿≈

ÌBÈ59.

מ"א.50) פ"ד ורגליו 51)פרה ידיו לרחוץ מחויב כהן
"קידוש". נקראת זו ורחיצה בעבודה, מתחיל שהוא לפני

קרבנות.52) ב.53)עבודת ב, שנתקדש 54)זבחים כלי
המקדש. מס'56)בעזרה.55)לצרכי (בסוף קטנה. כוס

כך). לפרש אין שכאן מובן קטן. לוח רבינו: מפרש שבת,
ה"ב.57) פ"ג צריך 58)למעלה וטבל, שנטמא כהן

א.59)לקדש. כ, שם

.ÊËdÙ¯O60ÌÈˆÚa ‡lL61ÌÈˆÚ ÏÎa B‡62elÙ‡ , ¿»»∆…¿≈ƒ¿»≈ƒ¬ƒ
‡··‚a B‡ L˜a63d˙ÂˆÓe .‰¯Lk -64ËÚÓÈ ‡lL ¿«ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»»∆…¿«≈

ÈÏÈ·Á dÏ ‡e‰ ‰a¯Ó Ï·‡ ,dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ÌÈˆÚ dÏ»≈ƒƒ»»»¬»«¿∆»¬ƒ≈
·BÊ‡65˙‡ ˙Ba¯‰Ï È„k ‰Ù¯O ÔÓÊa ÔÂÈ ·BÊ‡Â ≈¿≈»»ƒ¿«¿≈»¿≈¿«¿∆

BÏ LÈÂ .¯Ù‡‰66„Ú d˙Ù¯Oa ÌÈˆÚ ˙Ba¯‰Ï »≈∆¿≈¿«¿≈ƒƒ¿≈»»«
da ÛÈÒB‰ Ì‡ ,¯Ù‡ ‰OÚzMÓ Ï·‡ ;¯Ù‡ ‰OÚzL∆≈»∆≈∆¬»ƒ∆≈»∆≈∆ƒƒ»

„Á‡ ıÚ elÙ‡‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ·¯ÚÓk ‰Ê È¯‰ -67¯Ù‡a ¬ƒ≈∆»¬≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿∆¿≈∆
.‰¯t‰«»»

מ"ג.60) פ"ד הפרה.61)פרה גוף את הצית אלא
(פ"ג 62) למעלה שנמנו מסוגים לא אפילו שהם, עצים בכל

"זבל 63)ה"ב). רבינו: מפרש פ"ג, תחילת שבת בהל'
קצירת  אחר בקרקע שנשאר למה שהתכוון ונראה שדות",

מ"ד.64)התבואה. ה"ו:65)שם פ"ד פרה בתוספתא,
מרבין  כשהיו אף יהודה, רבי אמר עצים. לה מרבה "לעולם
יפה  שאפרו מפני אזוב חבילי אלא מרבין היו לא לה
תנאֿקמא  על חולק אינו יהודה שרבי רבינו ודעת ומרובה".
(כסףֿמשנה). כמותו פסק ולפיכך דבריו, מפרש אלא

אפר.66) שתיעשה עד לו מותר מעצים 67)כלומר, אפר
חולין. לצרכי שנשרפו

.ÊÈ‰¯t‰ ‰OÚÓ Ïk68‡l‡ BÈ‡ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ »«¬≈«»»ƒ¿ƒ»¿«≈∆»
‰p‰k È¯ÎÊ·e ,ÌBia69da ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰Â ,70„Ú , «¿ƒ¿≈¿À»¿«¿»»∆∆»«

¯Ù‡ ‰OÚzMÓ Ï·‡ .¯Ù‡ ‰OÚzL71Òpk Ì‡ , ∆≈»∆≈∆¬»ƒ∆≈»∆≈∆ƒƒ≈
‰Î‡ÏÓ ‰OÚL B‡ ‰M‡ ezÒpkL B‡ ‰ÏÈla d¯Ù‡∆¿»««¿»∆ƒ¿«ƒ»∆»»¿»»

ÚLa ˙¯Á‡‰¯Lk BÊ È¯‰ - B˙ÒÈk ˙72ÔÈpÓe . «∆∆ƒ¿«¿ƒ»¬≈¿≈»ƒ«ƒ
Ì„‡ ÏÎa ¯Ù‡‰ ˙ÙÈÒ‡L73L¯ÁÓ ıeÁ Ï‡¯OiÓ ∆¬ƒ«»≈∆¿»»»ƒƒ¿»≈≈≈≈

ÔË˜Â ‰ËBL74¯Ó‡pL ?75.¯B‰Ë LÈ‡ ÛÒ‡Â : ∆¿»»∆∆¡«¿»«ƒ»
ÏÏkÓ76Ì„‡ :¯Ó‡ el‡Îe .Ô‰k ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L77 ƒ¿»∆≈»¿ƒ»…≈¿ƒ»«»»

˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L ÔÈpÓe .‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,¯B‰Ë»≈ƒ≈ƒ»ƒ«ƒ∆«¿»»∆∆
?da78d˙‡ ËÁLÂ :¯Ó‡pL79‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . »∆∆¡«¿»«…»ƒƒ«¿»

˜qÚ˙ Ì‡L ,„nÏÏ ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡lL ,e„ÓÏ»¿∆…»«»∆»¿«≈∆ƒƒ¿«≈
:¯Ó‡Â .dÏÒt - d˙ËÈÁL ˙ÚLa ¯Á‡ ¯·„a¿»»«≈ƒ¿«¿ƒ»»¿»»¿∆¡«
,„nÏÏ .da ÂÈÈÚ eÈ‰iL - ÂÈÈÚÏ ‰¯t‰ ˙‡ Û¯OÂ¿»«∆«»»¿≈»∆ƒ¿≈»»¿«≈

‰OÚzL „Ú ‰ËÈÁL ˙ÚMÓ da ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L∆«¿»»∆∆»ƒ¿«¿ƒ»«∆≈»∆
˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ d˙Ù¯Oa ˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ .¯Ù‡≈∆¿»»≈ƒ¿≈»»¿»»¿»»«∆∆

.¯Ù‡ ‰OÚzL „Ú ,dÏÒt -¿»»«∆≈»∆≈∆

מ"ד.68) פ"ד כהן,69)שם טעונה שחיטה שגם משמע
שכשירה  בפירוש פסק המוקדשין פסולי מהל' בפ"א אולם

זו. הלכה סוף ראה אז 70)בזר. עשה בה המתעסק אם
פסולה. הפרה – שריפתה לצורך אינה שהיא מלאכה איזו

ה"ו.71) פ"ד שם ומג,72)תוספתא, ב. מב, יומא במסכת
מהמקרא. זה דרשו - אשה.73)א ובין איש בין

מי הת 74) א) מג, (שם חכמים ודרשו "והניח", אמרה ורה
דעת. בהן אין ואלה להניח, דעה בו נימוק 75)שיש

אדם. בכל "כהן",76)להכשיר ולא "איש" שאמר מזה
כשר. כהן) (לא זר שגם ברור מלאכה 77)יוצא עשה שאם

נפסלה. – פרה במעשה עוסק שהיה בשעה אחרת
ופירושה 78) האשה, את מוציאה אינה איש המילה כלומר,

"טהור" הזר, את להכשיר "איש" אמרו: שם בגמרא אדם. –
ט) יט, (במדבר בתורה כתוב פירוש: האשה. את להכשיר
מלמדת  "איש" המילה הפרה", אפר את טהור איש "ואסף
מיותרת, שהיא "טהור" והמילה כהן, צריך אינו שאיסוף
למעשה  פסול וטמא היא" "חטאת יט) (שם, בה נאמר שהרי
אבל  תורה, הקפידה בלבד טהרה שעל ללמד באה חטאת,

המין. על רב,79)לא לדעת זו דרשה נאמרה - א מב, שם
ממקרא  למדו שמואל לדעת אבל כהן, צריכה פרה ששחיטת
מהכתוב  נלמד מלאכה ופסול בזר, כשירה ששחיטתה זה
רבינו  שהרי הדבר, ותמוה לעיניו. הפרה את ושרף ה) (שם,
פרה  ששחיטת ה"ב, המוקדשין פסולי מהל' בפ"א פסק
(ונראה  מלאכה? פסול זה ממקרא למד וכיצד בזר, כשרה
מהפסוק  הדרשות שתי לדרוש שאפשר רבינו, בדעת לומר
הפסוק  קטע את רק כאן והביא רבינו דקדק ולפיכך הזה,
"לפניו" ומן מלאכה, פסול לומדים שממנו אותה", "ושחט
לרבינו  לו נראית כשמואל. רואה, ואלעזר שוחט שזר למדנו,
(פסול  הדעת להיסח מיוחד לימוד שצריכים רב, סברת
פסק  להלכה אבל בשריפה, גם וכן בשחיטה מלאכה)
עי' סתירה. כל בכך ואין כשירה, בזר ששחיטה כשמואל

שם). בגמרא

.ÁÈËÁL80dnÚ ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ‰ËÁLÂ ‰¯t‰ ˙‡81 »«∆«»»¿ƒ¿¬»¿≈»«∆∆ƒ»
Ôek˙ ‡Ï È¯‰L ,‰¯Lk - dnÚ ˙ÚÏ„ ‰ÎzÁ B‡82 ∆¿¿»¿««ƒ»¿≈»∆¬≈…ƒ¿«≈

dnÚ ‰ËÁLpL ‰Ó‰a‰L Èt ÏÚ Û‡ ;‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»««ƒ∆«¿≈»∆ƒ¿¬»ƒ»
‰ÏÈÎ‡Ï ‰¯Lk83.‰ek ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈlÁ‰ ˙ËÈÁL ÔÈ‡L , ¿≈»«¬ƒ»∆≈¿ƒ««Àƒ¿ƒ»«»»

˙ÚÏc‰ CzÁÏ Ôek˙ Ì‡ Ï·‡84˙ÚLa ‰ÎzÁÂ ¬»ƒƒ¿«≈«¿…«¿««¿∆¿¿»ƒ¿«
.‰Î‡ÏÓ dnÚ ‰OÚ È¯‰L ,‰ÏeÒt - ‰ËÈÁL¿ƒ»¿»∆¬≈»»ƒ»¿»»

א.80) לב, בסכין 81)חולין ששחט כגון בכוונה, שלא
מן 82)ארוכה. דעתו שמסיח מפני פוסלת מלאכה עשיית

הדעת. היסח בה אין כוונה בלי שמלאכה ומובן הפרה,
שני 83) תלויים שם, רבא בדברי שלפנינו הגירסה לפי

כוונה  צריכה אינה חולין בהמת שחיטת אם בזה, זה הדינים
ואת  אותה ולא אותה" "ושחט מהדרשה פסולה, הפרה –
הפרה  – פסולה החולין בהמת שחיטת ואם חבירתה,
שמכשיר  כאן רבינו על משנה' ה'כסף ומתפלא כשירה,
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`dnecרד dxt zekld - dxdh xtq - 'aÎxc` 'g iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ולא  תרי"), לבי שטרא "מזכי אומר: תלמודי (פתגם שתיהן
רבא. בדברי הגירסא את לשנות אלא אחרת דרך מצא

אחרת.84)עיי"ש. בהמה לשחוט נתכוון אם וכלֿשכן

á"ôùú'ä 'á-øãà 'ç éùéù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מטמאים 1) סוף ועד מתחלה בפרה העוסקים שכל יבאר

והפרה  בגדים, מטמא ממטמאיו שיפרוש אחר אם בגדים,
כל  אפרה, שהכניסו אחר בה המתעסק מטמאה, אם עצמה
הוא  מקום ובאיזה אפר, שייעשו עד מטמאים הנשרפים
ושעירים  פרים הנושאים בגדים מטמאים מאימתי שורף,

הנשרפים.

.‡ÔÈ‡nËÓ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰¯ta ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk»»¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»¿«¿«¿ƒ
ıÚ CÈÏLÓe ËÁBMa ¯Ó‡pL .Ô˙iOÚ ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a¿»ƒ»¿«¬ƒ»»∆∆¡««≈«¿ƒ≈
:Û¯BOa ¯Ó‡Â ;B¯Oa ıÁ¯Â ÂÈ„‚a ÒaÎÂ :Ê¯‡∆∆¿ƒ∆¿»»¿»«¿»¿∆¡««≈
˙‡ ÛÒ‡‰ ÒaÎÂ :¯Ó‡Â ;ÂÈ„‚a ÒaÎÈ d˙‡ Û¯O‰Â¿«≈…»¿«≈¿»»¿∆¡«¿ƒ∆»…≈∆
„ÚÂ ‰lÁzÓ da ÔÈ˜ÒBÚ‰ ÏkL ,„nÏÓ .‰¯t‰ ¯Ù‡≈∆«»»¿«≈∆»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«
LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÔÈeÚËe ÌÈ„‚a ÌÈ‡nËÓ ÛBÒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆
‡nËÓ d˙iOÚ ˙ÚLa d¯nLÓ‰ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈcƒ»¬»«¿«¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿«≈

¯·È‡ da ÊÈÊÈ ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈ„‚a2. ¿»ƒƒƒ¿≈∆¿≈»∆»»ƒ»≈»

ãycew zegiyn zecewpã

onf lk micba oi`nhn seq cre dligzn dxta oiwqerd lk"
."dxez oic yny axrde dliah oiperhe ....oziiyr

את  שמונין העולם אומות בדברי חז"ל בדברי להבין וצריך
את  תטהר אדומה שפרה יתכן איך זו: מצוה על ישראל
הסיפור  על־פי בזה והביאור הטהורים. את ותטמא הטמאין
לתת  שכדי שמסקנתו האמצעי אדמו"ר אצל שהיה הידוע
למצוא  צריך לו, הראויים התשובה וסדר התיקון את לאדם
של  מצבו גם ועוד, דדקות. בדקות דומה עניין בעצמו
הריי"ץ  אדמו"ר פתגם כידוע לו, נוגע שיהיה צריך הזולת
קרהו", אשר כל את מרדכי לו "ויגד מהמגילה הפסוק על

עצמו. לו קרה חברו של העניין כאילו להרגיש שצריך
לו  שתהיה המטהר צריך אדומה, פרה בטהרת גם כך
לטהר  שיוכל כדי הטהרה, היפך של למצב מסוימת שייכות

חברו. את
(g oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

בפרה.2) כעסוק יהיה ודינו שריפתה לצורך

.·ÌB˜Ó Ïk3'ÂÈ„‚a ÒaÎÈ' ˙B‡ÓËa ‰¯Bza ¯Ó‡pL »»∆∆¡««»¿À¿¿«≈¿»»
Ì‰ „·Ïa ÂÈÏÚL ÌÈ„‚a‰L e„nÏÏ ‡a ‡Ï -…»¿«¿≈∆«¿»ƒ∆»»ƒ¿«≈
Ba ÚbiL ÈÏk B‡ „‚a ÏkL ,„nÏÏ ‡l‡ ;ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ∆»¿«≈∆»∆∆¿ƒ∆ƒ«
Ô‰ È¯‰ - ÂÈ‡nËÓa B¯eaÁ ˙ÚLa ‰f‰ ‡Óh‰«»≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿«¿»¬≈≈
‡nËÓ BÈ‡ ÂÈ‡nËnÓ L¯ÙiL ¯Á‡ Ï·‡ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¬»««∆ƒ¿ƒ¿«¿»≈¿«≈
ÂÈÏÚL „‚a „Á‡ - ‰Ï·p‰ ˙‡ ‡OBp‰ ?„ˆÈk .ÌÈ„‚a¿»ƒ≈««≈∆«¿≈»∆»∆∆∆»»
Ô‰ È¯‰ d‡OB ‡e‰L ÔÓÊ Ïk Ba ÚbiL ÈÏk B‡¿ƒ∆ƒ«»¿«∆¿»¬≈≈
È¯‰ ‡OBp‰ ‰Ê ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ«¬≈≈ƒ¿À¿»¿≈∆«≈¬≈

- ‰Ï·p‰ ˙‡ CÈÏL‰Â ÂÈ‡nËnÓ L¯t .ÔBL‡¯ ‡e‰ƒ≈≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ∆«¿≈»
‡Â ,‰È‰L ˙BÓk ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰„‚a B‡ ÈÏÎa ÚbÈ Ì ¬≈ƒ¿∆»»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ∆∆

,ÌÈÏk ‡nËÓ ‰‡ÓË „ÏÂ ÔÈ‡L ,B˙B‡ ‡nËÓ BÈ‡ -≈¿«≈∆≈¿«À¿»¿«≈≈ƒ
.‰Ï·a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆¿≈…«≈ƒ¿≈»
˙ÚLa ÈÏÎa B‡ „‚·a Ú‚ Ì‡ ,‰¯ta ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»»¿ƒ«»»ƒ»«¿∆∆ƒ¿ƒƒ¿«
¯Á‡ Ï·‡ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ‰Ù¯O ˙ÚLa B‡ ‰ËÈÁL¿ƒ»ƒ¿«¿≈»¬≈≈¿≈ƒ¬»««
Ì‡ ,Ï·Ë ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈOÚnÓ L¯ÙiL∆ƒ¿ƒ«¬∆»««ƒ∆¬«ƒ…»«ƒ
‰‡Óh‰ „ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,B‡nËÓ BÈ‡ - ÈÏÎa Ú‚4. »«ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ¿≈∆¿««À¿»
ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ dÓˆÚ ‰¯t‰Â5 ¿«»»«¿»≈»¿«¿»…»»¿…≈ƒ
‡Óh‰ ‡e‰ „·Ïa da ˜qÚ˙n‰ ‡l‡ ,Ba eÚ‚pL∆»¿∆»«ƒ¿«≈»ƒ¿««»≈
.da ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a ‡nËÓe ‰ÏÈ·Ë ÔeÚËÂ¿»¿ƒ»¿«≈¿»ƒ»¿«∆≈»

שאר 3) לעשות "מנין ו: פרשתא ו פרק שמיני כהנים תורת
וטמא". לומר תלמוד כבגדים? לטומאה.4)כלים ראשון

הטומאה. ולד נעשים הטומאה באב הנוגעים וכלים אדם
המדובר 5) שכאן אלא אוכלים, מטמאה שאינה הדין והוא

ז. בהלכה דבריו על וסמך בלבד וכלים אדם בטומאת

.‚;d˙ÂˆÓk ˙Ù¯OpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿»»
Ïeqt Ú¯‡ .¯B‰Ë da ˜qÚ˙n‰ - ‰ÏÒÙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿¿»«ƒ¿«≈»»≈«ƒ

d˙ËÈÁLa6Ïeqt Ú¯‡ .ÌÈ„‚a ‰‡nËÓ dÈ‡ - ƒ¿ƒ»»≈»¿«¿»¿»ƒ≈«ƒ
‡nËÓ dÏeqt ÈÙÏ da ˜ÒBÚ‰ Ïk - d˙Èf‰a¿«»»»»»≈»ƒ¿≈ƒ»¿«≈

ÌÈ„‚a7.ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ dÏeqt ¯Á‡Ï , ¿»ƒ¿««ƒ»≈¿«≈¿»ƒ

פרה.6) אפר לשם כשירה פעולה כל בה נעשה לא הרי
ולא 7) כמצוותה נעשתה לא זו פרה הרי אומרים אנו ואין

מכיוון  דבר, של וטעמו פיסולה. לפני אפילו בגדים תטמא
בלי  לטהרתם חוזרים אינם נטמאו, הכלים או שהאדם

שמש. והערב טבילה

.„Ôk ¯Á‡ da ˜qÚ˙n‰ - d¯Ù‡ ˙‡ ÒÎÏ ÌÈÏL‰ƒ¿ƒƒ¿…∆∆¿»«ƒ¿«≈»««≈
¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ ÔÎÂ B˙Úˆ‰a B‡ ¯Ù‡‰ ˜elÁa8‡ÏÂ . ¿ƒ»≈∆¿«¿»»¿≈«≈«»¿…

˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‰¯t‰9ÌÈ¯t‰ ÔÓ «»»ƒ¿«∆»»««»«ƒ¿»ƒ«»ƒ
˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ ÌÙ¯BO‰ - ÌÈ¯ÈÚO‰ ÔÓeƒ«¿ƒƒ«¿»¿«≈¿»ƒƒ¿«
¯Ùa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .¯Ù‡ eOÚiL „Ú B˙Ù¯O¿≈»«∆≈»≈∆∆¬≈≈¿«
ÈtÓ .ÒaÎÈ Ì˙‡ Û¯O‰Â :ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ¯ÈÚOÂ¿»ƒ∆«ƒƒ¿«≈…»¿«≈ƒƒ

·‡ ÔÈa ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰10e‰iL ÌÈÙ¯Op‰ ÏÎÏ «¿»»¿∆∆ƒ¿«»¿»«ƒ¿»ƒ∆¿
ÌÈ¯·c ‰na .¯Ù‡ eOÚiL „Ú ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ¿»ƒ«∆≈»≈∆«∆¿»ƒ
Ô˙ÂˆÓk eÙ¯OÂ Ïeqt Ô‰Ï Ú¯‡ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…≈«»∆ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿»»

ÔLc‰ ˙È·a11ÔÈÙ¯O - ‰¯ÊÚa eÏÒÙ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈«∆∆¬»ƒƒ¿¿»¬»»ƒ¿»ƒ
ÌL12ÔÎÂ .¯B‰Ë ÔÙ¯BOÂ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙk »ƒ¿≈«À¿»ƒ¿¿»»¿≈

Ô‰a ˜qÚ˙n‰13¯Ù‡ eOÚiMÓ14BÈ‡.ÌÈ„‚a ‡nËÓ «ƒ¿«≈»∆ƒ∆≈»≈∆≈¿«≈¿»ƒ
Ct‰Ó‰ ÔB‚k ,‰Ù¯Oa ÚiÒÓ‰ ‰Ê ?Û¯BO e‰Ê È‡Â¿≈∆≈∆«¿«≈«ƒ¿≈»¿«¿«≈
‰˙BÁ‰Â L‡a Ct‰Ó‰Â ÌÈˆÚ CÈÏLn‰Â ¯Oaa«»»¿««¿ƒ≈ƒ¿«¿«≈»≈¿«∆
˙Èvn‰ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L‡‰ ¯Ú·zL È„k ÌÈÏÁ‚∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«»≈¿«≈»∆¬»««ƒ

¯e‡‰15ÈtÓ e„ÓÏ Ck .¯B‰Ë - ‰Î¯Ún‰ ˙‡ ¯cÒÓ‰Â »¿«¿«≈∆««¬»»»»»¿ƒƒ
ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe ÌÈ¯t ‡OBp‰L ,‰ÚeÓM‰«¿»∆«≈»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈ„‚a ‡nËÓe ‡ÓË - ÔÙ¯OÏ ÔLc‰ ˙È·Ï Ô‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»¿≈«∆∆¿»¿»»≈¿«≈¿»ƒ
ÔeÚËÂ ,Ô˙ÎÏB‰a ˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ‰¯Bz ÔÈcƒ»»¿«∆≈¿»»»¿»
¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰ BÓk ;LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿«¿«≈«∆«»ƒ
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Ba ÚbiL ÈÏk ÏÎÂ „‚a Ïk ‡nËÓ ‡e‰L ,ÏÊ‡ÊÚÏ«¬»≈∆¿«≈»∆∆¿»¿ƒ∆ƒ«
:¯Ó‡pL ,BÁelLa ˜qÚ˙nL ÔÓÊ Ïk ÂÈÏÚL ÌÈÏka«≈ƒ∆»»»¿«∆ƒ¿«≈¿ƒ∆∆¡«

.ÂÈ„‚a ÒaÎÈ ÏÊ‡ÊÚÏ ¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰Â¿«¿«≈«∆«»ƒ«¬»≈¿«≈¿»»

הפרה.8) בעיסוק האחרון המעשה הוא האפר איסוף
צבור 9) של דבר העלם פר הכיפורים, יום של ושעיר פר

עבודה  עוון על ציבור של חטאת ושעירי משיח כהן ופר
ומשמעותה,10)זרה. בהן נדרשת שהתורה המידות אחת

הדומים. העניינים בכל גם מחייב כאן שנאמר הדבר
ירושלים.11) לחומת זריקת 12)שמחוץ לאחר נפסלו אם

הבית. בהר אותם שורפים זריקה לפני נפסלו ואם דמם,
הנשרפים.13) ושעירים מצוותם,14)בפרים ונגמרה

פרה. כאפר איסוף טעון אינו אפרם בעצים.15)שהרי

.‰ÌÈ¯ÈÚOe ÌÈ¯t ÔÈ‡OBp‰ ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
Ìe‡O .‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ Ô‰a e‡ˆiMÓ ?ÌÈÙ¯Op‰«ƒ¿»ƒƒ∆»¿»∆¿«»¬»»¿»
‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ÌÈ‡OBp‰ ˙ˆ˜Ó e‡ˆÈÂ ˙BËBÓa¿¿»¿ƒ¿»«¿ƒ¿«»¬»»
,ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ e‡ˆiL el‡ - e‡ˆÈ ‡Ï ÌÈB¯Á‡‰Â¿»«¬ƒ…»¿≈∆»¿¿«¿ƒ¿»ƒ
.e‡ˆiL „Ú ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ e‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL el‡Â¿≈∆¬«ƒ…»¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ«∆≈¿

e¯ÊÁÂ e‡ˆÈ16‰ - ‰¯ÊÚÏ‰¯ÊÚa ÔÈ‡OBp17¯B‰Ë18„Ú »¿¿»¿»¬»»«¿ƒ»¬»»»«
‰¯ÊÚÏ ıeÁ „ÓBÚ ‰È‰ .Ô‰a ‡ˆiL19Ì˙B‡ CLBÓe ∆≈≈»∆»»≈»¬»»≈»

e¯ÊÁL ¯Á‡Ó ÌMÓ20È¯‰Â ıeÁÏ e‡ˆÈ ¯·Îe ÏÈ‡B‰ , ƒ»≈««∆»¿ƒ¿»»¿««¬≈
.‡ÓË ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰ - ıeÁa ÌÎLBn‰ ‰Ê∆«¿»«¬≈¿≈»≈

לנושאם.17)הפרים.16) והתחילו אחרים אנשים באו
מטמאים 18) הם ולפיכך יצאו כבר הפרים אומרים אנו ואין

(במדבר  שנאמר לפי דבר, של וטעמו בהם. המטפל כל את
משמע  המחנה", אל יבוא ואחר במים בשרו "ורחץ ז), יט,
בעזרה. עודם הלא ואלה למחנה, מחוץ נמצא שהוא

הפרים.19) את שנית להוציא שבאו האחרים האנשים
הפרים.20)

.Â¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰ ÌÈ„‚a ‡nËÓ È˙ÓÈ‡Óe21? ≈≈»«¿«≈¿»ƒ«¿«≈«∆«»ƒ
B˙iÁc ˙ÚL „Ú ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiMÓƒ∆»»¿«¿»«ƒ«¿«¿ƒ»

ÏÊ‡ÊÚÏ22Ú‚ Ì‡ ,e‰ÁcL ¯Á‡ Ï·‡ .23ÌÈÏÎa «¬»≈¬»««∆»»ƒ»«¿≈ƒ
ÌÈ¯B‰Ë - ÌÈ„‚··e24. ƒ¿»ƒ¿ƒ

ורחץ 21) כו): טז, (ויקרא בו ונאמר הכיפורים, ביום לעזאזל
המחנה. אל יבא ואחר במים את 22)בשרו דוחה שהוא

זקוף). סלעי הר = (צוק הצוק מן הדוחה.23)השעיר
השעיר. מן שפירש בשעה דחייתו לפני נגע אם הדין והוא

הטומאה.24) כוולד ומשקין אוכלין מטמא אבל

.ÊelÙ‡ ,ÔÓˆÚ ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚO·e ÌÈ¯Ùa Ú‚Bp‰«≈«¿»ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ«¿»¬ƒ
ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,e‡ˆiL ¯Á‡««∆»¿≈»»≈≈ƒ≈√»ƒ≈

ÔÈ˜LÓ25¯ÈÚOa eÚ‚ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë Ïk‰ - «¿ƒ«…»¿≈ƒ»¿¿»ƒ
- B˙ÎÏB‰ ÔÓÊa BÓˆÚ ÁlzLn‰el‡ ÔÈ‡L .ÔÈ¯B‰Ë «ƒ¿«≈««¿ƒ¿«»»¿ƒ∆≈≈

Û¯O‰Â :¯Ó‡pL ,„·Ïa Ô‰a ˜qÚ˙nÏ ‡l‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ∆»«ƒ¿«≈»∆ƒ¿«∆∆¡«¿«≈
.¯B‰Ë - Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;ÂÈ„‚a ÒaÎÈ d˙‡…»¿«≈¿»»¬»«≈«»

(וכן 25) שבידינו הספרים גירסת לפי א. קה, זבחים דימי כרב
ורבינו  אחר" ממקום טומאה הכשר "צריכים שם): רש"י גורס
הנשרפים  פרים חכמים שלדעת כפשוטם, הדברים מפרש

נגעו  אם אלא אוכלין, טומאת מטמאים אינם אדומה ופרה
מטמאים. אינם נטמאו שלא זמן כל אבל וכדומה, בשרץ

á"ôùú'ä 'á-øãà 'è ÷"ù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מקום 1) זה מאי פרה אפר עליהם שנותנים המים יבאר

או  המים למלאות הכשרים דבר, זה ובאי אותם, ממלאים
הכשרים  כלים בלילה, כשרים וקידוש מילוי ואם לקדש,
טומאה, המקבל בדבר למלאות והמסייע ולקדש, למלאות
המים  בכלי, ממנו ומילא וחזר הגת לתוך המעיין המפנה

התערובת. ומי למלאות הכשרים

.‡Ô˙B‡ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯t‰ ¯Ù‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ÌÈn‰««ƒ∆¿ƒ»»≈∆«»»≈¿«¿ƒ»
ÔÈÎLBn‰ ˙B¯‰p‰ ÔÓ B‡ ˙BÈÚn‰ ÔÓe ,ÈÏÎa ‡l‡2; ∆»ƒ¿ƒƒ««¿»ƒ«¿»«¿ƒ

ÈÏk Ï‡ ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙Â :¯Ó‡pL3¯Ù‡ ˙È˙e . ∆∆¡«¿»«»»«ƒ«ƒ∆∆ƒ¿ƒ«≈∆
ÌÈn‰ ÏÚ ‰¯t‰4ÌÈn‰Â ,Lec˜ ‡¯˜p‰ ‡e‰ e‡lÓ˙pL «»»«««ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»ƒ¿««ƒ

ÌÈÓe ˙‡hÁ ÈÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ¯Ù‡‰ Ô‰ÈÏÚ ÔzpL el‡‰»≈∆ƒ«¬≈∆»≈∆≈«ƒ¿»ƒ≈«»«ƒ
‰c ÈÓ ·e˙k‰ Ô‡¯wL Ì‰Â ,ÔÈLc˜Ó5. ¿À»ƒ¿≈∆¿»»«»≈ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

`l` eze` oi`lnn oi` dxtd xt` eilr oipzepy mind"
."ilk l` miig min eilr ozpe xn`py ,ilka

מפני  לא הוא בכלי" אלא אותן ממלאין ש"אין זה
אלא  קיבול, בית לו שיש דבר ללא מים לקחת שאי־אפשר
וההוראה  דווקא. קיבול בית בו שיש בכלי למלאות שצריך
בכלים  שיבוא צריך והמשכה גילוי של עניין שכל מזה,
המשכה  של החשיבות מקומות בכמה כמבואר דווקא,

הטבע. בגדרי
להלן  הרמב"ם וכפירוש "חיים", להיות המים צריכים בנוסף
פעם  אפילו חרבין המים ואם פסולין", המכזבין "מים

פסולין". - שנים בשבע
תמידיות  רצף צריכה היהודי שעבודת היא ההוראה ובזה
של  באופן זה שאין הדבר מורה - כן לא שאם וקביעות,
בעילוי  בעבודתו שתהיה צריך מכך, ויתירה לאמיתו. אמת
בערך  שלא עילוי שהיא האמיתית להליכה עד עילוי אחר
דרגתו  את לגמרי שמבטל כך כדי עד הקודמת, לדרגתו
תעניתא  מאה ש"ישב זירא ברבי שמצינו כפי הקודמת,
של  לעילוי לבוא כדי מיניה" בבלאה גמרא דלישתכח
זו  ששכחה וכמבואר באין־ערוך. שהוא ירושלמי תלמוד
של  הלימוד דרך של אלא ח"ו עצמו הלימוד של אינה

בבלי. תלמוד
(h oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

פסולים.2) שניקוו בורות מי מלמדנו 3)אבל זה מקרא
בורות  מי ב. בכלים; אלא ממלאים שאין א. הדינים: שני
מושכים. נהרות או מעיינות מי פירושו חיים" "מים פסולים.

ואחרֿכך 4) האפר את "נתן שנינו: ה"ב, פ"ו פרה בתוספתא
הטעם, מפורש ב טז, סוטה ובגמרא פסול". המים, את נתן
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שהמים  משמע כלי", אל חיים "מים תורה שכתבה מפני
ביניהם. אפר הפסק בלי לכלי, ישר להגיע צריכים

ט.5) יט, במדבר

.·ÌÈ¯Lk Ïk‰6‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ ,ÌÈn‰ ˙‡lÓÏ «…¿≈ƒ¿«…««ƒ≈≈≈∆
ÔË˜Â7Lc˜Ï ÔÈ¯Lk Ïk‰Â ;8‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ , ¿»»¿«…¿≈ƒ¿«≈≈≈≈∆
ÔË˜Â9ÔÈ‡Â ,ÈÏÎa ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡Â . ¿»»¿≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿≈

ÈÏkÓ ‡l‡ ÔÈfÓ10‰ÏÈla ÔÈ¯Lk Lecw‰Â Èeln‰Â .11, «ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈ƒ««¿»
ÔÈÏ·BË ÔÈ‡Â ÔÈfÓ ÔÈ‡ Ï·‡12ÌBia ‡l‡13ÌBi‰ ÏÎÂ . ¬»≈«ƒ¿≈¿ƒ∆»«¿»«

‰ÏÈ·ËÏÂ ‰‡f‰Ï ¯Lk14. »≈¿«»»¿ƒ¿ƒ»

פ"ד 6) (ראה האפר לאיסוף מילוי מדמה רבינו אשה. אפילו
שם.7)הי"ז). ובהערות ה"ז, פ"ב האפר 8)ראה לתת

המים. כתנאֿקמא.9)על מ"ד, פ"ה, פ"א 10)פרה ידים
ה"ו.11)מ"ב. פ"ד פרה במי 12)תוספתא האזוב את

הטמא. על להזות כדי מי"א.13)חטאת, פי"ב פרה
על  הטהור "והזה יט): (שם, תורה שכתבה מפני והטעם,
בהיקש  למדנו אזוב וטבילת וכו'". השלישי ביום הטמא
בפירושו  (רבינו והזה . . . וטבל שנאמר: משום מהזאה,

שם). במשנה 14)למשנה הדין מקור רושם הכסףֿמשנה
שהרי  "הזאה", במשנה שנאמר למה התכוון לא ב. כ, מגילה
זה  שאמרו: למה אלא קרבנות, דם להזאת הכוונה שם

היום. כל כשר ביום, שמצוותו כל הכלל,

.‚ÔÈLc˜Óe ÔÈfÓe ÔÈ‡ÏÓÓ ÌÈÏk‰ ÏÎa15elÙ‡ , ¿»«≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬ƒ
ÎaÌÈÏÏ‚ ÈÏ16‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe17.‰ÈÙÒ·e ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈÏk‰ Ïk „Á‡Â Ò¯Á ÈÏk „Á‡Â¿∆»¿≈∆∆¿∆»»«≈ƒ¬»≈¿«¿ƒ
ÌÈÏk‰ ˙BÙ„a ÔÈfÓ ‡ÏÂ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â18‡ÏÂ , ¿≈¿«¿ƒ¿…«ƒ¿»¿«≈ƒ¿…

ıÁn‰ ÈÏeLa19˙È·Á‰ ˙Ùe‚Óa ‡ÏÂ ,20‡ÏÂ , ¿≈«««¿…ƒ¿«∆»ƒ¿…
ÂÈÙÁa21˙Ï‚¯z‰ ˙ˆÈ·a ‡ÏÂ ,22˙˜La ‡ÏÂ , ¿»¿»¿…¿≈«««¿¿…∆¿…¿…∆
ÚÏÒaL23ÌÈ¯ˆBi‰ ˙ˆÈa Ï·‡ .24‡È‰L ÈtÓ ,‰¯Lk ∆¿∆«¬»≈««¿ƒ¿≈»ƒ¿≈∆ƒ

.‰Ó„‡ ÈÏk¿ƒ¬»»

ורבינו 15) מקדשים". הכלים "בכל שנינו: מ"ה, פ"ה בפרה
לקידוש. והזאה מילוי מיובש.16)מדמה בקר רפש

ככלי.17) דינם אין טומאה שלגבי כלי 18)ואףֿעלֿפי
שבור. בדופן קיבול בית ונשאר חרס 19)שנשבר כלי

קיבול  בית לו יש מבחוץ ובשוליו הגת, מן יין בו לשאוב
בפנים). הכלי בשולי גומא מפרשים, בה 20)(ויש יש אם

אלא  משקין לקבלת משמש אינו זה שחור מפני קיבול, בית
החבית. מן המגופה את ולהוציא אצבע בו לתחוב

היד.21) במשנה.22)בכף שם בית 23)כחכמים שחצב
(רבינו  מעיינות מי בו ונופלים לקרקע, המחובר בסלע קיבול
בין  הבדל אין אולם חפירה". בו יהיה "אם שם: כותב

אדם). בידי חצובה ובין טבעית חרס 24)חפירה כלי יוצרי
קיבול, בית לה ויש מטיט, ביצה תבנית בתחילה גובלים
ביצת  להם. הרצויה התבנית לה נותנים מכאן ולאחר
לקדש  מותר ואףֿעלֿפיֿכן גלמי, חומר איפוא היא היוצרים

ו). משנה (שם כלי כבר שהיא מפני בה

.„ıÚ ÈÏk ÈÏeL25ÔÈ‡ - ÌˆÚ ÈÏÎe ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ≈¿≈≈¿≈¿ƒ¿≈∆∆≈
ÌÈÏk ÌOÚÈÂ Ìw˙ÈÂ Ô˙B‡ ÛeLiL „Ú Ô‰a ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ»∆«∆»»ƒ«¿≈¿«¬≈≈ƒ

ÔÓˆÚ ÈÙa26dÈ˜˙‰L ‰Ùe‚Ó ÔÎÂ .27- ÈÏk ˙BÈ‰Ï ƒ¿≈«¿»¿≈¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ

˙ÈÓÚp‰ ˙ˆÈ·e .da ÔÈLc˜Ó28da Lc˜Ï ‰¯Lk29, ¿«¿ƒ»≈«««¬ƒ¿≈»¿«≈»
˙Bf‰Ïe da ˙‡lÓÏ ‰¯LkL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆¿≈»¿«…»¿«

‰pnÓ30. ƒ∆»

קיבול 25) בית להם שיש כלים שולי ה"ו. פ"ה שם תוספתא
אין 26)מבחוץ. - למעלה ושוליו הכלי את הפך אם אבל

בהם. הר"ש 27)מקדשים גירסת לפי שם, תוספתא
קשה 28)והגר"א. וקליפתה גדולה שהיא היענה, בת של

כלים. ממנה ומתקנים שם.29)כאבן, תוספתא
קידוש:30) גבי בתורה נאמר כלי, שצריכים הדין עיקר

למדנו  והזאה ומילוי כלי". אל חיים מים עליו "ונתן
גם  כשר שהוא ברור לקידוש, הכשר ולפיכך מקידוש,

והזאה. למילוי

.‰ÈÏk31ÚÏÒa B‡ ı¯‡a B¯aÁL32B¯aÁ elÙ‡ , ¿ƒ∆ƒ¿»»∆¿∆«¬ƒƒ¿
Ba ÔÈLc˜Ó - „ÈÒa33‰¯ËÚ ‰OÚ .epnÓ ÔÈfÓe34ÏL ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ∆»»¬»»∆

ÈÏkÏ ·È·Ò ËÈË35eÎÏ‰L „Ú ÔÈÙˆ ÈÏkaL ÌÈn‰Â ,36 ƒ»ƒ«¿ƒ¿««ƒ∆«¿ƒ»ƒ«∆»¿
ÈÏk‰ ÌÚ ‰¯ËÚ‰ ˙Ïh Ì‡ :‰¯ËÚÏ37ÌÈn‰ È¯‰ - »¬»»ƒƒ∆∆»¬»»ƒ«¿ƒ¬≈««ƒ

‰Ó„‡ ÈÏÎa Ô‰ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk dÎB˙aL38Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¿»¿≈ƒ∆¬≈≈ƒ¿ƒ¬»»¿ƒ»
ÏÚ B‡ ÚÏÒa ËÈË ÏL ‰¯ËÚ ÛÈw‰L ÈÓk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆ƒƒ¬»»∆ƒ¿∆««
ÔÈ‡L ÈtÓ ÔÈÏeÒt Ô‰L ,ÌÈÓ d˙B‡ ‡lÓe ı¯‡‰»»∆ƒ≈»«ƒ∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈»

.ÈÏÎaƒ¿ƒ

ז.31) פ"ה, שם בראשית.32)משנה מימי לקרקע מחובר
הסלע.33) או האדמה לגבי נתבטל לא שם.34)הכלי
לסלע 35) שחיברו בכלי שהמדובר אומר, במשנה רבינו

בסוף  כאן לשונו משמעות גם וכן הראשונה. שבבבא
טיט  של בעטרה הכלי כל את שהקיף ומפרש, ההלכה,
שהעטרה  כוונתו נראה הכלי. שפת על עודפת ושפתה
והיא  הכלי ובין בינה חלול ונוצר הכלי, מן קצת מרוחקת
הם  הכלי שפת על עוברים וכשהמים הכלי, לשולי מחוברת

לחלול. על 36)נשפכים שעברו אחרי לעטרה שהגיעו
הכלי. במקומה.37)שפת נשארת ולא מתפוררת ואינה

תלוש,38) בסלע שהמדובר פירש (הר"ש בסלע קשור שאינו
הברטנורא). פירוש וכן

.ÂÒ¯Á ÈÏk39‰˜LÓ ÒBÎa ·wpL40ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ∆∆∆ƒ«¿≈«¿∆≈¿«¿ƒ
‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa ·w Ì‡ Ï·‡ ;Ba ÔÈLc˜Óe41- ¿«¿ƒ¬»ƒƒ«¿ƒ«¿∆

.Ba ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ

ב.39) צה, שבת במסכת רבא, של יכניסו 40)מימרא אם
הנקב. דרך ייכנסו למשקין, המנוקב המקום את

אבל 41) הנקב, דרך יוצא המנוקב הכלי שבתוך המשקה
פחות  הוא זה ששיעור מובן דרכו. נכנסים אינם המשקין
באיזה  פירשו לא שם, רבא וגם כאן [רבינו משקה. מכונס
מוציא  ואינו מים שמוציא נקב שיש ברור אמרו. משקה

למים]. שהכוונה ונראה שמן.

.Ê·wpL ÈÏk42‰hÓlÓ43- ÔÈËeË¯ÓÒa BÓ˙Òe ¿ƒ∆ƒ«ƒ¿«»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÈÏk‰ ÏebÚ ÏÚ ÔÈ‡ BaL ÌÈn‰L ,ÏeÒt44ÏÚ ‡l‡ »∆««ƒ∆≈»«ƒ«¿ƒ∆»«

˜˜t‰45‰È‰ .¯Lk ‰Ê È¯‰ - B˜˜Ùe „v‰ ÔÓ ·e˜46 «¿»»»»ƒ««¿»¬≈∆»≈
.epnÓ ˙Bf‰Ïe Lc˜Ïe ˙‡lÓÏ¿«…¿«≈¿«ƒ∆

מ"ז.42) פ"ה כלים,44)בשוליים.43)פרה סתם
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הם. הפקק 45)עגולים ולולא המים, את מחזיק אינו הכלי
נשפכים. והוא46ֿ)היו הנקב, מן שלמטה החלק פירוש,

הרישא  משום "פקקו", ונקט הנקב. את סתם כשלא הדין
הרא"ש  פירוש (כן פסול - פקקו שאפילו מלמטה, בנקוב

במשנה). והגר"א

.ÁÌÈÓ ÛÏBf‰47ÂÈÏ‚¯·e ÂÈ„Èa ÔÈÚn‰ ÔÓ48 «≈«ƒƒ««¿»¿»»¿«¿»
ÌÈÒ¯Á·e49ÔÈÏeÒt - ˙È·Á‰ CB˙Ï Ô˙Â50‡lL ÈtÓ , «¬»ƒ¿»«¿∆»ƒ¿ƒƒ¿≈∆…

˙È·Á‰ ˙‡ Ô˙ .ÈÏÎa e‡lÓ˙51ÌÈn‰ ˜Á„Â ÌÈna ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«∆∆»ƒ««ƒ¿»«««ƒ
˙È·ÁÏ e¯·ÚiL È„k ˙B˜¯È ÈÏÚa B‡ ÂÈÏ‚¯a B‡ ÂÈ„Èa¿»»¿«¿»«¬≈¿»¿≈∆««¿∆»ƒ

ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ -52È„k ÌÈna BÚwL Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈≈¿ƒ¿≈ƒƒ¿««ƒ¿≈
Ì‡Â .ÔÈÏeÒt - ˙È·ÁÏ eÎÙMÈÂ eÏÚÈÂ ÌÈn‰ e¯a‚iL∆ƒ¿¿««ƒ¿«¬¿ƒ»¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÊB‚‡ ÈÏÚa B‡ ÌÈ˜ ÈÏÚa Ôk ‰OÚ53ÌÈn‰ È¯‰ - »»≈«¬≈»ƒ«¬≈¡¬≈««ƒ
Ì‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c :ÏÏk‰ ‰Ê .ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆«¿»»»∆¿«≈À¿»ƒ
;ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ - ÈÏk‰ e‡ÏÓiL È„k ÌÈn‰ Ba ÚiÒƒ«««ƒ¿≈∆¿«¿«¿ƒ««ƒ¿ƒ

.ÌÈ¯Lk - ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·„a ÚiÒ Ì‡Â¿ƒƒ«¿»»∆≈¿«≈À¿»¿≈ƒ

ה"ב.47) פ"ו פרה בידיים 48)תוספתא המים את שואב
ברגליים. חרס.49)או כלי רבינו 50)שברי גורס כך

לפרש  גם ואפשר שלנו. שבספרים כגירסא ולא בתוספתא,
המושך, הנהר או המעיין במקום רגליו או ידיו שהעמיד

לחבית. המים זרם את מ"ד.51)והפנה פ"ו פרה
המקבל 52) דבר בסיוע או באמצעות לחבית שנכנסו מפני

מקבלים 53)טומאה. ואינם לאכילה ראויים אינם שניהם

טומאה.

.Ë‰Ùn‰54‡·b‰ CB˙Ï B‡ ˙b‰ CB˙Ï ÔÈÚn‰55, ««¿∆««¿»¿««¿«∆∆
;ÌÈÏeÒt - ˙b‰ B‡ ‡·b‰ B˙B‡Ó ÈÏÎa ‡lÓe ¯ÊÁÂ¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ≈«∆∆««¿ƒ
ÈÏÎa ÔÈÚn‰ ÔÓ ÌÈn‰ ˙ÁÈ˜Ï ‰È‰zL CÈ¯ˆ È¯‰L∆¬≈»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ«««ƒƒ««¿»ƒ¿ƒ

.‰lÁza«¿ƒ»

ועלו 54) במעיין, ידו שהשקיע מפרש, שם רבינו מ"ה. שם
מן  חריץ שעשה פירש והר"ש הגת. לתוך ונשפכו המים
את  סתם ואחרֿכך לתוכו מים וזרמו הגת, עד המעיין

גבים 55)החריץ. "כמשק מלשון עמוק, לא קטן בור
(הר"ש). ד לג, בישעיה שוקק"

.ÈÌi‰56ÏB„b‰57‰Â˜Ók -58CÎÈÙÏ .ÔÈÚÓk BÈ‡Â , «»«»¿ƒ¿∆¿≈¿«¿»¿ƒ»
˙B¯‰p‰ ÏÎÂ .Lec˜Ï epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡59ÔÈÏeÒt60 ≈¿«¿ƒƒ∆¿ƒ¿»«¿»¿ƒ

ÌÈni‰ ¯‡Le .˙‡hÁ ÈÓ Ô‰Ó Lc˜Ï61ÔÈÚÓk -62. ¿«≈≈∆≈«»¿»««ƒ¿«¿»

מ"ח.56) פ"ח ולאוקיינוס 57)שם התיכון לים הכוונה
ישראל). "ולמקוה 58)(תפארת י): א, (בראשית שנאמר

ושבים  חוזרים שמימיו אףֿעלֿפי ולפיכך ימים", קרא המים
לקדש  פסולים "נובעים") להם קורא א סז, חולין (ובגמרא

הכתוב. מים 59)מגזירת של תערובות חשש עליהם שיש
הגר"א 60)פסולים. [גירסת ה"א. פ"ט פרה תוספתא

כך, גורס הוא רבינו בדברי גם וכנראה "כשרות", בתוספתא:
המושכים  הנהרות שכל א, בהלכה דבריו על בהסתמך
רבינו  כתב תערובות, חשש בהם שאין נהרות אבל כשרים].

כשרים. שהם א בהלכה כנרת 61)למעלה כגון הקטנים,
לקידוש.62)וחולה. כשרים

.‡ÈÔÈ¯¯‚p‰ ÌÈn‰Â63ÌÈni‰ ¯‡MÓ64ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â , ¿««ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿»««ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

ÔÈÏeÒt - ÔÈÏÁBÊ65Ì‰ È¯‰ - ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰Â . ¬ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ««¿»¬≈≈
ÌÈ¯LÎe ÔÈÚÓk66. ¿«¿»¿≈ƒ

בגומות.63) ונקווים ונמשכים הים שפת את עוברים
הגדול.64) מים הנגררים יוסי 65)וכלֿשכן כר' לחטאת,

פסולים  שזוחלים מודה יהודה ר' שגם ואפשר שם. במשנה
ימים. בשאר פ"ה 66)גם "הזוחלין מקוואות מ"ה,

כמעיין".

.·ÈÌÈÓ67ÔÈkn‰68ÔÈ·fÎÓ‰Â69Ô‰ el‡Â .ÔÈÏeÒt - «ƒ«Àƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÌÈ¯LBt‰ B‡ ÌÈÁeÏn‰ :ÔÈkn‰70Ì‰ ÌÈ·fÎÓ‰Â . «Àƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«¿ƒ≈

ÌÈ¯È˜Ó ÌÈÓÚtL ˙BÈÚn‰71.ÔÈL·ÈÂ ÔÈ·¯Á ÌÈÓÚÙe ««¿»∆¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ≈ƒ
.ÔÈÏeÒt - ÌÈL Ú·LÏ ˙Á‡ ÌÚt ÔÈ·¯Á eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»¬≈ƒ««««¿∆«»ƒ¿ƒ

˙¯va ÈLa ÔÈ·¯Á eÈ‰ Ì‡ Ï·‡72˙Ba¯ ÌÈLÏ B‡ ¬»ƒ»¬≈ƒƒ¿≈«…∆¿»ƒ«
ÌÈÓÚÙe ÔÈa¯Ó ÌÈÓÚt Ô‰ÈÓÈÓ eÈ‰L B‡ ,Ú·MÓ ¯˙È»≈ƒ∆«∆»≈≈∆¿»ƒ¿Àƒ¿»ƒ
ÔÈÚÓe .ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÔÈ·¯Á ÔÈ‡Â ÔÈËÚeÓ»ƒ¿≈»¬≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ«¿»

‰lÁza ‡ˆBi‰73¯Lk -74‡nL ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , «≈«¿ƒ»»≈¿≈»ƒƒ¿…∆»
.·fÎÈ¿«≈

מ"ט.67) פ"ח לגוף.68)פרה מזיקים כלשון 69)שהם
יבואר. לקמן יא). נח, (ישעיה מימיו" יכזבו לא "אשר

הנקראים 70) הם חמים, או מטבעם מלוחים שמימיו מעיין
מימיה"71)"מוכים". בו "כהקיר מלשון: מים, מוציאים

ז). ו, הכלל.72)(ירמיה מן יוצאת גשמים עצירת
לא.73) או יכזב אם יודעים אנו ואין חדש, מעיין
ה"ב.74) פ"ט פרה בתוספתא כחכמים

.‚ÈÌÈva ÈÓ75,ÔÈÏeÒt - CeÓ¯i‰ ÈÓe Ôc¯i‰ ÈÓe ≈ƒƒ≈««¿≈≈««¿¿ƒ
˙B·B¯Úz‰ ÈÓ Ô‰L ÈtÓ76:˙B·B¯Úz‰ ÈÓ Ô‰ el‡Â . ƒ¿≈∆≈≈««¬¿≈≈≈««¬

ÔÈ‡ - ÔÈÏeÒt ÌÈÓa e·¯Ú˙pL Lec˜Ï ÌÈ¯Lk ÌÈÓ«ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿¿«ƒ¿ƒ≈
ÌÈ¯Lk ÌÈÓ Ï·‡ ;Ì‰ÈL ˙·¯ÚzÓ ÔÈ‡ÏÓÓ¿«¿ƒƒ«¬…∆¿≈∆¬»«ƒ¿≈ƒ
˙BÈÚn‰ ÈzL ÈÓÈÓ ÔB‚k ,ÌÈ¯Lk ÌÈÓa e·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿¿«ƒ¿≈ƒ¿≈≈¿≈««¿»

Ô‰Ó ÔÈ‡ÏÓÓ - eÎLÓÂ e·¯Ú˙pL77. ∆ƒ¿»¿¿ƒ¿¿¿«¿ƒ≈∆

מרעה 75) שמקומות שנמצאים מים פירוש, שם. יוד משנה
רך. טיט בהם פסולים.76)שמעורב מים בהם מעורבים

פסול.77) תערובת משום כשרים תערובת על גזרו ולא
שם. כחכמים

.„ÈÌÈn‰78epzLpL79ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÔÈÈepL80- ««ƒ∆ƒ¿«ƒƒ≈¬««¿»
.ÔÈ¯Lk¿≈ƒ

מי"א.78) צבעם.79)שם או טעמם ולא 80)נשתנה
החוץ. מן דבר מתערובת

.ÂË¯‡a81eOÚÂ ‰Ó„‡ B‡ ˙ÈÒ¯Á dÎB˙Ï ÏÙpL ¿≈∆»«¿»«¿ƒ¬»»¿«¬
ÔÈ¯eÎÚ ‰ÈÓÈÓ82CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰pnÓ ‡lÓÓ - ≈∆»¬ƒ¿«≈ƒ∆»¿≈»ƒ

ÔÈzÓ‰Ï83ÛËL dÎB˙Ï ÏÙ .84ÌÈÓL‚ ÈÓÈÓ ÏL85- ¿«¿ƒ»«¿»∆∆∆≈≈¿»ƒ
ÏˆzL „Ú ÔÈzÓÈ86. «¿ƒ«∆≈«

מעיין.81) מקרקע 82)שהוא וחול אבק עליית על ֿידי
שם). בפירושו (רבינו שהחול 83)הבאר החול, שקיעת עד

שם. עקיבא כר' פוסל. אינו המעיין, מקרקעית הבא
ה"ב.84) פ"ט שם הבאר 85)תוספתא מי מראה ונשתנה
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שם). הקודמת.86)(הגר"א לצלילותם המים שיחזרו
אין  ולפיכך במים, כלֿכך מתערבים אינם ואדמה חרסית
שלא  המים ונשתנו מתערבים גשמים מי אבל להמתין. צריך
חולק  אדם (אין שווים הכול בתוספתא: שנינו עצמם. מחמת
שצריך  גשמים מי של שטף לתוכה שירד בבאר זה) על

להמתין.

.ÊË˙n‡87ÌÈn‰88d˙lÁ˙e ÏÈ‡B‰ ,˜BÁ¯Ó ‰‡a‰ ««««ƒ«»»≈»ƒ¿ƒ»»

‰p¯ÓLiL „·Ï·e .‰pnÓ ˙‡lÓÏ ‰¯Lk - ÔÈÚn‰ ÔÓƒ««¿»¿≈»¿«…ƒ∆»ƒ¿«∆ƒ¿¿∆»
Ì„‡ ‰p˜ÒÙÈ ‡lL89ÌÈn‰ ÔÓ ‡lÓÓ ‡ˆÓÂ , ∆…ƒ¿¿∆»»»¿ƒ¿»¿«≈ƒ««ƒ

.ÔÈÏeÒt Ô‰L ,ÔÈÚn‰ ÔÓ Ô˙lÁz e˜ÒtL∆»¿¿ƒ»»ƒ««¿»∆≈¿ƒ

במשנה.87) מעיין 88)שם ומי בקרקע, עמוק חריץ
בו. תיפסק 89)מושכים אפילו דווקא, לאו "אדם"

מחובר  שאינו האמה בחלק שנשארו המים נפסלו מאליה,
שמירה. שצריכה כתנאֿקמא, פסק למעיין.



zeevnd xtq m"anx ixeriy'aÎxc` 'hÎ'b -a"tyz'd

á"ôùú'ä 'á-øãà 'â ïåùàø íåé
.ðø äùòú àì úåöî

― וחמּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָ
מּלהֹונֹות ּבׁשעת(zenxl)ׁשהזהרנּו ּבמסחר זהֿאתֿזה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֻ

ממּכר "וכיֿתמּכרּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָמּקח
אתֿאחיו" איׁש אלּֿתֹונּו עמית מּיד קנה אֹו ֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹלעמית

(ci ,dk `xwie)ּובספרא .(xda zyxt)אלּֿתֹונּו" אמרּו: ְְְִַָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ממֹון". אֹונאת זֹו ― אתֿאחיו ְְֲִִִִֵֶַָָָָָאיׁש

מציעא מּבבא ד' ּבפרק זֹו jli`e)מצוה :hn). ְְְִִִֶֶָָָָ

á"ôùú'ä 'á-øãà 'ã éðù íåé
.àðø äùòú àì úåöî

― הרנ"א מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
הּמצערים ּדברים לֹו ׁשּנאמר והּוא ּבדברים, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹזהֿאתֿזה
ׁשּיתּבּיׁש מּפני לעמֹוד יּוכל ולא אֹותֹו ּומעליבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַֹאֹותֹו
ונאמר מהם, וׁשב נעּורים מעׂשי לֹו ׁשּקדמּו ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמהם,
זֹו, טֹובה ּדר אל ּפלֹונית מּדר ׁשהעביר לה' ּתֹודה ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָלֹו:
והּוא מכאיבים, מּומים ׁשל ּפֹוגעת מאמירה ּבכ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָוכּיֹוצא
ויראת אתֿעמיתֹו איׁש תֹונּו "ולא יתעּלה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹאמרֹו

"מאלהי(.dk `xwie)אמרּו(:gp `rivn `aa)אֹונאת זֹו : ְֱֵֶַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון my)ּדברים. xda zyxt)אֹומר "ּכׁשהּוא : ְְְְִִֵֶָָ

ּדברים אֹונאת הרי ― אתֿעמיתֹו" איׁש תֹונּו ְְֲֲִִִֵֶַָָֹ"ולא
זכֹור לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה ּבעל היה אם ּכיצד? ְְֲִֵַַַַָָָָֹֹאמּורה.

וכּו' חלאים היּו וגֹו', הראׁשֹונים מעׂשיmi`a zexv Ð) ְְֲֲִִִֶַָָָ
(ei`hg exikfda oicd z` eilr wicvne Ð eilrחּמרים ִַָָָראה

jiiy epi`y mewnl mze` dptne zepwl miytgnd mixgeq)

(llkזה חפץ ּבכּמה לֹו יאמר לא exignוכּו', lr el`ey) ְְֵֶֶַַָֹֹ
(eykxl utg epi`e Ðואמרּו my)וגֹו'". `rivn `aa): ְְְָ

ּדברים ׁשּבאֹונאת ממֹון, מאֹונאת ּדברים אֹונאת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ"ּגדֹולה
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."'מאלהי 'ויראת אֹומר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹהּוא

מציעא. מּבבא ד' ּבפרק ְְִִֶֶָָָזֹו

á"ôùú'ä 'á-øãà 'ä éùéìù íåé
.àðø äùòú àì úåöî

― הרנ"א מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
הּמצעריםזה ּדברים לֹו ׁשּנאמר והּוא ּבדברים, ֿאתֿזה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

ׁשּיתּבּיׁש מּפני לעמֹוד יּוכל ולא אֹותֹו ּומעליבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַֹאֹותֹו
ונאמר מהם, וׁשב נעּורים מעׂשי לֹו ׁשּקדמּו ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמהם,
זֹו, טֹובה ּדר אל ּפלֹונית מּדר ׁשהעביר לה' ּתֹודה ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָלֹו:
והּוא מכאיבים, מּומים ׁשל ּפֹוגעת מאמירה ּבכ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָוכּיֹוצא
ויראת אתֿעמיתֹו איׁש תֹונּו "ולא יתעּלה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹאמרֹו

"מאלהי(.dk `xwie)אמרּו(:gp `rivn `aa)אֹונאת זֹו : ְֱֵֶַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון my)ּדברים. xda zyxt)אֹומר "ּכׁשהּוא : ְְְְִִֵֶָָ

ּדברים אֹונאת הרי ― אתֿעמיתֹו" איׁש תֹונּו ְְֲֲִִִֵֶַָָֹ"ולא
זכֹור לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה ּבעל היה אם ּכיצד? ְְֲִֵַַַַָָָָֹֹאמּורה.

וכּו' חלאים היּו וגֹו', הראׁשֹונים מעׂשיmi`a zexv Ð) ְְֲֲִִִֶַָָָ
(ei`hg exikfda oicd z` eilr wicvne Ð eilrחּמרים ִַָָָראה

jiiy epi`y mewnl mze` dptne zepwl miytgnd mixgeq)

(llkזה חפץ ּבכּמה לֹו יאמר לא exignוכּו', lr el`ey) ְְֵֶֶַַָֹֹ
(eykxl utg epi`e Ðואמרּו my)וגֹו'". `rivn `aa): ְְְָ

ּדברים ׁשּבאֹונאת ממֹון, מאֹונאת ּדברים אֹונאת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ"ּגדֹולה
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."'מאלהי 'ויראת אֹומר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹהּוא

מציעא. מּבבא ד' ּבפרק ְְִִֶֶָָָזֹו

á"ôùú'ä 'á-øãà 'å éòéáø íåé
.âðø äùòú àì úåöî
'á-øãà'å-'âéòéáø-ïåùàøíåé

― הרנ"ג ּגרהּמצוה מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ
"ולא אמרֹו: והּוא ּוממּכרֹו ּבמּקחֹו ּומּלהּזיקֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹצדק

k)תלחצּנּו" ,ak zeny)הּמכלּתא mihtynּולׁשֹון zyxt) ְְְְִִֶַָָ
(myּבגמרא נתּבאר ּוכבר ּבממֹון" ― תלחצּנּו "ולא :ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹ

מציעא מּׁשּום(hk:)ּבבא עֹובר ― אתֿהּגר ׁשהמאּנה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לאֿתֹונה" "וגר ּומּׁשּום אתֿאחיו", איׁש תֹונּו .(my)"לא ְִִִֵֶֶָֹ

תלחצּנּו" "[ו]לא מּׁשּום עֹובר ― הּלֹוחצֹו נֹוסף(my)וכן , ְְְֲִִֵֵֶַָָֹ
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הּלאו fx)על dyrz `l):ּכלֹומר ּכלֿיׂשראל, עם הּכֹוללֹו ְְְִִֵַַַַָָָ
ממֹון. ַָָאֹונאת

"ôùú'ä 'á-øãà 'æ éùéîç íåéá
.âðø äùòú àì úåöî

― הרנ"ג ּגרהּמצוה מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ
"ולא אמרֹו: והּוא ּוממּכרֹו ּבמּקחֹו ּומּלהּזיקֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹצדק

k)תלחצּנּו" ,ak zeny)הּמכלּתא mihtynּולׁשֹון zyxt) ְְְְִִֶַָָ
(myּבגמרא נתּבאר ּוכבר ּבממֹון" ― תלחצּנּו "ולא :ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹ

מציעא מּׁשּום(hk:)ּבבא עֹובר ― אתֿהּגר ׁשהמאּנה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לאֿתֹונה" "וגר ּומּׁשּום אתֿאחיו", איׁש תֹונּו .(my)"לא ְִִִֵֶֶָֹ

תלחצּנּו" "[ו]לא מּׁשּום עֹובר ― הּלֹוחצֹו נֹוסף(my)וכן , ְְְֲִִֵֵֶַָָֹ
הּלאו fx)על dyrz `l):ּכלֹומר ּכלֿיׂשראל, עם הּכֹוללֹו ְְְִִֵַַַַָָָ

ממֹון. ַָָאֹונאת

á"ôùú'ä 'á-øãà 'ç éùéù íåé
.áðø äùòú àì úåöî

― הרנ"ב מּלהֹונֹותהּמצוה הזהרנּו ׁשּגם האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ

לאֿתֹונה" "וגר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבדברים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאתֿהּגר
(my)הּמכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)ֿלא "וגר : ְְְְִֵַָֹ

אתֹו" תֹונּו "לא ואמר: הּלאו ונכּפל ּבדברים. ― ְְְְִִִֶַַַָָָֹֹתֹונה"
(bl ,hi `xwie)ּובספרא .(miyecw zyxt):לֹו ּתאמר "ׁשּלא : ְְִֶַָֹֹ

ּכנפי ּתחת נכנסּת ועכׁשו זרה עבֹודה עֹובד היית ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאמׁש
ְִַָהּׁשכינה".

á"ôùú'ä 'á-øãà 'è ÷"ù íåé
.áðø äùòú àì úåöî
'á-øãà'è-'æùãå÷-úáù-éùéîçíåé

― הרנ"ב מּלהֹונֹותהּמצוה הזהרנּו ׁשּגם האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
לאֿתֹונה" "וגר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבדברים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאתֿהּגר

(my)הּמכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)ֿלא "וגר : ְְְְִֵַָֹ
אתֹו" תֹונּו "לא ואמר: הּלאו ונכּפל ּבדברים. ― ְְְְִִִֶַַַָָָֹֹתֹונה"

(bl ,hi `xwie)ּובספרא .(miyecw zyxt):לֹו ּתאמר "ׁשּלא : ְְִֶַָֹֹ
ּכנפי ּתחת נכנסּת ועכׁשו זרה עבֹודה עֹובד היית ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאמׁש

ְִַָהּׁשכינה".
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אדר, תשי"ג
ברוקלין.

מחות' הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו'

מוה"ר שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

שמחתי ביותר לקבל מכתבו מט' אדר כתוב בכתב ידו, וע"פ מרז"ל )מגילה טז, א( כשהם עולים 
עולים לכוכבים הרי בטח גם בדידי' ילך מצב בריאותו הלוך וטוב ות"ח על הבשו"ט בזה. וידוע מנהג 
נשיאינו הק' שזהו הוראה בחיים היום יומיים שבברכותיהם הוא הלשון בגשמיות וברוחניות. היינו 
מקשרים ומקדימים גשמיות לרוחניות וא"כ הנה הטבת הבריאות בגשמיות מוכרחת כי גורמת תומ"י 
הטבת הבריאות ברוחניות ובפרט שגם מצד עצמו ענין הוא וכפסק הרמב"ם הלכות דיעות רפ"ד היות 

הגוף בריא מדרכי השם הוא.

ולקראת יום הולדתו ח"י אדר הבע"ל הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' לאריכות ימים ושנים וכפתגם 
כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם אביו כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( טובות עם כל הפירושים. ושואלים בשלום 
ובנעימים  בטוב  יחד  ושנותיהם  ימיהם  ויאריכו  תחי'  זוגתו  בשלום  לפרוש  נא  הנה  בעלה  ע"י  אשה 

בגשמיות וברוחניות.

בברכה.



biרי wxt dingp - miaezk

âé-÷øô äéîçðekÎfi

æéíBé-úà íéìlçîe íéNò ízà øLà äfä òøä øácä-äî íäì äøîàå äãeäé éøç úà äáéøàå̈¨¦¾¨¥−Ÿ¥´§¨®¨Ÿ§¨´¨¤À¨«©¨¨̧¨¨³©¤Æ£¤´©¤´Ÿ¦½«§©§¦−¤¬
:úaMäçéízàå úàfä øéòä ìòå úàfä äòøä-ìk úà eðéìò eðéýìà àáiå íëéúáà eNò äë àBìä ©©¨«£¸³Ÿ¨Æ£´Ÿ¥¤½©¨¥̧¡Ÿ¥¹¨¥À¥µ¨¨¨¨´©½Ÿ§©−¨¦´©®Ÿ§©¤º

(ô) :úaMä-úà ìlçì ìàøNé-ìò ïBøç íéôéñBîèéúaMä éðôì íìLeøé éøòL eììö øLàk éäéå ¦¦³¨Æ©¦§¨¥½§©¥−¤©©¨«©§¦¿©£¤´¨«£Á©£¥̧§¨©¦ ¹¦§¥´©©À̈
íéøòMä-ìò ézãîòä éøòpîe úaMä øçà ãò íeçzôé àì øLà äøîàå úBúìcä eøâqiå äøîàå̈«Ÿ§¨Æ©¦¨§´©§¨½¨´Ÿ§½̈£¤Æ´Ÿ¦§¨½©−©©´©©¨®¦§¨©À¤«¡©Æ§¦Æ©©§¨¦½

:úaMä íBéa àOî àBáé-àìë:íézLe íòt íìLeøéì õeçî økîî-ìë éøëîe íéìëøä eðéìiå Ÿ¨¬©−̈§¬©©¨«©¨¦̧¨Ÿ§¦¹Ÿ§¥¯¨¦§¨²¦¬¦¨−̈¦©¬©§¨«¦
àëúòä-ïî íëa çìLà ãé eðLz-íà äîBçä ãâð íéðì ízà òecî íäéìà äøîàå íäá äãéòàå̈¨¦´¨¨¤À¨Ÿ§¨³£¥¤Æ©¹©©¤³¥¦Æ¤´¤©½̈¦¦§¾−̈¤§©´¨¤®¦¨¥´

(ñ) :úaMa eàá-àì àéääáëLc÷ì íéøòMä íéøîL íéàáe íéøähî eéäé øLà íiåìì äøîàå ©¦½Ÿ−̈©©¨«¨Ÿ§¨´©§¦¦À£¤̧¦«§³¦«©£¦Æ¨¦ÆŸ§¦´©§¨¦½§©¥−
(ô) :Ecñç áøk éìò äñeçå éýìà él-äøëæ úàæ-íb úaMä íBé-úàâëéúéàø íää íéîia | íb ¤´©©¨®©ŸÆ¨§¨¦´¡Ÿ©½§¬¨¨©−§¬Ÿ©§¤«©´©¨¦´¨¥À¨¦³¦

:úBiáàBî úBiðnò (úåéðåîò) úBiãcLà (úåéãåãùà) íéLð eáéLä íéãeäiä-úàãëøaãî éöç íäéðáe ¤©§¦ÆŸ¦À¨¦Æ©§¢¦½©¢¦−£¦«§¥¤À£¦Æ§©¥´
ìëå úéãeäé øaãì íéøékî íðéàå úéãBcLà:íòå íò ïBLäëíéLðà íäî äkàå íìì÷àå ínò áéøàå ©§¦½§¥¨¬©¦¦−§©¥´§¦®§¦§−©¬¨¨«¨¨¦³¦¨Æ¨£©«§¥½¨©¤¬¥¤²£¨¦−

:íëìå íëéðáì íäéúðaî eàNz-íàå íäéðáì íëéúðá eðzz-íà íéýìàa íòéaLàå íèøîàååëàBìä ¨«¤§§¥®¨©§¦¥´¥«Ÿ¦À¦¦§³§«Ÿ¥¤Æ¦§¥¤½§¦¦§Æ¦§´Ÿ¥¤½¦§¥¤−§¨¤«£´
eäðziå äéä åéýìàì áeäàå eäîk Cìî äéä-àì íéaøä íéBbáe ìàøNé Cìî äîìL-àèç älà-ìò©¥´¤¨¨«§Ÿ´Ÿ¤´¤¦§¨¥¿©¦´¨©¦Á«Ÿ¨¨̧¤¹¤¨ÀŸ§¨³¥«Ÿ¨Æ¨½̈©¦§¥´

:úBiøëpä íéLpä eàéèçä BúBà-íb ìàøNé-ìk-ìò Cìî íéýìà¡Ÿ¦½¤−¤©¨¦§¨¥®©´¤¡¦½©¨¦−©¨§¦«

i"yx
(ËÈ).åììö øùàë éäéå ערב של הצללים נטו כאשר

יפתחו  שלא העיר דלתות לסגור צויתי בשערים שבת
למכור  בעיר הרוכלים יבואו שלא שבת אחר עד
ידיהם: על השבת את ישראל יחללו שלא כדי סחורתן

(Î).åðéìéå השבת ביום והסוחרים הרוכלים לנים והיו
בני  שיבואו כדי פעמים ושתי א' פעם לירושלים מחוץ
בשבת: מהם ולקנות השערים לפתוח ישראל

(‡Î).íäéìà äøîåàå:הרוכלים באותם íàהתריתי
.åðùú:שנייה פעם לעשות תוסיפו úòä.אם ïî מן

השבת: ביום באו לא והלאה יום åáéùåä(Î‚)אותו
.íéùð:עכו"ם של נשים להם נשאו éöç(Î„)אשר
.øáãî'אשדודי לשון מדברים היו מבניהם הרבה

להלקותם äëàå.(Î‰)כאמותם: מלקיות להם נתתי
ולהזכירם: להוכיחם åàéèçä.(ÂÎ)כדי åúåà íâ כל

וזהו  עכו"ם של נשיכם ע"י חוטאים שתהיו שכן
שלמה  כלומר בתמיה וגו' הנשמע ולכם בסמוך שנאמר
ואתם  עכו"ם של נשי' ידי על חטא נמצא ישראל מלך

חוטאין: להיות עכו"ם של נשים נשאתם

cec zcevn
(ÊÈ).'Â‚Â ÌÈÏÏÁÓÂ:הצורים מיד  בה Â˘Ú.(ÁÈ)לקנות ‰Î

השבת: את  לכל :‰Ê‡˙.לחלל  הידוע Â‚Â'.ר"ל ÌÈÙÈÒÂÓ על
אבותינו: על  שהיה  ˆÂÏÏ.(ËÈ)החרון ¯˘‡Îהאריכו כאשר 

הרקיע בשפולי החמה אז כי הערב  לפנות והוא השערים צללי
דבר: כל  צל אז דברÂ¯‚ÒÈÂ.ומתארך  עם הצורים  יבואו לבל 

Â·È‡.ממכרם : ‡Ïבשבת ממכר כל  של  משא יבוא  לא  למען
שם: היו קטנים פתחים  ÌÈÏ.(Î‡)דרך Ì˙‡ ÚÂ„Ó:מהם מה  לקנות אליהם מי יצא  פן  חשש  ˙˘Â.כי Ì‡שם תלינו  אם

אתכם: לענוש יד  בכם אשלח  אזי פעם עוד ר"ל שנית ÌÈ¯‰ËÓ.(Î·)פעם  ÂÈ‰È ויהיו‡˘¯ עצמן ולטהר לטבול  שיטהרו ר"ל 
היו משקדש יבאו  שלא ר "ל  השבת יום את  לקדש וזהו יום בעוד השערים את ושומרים לשבתבאים יחשב לכבוד לא  כי ם

בד"ה ): כמ"ש  לשבת  משבת  מתחדשות  היו המשמרות כל  (כי משתחשך Ê‡˙.לבא  Ì‚: לזכות לי זכרה  הזאת הטובה Â¯Î·גם
.Í„ÒÁ:( מ "א (איוב ואשלם  הקדמני מי  וכמ "ש  יחשב  לחסד  הטוב מעשה  גמול  לקחתם‰Â·È˘Â.(Î‚)גם  בבתיהם הושיבו ר"ל 

אמותם:ÈˆÁ.(Î„)לנשים: עם  בלשון אשדודית  לשון מדברים  מבניהם ÌÚÂ.קצת ÌÚ ÔÂ˘ÏÎÂהעובדות יתר מבני  קצת וכן ר"ל
אמותם: עם  לשון כפי אחד  כל  מדברים  היו Ì‰Ó.(Î‰)גלולים ‰Î‡Â:מהם ראשם:ÌË¯Ó‡Â.מקצת שער ˙˙Â.תלשתי Ì‡
שבועה: עונש  עליכם  יהיה אזי וגו ' תתנו מעתה ‡Ï‰.(ÂÎ)אם ÏÚלחטוא לבבו את הטו כי  שלמה חטא עכו"ם נשים  בעבור

Â‚Â'.לה': ÌÈ·¯‰ ÌÈÂ‚·Â: דעתו אחר  חכם  לב  להטות קשה והדבר כמוהו חכם מלך היה  לא הרבים  העכו "ם שבכל Â‰‡Â·ועם
.ÂÈ‰Ï‡Ï:'ה מצות לקיים מאד  נזהר א "כ  להיות לו והיה ישראל  כל על  שהמליכו  עד לה' אהוב  ‡Â˙Â.והיה Ì‚חכמתו כל  עם 

לה': ולחטוא דעתן אחר לבבו להטות לפתותו  לו  יכלו העכו"ם ונשיו כגמול  להשיב התחכם לא אליו ה' ואהבת 

oeiv zcevn
(ÊÈ).‰„Â‰È È¯ÂÁ:יהודה צל :ˆÂÏÏ.(ËÈ)שרי מלשון
(Î).ÌÈÏÎÂ¯‰:הבושם לינה:ÌÈÏ.(Î‡)מוכרי ˙˘Â.מל '

שנית: על ÒÂÁÂ‰.(Î·)מל ' חסת אתה כמו חמלה  ענין
ד')הקיקיון כמוÌË¯Ó‡Â.(Î‰):(יונה השער תלישת  ענין

ראשו ימרט  כי  י"ג)ואיש :(ויקרא

fi wxt l`wfgi - mi`iap

æé-÷øô ìà÷æçéhiÎi

é(ô) :Láéz dçîö úâøò-ìò Láé Láéz íéãwä çeø da úòâë àBìä çìöúä äìeúL äpäåàééäéå §¦¥¬§−̈£¦§¨®£Á§©̧©¹̈³©©¨¦Æ¦©´¨½Ÿ©£ª¬Ÿ¦§−̈¦¨«©§¦¬
:øîàì éìà ýåýé-øáãáéíìLeøé ìáa-Cìî àá-äpä øîà älà-äî ízòãé àìä éønä úéáì àð-øîà §©§−̈¥©¬¥«Ÿ¡¨¨Æ§¥´©¤½¦£¬Ÿ§©§¤−¨¥®¤¡ÀŸ¦¥¨̧¤«¤¨¤³§¨©¦ÆÆ

:äìáa åéìà íúBà àáiå äéøN-úàå dkìî-úà çwiåâéàáiå úéøa Bzà úøëiå äëeìnä òøfî çwiå ©¦©³¤©§¨Æ§¤¨¤½¨©¨¥¬¨²¥−̈¨¤«¨©¦©Æ¦¤´©©§½̈©¦§¬Ÿ¦−§¦®©¨¥³
:ç÷ì õøàä éìéà-úàå äìàa Búàãéì àOðúä ézìáì äìôL äëìîî úBéäì:dãîòì Búéøa-úà øîL ŸÆ§¨½̈§¤¥¥¬¨−̈¤¨¨«¦«§Æ©§¨¨´§¨½̈§¦§¦−¦§©¥®¦§¬Ÿ¤§¦−§¨§¨«

åèì Ba-ãøîiåúéøa øôäå älà äNòä èìnéä çìöéä áø-íòå íéñeñ Bì-úúì íéøöî åéëàìî çìL ©¦§¨À¦§³Ÿ©©§¨¨Æ¦§©½¦¨«¤¬¦−§©¨®£¦§¨³£¦¨¥Æ¨Ÿ¥´¥½¤§¥¥¬§¦−
:èìîðåæèéìînä Cìnä íB÷îa àì-íà ýåýé éðãà íàð éðà-éçøLàå Búìà-úà äæa øLà Búà C §¦§¨«©À̈¦§ª»£Ÿ¨´§¦¼¦ÀŸ¦§Æ©¤Æ¤Æ©©§¦´Ÿ½£¤³¨¨Æ¤¨´¨½©£¤¬

:úeîé ìáa-CBúá Bzà Búéøa-úà øôäæéäîçìna äòøô BúBà äNòé áø ìä÷áe ìBãb ìéçá àìå ¥¥−¤§¦®¦¬§¨¤−¨«§ŸÁ§©̧¦¨¹§¨¨´À̈©£¤̧³©§ŸÆ©¦§¨½̈
ëäì ÷éc úBðááe äììñ CtLa:úBaø úBLôð úéøçéälà-ìëå Bãé ïúð äpäå úéøa øôäì äìà äæáe ¦§¬ŸŸ§−̈¦§´¨¥®§©§¦−§¨¬©«¨¨¬¨−̈§¨¥´§¦®§¦¥̧¨©¬¨²§¨¥¬¤

(ñ) :èìné àì äNòèéøéôä øLà éúéøáe äæa øLà éúìà àì-íà éðà-éç ýåýé éðãà øîà-äk ïëì ¨−̈¬Ÿ¦¨¥«¨¥ºŸ¨©̧£Ÿ¨´§¦»©¨¦¼¦ÀŸ¨«¨¦Æ£¤´¨½̈§¦¦−£¤´¥¦®
:BLàøa åézúðe§©¦−§Ÿ«

i"yx
(È).äðäå:כרצונה שתולה איפשר çìöúä.עתה

ראשון: שנטעה במי שבגדה זו äìà.(È·)שתצלח äî
להם: ופירשה הזאת החידה úàåמה äëìî úà ç÷éå

.äéøù:ושריו יהויקים הארז צמרת עיר äìáá.הם היא
äëåìîä.(È‚)הרוכלים: òøæî:צדקיהו.õøàä éìéà

הארץ: יתקיים:äãîòì.(È„)שרי êåôùá(ÊÈ)למען
.äììåñ:ירושלים על סוללה וישפוך נבוכדנצר כשיבוא

.úåáø úåùôð úéøëäì:העיר בני את ïúð(ÁÈ)להרוג
.åãé:בברית ידו ונשא באמונה åéúúðå(ËÈ)הבטיח

.åùàøá:עיניו סמוי הוא

cec zcevn
(È).‰ÏÂ˙˘ ‰‰Âיעקור ולא שתולה  תשאר אם אף  ר "ל 

בה יגע  כאשר  הלא השני הנשר בהשקאת תצמח  וכי שרשיה
תתייבש: הלא הקדים ˙È·˘.רוח ‰ÁÓˆ ˙Â‚Â¯Ú ÏÚאף ר"ל

מקום צמחה  לצורך  הנעשות להערוגות  סמוך עומדת  שהיא 
עומד  דבר אין כי תתייבש זה כל  עם  מכונסים  מים  שם ימצא

המכונסים המים גם יחריב הוא כי  הקדים  רוח  ביןבפני
לו מאין אותו גם  תייבש הקדים  רוח  ואם הערוגות שבין מהמים  כ "א להשקותה מקום  השני להנשר אין הלא  וכאומר  הערוגות 
הרעה: ע"י יתקיים לא הטובה ממנו  ימנע רק רעה  עמו  יעשה  לא נ"נ אם  אף  ר"ל  הבטחון א"כ  הוא ומה להשקותה מים 

(·È).È¯Ó‰ ˙È·Ï:בי הממרים ישראל  Ì˙Ú„È.לבית ‡Ï‰:ירמזו מה  על הדברים  אלה הם מה ולהבין לדעת תוכלו ‡ÂÓ¯הלא
.'Â‚Â: הדברים פתרון אמור ··Ï.ר"ל  ÍÏÓ: הראשון הגדול  הנשר פתרון הלבנון :ÌÈÏ˘Â¯È.והוא פתרון Â‡˙הוא ‰ÎÏÓ ˙‡

.‰È¯˘:בגולה נ"נ  שלקחום  יאמר ושריו יהויכין  ועל היונקות , וקטיפת  הארז  צמרת פתרון ‰ÎÂÏÓ‰.(È‚)הוא Ú¯ÊÓפתרון הוא
יהויכין: תחת  המליכו נ "נ כי יאשיה בן שהיה יאמר  צדקיהו ועל  הארץ , ·¯È˙.מזרע  Â˙‡ ˙Â¯ÎÈÂ:בו ימרוד  ‡Â˙Âלבל  ‡·ÈÂ

.‰Ï‡·:זאת על אותו Á˜Ï.השביע ı¯‡‰ ÈÏÈ‡ ˙‡Â:צדקיהו בו ימרוד  שלא ערבון בידו להיות  לקח  ירושלים  ÂÈ‰Ï˙.(È„)שרי
להיות עמו שכרת הברית את לשמור  רק בו  למרוד  יתנשא  לבל  לו נכנעת  להיות שפלה ממלכה  רק תהיה למען לקח  הערבון את
נכנעת ותהיה ובמקומה בארצה  רק אבל  מה ממשלה לה  שנתן ור"ל וכו ' קומה שפלת  סורחת גפן פתרון וזהו וקיום עמידה לה

·Â.(ÂË)לבבל : „¯ÓÈÂוזהו בבל  מול בעזרתו להיות רב ועם סוסים לו לתת למצרים מלאכיו  ושלח  צדקיהו  בו מרד  אח"ז
נ"נ : שהמליכו המלוכה בידו  לחזק ר"ל  הערוגות  שבין המים מן להשקותם  הדליות  והשלחת השני הנשר  ‰ËÏÓÈ.פתרון  ÁÏˆÈ‰

האלה: הדברים העושה האיש נ"נ  מיד נמלט יהיה וכי מצרים  מלך  בבטחון  יצלח להמלט :Ù‰Â¯.וכי הוא ראוי ברית  המפר וכי 
(ÊË).‡Ï Ì‡: שבועה לשון  ענין ‡Â˙Ï.הוא ˙‡ ‰Ê· עליה :‡˘¯ ועבר שהשביעו השבועה את  הממליכו‡˙Â.בזה  המלך עם 

ימות בבל  המקרא)בתוך דרך וכן וכו' בזה אשר באמרו הדברים שארכו לפי בבל בתוך אתו שוב לומר חזר המלך במקום אמר שכבר נתוק(ועם פתרון וזה 
והגלה בניו את שחט  כי בטנו  פרי  ויקצץ מזרעו מי  עוד  ימלוך לא כי המלוכה  שרשי מצדקיהו  יעקור  שנ"נ ור "ל  וכו' השרשים 

העם : Â‚Â'.(ÊÈ)את  ÏÂ„‚ ÏÈÁ· ‡ÏÂ לישראל הבטחתו יקיים לא כי  רב ובקהל  גדול בחיל  לבוא פרעה עמו יעשה לא ר"ל 
וכו ': גדולה בזרוע  ולא  פתרון והוא שאמר מה  עמו  העיר·ÓÁÏÓ‰.לעשות מול  סוללה כשישפוך  בבל מלחמת עליו בוא בעת

ישראל : בעזרת לבוא הבטחתו פרעה יקיים לא אז הנה רבות נפשות בה  הכרית למען  ללכדה  דיק וכשיבנה Ê·Â‰(ÁÈ)לכבשה
.‰Ï‡:נ "נ עם שכרת הברית  הפר למען השבועה את שבזה צדקיהו  Â„È.והנה  Ô˙ ‰‰Âהכף תקיעת והוא  ידו נתן מתחילה

נ "נ: מיד  ימלט  לא לזאת האלה  המרידות כל  עשה ואח "ז הדבר ה':ÔÎÏ.(ËÈ)לקיים אמר  כה לכן  עשה , וכן Ï‡.הואיל  Ì‡
שבועה: ענין ·Ê‰.הוא  ¯˘‡ È˙Ï‡:'ה בשם נשבע כי על  וזהו  אותה ובזה  לי נשבע כאילו  אלי דומה  בזה אשר השבועה  ר"ל 

.È˙È¯·Â:עמי כרת אשר בריתי הפר כאילו הוא  הפר  אשר  ·¯‡˘Â.הברית ÂÈ˙˙Â:ראשו על הזה העון גמול אתן לכן

oeiv zcevn
(È).˙Ú‚Î: נגיעה חוזק‡ÈÏÈ.בשבועה :·‡Ï‰.(È‚)מל ' ענין 

גוים אל  ביד לא)כמו  העפרÏÏÂÒ‰.(ÊÈ):(לקמן תל  היא
בה : להלחם עליה  לעלות  העיר  מזל הוא„È˜.ששופכין

דיק  עליה ויבנו כמו  ללכדה העיר  מול הנבנה (ירמיה המגדל

:נב)



ריי bi wxt dingp - miaezk

âé-÷øô äéîçðekÎfi

æéíBé-úà íéìlçîe íéNò ízà øLà äfä òøä øácä-äî íäì äøîàå äãeäé éøç úà äáéøàå̈¨¦¾¨¥−Ÿ¥´§¨®¨Ÿ§¨´¨¤À¨«©¨¨̧¨¨³©¤Æ£¤´©¤´Ÿ¦½«§©§¦−¤¬
:úaMäçéízàå úàfä øéòä ìòå úàfä äòøä-ìk úà eðéìò eðéýìà àáiå íëéúáà eNò äë àBìä ©©¨«£¸³Ÿ¨Æ£´Ÿ¥¤½©¨¥̧¡Ÿ¥¹¨¥À¥µ¨¨¨¨´©½Ÿ§©−¨¦´©®Ÿ§©¤º

(ô) :úaMä-úà ìlçì ìàøNé-ìò ïBøç íéôéñBîèéúaMä éðôì íìLeøé éøòL eììö øLàk éäéå ¦¦³¨Æ©¦§¨¥½§©¥−¤©©¨«©§¦¿©£¤´¨«£Á©£¥̧§¨©¦ ¹¦§¥´©©À̈
íéøòMä-ìò ézãîòä éøòpîe úaMä øçà ãò íeçzôé àì øLà äøîàå úBúìcä eøâqiå äøîàå̈«Ÿ§¨Æ©¦¨§´©§¨½¨´Ÿ§½̈£¤Æ´Ÿ¦§¨½©−©©´©©¨®¦§¨©À¤«¡©Æ§¦Æ©©§¨¦½

:úaMä íBéa àOî àBáé-àìë:íézLe íòt íìLeøéì õeçî økîî-ìë éøëîe íéìëøä eðéìiå Ÿ¨¬©−̈§¬©©¨«©¨¦̧¨Ÿ§¦¹Ÿ§¥¯¨¦§¨²¦¬¦¨−̈¦©¬©§¨«¦
àëúòä-ïî íëa çìLà ãé eðLz-íà äîBçä ãâð íéðì ízà òecî íäéìà äøîàå íäá äãéòàå̈¨¦´¨¨¤À¨Ÿ§¨³£¥¤Æ©¹©©¤³¥¦Æ¤´¤©½̈¦¦§¾−̈¤§©´¨¤®¦¨¥´

(ñ) :úaMa eàá-àì àéääáëLc÷ì íéøòMä íéøîL íéàáe íéøähî eéäé øLà íiåìì äøîàå ©¦½Ÿ−̈©©¨«¨Ÿ§¨´©§¦¦À£¤̧¦«§³¦«©£¦Æ¨¦ÆŸ§¦´©§¨¦½§©¥−
(ô) :Ecñç áøk éìò äñeçå éýìà él-äøëæ úàæ-íb úaMä íBé-úàâëéúéàø íää íéîia | íb ¤´©©¨®©ŸÆ¨§¨¦´¡Ÿ©½§¬¨¨©−§¬Ÿ©§¤«©´©¨¦´¨¥À¨¦³¦

:úBiáàBî úBiðnò (úåéðåîò) úBiãcLà (úåéãåãùà) íéLð eáéLä íéãeäiä-úàãëøaãî éöç íäéðáe ¤©§¦ÆŸ¦À¨¦Æ©§¢¦½©¢¦−£¦«§¥¤À£¦Æ§©¥´
ìëå úéãeäé øaãì íéøékî íðéàå úéãBcLà:íòå íò ïBLäëíéLðà íäî äkàå íìì÷àå ínò áéøàå ©§¦½§¥¨¬©¦¦−§©¥´§¦®§¦§−©¬¨¨«¨¨¦³¦¨Æ¨£©«§¥½¨©¤¬¥¤²£¨¦−

:íëìå íëéðáì íäéúðaî eàNz-íàå íäéðáì íëéúðá eðzz-íà íéýìàa íòéaLàå íèøîàååëàBìä ¨«¤§§¥®¨©§¦¥´¥«Ÿ¦À¦¦§³§«Ÿ¥¤Æ¦§¥¤½§¦¦§Æ¦§´Ÿ¥¤½¦§¥¤−§¨¤«£´
eäðziå äéä åéýìàì áeäàå eäîk Cìî äéä-àì íéaøä íéBbáe ìàøNé Cìî äîìL-àèç älà-ìò©¥´¤¨¨«§Ÿ´Ÿ¤´¤¦§¨¥¿©¦´¨©¦Á«Ÿ¨¨̧¤¹¤¨ÀŸ§¨³¥«Ÿ¨Æ¨½̈©¦§¥´

:úBiøëpä íéLpä eàéèçä BúBà-íb ìàøNé-ìk-ìò Cìî íéýìà¡Ÿ¦½¤−¤©¨¦§¨¥®©´¤¡¦½©¨¦−©¨§¦«

i"yx
(ËÈ).åììö øùàë éäéå ערב של הצללים נטו כאשר

יפתחו  שלא העיר דלתות לסגור צויתי בשערים שבת
למכור  בעיר הרוכלים יבואו שלא שבת אחר עד
ידיהם: על השבת את ישראל יחללו שלא כדי סחורתן

(Î).åðéìéå השבת ביום והסוחרים הרוכלים לנים והיו
בני  שיבואו כדי פעמים ושתי א' פעם לירושלים מחוץ
בשבת: מהם ולקנות השערים לפתוח ישראל

(‡Î).íäéìà äøîåàå:הרוכלים באותם íàהתריתי
.åðùú:שנייה פעם לעשות תוסיפו úòä.אם ïî מן

השבת: ביום באו לא והלאה יום åáéùåä(Î‚)אותו
.íéùð:עכו"ם של נשים להם נשאו éöç(Î„)אשר
.øáãî'אשדודי לשון מדברים היו מבניהם הרבה

להלקותם äëàå.(Î‰)כאמותם: מלקיות להם נתתי
ולהזכירם: להוכיחם åàéèçä.(ÂÎ)כדי åúåà íâ כל

וזהו  עכו"ם של נשיכם ע"י חוטאים שתהיו שכן
שלמה  כלומר בתמיה וגו' הנשמע ולכם בסמוך שנאמר
ואתם  עכו"ם של נשי' ידי על חטא נמצא ישראל מלך

חוטאין: להיות עכו"ם של נשים נשאתם

cec zcevn
(ÊÈ).'Â‚Â ÌÈÏÏÁÓÂ:הצורים מיד  בה Â˘Ú.(ÁÈ)לקנות ‰Î

השבת: את  לכל :‰Ê‡˙.לחלל  הידוע Â‚Â'.ר"ל ÌÈÙÈÒÂÓ על
אבותינו: על  שהיה  ˆÂÏÏ.(ËÈ)החרון ¯˘‡Îהאריכו כאשר 

הרקיע בשפולי החמה אז כי הערב  לפנות והוא השערים צללי
דבר: כל  צל אז דברÂ¯‚ÒÈÂ.ומתארך  עם הצורים  יבואו לבל 

Â·È‡.ממכרם : ‡Ïבשבת ממכר כל  של  משא יבוא  לא  למען
שם: היו קטנים פתחים  ÌÈÏ.(Î‡)דרך Ì˙‡ ÚÂ„Ó:מהם מה  לקנות אליהם מי יצא  פן  חשש  ˙˘Â.כי Ì‡שם תלינו  אם

אתכם: לענוש יד  בכם אשלח  אזי פעם עוד ר"ל שנית ÌÈ¯‰ËÓ.(Î·)פעם  ÂÈ‰È ויהיו‡˘¯ עצמן ולטהר לטבול  שיטהרו ר"ל 
היו משקדש יבאו  שלא ר "ל  השבת יום את  לקדש וזהו יום בעוד השערים את ושומרים לשבתבאים יחשב לכבוד לא  כי ם

בד"ה ): כמ"ש  לשבת  משבת  מתחדשות  היו המשמרות כל  (כי משתחשך Ê‡˙.לבא  Ì‚: לזכות לי זכרה  הזאת הטובה Â¯Î·גם
.Í„ÒÁ:( מ "א (איוב ואשלם  הקדמני מי  וכמ "ש  יחשב  לחסד  הטוב מעשה  גמול  לקחתם‰Â·È˘Â.(Î‚)גם  בבתיהם הושיבו ר"ל 

אמותם:ÈˆÁ.(Î„)לנשים: עם  בלשון אשדודית  לשון מדברים  מבניהם ÌÚÂ.קצת ÌÚ ÔÂ˘ÏÎÂהעובדות יתר מבני  קצת וכן ר"ל
אמותם: עם  לשון כפי אחד  כל  מדברים  היו Ì‰Ó.(Î‰)גלולים ‰Î‡Â:מהם ראשם:ÌË¯Ó‡Â.מקצת שער ˙˙Â.תלשתי Ì‡
שבועה: עונש  עליכם  יהיה אזי וגו ' תתנו מעתה ‡Ï‰.(ÂÎ)אם ÏÚלחטוא לבבו את הטו כי  שלמה חטא עכו"ם נשים  בעבור

Â‚Â'.לה': ÌÈ·¯‰ ÌÈÂ‚·Â: דעתו אחר  חכם  לב  להטות קשה והדבר כמוהו חכם מלך היה  לא הרבים  העכו "ם שבכל Â‰‡Â·ועם
.ÂÈ‰Ï‡Ï:'ה מצות לקיים מאד  נזהר א "כ  להיות לו והיה ישראל  כל על  שהמליכו  עד לה' אהוב  ‡Â˙Â.והיה Ì‚חכמתו כל  עם 

לה': ולחטוא דעתן אחר לבבו להטות לפתותו  לו  יכלו העכו"ם ונשיו כגמול  להשיב התחכם לא אליו ה' ואהבת 

oeiv zcevn
(ÊÈ).‰„Â‰È È¯ÂÁ:יהודה צל :ˆÂÏÏ.(ËÈ)שרי מלשון
(Î).ÌÈÏÎÂ¯‰:הבושם לינה:ÌÈÏ.(Î‡)מוכרי ˙˘Â.מל '

שנית: על ÒÂÁÂ‰.(Î·)מל ' חסת אתה כמו חמלה  ענין
ד')הקיקיון כמוÌË¯Ó‡Â.(Î‰):(יונה השער תלישת  ענין

ראשו ימרט  כי  י"ג)ואיש :(ויקרא

fi wxt l`wfgi - mi`iap

æé-÷øô ìà÷æçéhiÎi

é(ô) :Láéz dçîö úâøò-ìò Láé Láéz íéãwä çeø da úòâë àBìä çìöúä äìeúL äpäåàééäéå §¦¥¬§−̈£¦§¨®£Á§©̧©¹̈³©©¨¦Æ¦©´¨½Ÿ©£ª¬Ÿ¦§−̈¦¨«©§¦¬
:øîàì éìà ýåýé-øáãáéíìLeøé ìáa-Cìî àá-äpä øîà älà-äî ízòãé àìä éønä úéáì àð-øîà §©§−̈¥©¬¥«Ÿ¡¨¨Æ§¥´©¤½¦£¬Ÿ§©§¤−¨¥®¤¡ÀŸ¦¥¨̧¤«¤¨¤³§¨©¦ÆÆ

:äìáa åéìà íúBà àáiå äéøN-úàå dkìî-úà çwiåâéàáiå úéøa Bzà úøëiå äëeìnä òøfî çwiå ©¦©³¤©§¨Æ§¤¨¤½¨©¨¥¬¨²¥−̈¨¤«¨©¦©Æ¦¤´©©§½̈©¦§¬Ÿ¦−§¦®©¨¥³
:ç÷ì õøàä éìéà-úàå äìàa Búàãéì àOðúä ézìáì äìôL äëìîî úBéäì:dãîòì Búéøa-úà øîL ŸÆ§¨½̈§¤¥¥¬¨−̈¤¨¨«¦«§Æ©§¨¨´§¨½̈§¦§¦−¦§©¥®¦§¬Ÿ¤§¦−§¨§¨«

åèì Ba-ãøîiåúéøa øôäå älà äNòä èìnéä çìöéä áø-íòå íéñeñ Bì-úúì íéøöî åéëàìî çìL ©¦§¨À¦§³Ÿ©©§¨¨Æ¦§©½¦¨«¤¬¦−§©¨®£¦§¨³£¦¨¥Æ¨Ÿ¥´¥½¤§¥¥¬§¦−
:èìîðåæèéìînä Cìnä íB÷îa àì-íà ýåýé éðãà íàð éðà-éçøLàå Búìà-úà äæa øLà Búà C §¦§¨«©À̈¦§ª»£Ÿ¨´§¦¼¦ÀŸ¦§Æ©¤Æ¤Æ©©§¦´Ÿ½£¤³¨¨Æ¤¨´¨½©£¤¬

:úeîé ìáa-CBúá Bzà Búéøa-úà øôäæéäîçìna äòøô BúBà äNòé áø ìä÷áe ìBãb ìéçá àìå ¥¥−¤§¦®¦¬§¨¤−¨«§ŸÁ§©̧¦¨¹§¨¨´À̈©£¤̧³©§ŸÆ©¦§¨½̈
ëäì ÷éc úBðááe äììñ CtLa:úBaø úBLôð úéøçéälà-ìëå Bãé ïúð äpäå úéøa øôäì äìà äæáe ¦§¬ŸŸ§−̈¦§´¨¥®§©§¦−§¨¬©«¨¨¬¨−̈§¨¥´§¦®§¦¥̧¨©¬¨²§¨¥¬¤

(ñ) :èìné àì äNòèéøéôä øLà éúéøáe äæa øLà éúìà àì-íà éðà-éç ýåýé éðãà øîà-äk ïëì ¨−̈¬Ÿ¦¨¥«¨¥ºŸ¨©̧£Ÿ¨´§¦»©¨¦¼¦ÀŸ¨«¨¦Æ£¤´¨½̈§¦¦−£¤´¥¦®
:BLàøa åézúðe§©¦−§Ÿ«

i"yx
(È).äðäå:כרצונה שתולה איפשר çìöúä.עתה

ראשון: שנטעה במי שבגדה זו äìà.(È·)שתצלח äî
להם: ופירשה הזאת החידה úàåמה äëìî úà ç÷éå

.äéøù:ושריו יהויקים הארז צמרת עיר äìáá.הם היא
äëåìîä.(È‚)הרוכלים: òøæî:צדקיהו.õøàä éìéà

הארץ: יתקיים:äãîòì.(È„)שרי êåôùá(ÊÈ)למען
.äììåñ:ירושלים על סוללה וישפוך נבוכדנצר כשיבוא

.úåáø úåùôð úéøëäì:העיר בני את ïúð(ÁÈ)להרוג
.åãé:בברית ידו ונשא באמונה åéúúðå(ËÈ)הבטיח

.åùàøá:עיניו סמוי הוא

cec zcevn
(È).‰ÏÂ˙˘ ‰‰Âיעקור ולא שתולה  תשאר אם אף  ר "ל 

בה יגע  כאשר  הלא השני הנשר בהשקאת תצמח  וכי שרשיה
תתייבש: הלא הקדים ˙È·˘.רוח ‰ÁÓˆ ˙Â‚Â¯Ú ÏÚאף ר"ל

מקום צמחה  לצורך  הנעשות להערוגות  סמוך עומדת  שהיא 
עומד  דבר אין כי תתייבש זה כל  עם  מכונסים  מים  שם ימצא

המכונסים המים גם יחריב הוא כי  הקדים  רוח  ביןבפני
לו מאין אותו גם  תייבש הקדים  רוח  ואם הערוגות שבין מהמים  כ "א להשקותה מקום  השני להנשר אין הלא  וכאומר  הערוגות 
הרעה: ע"י יתקיים לא הטובה ממנו  ימנע רק רעה  עמו  יעשה  לא נ"נ אם  אף  ר"ל  הבטחון א"כ  הוא ומה להשקותה מים 

(·È).È¯Ó‰ ˙È·Ï:בי הממרים ישראל  Ì˙Ú„È.לבית ‡Ï‰:ירמזו מה  על הדברים  אלה הם מה ולהבין לדעת תוכלו ‡ÂÓ¯הלא
.'Â‚Â: הדברים פתרון אמור ··Ï.ר"ל  ÍÏÓ: הראשון הגדול  הנשר פתרון הלבנון :ÌÈÏ˘Â¯È.והוא פתרון Â‡˙הוא ‰ÎÏÓ ˙‡

.‰È¯˘:בגולה נ"נ  שלקחום  יאמר ושריו יהויכין  ועל היונקות , וקטיפת  הארז  צמרת פתרון ‰ÎÂÏÓ‰.(È‚)הוא Ú¯ÊÓפתרון הוא
יהויכין: תחת  המליכו נ "נ כי יאשיה בן שהיה יאמר  צדקיהו ועל  הארץ , ·¯È˙.מזרע  Â˙‡ ˙Â¯ÎÈÂ:בו ימרוד  ‡Â˙Âלבל  ‡·ÈÂ

.‰Ï‡·:זאת על אותו Á˜Ï.השביע ı¯‡‰ ÈÏÈ‡ ˙‡Â:צדקיהו בו ימרוד  שלא ערבון בידו להיות  לקח  ירושלים  ÂÈ‰Ï˙.(È„)שרי
להיות עמו שכרת הברית את לשמור  רק בו  למרוד  יתנשא  לבל  לו נכנעת  להיות שפלה ממלכה  רק תהיה למען לקח  הערבון את
נכנעת ותהיה ובמקומה בארצה  רק אבל  מה ממשלה לה  שנתן ור"ל וכו ' קומה שפלת  סורחת גפן פתרון וזהו וקיום עמידה לה

·Â.(ÂË)לבבל : „¯ÓÈÂוזהו בבל  מול בעזרתו להיות רב ועם סוסים לו לתת למצרים מלאכיו  ושלח  צדקיהו  בו מרד  אח"ז
נ"נ : שהמליכו המלוכה בידו  לחזק ר"ל  הערוגות  שבין המים מן להשקותם  הדליות  והשלחת השני הנשר  ‰ËÏÓÈ.פתרון  ÁÏˆÈ‰

האלה: הדברים העושה האיש נ"נ  מיד נמלט יהיה וכי מצרים  מלך  בבטחון  יצלח להמלט :Ù‰Â¯.וכי הוא ראוי ברית  המפר וכי 
(ÊË).‡Ï Ì‡: שבועה לשון  ענין ‡Â˙Ï.הוא ˙‡ ‰Ê· עליה :‡˘¯ ועבר שהשביעו השבועה את  הממליכו‡˙Â.בזה  המלך עם 

ימות בבל  המקרא)בתוך דרך וכן וכו' בזה אשר באמרו הדברים שארכו לפי בבל בתוך אתו שוב לומר חזר המלך במקום אמר שכבר נתוק(ועם פתרון וזה 
והגלה בניו את שחט  כי בטנו  פרי  ויקצץ מזרעו מי  עוד  ימלוך לא כי המלוכה  שרשי מצדקיהו  יעקור  שנ"נ ור "ל  וכו' השרשים 

העם : Â‚Â'.(ÊÈ)את  ÏÂ„‚ ÏÈÁ· ‡ÏÂ לישראל הבטחתו יקיים לא כי  רב ובקהל  גדול בחיל  לבוא פרעה עמו יעשה לא ר"ל 
וכו ': גדולה בזרוע  ולא  פתרון והוא שאמר מה  עמו  העיר·ÓÁÏÓ‰.לעשות מול  סוללה כשישפוך  בבל מלחמת עליו בוא בעת

ישראל : בעזרת לבוא הבטחתו פרעה יקיים לא אז הנה רבות נפשות בה  הכרית למען  ללכדה  דיק וכשיבנה Ê·Â‰(ÁÈ)לכבשה
.‰Ï‡:נ "נ עם שכרת הברית  הפר למען השבועה את שבזה צדקיהו  Â„È.והנה  Ô˙ ‰‰Âהכף תקיעת והוא  ידו נתן מתחילה

נ "נ: מיד  ימלט  לא לזאת האלה  המרידות כל  עשה ואח "ז הדבר ה':ÔÎÏ.(ËÈ)לקיים אמר  כה לכן  עשה , וכן Ï‡.הואיל  Ì‡
שבועה: ענין ·Ê‰.הוא  ¯˘‡ È˙Ï‡:'ה בשם נשבע כי על  וזהו  אותה ובזה  לי נשבע כאילו  אלי דומה  בזה אשר השבועה  ר"ל 

.È˙È¯·Â:עמי כרת אשר בריתי הפר כאילו הוא  הפר  אשר  ·¯‡˘Â.הברית ÂÈ˙˙Â:ראשו על הזה העון גמול אתן לכן

oeiv zcevn
(È).˙Ú‚Î: נגיעה חוזק‡ÈÏÈ.בשבועה :·‡Ï‰.(È‚)מל ' ענין 

גוים אל  ביד לא)כמו  העפרÏÏÂÒ‰.(ÊÈ):(לקמן תל  היא
בה : להלחם עליה  לעלות  העיר  מזל הוא„È˜.ששופכין

דיק  עליה ויבנו כמו  ללכדה העיר  מול הנבנה (ירמיה המגדל

:נב)
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Bìöà ìBëàì íéãeîì–eìëàéå eàáé,íòéãBiL ãáìáe. §¦¤¡¤§¨Ÿ§Ÿ§¦§©¤¦¥
‰úBøNònä ìò ïîàð BðéàL éîì øîBàä:øOòî àeäL énîe ïîàð àeäL énî éì ç÷–ïîàð Bðéà.Léàî ¨¥§¦¤¥¤¡¨©©©©§©¦¦¦¤¤¡¨¦¦¤§©¥¥¤¡¨¥¦

éðBìt–ïîàð äæ éøä.epnî çwì Cìä,Bì øîàå:åéúàöî àG,ïîàð àeäL øçàî Cì ézç÷ìå–ïîàð Bðéà. §¦£¥¤¤¡¨¨©¦©¦¤§¨©§¨¦§¨©§¦¨¥©¥¤¤¡¨¥¤¡¨
Âøéòì ñðëpä,íL íãà øékî Bðéàå,øîà:ïîàð ïàk éî,øOòî ïàk éî?ãçà Bì øîà:éðà–ïîàð Bðéà. ©¦§¨¨¦§¥©¦¨¨¨¨©¦¨¤¡¨¦¨§©¥¨©¤¨£¦¥¤¡¨

Bì øîà:ïîàð éðBìt Léà–ïîàð äæ éøä.î çwì Cìäepn,Bì øîà:ïLé øëBî ïàk éî?Bì øîà:CçìML éî ¨©¦§¦¤¡¨£¥¤¤¡¨¨©¦©¦¤¨©¦¨¥¨¨¨©¦¤§¨¨
éìöà,äæ úà äæ ïéìîBâk ïäL ét ìò óà–ïéðîàð elà éøä. ¤§¦©©¦¤¥§§¦¤¤¤£¥¥¤¡¨¦
Êøéòì eñðëpL íéønçä,ãçà øîà:élLïLé éøáç ìLå Lãç,ìLå ïwúî Bðéà élLïwúî éøáç–ïðéà ©©¨¦¤¦§§¨¦¨©¤¨¤¦¨¨§¤£¥¦¨¨¤¦¥§ª¨§¤£¥¦§ª¨¥¨

:øåñà àåäù úåøùòîå äîåøú åéçøåà ìéëàîë äéì äåä íìéëàî àåä åìùîù
d.on`p epi`åðéà àäã éèåîúùàì éöî àì éðåìô ùéàî äéì øîà éë ìáà .ïîàð äéä éðéòá øîåìå éèåîúùàì éöî ïîàð åðéàù éîî ç÷ìù àöîé åìéôàã

:øçàî ç÷éì éàùø
e.on`p f"d on`p ipelt yi`íãà øéëî ïéàùë à÷åãå .ùôð ééç íåùî éàðñëàá åì÷äù àéä àìå÷ ,ãåùç åîöò àåäù ïåéë åðéîàäì éåàø äéä àìã â"òà

:äçîåîä ïî àìà ìåèé àì íù íãà øéëî íà ìáà íù.oyi xken o`k iníéãåùç ïéà õøàä éîò áåøå .øîåòä áø÷éù íãå÷ ùãç åäåìéëàé àîù àøéù
:êéìò ãéòà éðàå éìò äúà ãéòú äæì äæ ãñç íéìîåâ íäù àîéðã êë ìë ïäéìò åøéîçä àì êëìä ,ïä íéøùòî õøàä éîò áåøã éàîãë éåäå ùãçä ìò

f.mixngd:ø÷åéä íå÷îì ìåæä íå÷îî äàåáú íéàéáîä.mipn`p oi`åìù úà åøéáç çáùéù éãë åæ øéòá åøéáç ìù çáùîå äæ úà äæ íéìîåâ éàãåã

`xephxa yexit

i`ce,המשנה ly ipr xyrn כמו לעני, ליתנו  צריך אינו  בדמאי  שאילו 
הקודמת. במשנה íéãeîìששנינו  éðò Bà ïäk äéä íàå– ÀÄÈÈÙÅÈÄÀÄ

– Bìöàרגילים ìBëàì, שלחנו eìëàéåעל eàáé בשבת אצלו  – ÆÁÆÀÈÙÀÙÀ
והמעשר, התרומה íòéãBiLאת ãáìáe שמאכילו לכהן  שיודיע – ÄÀÇÆÄÅ

שמשלהם  שידעו כדי עני , מעשר שמאכילו  – ולעני מעשר, תרומת

מאכיל ונמצא מאכילם, הוא שמשלו יחשבו כן  לא שאם אוכלים; הם
שאם  הטעם, מבארים ויש אסור ; שהוא ומעשרות, תרומה אורחיו את

דעת גניבת משום בזה יש  מודיעם, ראשונה")אינו  אומרים,("משנה ויש  .
שלא  – ולעני  תרומה, לאכול עצמו  שיטהר כדי  לכהן, להודיע שצריך

חבר של  טהרות והרא"ש).יטמא (הר"ש

ה ה נ ש מ ר ו א ב

נאמן שאינו  למי להאמין בשבת חכמים שהקלו הקודמות במשניות שלמדנו לאחר 
נאמן. שאינו  למי  להאמין הקלו  בחול וגם שיש  ללמד  משנתנו באה המעשרות, על 

éì ç÷ :úBøNònä ìò ïîàð BðéàL éîì øîBàäלי קנה – ÈÅÀÄÆÅÆÁÈÇÇÇÇÀÇÄ
ïîàðפירות, àeäL énî מעם פירות לוקח ואינו  המעשרות, על – ÄÄÆÆÁÈ
øOòîהארץ, àeäL énîe והוא הארץ מעמי שלוקח ממי  או  – ÄÄÆÀÇÅ

שימכרם קודם דמאי א )מעשר לו, בכורות  מפרשים:(רש "י ויש .inn
on`p `edy עיין) המעשרות על נאמן להיות עצמו  על  שקיבל ממי  –

ב), ב, xyrnלעיל `edy inne בעצמו שנוהג jlde,(הגר "א )לעשר–
,el `iade gwleïîàð Bðéàהואיל נאמן, שהוא ממי שלקח לומר – ÅÆÁÈ

ממי שלקח יתברר  אם שגם המעשרות, על נאמן אינו  עצמו והוא
נאמן". הוא "בעיני  לומר: הוא יכול  נאמן, éðBìtשאינו  Léàî– ÅÄÀÄ

פלוני ", מאיש לי "קח לו : אמר  אם ïîàðאבל  äæ éøäלומר – ÂÅÆÆÁÈ
הוא  הרי  מפלוני, לקח אם לברר ואפשר  שהואיל  פלוני, מאיש שלקח

לשקר . epnîמתיירא çwì Cìä,פלוני מאותו לקנות השליח הלך  – ÈÇÄÇÄÆ
למשלחו åéúàöîוחזר  àG :Bì øîàå,פלוני את –Cì ézç÷ìå ÀÈÇÀÈÄÀÈÇÀÄÈ

ïîàð àeäL øçàî, נאמן שהוא אחר  מאדם פירות לך  וקניתי – ÅÇÅÆÆÁÈ
ïîàð Bðéà נאמן אינו המעשרות על  נאמן  אינו  עצמו והוא הואיל  – ÅÆÁÈ

לעיל. שבארנו  כמו  נאמן, שהוא ממי  שלקח לומר

i y i l y m e i
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המעשרות. על  נאמן  לשאינו להאמין חכמים שהקלו במקרים ללמד  מוסיפה משנתנו

øéòì ñðëpä,לעיר שבא אורח –íL íãà øékî Bðéàå והוא – ÇÄÀÈÈÄÀÅÇÄÈÈÈ
מתוקנים, אוכל  צרכי שם לקנות המק øîàרוצה אנשי את שאל ום – ÈÇ

ïîàðשפגשם: ïàk éî?המעשרות על –øOòî ïàk éîמי – ÄÈÆÁÈÄÈÀÇÅ
הקודמת)? במשנה שבארנו (כמו  מעשר  שהוא לכם Bìידוע øîàÈÇ

éðà :ãçà,"נאמן "אני –ïîàð Bðéàלהעיד נאמן  אדם שאין – ÆÈÂÄÅÆÁÈ
אם אבל  עצמו , ïîàðעל  éðBìt Léà :Bì øîà,המעשרות על – ÈÇÄÀÄÆÁÈ

ïîàð äæ éøäוהולך מכירו , שאינו פי על אף פלוני  מאותו  ולוקח – ÂÅÆÆÁÈ
משום  לעיר שבא באורח חכמים שהקלו  זה, של  עדותו פי על  ואוכל

נפש  –(ירושלמי)חיי  אצלנו:הרמב"ם . "העיקר זו: הלכה בטעם כותב

מפני נאמן שאינו  למי  ישלחנו  לא ולפיכך לו , ולא חוטא אדם אין 
מפני עליו  להקל  כדי  זה וכל מיד. קרובה הנאה בזה, הנאה לו שאין

גורסים  יש העיר). (כלומר המדינה" אנשי מכיר  ואינו  גר שהוא
`yiבמשנתנו : ,on`p ipi` ip`" :cg` el xn` ...?on`p o`k in" :xn`"

."on`p df ixd ,"on`p ipelt:מובא onfaבתוספתא ?mixen` mixac dna"
on `l` lehi `l mc` my xikn did m` la` .my mc` xikn epi`y

"dgnend,כאורח בו הקילו לא שם אדם מכיר  היה שאם כלומר  –
לרבים  הידוע אדם היינו  מומחה, למצוא לו לעזור יכול  מכירו  שכן

שם: מובא וכן  המעשרות. על נאמן onfaשהוא ?mixen` mixac dna"
lehi `l mei miyely my ddyy onfa la` ,mei miyely my ddy `ly

."dgnend on `l`epnî çwì Cìä,פלוני מאותו  לקנות הלך  – ÈÇÄÇÄÆ
נאמן, שהוא עליו העיד Bìשהאחד øîà: אותו שאל –ïàk éî ÈÇÄÈ

Lé øëBîï חדשה מתבואה וטובה יבשה שהיא ישנה, תבואה – ÅÈÈ
צרכה כל יבשה א )שאינה כד, כתובות שכוונת (רש "י  מפרשים, ויש  ;

קודם  באכילה אסורה שתבואה "חדש", איסור לענין  היא השאלה
מהשנה  ישנה תבואה מוכר כאן  "מי  שאל: ולכן העומר , להקרבת
לא  הארץ עמי  רוב ואמנם "חדש". באכילת ייכשל  שלא שעברה,

כדמאי  ודינו החדש, על  פירוש(ברטנורא )נחשדו דוחים רבים אבל .
(ואף  ה"חדש" על נחשדו  הארץ שעמי מקום בשום מוצאים שאין  זה,

עיין – זה פירוש  לפי  קשה כאן כתובות ענייננו רש"י טוב"; יום "תוספות 

ר"ש  ב; ולפי נו , היאהרמב"ם ). oyiהכוונה oiil;( ז יב , מעשר  øîàÈÇ(הל '
éìöà CçìML éî :Bì, ישן מוכר הוא אלי  ששלחך פלוני –óà ÄÆÀÈÈÆÀÄÇ

äæ úà äæ ïéìîBâk ïäL ét ìòחסד גומלים כאילו  שנראים – ÇÄÆÅÀÀÄÆÆÆ
עליך , אעיד  ואני עלי אתה העד לזה: ïéðîàðזה elà éøä שהקילו – ÂÅÅÆÁÈÄ

נפש, חיי  משום זה, בכגון עליהם לסמוך  לו שמותר  באורח, חכמים

לעיל. שהזכרנו  כמו 
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אלו הרי  זה, את זה כגומלים שהם פי על ש"אף הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
אם  חבירו , של תבואתו  משבח מהם שאחד  תבואה, בסוחרי  משנתנו  דנה נאמנים",

לגומלים. בזה חוששים

íéønçä,למקום ממקום בחמוריהם תבואה המוליכים –eñðëpL ÇÇÈÄÆÄÀÀ
øéòì,תבואתם בה למכור –ãçà øîà:מהם –Lãç élL– ÈÄÈÇÆÈÆÄÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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·Bìöà ìëàiL Bøáç úà øécnä,Bðéà àeäåúBøNònä ìò Bðéîàî–äðBLàøä úaLa Bnò ìëBà,ìò óàå ©©¦¤£¥¤Ÿ©¤§§¥©£¦©©©©§¥¦§©¨¨¦¨§©©
úBøNònä ìò Bðéîàî BðéàL ét;ïä ïéøOòî Bì øîàiL ãáìáe.äiðL úaLáe,äéðä epnî øãpL ét ìò óà, ¦¤¥©£¦©©©©§¦§©¤Ÿ©§ª¨¦¥§©¨§¦¨©©¦¤¨©¦¤£¨¨

øOòiL ãò ìëàé àG. Ÿ©©¤§©¥
‚øæòéìà éaøøîBà:éøö íãà ïéàéàîc ìL éðò øNòîì íL úBø÷ì C.íéîëçåíéøîBà:Bðéàå íL àøB÷ ©¦¡¦¤¤¥¥¨¨¨¦¦§¥§©£©¨¦¤§©©£¨¦§¦¥¥§¥

éøöLéøôäì C. ¨¦§©§¦
„éàîc ìL øNòî úîeøúì íL àøwL éî,éàcå ìL éðò øNòîìe–úaLa íìhé àG.éðò Bà ïäk äéä íàå ¦¤¨¨¥¦§©©£¥¤§©§©£©¨¦¤©©¦§¥§©¨§¦¨¨Ÿ¥¨¦

a.enr lk`iy exiag z` xicnd:éìöà ãòåñ äúà ïéà íà éì äðäð äúàù äî íðå÷ äéì øîàã.dpey`xd zayàùðù øåçáì ïéàåùð úãåòñ ìù
:äáéà íåùî åîò ìåëàì åì åøéúä äìåúá

b.i`nc ly ipr xyrnl my zexwl jixv oi`íéùéøôîå äúéîá íä éðò øùòîì íéìåáèä úåøéôù íéòãåé íäù éðò øùòî ìò õøàä éîò åãùçð àìã
:ïîöòì åúåà íéç÷åìå åúåà.mixne` minkgeéåä éðòã íåùî éðòì ïúéìå ùéøôäì êéøö åðéàã äæá íåìë ãéñôî åðéà éøäù ,íù åì àøå÷ ïë éô ìò óà

:äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîäå åøéáçî àéöåî äæá
c.i`nc ly xyrn znexzl my `xwy inøùòî úîåøúå .äùéøôä àìå åîåøãá åà åðåôöá çðåî àäé äæ éøëî ùéøôäì áééç éðàù øùòî úîåøú øîàù

ïúåð àåä àìà íù äì àøå÷ ìàøùéä ïéà éàãå ìù øùòî úîåøú ìáà ,åîöòì øùòîä ç÷åìå ïäëì äðúåðå íù äì àøå÷ ìàøùéäù éôì è÷ðã éàîã ìù
:ïäëì äðúåðå øùòî úîåøú ùéøôî éåìäå éåìì øùòî.mlhi `lìáà .úáùá éðòìå ïäëì úåðúî ïúéì øåñàù ,éåáîáùå øöçáù éðòì åà ïäëì íðúéì éãë

íéøåáñ íäå íòéãåî åðéà íàù éðò øùòî ìù åà øùòî úîåøú ìù íäù íòéãåéù ãáìáå ,éøù åðçìù ìò ìåëàì ïéìéâøä øîåìë åìöà ìåëàì íéãåîìá

`xephxa yexit
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שפירותיו האומר  הארץ לעם להאמין חכמים הקלו מתי  ללמד , מוסיפה זו משנה
הם. מעושרים

Bìöà ìëàiL Bøáç úà øécnäכל עליך "ייאסר  לו : שאמר – ÇÇÄÆÂÅÆÙÇÆÀ
אצלי ", תסעד  לא אם לי  úBøNònäאשר ìò Bðéîàî Bðéà àeäåÀÅÇÂÄÇÇÇÇÀ
הוא, הארץ עם שהמדיר –Bnò ìëBà, עמו לאכול  לו מותר  – ÅÄ

äðBLàøä úaLaלסעודה שמזמינו BðéàL(רמב "ם),– ét ìò óàå ÀÇÈÈÄÈÀÇÇÄÆÅ
úBøNònä ìò Bðéîàî, עמו לאכול  חכמים לו התירו מקום מכל  – ÇÂÄÇÇÇÇÀ

עליו, איבה לידי יבוא שלא שלום, דרכי Bìמפני øîàiL ãáìáeÄÀÇÆÙÇ
לאורחו: המזמין –ïä ïéøOòî שהפיסקה מפרשים, יש  הפירות. – ÀËÈÄÅ

"ובלבד כך  אחר  שנאמר  מה על מוסבה מאמינו..." שאינו  פי  על "ואף
ואינו  המעשרות, על מאמינו  שאינו פי על אף כלומר: לו ...", שיאמר 

צריך מקום מכל מעושרים, שפירותיו  לו שאומר  מה על  אצלו נאמן 
הם" "מעושרים לו: äiðL(הגר"א ).שיאמר úaLáe כשמזמינו אבל  – ÀÇÈÀÄÈ

שנייה, äéðäלשבת epnî øãpL ét ìò óà בלשון עליו  שאסר  – ÇÇÄÆÈÇÄÆÂÈÈ
בשבת  עמו  לאכול יבוא לא אם הנאה כל ממנו ייהנה שלא נדר ,

להזמנתו, ייענה לא אם יתירה, לאיבה חשש  שיש ìëàéהשנייה, àGÙÇ
øOòiL ãò בעצמו הוא או השבת לפני  לעשר שהות לו יש  שהרי  – ÇÆÀÇÅ

היינו  ראשונה ששבת מבואר, בירושלמי בפניו . הארץ עם שיעשר  או

מפרשים: ויש  בתולה. שנשא לבחור נישואין סעודת של  zayaשבת
dpey`xdבימי אפילו המשתה, ימי בשבעת כלומר הראשון , בשבוע –

היא, מצוה שסעודת עמו, שיאכל איבה, משום חכמים הקלו  החול
שיעשר עד  עמו יאכל  לא השני  בשבוע ראשונה ").אבל "משנה  (רש "ש;
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מעשר  אבל שני, ומעשר מעשר תרומת אלא הדמאי  מן  מפרישין שאין הזכרנו  כבר 
ללוי : אומרים ספק והוא שהואיל אותו , מפרישים אין  לזרים, מותר  שהוא ראשון,
והוא  מעשר. וטול מעושר  שאינו ראיה הבא כלומר: הראיה, עליו מחבירו המוציא
מן להפרישו  צריכים שאין  לשמיטה, והשישית השלישית בשנה עני למעשר  הדין 
מעשר  ברם, מעושר . שאינו  ראיה הבא לעני : ואומרים הוא, שספק לפי  הדמאי,

צריך my,ראשון z`ixw מהם עשירית ואומר: הפירות, בצד עיניו שנותן  דהיינו
המעשר , קודם מעשר  תרומת להפריש רשאי שאינו  לפי  הוא, הטעם מעשר . כאן  היא
שיבואר  כפי המעשר תרומת את ממנו להפריש  כדי ראשון  למעשר  שם קורא הלכך 
מספק  התבואה להוציא כדי  למעשר , שם שקורא סוברים יש  א). (ה, להלן  עוד

– באכילה. אסור למעשר טבל שאף טבל , עני,epzpynאיסור מעשר  בענין דנה
תנאים. בזה ונחלקו  שם, לו  לקרוא צריך  אם

éðò øNòîì íL úBø÷ì Céøö íãà ïéà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÅÈÈÈÄÄÀÅÀÇÂÇÈÄ

éàîc ìL,"בצפונו או בדרומו  יהא זה כרי של  עני  "מעשר  לומר: – ÆÀÇ
בו  שאין עני  מעשר  על הארץ עמי  נחשדו  לא אליעזר: רבי  שסובר 

מפרישים  ולכן זה, לגזל חוששים ואינם עניים, גזל  אלא אכילה איסור 
אותו  נותנים ואינם טבל , מאיסור  תבואתם להוציא כדי עני  מעשר הם

צריך אינו  דמאי  הלוקח הלכך לעצמם; אותו נוטלים אלא לעניים
הארץ  עם ידי על הופרש כבר שהרי עני , למעשר שם לקרות אפילו

íLעצמו. àøB÷ :íéøîBà íéîëçå שנחשדו לפי  עני , למעשר – ÇÂÈÄÀÄÅÅ
הטורח, משום עני, מעשר  על גם הארץ Léøôäìעמי  Céøö BðéàåÀÅÈÄÀÇÀÄ

מחברו  המוציא הוא העני הרי הוא וספק שהואיל לעני , וליתן  אותו –
עני מעשר  הופרש  שלא ראיה להביא א ).ועליו יז , מכות  ויש(בבלי

על הארץ עמי נחשדו לא אליעזר  שלרבי המחלוקת, טעם מפרשים
להפקיר יוכל ירצה שאם כלום, מפסיד  אינו הארץ שעם לפי עני, מעשר

לז  ויוכל עני  ויהיה סבורים נכסיו  חכמים ואילו בהמעשר. בעצמו  כות
נחשדו  ולכן אחר איש בינתיים בהם יזכה שמא להפקיר, הוא שמתיירא

ב). פד , נחשדו ,(נדרים לא אם אפילו  חכמים שלדעת מבארים, ויש
דיו , שם בקריאת שהרי  כלום, מפסיד הלוקח שאין  כיון מקום מכל

קורא  שיהא עליו , נחמיר  אם כלום בכך  אין  לעניים, ליתנו  צריך  ואינו 
עני למעשר הירושלמי).שם עפ"י  (ר"ש 
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éàîc ìL øNòî úîeøúì íL àøwL éî:שבת בערב שאמר  – ÄÆÈÈÅÄÀÇÇÂÅÆÀÇ
בצפונו  מונח יהא פירות) של  זו  (ערימה זה כרי של מעשר  תרומת

מהכרי , הפרישה ולא בדרומו, éàcåאו  ìL éðò øNòîìe או – ÀÇÂÇÈÄÆÇÇ
ולא  שבת בערב מקומו וייחד  טבל  ודאי של  עני  למעשר  שם שקרא

úaLaהפרישו , íìhé àG לכהן ליתנם כדי  בשבת יפרישם לא – ÄÀÅÀÇÈ
שאסור מפרשים, ויש  בשבת. ולעני לכהן  מתנות ליתן שאסור ולעני,

שבת  בערב מקומם וייחד  שם להם שקרא פי על  אף בשבת, להפרישם

ראשונה") "משנה  אליהו "; "שנות  נקטה(עיין משנתנו – .xyrn znexz
i`nc lyולא,i`ce ly xyrn znexz שקרא בישראל עוסקת שהיא לפי

שם  לה קורא הישראל  אין ודאי  של מעשר תרומת ואילו  שם, לה
ונותנה  מעשר תרומת מפריש והלוי  ללוי  ראשון מעשר  נותן הוא אלא

מעשר לתרומת שם שקרא בלוי  זה דין  ללמד  היה אפשר  ואמנם לכהן.
לרבותא, דמאי  של  מעשר  תרומת נקט שהתנא נראה אלא ודאי, של

ליתנה  אסור  מקום מכל הם, מעשרים הארץ עמי שרוב פי על שאף
לכהן איגר ).בשבת עקיבא  ר ' נקטה (תוספות עני מעשר לגבי ברם,

izdw - zex`ean zeipyn
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Bìöà ìBëàì íéãeîì–eìëàéå eàáé,íòéãBiL ãáìáe. §¦¤¡¤§¨Ÿ§Ÿ§¦§©¤¦¥
‰úBøNònä ìò ïîàð BðéàL éîì øîBàä:øOòî àeäL énîe ïîàð àeäL énî éì ç÷–ïîàð Bðéà.Léàî ¨¥§¦¤¥¤¡¨©©©©§©¦¦¦¤¤¡¨¦¦¤§©¥¥¤¡¨¥¦

éðBìt–ïîàð äæ éøä.epnî çwì Cìä,Bì øîàå:åéúàöî àG,ïîàð àeäL øçàî Cì ézç÷ìå–ïîàð Bðéà. §¦£¥¤¤¡¨¨©¦©¦¤§¨©§¨¦§¨©§¦¨¥©¥¤¤¡¨¥¤¡¨
Âøéòì ñðëpä,íL íãà øékî Bðéàå,øîà:ïîàð ïàk éî,øOòî ïàk éî?ãçà Bì øîà:éðà–ïîàð Bðéà. ©¦§¨¨¦§¥©¦¨¨¨¨©¦¨¤¡¨¦¨§©¥¨©¤¨£¦¥¤¡¨

Bì øîà:ïîàð éðBìt Léà–ïîàð äæ éøä.î çwì Cìäepn,Bì øîà:ïLé øëBî ïàk éî?Bì øîà:CçìML éî ¨©¦§¦¤¡¨£¥¤¤¡¨¨©¦©¦¤¨©¦¨¥¨¨¨©¦¤§¨¨
éìöà,äæ úà äæ ïéìîBâk ïäL ét ìò óà–ïéðîàð elà éøä. ¤§¦©©¦¤¥§§¦¤¤¤£¥¥¤¡¨¦
Êøéòì eñðëpL íéønçä,ãçà øîà:élLïLé éøáç ìLå Lãç,ìLå ïwúî Bðéà élLïwúî éøáç–ïðéà ©©¨¦¤¦§§¨¦¨©¤¨¤¦¨¨§¤£¥¦¨¨¤¦¥§ª¨§¤£¥¦§ª¨¥¨

:øåñà àåäù úåøùòîå äîåøú åéçøåà ìéëàîë äéì äåä íìéëàî àåä åìùîù
d.on`p epi`åðéà àäã éèåîúùàì éöî àì éðåìô ùéàî äéì øîà éë ìáà .ïîàð äéä éðéòá øîåìå éèåîúùàì éöî ïîàð åðéàù éîî ç÷ìù àöîé åìéôàã

:øçàî ç÷éì éàùø
e.on`p f"d on`p ipelt yi`íãà øéëî ïéàùë à÷åãå .ùôð ééç íåùî éàðñëàá åì÷äù àéä àìå÷ ,ãåùç åîöò àåäù ïåéë åðéîàäì éåàø äéä àìã â"òà

:äçîåîä ïî àìà ìåèé àì íù íãà øéëî íà ìáà íù.oyi xken o`k iníéãåùç ïéà õøàä éîò áåøå .øîåòä áø÷éù íãå÷ ùãç åäåìéëàé àîù àøéù
:êéìò ãéòà éðàå éìò äúà ãéòú äæì äæ ãñç íéìîåâ íäù àîéðã êë ìë ïäéìò åøéîçä àì êëìä ,ïä íéøùòî õøàä éîò áåøã éàîãë éåäå ùãçä ìò

f.mixngd:ø÷åéä íå÷îì ìåæä íå÷îî äàåáú íéàéáîä.mipn`p oi`åìù úà åøéáç çáùéù éãë åæ øéòá åøéáç ìù çáùîå äæ úà äæ íéìîåâ éàãåã

`xephxa yexit

i`ce,המשנה ly ipr xyrn כמו לעני, ליתנו  צריך אינו  בדמאי  שאילו 
הקודמת. במשנה íéãeîìששנינו  éðò Bà ïäk äéä íàå– ÀÄÈÈÙÅÈÄÀÄ

– Bìöàרגילים ìBëàì, שלחנו eìëàéåעל eàáé בשבת אצלו  – ÆÁÆÀÈÙÀÙÀ
והמעשר, התרומה íòéãBiLאת ãáìáe שמאכילו לכהן  שיודיע – ÄÀÇÆÄÅ

שמשלהם  שידעו כדי עני , מעשר שמאכילו  – ולעני מעשר, תרומת

מאכיל ונמצא מאכילם, הוא שמשלו יחשבו כן  לא שאם אוכלים; הם
שאם  הטעם, מבארים ויש אסור ; שהוא ומעשרות, תרומה אורחיו את

דעת גניבת משום בזה יש  מודיעם, ראשונה")אינו  אומרים,("משנה ויש  .
שלא  – ולעני  תרומה, לאכול עצמו  שיטהר כדי  לכהן, להודיע שצריך

חבר של  טהרות והרא"ש).יטמא (הר"ש
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נאמן שאינו  למי להאמין בשבת חכמים שהקלו הקודמות במשניות שלמדנו לאחר 
נאמן. שאינו  למי  להאמין הקלו  בחול וגם שיש  ללמד  משנתנו באה המעשרות, על 

éì ç÷ :úBøNònä ìò ïîàð BðéàL éîì øîBàäלי קנה – ÈÅÀÄÆÅÆÁÈÇÇÇÇÀÇÄ
ïîàðפירות, àeäL énî מעם פירות לוקח ואינו  המעשרות, על – ÄÄÆÆÁÈ
øOòîהארץ, àeäL énîe והוא הארץ מעמי שלוקח ממי  או  – ÄÄÆÀÇÅ

שימכרם קודם דמאי א )מעשר לו, בכורות  מפרשים:(רש "י ויש .inn
on`p `edy עיין) המעשרות על נאמן להיות עצמו  על  שקיבל ממי  –

ב), ב, xyrnלעיל `edy inne בעצמו שנוהג jlde,(הגר "א )לעשר–
,el `iade gwleïîàð Bðéàהואיל נאמן, שהוא ממי שלקח לומר – ÅÆÁÈ

ממי שלקח יתברר  אם שגם המעשרות, על נאמן אינו  עצמו והוא
נאמן". הוא "בעיני  לומר: הוא יכול  נאמן, éðBìtשאינו  Léàî– ÅÄÀÄ

פלוני ", מאיש לי "קח לו : אמר  אם ïîàðאבל  äæ éøäלומר – ÂÅÆÆÁÈ
הוא  הרי  מפלוני, לקח אם לברר ואפשר  שהואיל  פלוני, מאיש שלקח

לשקר . epnîמתיירא çwì Cìä,פלוני מאותו לקנות השליח הלך  – ÈÇÄÇÄÆ
למשלחו åéúàöîוחזר  àG :Bì øîàå,פלוני את –Cì ézç÷ìå ÀÈÇÀÈÄÀÈÇÀÄÈ

ïîàð àeäL øçàî, נאמן שהוא אחר  מאדם פירות לך  וקניתי – ÅÇÅÆÆÁÈ
ïîàð Bðéà נאמן אינו המעשרות על  נאמן  אינו  עצמו והוא הואיל  – ÅÆÁÈ

לעיל. שבארנו  כמו  נאמן, שהוא ממי  שלקח לומר
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המעשרות. על  נאמן  לשאינו להאמין חכמים שהקלו במקרים ללמד  מוסיפה משנתנו

øéòì ñðëpä,לעיר שבא אורח –íL íãà øékî Bðéàå והוא – ÇÄÀÈÈÄÀÅÇÄÈÈÈ
מתוקנים, אוכל  צרכי שם לקנות המק øîàרוצה אנשי את שאל ום – ÈÇ

ïîàðשפגשם: ïàk éî?המעשרות על –øOòî ïàk éîמי – ÄÈÆÁÈÄÈÀÇÅ
הקודמת)? במשנה שבארנו (כמו  מעשר  שהוא לכם Bìידוע øîàÈÇ

éðà :ãçà,"נאמן "אני –ïîàð Bðéàלהעיד נאמן  אדם שאין – ÆÈÂÄÅÆÁÈ
אם אבל  עצמו , ïîàðעל  éðBìt Léà :Bì øîà,המעשרות על – ÈÇÄÀÄÆÁÈ

ïîàð äæ éøäוהולך מכירו , שאינו פי על אף פלוני  מאותו  ולוקח – ÂÅÆÆÁÈ
משום  לעיר שבא באורח חכמים שהקלו  זה, של  עדותו פי על  ואוכל

נפש  –(ירושלמי)חיי  אצלנו:הרמב"ם . "העיקר זו: הלכה בטעם כותב

מפני נאמן שאינו  למי  ישלחנו  לא ולפיכך לו , ולא חוטא אדם אין 
מפני עליו  להקל  כדי  זה וכל מיד. קרובה הנאה בזה, הנאה לו שאין

גורסים  יש העיר). (כלומר המדינה" אנשי מכיר  ואינו  גר שהוא
`yiבמשנתנו : ,on`p ipi` ip`" :cg` el xn` ...?on`p o`k in" :xn`"

."on`p df ixd ,"on`p ipelt:מובא onfaבתוספתא ?mixen` mixac dna"
on `l` lehi `l mc` my xikn did m` la` .my mc` xikn epi`y

"dgnend,כאורח בו הקילו לא שם אדם מכיר  היה שאם כלומר  –
לרבים  הידוע אדם היינו  מומחה, למצוא לו לעזור יכול  מכירו  שכן

שם: מובא וכן  המעשרות. על נאמן onfaשהוא ?mixen` mixac dna"
lehi `l mei miyely my ddyy onfa la` ,mei miyely my ddy `ly

."dgnend on `l`epnî çwì Cìä,פלוני מאותו  לקנות הלך  – ÈÇÄÇÄÆ
נאמן, שהוא עליו העיד Bìשהאחד øîà: אותו שאל –ïàk éî ÈÇÄÈ

Lé øëBîï חדשה מתבואה וטובה יבשה שהיא ישנה, תבואה – ÅÈÈ
צרכה כל יבשה א )שאינה כד, כתובות שכוונת (רש "י  מפרשים, ויש  ;

קודם  באכילה אסורה שתבואה "חדש", איסור לענין  היא השאלה
מהשנה  ישנה תבואה מוכר כאן  "מי  שאל: ולכן העומר , להקרבת
לא  הארץ עמי  רוב ואמנם "חדש". באכילת ייכשל  שלא שעברה,

כדמאי  ודינו החדש, על  פירוש(ברטנורא )נחשדו דוחים רבים אבל .
(ואף  ה"חדש" על נחשדו  הארץ שעמי מקום בשום מוצאים שאין  זה,

עיין – זה פירוש  לפי  קשה כאן כתובות ענייננו רש"י טוב"; יום "תוספות 

ר"ש  ב; ולפי נו , היאהרמב"ם ). oyiהכוונה oiil;( ז יב , מעשר  øîàÈÇ(הל '
éìöà CçìML éî :Bì, ישן מוכר הוא אלי  ששלחך פלוני –óà ÄÆÀÈÈÆÀÄÇ

äæ úà äæ ïéìîBâk ïäL ét ìòחסד גומלים כאילו  שנראים – ÇÄÆÅÀÀÄÆÆÆ
עליך , אעיד  ואני עלי אתה העד לזה: ïéðîàðזה elà éøä שהקילו – ÂÅÅÆÁÈÄ

נפש, חיי  משום זה, בכגון עליהם לסמוך  לו שמותר  באורח, חכמים

לעיל. שהזכרנו  כמו 
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אלו הרי  זה, את זה כגומלים שהם פי על ש"אף הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
אם  חבירו , של תבואתו  משבח מהם שאחד  תבואה, בסוחרי  משנתנו  דנה נאמנים",

לגומלים. בזה חוששים

íéønçä,למקום ממקום בחמוריהם תבואה המוליכים –eñðëpL ÇÇÈÄÆÄÀÀ
øéòì,תבואתם בה למכור –ãçà øîà:מהם –Lãç élL– ÈÄÈÇÆÈÆÄÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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·Bìöà ìëàiL Bøáç úà øécnä,Bðéà àeäåúBøNònä ìò Bðéîàî–äðBLàøä úaLa Bnò ìëBà,ìò óàå ©©¦¤£¥¤Ÿ©¤§§¥©£¦©©©©§¥¦§©¨¨¦¨§©©
úBøNònä ìò Bðéîàî BðéàL ét;ïä ïéøOòî Bì øîàiL ãáìáe.äiðL úaLáe,äéðä epnî øãpL ét ìò óà, ¦¤¥©£¦©©©©§¦§©¤Ÿ©§ª¨¦¥§©¨§¦¨©©¦¤¨©¦¤£¨¨

øOòiL ãò ìëàé àG. Ÿ©©¤§©¥
‚øæòéìà éaøøîBà:éøö íãà ïéàéàîc ìL éðò øNòîì íL úBø÷ì C.íéîëçåíéøîBà:Bðéàå íL àøB÷ ©¦¡¦¤¤¥¥¨¨¨¦¦§¥§©£©¨¦¤§©©£¨¦§¦¥¥§¥

éøöLéøôäì C. ¨¦§©§¦
„éàîc ìL øNòî úîeøúì íL àøwL éî,éàcå ìL éðò øNòîìe–úaLa íìhé àG.éðò Bà ïäk äéä íàå ¦¤¨¨¥¦§©©£¥¤§©§©£©¨¦¤©©¦§¥§©¨§¦¨¨Ÿ¥¨¦

a.enr lk`iy exiag z` xicnd:éìöà ãòåñ äúà ïéà íà éì äðäð äúàù äî íðå÷ äéì øîàã.dpey`xd zayàùðù øåçáì ïéàåùð úãåòñ ìù
:äáéà íåùî åîò ìåëàì åì åøéúä äìåúá

b.i`nc ly ipr xyrnl my zexwl jixv oi`íéùéøôîå äúéîá íä éðò øùòîì íéìåáèä úåøéôù íéòãåé íäù éðò øùòî ìò õøàä éîò åãùçð àìã
:ïîöòì åúåà íéç÷åìå åúåà.mixne` minkgeéåä éðòã íåùî éðòì ïúéìå ùéøôäì êéøö åðéàã äæá íåìë ãéñôî åðéà éøäù ,íù åì àøå÷ ïë éô ìò óà

:äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîäå åøéáçî àéöåî äæá
c.i`nc ly xyrn znexzl my `xwy inøùòî úîåøúå .äùéøôä àìå åîåøãá åà åðåôöá çðåî àäé äæ éøëî ùéøôäì áééç éðàù øùòî úîåøú øîàù

ïúåð àåä àìà íù äì àøå÷ ìàøùéä ïéà éàãå ìù øùòî úîåøú ìáà ,åîöòì øùòîä ç÷åìå ïäëì äðúåðå íù äì àøå÷ ìàøùéäù éôì è÷ðã éàîã ìù
:ïäëì äðúåðå øùòî úîåøú ùéøôî éåìäå éåìì øùòî.mlhi `lìáà .úáùá éðòìå ïäëì úåðúî ïúéì øåñàù ,éåáîáùå øöçáù éðòì åà ïäëì íðúéì éãë

íéøåáñ íäå íòéãåî åðéà íàù éðò øùòî ìù åà øùòî úîåøú ìù íäù íòéãåéù ãáìáå ,éøù åðçìù ìò ìåëàì ïéìéâøä øîåìë åìöà ìåëàì íéãåîìá

`xephxa yexit
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שפירותיו האומר  הארץ לעם להאמין חכמים הקלו מתי  ללמד , מוסיפה זו משנה
הם. מעושרים

Bìöà ìëàiL Bøáç úà øécnäכל עליך "ייאסר  לו : שאמר – ÇÇÄÆÂÅÆÙÇÆÀ
אצלי ", תסעד  לא אם לי  úBøNònäאשר ìò Bðéîàî Bðéà àeäåÀÅÇÂÄÇÇÇÇÀ
הוא, הארץ עם שהמדיר –Bnò ìëBà, עמו לאכול  לו מותר  – ÅÄ

äðBLàøä úaLaלסעודה שמזמינו BðéàL(רמב "ם),– ét ìò óàå ÀÇÈÈÄÈÀÇÇÄÆÅ
úBøNònä ìò Bðéîàî, עמו לאכול  חכמים לו התירו מקום מכל  – ÇÂÄÇÇÇÇÀ

עליו, איבה לידי יבוא שלא שלום, דרכי Bìמפני øîàiL ãáìáeÄÀÇÆÙÇ
לאורחו: המזמין –ïä ïéøOòî שהפיסקה מפרשים, יש  הפירות. – ÀËÈÄÅ

"ובלבד כך  אחר  שנאמר  מה על מוסבה מאמינו..." שאינו  פי  על "ואף
ואינו  המעשרות, על מאמינו  שאינו פי על אף כלומר: לו ...", שיאמר 

צריך מקום מכל מעושרים, שפירותיו  לו שאומר  מה על  אצלו נאמן 
הם" "מעושרים לו: äiðL(הגר"א ).שיאמר úaLáe כשמזמינו אבל  – ÀÇÈÀÄÈ

שנייה, äéðäלשבת epnî øãpL ét ìò óà בלשון עליו  שאסר  – ÇÇÄÆÈÇÄÆÂÈÈ
בשבת  עמו  לאכול יבוא לא אם הנאה כל ממנו ייהנה שלא נדר ,

להזמנתו, ייענה לא אם יתירה, לאיבה חשש  שיש ìëàéהשנייה, àGÙÇ
øOòiL ãò בעצמו הוא או השבת לפני  לעשר שהות לו יש  שהרי  – ÇÆÀÇÅ

היינו  ראשונה ששבת מבואר, בירושלמי בפניו . הארץ עם שיעשר  או

מפרשים: ויש  בתולה. שנשא לבחור נישואין סעודת של  zayaשבת
dpey`xdבימי אפילו המשתה, ימי בשבעת כלומר הראשון , בשבוע –

היא, מצוה שסעודת עמו, שיאכל איבה, משום חכמים הקלו  החול
שיעשר עד  עמו יאכל  לא השני  בשבוע ראשונה ").אבל "משנה  (רש "ש;

ג ה נ ש מ ר ו א ב

מעשר  אבל שני, ומעשר מעשר תרומת אלא הדמאי  מן  מפרישין שאין הזכרנו  כבר 
ללוי : אומרים ספק והוא שהואיל אותו , מפרישים אין  לזרים, מותר  שהוא ראשון,
והוא  מעשר. וטול מעושר  שאינו ראיה הבא כלומר: הראיה, עליו מחבירו המוציא
מן להפרישו  צריכים שאין  לשמיטה, והשישית השלישית בשנה עני למעשר  הדין 
מעשר  ברם, מעושר . שאינו  ראיה הבא לעני : ואומרים הוא, שספק לפי  הדמאי,

צריך my,ראשון z`ixw מהם עשירית ואומר: הפירות, בצד עיניו שנותן  דהיינו
המעשר , קודם מעשר  תרומת להפריש רשאי שאינו  לפי  הוא, הטעם מעשר . כאן  היא
שיבואר  כפי המעשר תרומת את ממנו להפריש  כדי ראשון  למעשר  שם קורא הלכך 
מספק  התבואה להוציא כדי  למעשר , שם שקורא סוברים יש  א). (ה, להלן  עוד

– באכילה. אסור למעשר טבל שאף טבל , עני,epzpynאיסור מעשר  בענין דנה
תנאים. בזה ונחלקו  שם, לו  לקרוא צריך  אם

éðò øNòîì íL úBø÷ì Céøö íãà ïéà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÅÈÈÈÄÄÀÅÀÇÂÇÈÄ

éàîc ìL,"בצפונו או בדרומו  יהא זה כרי של  עני  "מעשר  לומר: – ÆÀÇ
בו  שאין עני  מעשר  על הארץ עמי  נחשדו  לא אליעזר: רבי  שסובר 

מפרישים  ולכן זה, לגזל חוששים ואינם עניים, גזל  אלא אכילה איסור 
אותו  נותנים ואינם טבל , מאיסור  תבואתם להוציא כדי עני  מעשר הם

צריך אינו  דמאי  הלוקח הלכך לעצמם; אותו נוטלים אלא לעניים
הארץ  עם ידי על הופרש כבר שהרי עני , למעשר שם לקרות אפילו

íLעצמו. àøB÷ :íéøîBà íéîëçå שנחשדו לפי  עני , למעשר – ÇÂÈÄÀÄÅÅ
הטורח, משום עני, מעשר  על גם הארץ Léøôäìעמי  Céøö BðéàåÀÅÈÄÀÇÀÄ

מחברו  המוציא הוא העני הרי הוא וספק שהואיל לעני , וליתן  אותו –
עני מעשר  הופרש  שלא ראיה להביא א ).ועליו יז , מכות  ויש(בבלי

על הארץ עמי נחשדו לא אליעזר  שלרבי המחלוקת, טעם מפרשים
להפקיר יוכל ירצה שאם כלום, מפסיד  אינו הארץ שעם לפי עני, מעשר

לז  ויוכל עני  ויהיה סבורים נכסיו  חכמים ואילו בהמעשר. בעצמו  כות
נחשדו  ולכן אחר איש בינתיים בהם יזכה שמא להפקיר, הוא שמתיירא

ב). פד , נחשדו ,(נדרים לא אם אפילו  חכמים שלדעת מבארים, ויש
דיו , שם בקריאת שהרי  כלום, מפסיד הלוקח שאין  כיון מקום מכל

קורא  שיהא עליו , נחמיר  אם כלום בכך  אין  לעניים, ליתנו  צריך  ואינו 
עני למעשר הירושלמי).שם עפ"י  (ר"ש 

i p y m e i
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éàîc ìL øNòî úîeøúì íL àøwL éî:שבת בערב שאמר  – ÄÆÈÈÅÄÀÇÇÂÅÆÀÇ
בצפונו  מונח יהא פירות) של  זו  (ערימה זה כרי של מעשר  תרומת

מהכרי , הפרישה ולא בדרומו, éàcåאו  ìL éðò øNòîìe או – ÀÇÂÇÈÄÆÇÇ
ולא  שבת בערב מקומו וייחד  טבל  ודאי של  עני  למעשר  שם שקרא

úaLaהפרישו , íìhé àG לכהן ליתנם כדי  בשבת יפרישם לא – ÄÀÅÀÇÈ
שאסור מפרשים, ויש  בשבת. ולעני לכהן  מתנות ליתן שאסור ולעני,

שבת  בערב מקומם וייחד  שם להם שקרא פי על  אף בשבת, להפרישם

ראשונה") "משנה  אליהו "; "שנות  נקטה(עיין משנתנו – .xyrn znexz
i`nc lyולא,i`ce ly xyrn znexz שקרא בישראל עוסקת שהיא לפי

שם  לה קורא הישראל  אין ודאי  של מעשר תרומת ואילו  שם, לה
ונותנה  מעשר תרומת מפריש והלוי  ללוי  ראשון מעשר  נותן הוא אלא

מעשר לתרומת שם שקרא בלוי  זה דין  ללמד  היה אפשר  ואמנם לכהן.
לרבותא, דמאי  של  מעשר  תרומת נקט שהתנא נראה אלא ודאי, של

ליתנה  אסור  מקום מכל הם, מעשרים הארץ עמי שרוב פי על שאף
לכהן איגר ).בשבת עקיבא  ר ' נקטה (תוספות עני מעשר לגבי ברם,

izdw - zex`ean zeipyn
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·úçàk øNòî úîeøúe äîeøz Léøôäì äöBøä–GMî ãçà ìèBðGLå íéLøîBàå LéìLe L:äànî ãçà" ¨¤§©§¦§¨§©©£¥§©©¥¤¨¦§¦§¨§¦§¥¤¨¦¥¨
ïélç äæ ãöa äæ éøä ïàk LiM änî,ìkä ìò äîeøz øàMäå,øNòî äæ ãöa äæ éøä ïàk LiL ïélç äàîe, ¦©¤¥¨£¥¤§©¤ª¦§©§¨§¨©©Ÿ¥¨ª¦¤¥¨£¥¤§©¤©£¥

a.yilye ylye miylyn cg` lhepøùòî úîåøúì ãçàå äàîî éøú àéäù äîåøúì ïäî íéðù ,íéùéìù 'â íäá ùé ìèåðù äàñå .äàîî ùéìù åðééä
:äàñ äúåà ùéìù åðééäã ìëä ïéá ïàë ùéù äàîî ãçà ìèðù äàñ äúåà ìò øîåàå .äàîî ãçà àéäù.oileg df cva `ed ixdåîë ïéìåç øàùé ùåøéô

:ìëä ìò äîåøú åéäé íéùéìù éðù åðééäã øàùäå ,åîòù íéùéìù éðù ãöá åìáèá äúò àåäù.o`k yiy oilegdnøàùéù åéìò éúøîàù ùéìùä åðééäã
:øùòî äæ ãöá äæ éøä .ïéìåç.xyrn x`yeäøùò à÷åã åàìå .íéùéìù äàîä ìò øùòî åéäé íéùéìù äøùò íúåà ,äæ ùéìùì êåîñ äòùú ãåò åðééäã

:äîåøú ìù íéðùì òéâîä éôë úåçô èòî àìà.xyrn iziyry df.íéùéìùä äòùú ìò øùòî úîåøú éåùò äìçú øùòî íù åéìò àø÷ù ùéìùä åðééä
÷øô óåñá øîàã ìîåâ ïá øæòìà àáàë àéúà ïéúéðúîå .ïéìåçä ìë àìå òîùîã ïàë ùéù ïéìåçäî øîà÷ éëäìå ,èòåî øáã øñç àìà íìù ùéìù àìå

èâä ìë(.àì)ãîåàá øùòî úîåøú ùéøôäì éøù éîð åäéàå .øùòî úîåøú íåøúì úåùø åì ùé êë äìåãâ äîåøú íåøúì úåùø úéáä ìòáì åì ùéù íùë
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עיסה  שקנה חבר  ואילו  דמאי, מלעשרה פטור אותה המקבל הכהן זה שבכגון
יוחנן ר' לדעת אבל  דמאי; לעשרה חייב חלתה, והפריש דמאי  של כיכר או 

ל גזרו לא הדמאי  על  שגזרו  שבשעה מפני הוא שהטעם עלשם, גם הפריש
מסקנת  החלה. מן  גם מעשר  כאן  מפריש מדוע משנתנו , קשה כן אם חלה,
עם  אצל  שמתארח בכהן  מדובר  ששם וטריא), שקלא (לאחר היא הירושלמי 
חכמים, הקילו  זה ובכגון חבר, גבל ידי על היינו  בטהרה, עיסתו שעשה הארץ
בנחתום  עוסקת הרי  ומשנתנו  דמאי . של  מעשר  ממנה להפריש צריך  שאינו 
מהחלה. גם דמאי  מעשרות להפריש הלוקח חייב זה שבכגון  לרבים, שמוכר 
להפריש  צריך  שאין  סוברת משנתנו  גם שאמנם מעיקרה, הקושיא את עוקר  ויש
מהחלק  חוץ כוונתו  כאן ", שיש ממאה "אחד  שאומר ומה החלה, על דמאי

לחלה. הראוי 

xyrn...ג) znexz ick lhep"כשיעור הפת מן חלק שנוטל  במשנה, בארנו –
"אחד ואומר : הפת בצד כך אחר  ומניחו  ושמונה מארבעים ואחד  ממאה אחד 
(הל' הרמב"ם כותב אמנם כך וכו'. מעשר" זה בצד  הרי כאן שיש ממאה

הנחתום מן כיכר  "הלוקח ו ): ט, מעשרyixtnמעשר תרומת כדי  ממנה
תרומת  כדי מפריש הדמאי ? את מעשרין  "כיצד  הקודמת: בהלכה וכן  וחלה"...
מעשר זה ואומר : הפירות בצד  ומניחה הכל  מן ממאה אחד  שהוא מעשר 
יפריש  שלא הרמב"ם, כותב למשנתנו  בפירושו אבל לו "... סמוך מעשר ושאר
מברטנורא: הרב גם מפרש וכן מחובר ... יניחהו אלא הכיכר  מן החלק את
ולא  ממ"ח, אחד  חלה וכדי ממאה, אחד דהיינו מעשר, תרומת כדי  "נוטל

במקומם". מחוברים ומניחם מקום להם קובע אלא הכיכר ... מן שיפרישו 

dlgeד) xyrn znexz ick הבית בעל של שיעורו בחלה: ישנם שיעורים שני  –
מארבעים  אחד הוא נחתום של  ושיעורו בעיסתו , וארבעה מעשרים אחד הוא
ושמונה, מארבעים אחד – חלה" "כדי  במשנתנו פירשו המפרשים רוב ושמונה.
ברם, במשנה. בארנו  אמנם וכך להפריש; צריך היה שהנחתום כשיעור  כלומר
מעשרים  אחד  להפריש הוא צריך בית, בעל הוא הלוקח שאם מפרשים, יש
קמעונאית, למכירה הנחתום מן ככרות הלוקח היינו  פלטר , הוא ואם וארבעה,

ושמונה מארבעים אחד מפריש l`xyi")הריהו zx`tz").

ואומר : נוטל ... xyrnה) x`ye ,xyrn df cva ixd ,o`k yiy dnn d`nn cg`"
"dlg x`yde ,eilr xyrn znexz ieyr xyrn iziyry df ;el jenq,שואלים יש –

ב  דמאי  לעשר  תיקנו  מה תיקנומשום לא למה מסובך? נוסח ולומר  זה סדר
מעשר, תרומת ממנו  יפריש כך  ואחר תחילה ראשון  מעשר לכל שם שיקרא
העשרה  מן ואחד  מעשר, הוא הרי זה בצד  ממאה "עשרה שיאמר : דהיינו 
זה: בענין  כותב טוב" יום "תוספות בעל  מעשר "? תרומת הוא הרי כאן שיש
אינו הראשון המעשר  ואילו  בלבד, מעשר  תרומת אלא מפריש שאינו לפי
(שאינו מעשר תרומת ממנו  ולהפריש שם לו  לקרוא אם כי להפרישו , צריך 
צורך אין  הלכך למעשר), שם שקרא קודם מעשר תרומת להפריש רשאי
מעשר לתרומת כך ואחר המעשר לכל  תחילה השיעורים: לשני מקום לקבוע

ש  ואומר  כך, אחר  שיפרישו  ממאה אחד  לשיעור  מקום קובע אלא x`yשבו ,
,el jenq xyrnd." מעשר "שאר  בסתם רק שיעור  mix`an:בלא yie היה שאילו

זה  שהרי  ללוי , ליתנו  מחויב היה תחילה, המעשר לכל שם קורא או  מפריש
ואומר: ממאה אחד  תחילה מפריש לכן  מעושר, שאינו מודה xyrn,כאילו  df

ליתן , צריך אני ודאי זה el,כלומר  jenq xyrn x`ye,בו חייב אני אם כלומר 
אומר: כך x`yואחר  lr xyrn znexz `ed ixd xyrn `edy eilr izxn`y df

,xyrnd יקרא למה המעשר  נותן  שאינו כיון דבר, של  כללו בו. חייב אני אם
שם?! שהנה (f"acx).לו  טוב" יום "תוספות על מקשה איגר עקיבא ר' ברם,

את  ליתן  וצריך הר "ש), בשם פירושו (כפי טבל  בודאי מדובר  הבאה  במשנה
שבמשנתנו: כנוסח הוא העישור נוסח כן פי  על ואף ללוי , הראשון  המעשר 

איפוא  מוקשית זו  קושיה וכו'. לו" סמוך  מעשר  ושאר  מעשר  זה בצד זה "הרי 
הרדב"ז. על dpey`x"גם dpyn" lra ותרומת שחלה שמשום "ונראה כותב:

לשאר קודם הפרשתן  להקדים מצוה "ראשית", נקראות שתיהן מעשר 
שלא  זמן שכל שם, להן  לקרות אפשר אי  זו הפרשה שבשעת אלא המעשרות,
לקרות  אין חלה וכן מעשר , לתרומת שם לקרות יכול אינו המעשר את הפריש

מצוה מקום מכל אבל  להלן). עוד  שנבאר (כפי המעשר  קודם שם לייחדלה
ששנינו: וזהו  תחילה, מקום dlgeלהן  xyrn znexz ick lhepמייחד כלומר –

ושתי שם... להן  כשיקרא כך  אחר וחלה מעשר  תרומת יהיו  שאלו  מקום להן
לקדשן מנת על שמייחדן  שם, קריאת בלא בתחילה האחת כאן : יש הפרשות
השנייה  וההפרשה המעשר, מפריש שלא אף מותר  וזה שם, בקריאת כך אחר 
רק  אינו זה ודין  המעשר... אחר  אלא אפשר אי וזה שם, להן  שקורא היינו
היינו מעשר  לתרומת קודם שמעשר פי על שאף בודאי, גם אלא בדמאי
מעשר לתרומת מקום לייחד  מצוה מקום, ייחוד  לגבי  אבל השם, בקריאת

הבאה". במשנה שמובא כמו  למעשר , קודם

enexca"ו ) e` epetva ipy xyrne ,dlg x`yde" מקדימים למה אמרו: בירושלמי  –
(כלומר  לגורן שקדם משום לחלה? ראשון  aeigמעשר  mcew oxeba eaeig lgy

dlgd נקראת ותרומה מעשר  תרומת בו  שיש (כלומר "ראשית"; בו וכתוב (
שקדם  פי  על אף שני מעשר  אבל ד ), יח, דברים – דגנך " "ראשית – "ראשית"
"ראשית" בה שכתוב החלה, לו  מקדימים ראשית, בו  כתוב ולא הואיל  לגורן ,
מעשר תחילה הוא: הפת של  המעשר  סדר  מכאן  עריסותיכם". "ראשית –
בו כתוב וגם לגורן קודם יתרונות: שני  בו  שיש לפי – מעשר ותרומת ראשון 

שני. מעשר ולבסוף "ראשית", בה שכתוב "חלה" כך אחר "ראשית";
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ודאי מטבל מפרישים כיצד ללמד , זו  משנה באה הקודמת שבמשנה ההלכה אגב
חייבים  ששניהם בלוי , או בכהן  כאן  ומדובר כאחת, מעשר ותרומת גדולה תרומה
(במדבר  מהפסוק חכמים שדרשו כמו מתבואותיהם, מעשר  ותרומת תרומה להפריש

מעשרותיכם", מכל  ה' תרומת אתם גם תרימו  "כן כח): הלויים,"`mz"יח, אלו –
"mz` mb"הכהנים לרבות –(gxew zyxt ixtq it lr m"anx) מעכב שהכהן  אלא ,

אצלם  לומר  שייך  ולכן  לכהן , התרומות את נותן  והלוי  לעצמו, התרומות את
תרומת  להפריש  יכול אינו  ישראל אבל  כאחת. מעשר ותרומת תרומה שמפרישים
ואם  לו , הניתן  ראשון ממעשר  להפריש הלוי על  מעשר  תרומת שהרי מעשר ,

תרומתוהישרא  ואין שלו  שאינו  מדבר מפריש הוא הרי  המעשר , מן  יפרישנה ל
הבית (inlyexi)תרומה לבעל  שיש  שכשם א), לא, גיטין  (בבלי דעה יש ברם, .

זו דעה ולפי  מעשר, תרומת לתרום רשות לו  יש כך גדולה, תרומה לתרום רשות
בישראל. גם במשנתנו מדובר 

Léøôäì äöBøä,ודאי מטבל  –úçàk øNòî úîeøúe äîeøz ÈÆÀÇÀÄÀÈÀÇÇÂÅÀÇÇ
–dnexz,(אחוזים (שני  מחמישים אחד ששיעורה גדולה תרומה היינו

להפריש והרוצה אחד), (אחוז ממאה אחד שיעורה מעשר  ותרומת

כאחת, הללו התרומות GMîשתי  ãçà ìèBðGLå íéLLéìLe L ÅÆÈÄÀÄÀÈÀÄ
התנא ונקט ,(3%) ממאה שלושה כלומר –ylye miyelyn cg`"

"yilyeולא,d`nn dyelyיותר לו  קל  תבואה סאה מאה לו יש שאם
ולקחת  חלק, לכל  ושליש  ושלש  שלושים חלקים, לשלושה לחלקה

חלק מכל  ראשונה ").סאה "משנה  ישראל"; "תפארת טוב"; יום  ("תוספות 

מחמישים, אחד כגון מ..." "אחד  לנקוט חכמים שדרך הוא הטעם ואולי

בזה וכיוצא ממאה שניים אלבק);ולא התנא:(ר"ח  נקט כאן lhepואף
,yilye ylye miyelyn cg`, שביארנו כמו ממאה שלושה היא וכוונתו 

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iying wxt i`nc zkqn
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:úøçà øéòá.mipn`p xne` dcedi 'x.íù àáì ïéìéâø úåøéôå äàåáú éøëåî åéäéù øéòä éðá ìù ïäééç íåùî åìé÷ä éàîãá ïä íéøùòî ä"ò áåøå ìéàåä
:é"øë äëìä ïéàå

d`.mezgpd on gweldíéîåúçðäù 'á ÷øôá ìéòì ïðúã àäå .øåèô íåúçðäå ç÷åì àåäù äî ï÷úì áééç åðîî ç÷åìä äñâ äãîá øëåî íåúçðäùë
úå÷åðéúä éðôî éîð éà ,øùòì åéìò åìéèä äáøä øëúùî àåäù éðôîù ä÷ã äãîá øëåîá éøééî íúä ,äìçå øùòî úîåøú øåòéù éãë ùéøôäì íéáééç

:á"ôñ ìéòì íéùøåôî ä÷ãå äñâ äãî .ï÷úì åéìò åìéèä íéìáè åìëàé àìù éãë ä÷ãá øëåîù éîî íéç÷åìù.xyrn znexz ick lhepäàîî ãçà åðééäã
:íîå÷îá íéøáåçî íçéðîå íå÷î íäì òáå÷ àìà ,íåúçðä ïî ç÷ìù øëëä ïî íùéøôéù àìå .ç"îî ãçà äìç éãëå.o`k yiy dnn d`nn cg`ìëî

:äìçä ïî óà øùòî ùéøôî àöîðå ,øùòî éåùò ùéøôäù äìç øåòéù éãë íò óà òîùî ïàë ùéù äî.xyrn x`yeéøä åì êåîñ äòùú ãåò åðééäã
:åì íéëåîñä äòùúä ìò øùòî úîåøú éåùò äìéçú øùòî íù åì éúàø÷ù ãçàä åúåàå ,øùòîä ìëì íå÷î òá÷.dlg x`ydeéúùøôäù ç"îî 'à

:äìç.enexca e` epetva ipy xyrneéñåäì êéøö åðéàå ,åììçî êë øçàå íå÷î åì òáå÷:ùîåç ó

`xephxa yexit

צרכה, כל  יבשה שאינה חדשה, ïLéתבואה éøáç ìLå תבואה – ÀÆÂÅÄÈÈ
החדשה. התבואה מן היא וטובה צרכה, כל נתייבשה שכבר ישנה,
לאכלה  שאסור  העומר לפני שנקצרה תבואה היינו  שחדש מפרשים, ויש 

שהבאנו  שם, (עיין הקודמת במשנה הזכרנו שכבר כמו  העומר , אחר עד 
זה); פירוש  שדחו ïwúîדעות Bðéà élL לא שלי  מהתבואה – ÆÄÅÀËÈ

ומעשרות, תרומות ïwúîהופרשו éøáç ìLå,מעושרת תבואתו – ÀÆÂÅÄÀËÈ
ïéðîàð ïðéàשל על האחד ומעיד  לזה, זה הם גומלים שודאי – ÅÈÆÁÈÄ

על ואף אחר ; במקום שלו על  יעיד  שחבירו כדי זה, במקום חבירו
חבירו  של את ולשבח שלו  את לגרוע אחרים דברים גם שמוסיף פי 

את  להחזיק נאמן אינו  ו "ישן "), "חדש " של הראשון הפירוש  (לפי 
מתוקן . בחזקת חבירו  ïéðîàðשל  :øîBà äãeäé éaøבירושלמי – ÇÄÀÈÅÆÁÈÄ

לגומלים, לחוש  ולא להאמינם, בזה שהקילו  טעמו , mdiigמבואר iptn
,xird ipa ly לא שאם לעיר ; ופירות תבואה מספקים החמרים שיהיו 

לפי זה, מטעם הקילו  לא חכמים ברם, להביא. יפסיקו נאמנים יהיו
אחרת. מעיר  המזון  צרכי להם לספק minkgk,שיכולים dkld שאינם

ביניהם" עשו  קנוניא "שמא י)נאמנים, יב, מעשר  .(הל'

i r i a x m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

אלא הדמאי  מן  להפריש  חכמים תיקנו שלא בארנו , xyrn,כבר znexz,ממאה אחד
גדולה, כתרומה שדינה מיתה, עוון בה שיש  ipy,לפי xyrne,ממון הפסד בו  שאין

מחוץ  או בטומאה לאכלו שלא כדי אומרים, ויש  אותו ; אוכלים בעליו  שהרי 
אבל oey`xלירושלים. xyrn אלא בו  ואין לזרים הוא מותר שכן מפרישים, אין 

מעשרך ", וטול  מעושר שאינו  ראיה "הבא ללוי: אומרים ספק שהוא וכיון הלוי , גזל
הדין  והוא הראיה. עליו מחבירו  ipr,שהמוציא xyrnl.(ג ד, (לעיל  שבארנו כמו

תרומת  ממנו להפריש כדי במשנתנו, שיבואר  כפי ראשון , למעשר שם קוראים ברם,
המעשר . קודם מעשר תרומת להפריש רשאים שאין dlecbהמעשר, dnexzeאין

בהקדמה  כבר שהזכרנו כפי  הארץ, עמי  עליה נחשדו  שלא הדמאי, מן  מפרישים
זה  דין  מלמדת והיא הדמאי את מעשרים כיצד  ללמד באה משנתנו – למסכתנו.
להפריש יש  שני ומעשר מעשר תרומת שמלבד מנחתום, הלקוחה דמאי של  בפת

חלה. גם ממנה

íBzçpä ïî ç÷Blä גם ממנה להפריש  שצריך  דמאי, של  פת – ÇÅÇÄÇÇÀ
øOòîחלה, àeä ãöék?זו פת –ìèBð,הפת מן חלק –éãk ÅÇÀÇÅÅÀÅ

øNòî úîeøz,ממאה אחד היינו –älçåאחד חלה, וכדי – ÀÇÇÂÅÀÇÈ
המופרשים  הללו  השיעורים שני הכולל  חלק כלומר  ושמונה, מארבעים

) הפת),1000/1ועוד100/3=100/1+48/1לכהן øîBàåÀÅ:מכל
ïàk LiM änî äànî ãçà", שנטלתי במה –äæ ãöa éøä ÆÈÄÅÈÄÇÆÅÈÂÅÀÇÆ

øNòî ומסמן הפת, בצד  הפת מן  שנטל החלק את שמשאיר  כלומר – ÇÂÅ
ו  ממאה האחד של מקומו את שהוא בו היינו  "מעשר ", שם לו קורא

ראשון , ממעשר  øNòîחלק øàLe כמותו חלקים תשעה עוד  היינו  – ÀÈÇÂÅ
הריהו המעשר , שיעור את Bìהמשלימים Ceîñ ממאה לאחד  סמוך  – È

זה כל  והרי מעשר , עשיתי  oey`x;שכבר  xyrnøNòî éúéNòL äæÆÆÈÄÄÇÂÅ
"מעשר ", שם בראשונה לו שקראתי ממאה האחד  אותו  –éeNòÈ

åéìò øNòî úîeøz, הראשון המעשר כל  על  –øàMäå מה – ÀÇÇÂÅÈÈÀÇÀÈ
ושמונה, מארבעים האחד  היינו  שנטלתי , בחלק הריälçשנשאר  – ÇÈ

והחלה, המעשר  תרומת את הכולל  הזה, החלק כל את ונותן חלה; זה

éðLלכהן; øNòîe,הפת של –BîBøãa :Bà BðBôöaכלומר – ÇÂÅÅÄÄÀÄÀ
מפרשים: ויש  הפת; של דרום בצד  או צפון בצד מקומו שקובע

מקומו  תחילה נקבע שכבר  הראשון המעשר  של בדרומו או  בצפונו
úBònä"בפת, ìò ìlçîe לחולין יוצא זה שני  מעשר והרי  – ÀËÈÇÇÈ

לכך. שיעדתי במעות פודהו שאני בפדיון

ונבארם  הסבר , הטעונים שבמשנתנו  אחדים עניינים על מתעכבים המפרשים
במשנה: סדרם לפי  כאן 

...mezgpd on gweld שהנחתום `) שנינו, ד ) (ב, למעלה שואלים: בירושלמי –
אלא  להפריש חכמים אותם חייבו  לא "הנחתומים – מעשר תרומת מפריש
הוא  כיצד הנחתום, מן "הלוקח שנינו: כאן ואילו וחלה", מעשר  תרומת כדי 
בנחתום  מדובר  ששם מפרשים, יש אמנם מפריש? שהלוקח היינו – מעשר "

ux`d,חבר, mr mezgpa zwqer epzpyn eli`e שהנח משמע לירושלמי  תום אבל
חבר בנחתום מדובר  המשניות שבשתי  כלומר שם, כנחתום הוא (y"x),כאן 

אפשר אי שאמנם זו , קושיה מחזקים ויש זו . את זו סותרות הן  הרי כן ואם
הארץ  עמי שנחשדו  מוצאים אנו  אין שהרי הארץ, עם בנחתום משנתנו לפרש

חלה cere).על  "l`xyi zx`tz")יוחנן ר' בירושלמי נחלקו זו  קושיה ביישוב
הלכך בטהרה, עיסתו  שעושה בנחתום מדובר ששם אמר, יוחנן  ר' אלעזר: ור'
ואילו לאכילה, לכהן  הן וראויות הואיל  וחלה, מעשר תרומת מפריש הוא
הארץ  מעם שלקח כגון  בטומאה, עיסתו שעושה בנחתום מדובר  במשנתנו 
מעשר תרומת להפריש חכמים הטריחוהו  לא הלכך ונטמאה, שהוכשרה תבואה
שיאכל והלוקח תבשילו , תחת להסיקה אלא לכהן ראויה שאינה כיון  וחלה,
כלומר דקה, במידה שמוכר  בנחתום מדובר ששם אמר , אלעזר ור' יפריש. הוא
אומרים  ויש להפריש; עליו חכמים הטילו  הלכך  הרבה, ומרויח יחידות, ככרות
במשנתנו ואילו  טבלים, יאכלו  שלא אצלו, שלוקחים התינוקות מפני  הטעם,
הרבה, מרויח שאינו  ביחד , ככרות הרבה גסה, במידה שמוכר בנחתום מדובר 
המשנה  במפרשי עיין – לוקח שהוא מה לתקן  חייב ממנו  הלוקח לפיכך

אלעזר  ר' של דעתו dqb,שנקטו  dcina xkeny xag mezgpa epzpyn miyxtneוזהו
xyrn"?...ששנינו : `ed cvik ,mezgpd on gweld"

o`k"...ב) yiy d`nn cg`" :xne`e dlge xyrn znexz ick lhepמכאן משמע –
א, (לעיל שנינו  הלא בירושלמי: ושואלים החלה, מן  אף מעשר  שמפרישים
שהטעם  שם, אושעיא ר ' לדעת אמנם הדמאי . מן  פטורה הארץ עם שחלת ג ),
מתוקן, שאינו  דבר לכהן נותן ואינו  הארץ עם על  קדשים שאימת משום הוא
בטהרה  חבר גבל לו  שתיקן הארץ עם בחלת מדובר ששם לקושיה, מקום אין

izdw - zex`ean zeipyn
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·úçàk øNòî úîeøúe äîeøz Léøôäì äöBøä–GMî ãçà ìèBðGLå íéLøîBàå LéìLe L:äànî ãçà" ¨¤§©§¦§¨§©©£¥§©©¥¤¨¦§¦§¨§¦§¥¤¨¦¥¨
ïélç äæ ãöa äæ éøä ïàk LiM änî,ìkä ìò äîeøz øàMäå,øNòî äæ ãöa äæ éøä ïàk LiL ïélç äàîe, ¦©¤¥¨£¥¤§©¤ª¦§©§¨§¨©©Ÿ¥¨ª¦¤¥¨£¥¤§©¤©£¥

a.yilye ylye miylyn cg` lhepøùòî úîåøúì ãçàå äàîî éøú àéäù äîåøúì ïäî íéðù ,íéùéìù 'â íäá ùé ìèåðù äàñå .äàîî ùéìù åðééä
:äàñ äúåà ùéìù åðééäã ìëä ïéá ïàë ùéù äàîî ãçà ìèðù äàñ äúåà ìò øîåàå .äàîî ãçà àéäù.oileg df cva `ed ixdåîë ïéìåç øàùé ùåøéô

:ìëä ìò äîåøú åéäé íéùéìù éðù åðééäã øàùäå ,åîòù íéùéìù éðù ãöá åìáèá äúò àåäù.o`k yiy oilegdnøàùéù åéìò éúøîàù ùéìùä åðééäã
:øùòî äæ ãöá äæ éøä .ïéìåç.xyrn x`yeäøùò à÷åã åàìå .íéùéìù äàîä ìò øùòî åéäé íéùéìù äøùò íúåà ,äæ ùéìùì êåîñ äòùú ãåò åðééäã

:äîåøú ìù íéðùì òéâîä éôë úåçô èòî àìà.xyrn iziyry df.íéùéìùä äòùú ìò øùòî úîåøú éåùò äìçú øùòî íù åéìò àø÷ù ùéìùä åðééä
÷øô óåñá øîàã ìîåâ ïá øæòìà àáàë àéúà ïéúéðúîå .ïéìåçä ìë àìå òîùîã ïàë ùéù ïéìåçäî øîà÷ éëäìå ,èòåî øáã øñç àìà íìù ùéìù àìå

èâä ìë(.àì)ãîåàá øùòî úîåøú ùéøôäì éøù éîð åäéàå .øùòî úîåøú íåøúì úåùø åì ùé êë äìåãâ äîåøú íåøúì úåùø úéáä ìòáì åì ùéù íùë

`xephxa yexit

עיסה  שקנה חבר  ואילו  דמאי, מלעשרה פטור אותה המקבל הכהן זה שבכגון
יוחנן ר' לדעת אבל  דמאי; לעשרה חייב חלתה, והפריש דמאי  של כיכר או 

ל גזרו לא הדמאי  על  שגזרו  שבשעה מפני הוא שהטעם עלשם, גם הפריש
מסקנת  החלה. מן  גם מעשר  כאן  מפריש מדוע משנתנו , קשה כן אם חלה,
עם  אצל  שמתארח בכהן  מדובר  ששם וטריא), שקלא (לאחר היא הירושלמי 
חכמים, הקילו  זה ובכגון חבר, גבל ידי על היינו  בטהרה, עיסתו שעשה הארץ
בנחתום  עוסקת הרי  ומשנתנו  דמאי . של  מעשר  ממנה להפריש צריך  שאינו 
מהחלה. גם דמאי  מעשרות להפריש הלוקח חייב זה שבכגון  לרבים, שמוכר 
להפריש  צריך  שאין  סוברת משנתנו  גם שאמנם מעיקרה, הקושיא את עוקר  ויש
מהחלק  חוץ כוונתו  כאן ", שיש ממאה "אחד  שאומר ומה החלה, על דמאי

לחלה. הראוי 

xyrn...ג) znexz ick lhep"כשיעור הפת מן חלק שנוטל  במשנה, בארנו –
"אחד ואומר : הפת בצד כך אחר  ומניחו  ושמונה מארבעים ואחד  ממאה אחד 
(הל' הרמב"ם כותב אמנם כך וכו'. מעשר" זה בצד  הרי כאן שיש ממאה

הנחתום מן כיכר  "הלוקח ו ): ט, מעשרyixtnמעשר תרומת כדי  ממנה
תרומת  כדי מפריש הדמאי ? את מעשרין  "כיצד  הקודמת: בהלכה וכן  וחלה"...
מעשר זה ואומר : הפירות בצד  ומניחה הכל  מן ממאה אחד  שהוא מעשר 
יפריש  שלא הרמב"ם, כותב למשנתנו  בפירושו אבל לו "... סמוך מעשר ושאר
מברטנורא: הרב גם מפרש וכן מחובר ... יניחהו אלא הכיכר  מן החלק את
ולא  ממ"ח, אחד  חלה וכדי ממאה, אחד דהיינו מעשר, תרומת כדי  "נוטל

במקומם". מחוברים ומניחם מקום להם קובע אלא הכיכר ... מן שיפרישו 

dlgeד) xyrn znexz ick הבית בעל של שיעורו בחלה: ישנם שיעורים שני  –
מארבעים  אחד הוא נחתום של  ושיעורו בעיסתו , וארבעה מעשרים אחד הוא
ושמונה, מארבעים אחד – חלה" "כדי  במשנתנו פירשו המפרשים רוב ושמונה.
ברם, במשנה. בארנו  אמנם וכך להפריש; צריך היה שהנחתום כשיעור  כלומר
מעשרים  אחד  להפריש הוא צריך בית, בעל הוא הלוקח שאם מפרשים, יש
קמעונאית, למכירה הנחתום מן ככרות הלוקח היינו  פלטר , הוא ואם וארבעה,

ושמונה מארבעים אחד מפריש l`xyi")הריהו zx`tz").

ואומר : נוטל ... xyrnה) x`ye ,xyrn df cva ixd ,o`k yiy dnn d`nn cg`"
"dlg x`yde ,eilr xyrn znexz ieyr xyrn iziyry df ;el jenq,שואלים יש –

ב  דמאי  לעשר  תיקנו  מה תיקנומשום לא למה מסובך? נוסח ולומר  זה סדר
מעשר, תרומת ממנו  יפריש כך  ואחר תחילה ראשון  מעשר לכל שם שיקרא
העשרה  מן ואחד  מעשר, הוא הרי זה בצד  ממאה "עשרה שיאמר : דהיינו 
זה: בענין  כותב טוב" יום "תוספות בעל  מעשר "? תרומת הוא הרי כאן שיש
אינו הראשון המעשר  ואילו  בלבד, מעשר  תרומת אלא מפריש שאינו לפי
(שאינו מעשר תרומת ממנו  ולהפריש שם לו  לקרוא אם כי להפרישו , צריך 
צורך אין  הלכך למעשר), שם שקרא קודם מעשר תרומת להפריש רשאי
מעשר לתרומת כך ואחר המעשר לכל  תחילה השיעורים: לשני מקום לקבוע

ש  ואומר  כך, אחר  שיפרישו  ממאה אחד  לשיעור  מקום קובע אלא x`yשבו ,
,el jenq xyrnd." מעשר "שאר  בסתם רק שיעור  mix`an:בלא yie היה שאילו

זה  שהרי  ללוי , ליתנו  מחויב היה תחילה, המעשר לכל שם קורא או  מפריש
ואומר: ממאה אחד  תחילה מפריש לכן  מעושר, שאינו מודה xyrn,כאילו  df

ליתן , צריך אני ודאי זה el,כלומר  jenq xyrn x`ye,בו חייב אני אם כלומר 
אומר: כך x`yואחר  lr xyrn znexz `ed ixd xyrn `edy eilr izxn`y df

,xyrnd יקרא למה המעשר  נותן  שאינו כיון דבר, של  כללו בו. חייב אני אם
שם?! שהנה (f"acx).לו  טוב" יום "תוספות על מקשה איגר עקיבא ר' ברם,

את  ליתן  וצריך הר "ש), בשם פירושו (כפי טבל  בודאי מדובר  הבאה  במשנה
שבמשנתנו: כנוסח הוא העישור נוסח כן פי  על ואף ללוי , הראשון  המעשר 

איפוא  מוקשית זו  קושיה וכו'. לו" סמוך  מעשר  ושאר  מעשר  זה בצד זה "הרי 
הרדב"ז. על dpey`x"גם dpyn" lra ותרומת שחלה שמשום "ונראה כותב:

לשאר קודם הפרשתן  להקדים מצוה "ראשית", נקראות שתיהן מעשר 
שלא  זמן שכל שם, להן  לקרות אפשר אי  זו הפרשה שבשעת אלא המעשרות,
לקרות  אין חלה וכן מעשר , לתרומת שם לקרות יכול אינו המעשר את הפריש

מצוה מקום מכל אבל  להלן). עוד  שנבאר (כפי המעשר  קודם שם לייחדלה
ששנינו: וזהו  תחילה, מקום dlgeלהן  xyrn znexz ick lhepמייחד כלומר –

ושתי שם... להן  כשיקרא כך  אחר וחלה מעשר  תרומת יהיו  שאלו  מקום להן
לקדשן מנת על שמייחדן  שם, קריאת בלא בתחילה האחת כאן : יש הפרשות
השנייה  וההפרשה המעשר, מפריש שלא אף מותר  וזה שם, בקריאת כך אחר 
רק  אינו זה ודין  המעשר... אחר  אלא אפשר אי וזה שם, להן  שקורא היינו
היינו מעשר  לתרומת קודם שמעשר פי על שאף בודאי, גם אלא בדמאי
מעשר לתרומת מקום לייחד  מצוה מקום, ייחוד  לגבי  אבל השם, בקריאת

הבאה". במשנה שמובא כמו  למעשר , קודם

enexca"ו ) e` epetva ipy xyrne ,dlg x`yde" מקדימים למה אמרו: בירושלמי  –
(כלומר  לגורן שקדם משום לחלה? ראשון  aeigמעשר  mcew oxeba eaeig lgy

dlgd נקראת ותרומה מעשר  תרומת בו  שיש (כלומר "ראשית"; בו וכתוב (
שקדם  פי  על אף שני מעשר  אבל ד ), יח, דברים – דגנך " "ראשית – "ראשית"
"ראשית" בה שכתוב החלה, לו  מקדימים ראשית, בו  כתוב ולא הואיל  לגורן ,
מעשר תחילה הוא: הפת של  המעשר  סדר  מכאן  עריסותיכם". "ראשית –
בו כתוב וגם לגורן קודם יתרונות: שני  בו  שיש לפי – מעשר ותרומת ראשון 

שני. מעשר ולבסוף "ראשית", בה שכתוב "חלה" כך אחר "ראשית";

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ודאי מטבל מפרישים כיצד ללמד , זו  משנה באה הקודמת שבמשנה ההלכה אגב
חייבים  ששניהם בלוי , או בכהן  כאן  ומדובר כאחת, מעשר ותרומת גדולה תרומה
(במדבר  מהפסוק חכמים שדרשו כמו מתבואותיהם, מעשר  ותרומת תרומה להפריש

מעשרותיכם", מכל  ה' תרומת אתם גם תרימו  "כן כח): הלויים,"`mz"יח, אלו –
"mz` mb"הכהנים לרבות –(gxew zyxt ixtq it lr m"anx) מעכב שהכהן  אלא ,

אצלם  לומר  שייך  ולכן  לכהן , התרומות את נותן  והלוי  לעצמו, התרומות את
תרומת  להפריש  יכול אינו  ישראל אבל  כאחת. מעשר ותרומת תרומה שמפרישים
ואם  לו , הניתן  ראשון ממעשר  להפריש הלוי על  מעשר  תרומת שהרי מעשר ,

תרומתוהישרא  ואין שלו  שאינו  מדבר מפריש הוא הרי  המעשר , מן  יפרישנה ל
הבית (inlyexi)תרומה לבעל  שיש  שכשם א), לא, גיטין  (בבלי דעה יש ברם, .

זו דעה ולפי  מעשר, תרומת לתרום רשות לו  יש כך גדולה, תרומה לתרום רשות
בישראל. גם במשנתנו מדובר 

Léøôäì äöBøä,ודאי מטבל  –úçàk øNòî úîeøúe äîeøz ÈÆÀÇÀÄÀÈÀÇÇÂÅÀÇÇ
–dnexz,(אחוזים (שני  מחמישים אחד ששיעורה גדולה תרומה היינו

להפריש והרוצה אחד), (אחוז ממאה אחד שיעורה מעשר  ותרומת

כאחת, הללו התרומות GMîשתי  ãçà ìèBðGLå íéLLéìLe L ÅÆÈÄÀÄÀÈÀÄ
התנא ונקט ,(3%) ממאה שלושה כלומר –ylye miyelyn cg`"

"yilyeולא,d`nn dyelyיותר לו  קל  תבואה סאה מאה לו יש שאם
ולקחת  חלק, לכל  ושליש  ושלש  שלושים חלקים, לשלושה לחלקה

חלק מכל  ראשונה ").סאה "משנה  ישראל"; "תפארת טוב"; יום  ("תוספות 

מחמישים, אחד כגון מ..." "אחד  לנקוט חכמים שדרך הוא הטעם ואולי

בזה וכיוצא ממאה שניים אלבק);ולא התנא:(ר"ח  נקט כאן lhepואף
,yilye ylye miyelyn cg`, שביארנו כמו ממאה שלושה היא וכוונתו 

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéðîàð.äãeäé éaøøîBà:ïéðîàð. ¤¡¨¦©¦§¨¥¤¡¨¦
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡íBzçpä ïî ç÷Blä,øOòî àeä ãöék?älçå øNòî úîeøz éãk ìèBð,øîBàå:LiM änî äànî ãçà" ©¥©¦©©§¥©§©¥¥§¥§©©£¥§©¨§¥¤¨¦¥¨¦©¤¥
ïàk,øNòî äæ ãöa éøä,Bì Ceîñ øNòî øàLe;åéìò øNòî úîeøz éeNò øNòî éúéNòL äæ,älç øàMäå; ¨£¥§©¤©£¥§¨©£¥¨¤¤¨¦¦©£¥¨§©©£¥¨¨§©§¨©¨

Bà BðBôöa éðL øNòîe:BîBøãa,"úBònä ìò ìlçîe. ©£¥¥¦¦§¦§§ª¨©©¨

:úøçà øéòá.mipn`p xne` dcedi 'x.íù àáì ïéìéâø úåøéôå äàåáú éøëåî åéäéù øéòä éðá ìù ïäééç íåùî åìé÷ä éàîãá ïä íéøùòî ä"ò áåøå ìéàåä
:é"øë äëìä ïéàå

d`.mezgpd on gweldíéîåúçðäù 'á ÷øôá ìéòì ïðúã àäå .øåèô íåúçðäå ç÷åì àåäù äî ï÷úì áééç åðîî ç÷åìä äñâ äãîá øëåî íåúçðäùë
úå÷åðéúä éðôî éîð éà ,øùòì åéìò åìéèä äáøä øëúùî àåäù éðôîù ä÷ã äãîá øëåîá éøééî íúä ,äìçå øùòî úîåøú øåòéù éãë ùéøôäì íéáééç

:á"ôñ ìéòì íéùøåôî ä÷ãå äñâ äãî .ï÷úì åéìò åìéèä íéìáè åìëàé àìù éãë ä÷ãá øëåîù éîî íéç÷åìù.xyrn znexz ick lhepäàîî ãçà åðééäã
:íîå÷îá íéøáåçî íçéðîå íå÷î íäì òáå÷ àìà ,íåúçðä ïî ç÷ìù øëëä ïî íùéøôéù àìå .ç"îî ãçà äìç éãëå.o`k yiy dnn d`nn cg`ìëî

:äìçä ïî óà øùòî ùéøôî àöîðå ,øùòî éåùò ùéøôäù äìç øåòéù éãë íò óà òîùî ïàë ùéù äî.xyrn x`yeéøä åì êåîñ äòùú ãåò åðééäã
:åì íéëåîñä äòùúä ìò øùòî úîåøú éåùò äìéçú øùòî íù åì éúàø÷ù ãçàä åúåàå ,øùòîä ìëì íå÷î òá÷.dlg x`ydeéúùøôäù ç"îî 'à

:äìç.enexca e` epetva ipy xyrneéñåäì êéøö åðéàå ,åììçî êë øçàå íå÷î åì òáå÷:ùîåç ó
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צרכה, כל  יבשה שאינה חדשה, ïLéתבואה éøáç ìLå תבואה – ÀÆÂÅÄÈÈ
החדשה. התבואה מן היא וטובה צרכה, כל נתייבשה שכבר ישנה,
לאכלה  שאסור  העומר לפני שנקצרה תבואה היינו  שחדש מפרשים, ויש 

שהבאנו  שם, (עיין הקודמת במשנה הזכרנו שכבר כמו  העומר , אחר עד 
זה); פירוש  שדחו ïwúîדעות Bðéà élL לא שלי  מהתבואה – ÆÄÅÀËÈ

ומעשרות, תרומות ïwúîהופרשו éøáç ìLå,מעושרת תבואתו – ÀÆÂÅÄÀËÈ
ïéðîàð ïðéàשל על האחד ומעיד  לזה, זה הם גומלים שודאי – ÅÈÆÁÈÄ

על ואף אחר ; במקום שלו על  יעיד  שחבירו כדי זה, במקום חבירו
חבירו  של את ולשבח שלו  את לגרוע אחרים דברים גם שמוסיף פי 

את  להחזיק נאמן אינו  ו "ישן "), "חדש " של הראשון הפירוש  (לפי 
מתוקן . בחזקת חבירו  ïéðîàðשל  :øîBà äãeäé éaøבירושלמי – ÇÄÀÈÅÆÁÈÄ

לגומלים, לחוש  ולא להאמינם, בזה שהקילו  טעמו , mdiigמבואר iptn
,xird ipa ly לא שאם לעיר ; ופירות תבואה מספקים החמרים שיהיו 

לפי זה, מטעם הקילו  לא חכמים ברם, להביא. יפסיקו נאמנים יהיו
אחרת. מעיר  המזון  צרכי להם לספק minkgk,שיכולים dkld שאינם

ביניהם" עשו  קנוניא "שמא י)נאמנים, יב, מעשר  .(הל'

i r i a x m e i
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אלא הדמאי  מן  להפריש  חכמים תיקנו שלא בארנו , xyrn,כבר znexz,ממאה אחד
גדולה, כתרומה שדינה מיתה, עוון בה שיש  ipy,לפי xyrne,ממון הפסד בו  שאין

מחוץ  או בטומאה לאכלו שלא כדי אומרים, ויש  אותו ; אוכלים בעליו  שהרי 
אבל oey`xלירושלים. xyrn אלא בו  ואין לזרים הוא מותר שכן מפרישים, אין 

מעשרך ", וטול  מעושר שאינו  ראיה "הבא ללוי: אומרים ספק שהוא וכיון הלוי , גזל
הדין  והוא הראיה. עליו מחבירו  ipr,שהמוציא xyrnl.(ג ד, (לעיל  שבארנו כמו

תרומת  ממנו להפריש כדי במשנתנו, שיבואר  כפי ראשון , למעשר שם קוראים ברם,
המעשר . קודם מעשר תרומת להפריש רשאים שאין dlecbהמעשר, dnexzeאין

בהקדמה  כבר שהזכרנו כפי  הארץ, עמי  עליה נחשדו  שלא הדמאי, מן  מפרישים
זה  דין  מלמדת והיא הדמאי את מעשרים כיצד  ללמד באה משנתנו – למסכתנו.
להפריש יש  שני ומעשר מעשר תרומת שמלבד מנחתום, הלקוחה דמאי של  בפת

חלה. גם ממנה

íBzçpä ïî ç÷Blä גם ממנה להפריש  שצריך  דמאי, של  פת – ÇÅÇÄÇÇÀ
øOòîחלה, àeä ãöék?זו פת –ìèBð,הפת מן חלק –éãk ÅÇÀÇÅÅÀÅ

øNòî úîeøz,ממאה אחד היינו –älçåאחד חלה, וכדי – ÀÇÇÂÅÀÇÈ
המופרשים  הללו  השיעורים שני הכולל  חלק כלומר  ושמונה, מארבעים

) הפת),1000/1ועוד100/3=100/1+48/1לכהן øîBàåÀÅ:מכל
ïàk LiM änî äànî ãçà", שנטלתי במה –äæ ãöa éøä ÆÈÄÅÈÄÇÆÅÈÂÅÀÇÆ

øNòî ומסמן הפת, בצד  הפת מן  שנטל החלק את שמשאיר  כלומר – ÇÂÅ
ו  ממאה האחד של מקומו את שהוא בו היינו  "מעשר ", שם לו קורא

ראשון , ממעשר  øNòîחלק øàLe כמותו חלקים תשעה עוד  היינו  – ÀÈÇÂÅ
הריהו המעשר , שיעור את Bìהמשלימים Ceîñ ממאה לאחד  סמוך  – È

זה כל  והרי מעשר , עשיתי  oey`x;שכבר  xyrnøNòî éúéNòL äæÆÆÈÄÄÇÂÅ
"מעשר ", שם בראשונה לו שקראתי ממאה האחד  אותו  –éeNòÈ

åéìò øNòî úîeøz, הראשון המעשר כל  על  –øàMäå מה – ÀÇÇÂÅÈÈÀÇÀÈ
ושמונה, מארבעים האחד  היינו  שנטלתי , בחלק הריälçשנשאר  – ÇÈ

והחלה, המעשר  תרומת את הכולל  הזה, החלק כל את ונותן חלה; זה

éðLלכהן; øNòîe,הפת של –BîBøãa :Bà BðBôöaכלומר – ÇÂÅÅÄÄÀÄÀ
מפרשים: ויש  הפת; של דרום בצד  או צפון בצד מקומו שקובע

מקומו  תחילה נקבע שכבר  הראשון המעשר  של בדרומו או  בצפונו
úBònä"בפת, ìò ìlçîe לחולין יוצא זה שני  מעשר והרי  – ÀËÈÇÇÈ

לכך. שיעדתי במעות פודהו שאני בפדיון

ונבארם  הסבר , הטעונים שבמשנתנו  אחדים עניינים על מתעכבים המפרשים
במשנה: סדרם לפי  כאן 

...mezgpd on gweld שהנחתום `) שנינו, ד ) (ב, למעלה שואלים: בירושלמי –
אלא  להפריש חכמים אותם חייבו  לא "הנחתומים – מעשר תרומת מפריש
הוא  כיצד הנחתום, מן "הלוקח שנינו: כאן ואילו וחלה", מעשר  תרומת כדי 
בנחתום  מדובר  ששם מפרשים, יש אמנם מפריש? שהלוקח היינו – מעשר "

ux`d,חבר, mr mezgpa zwqer epzpyn eli`e שהנח משמע לירושלמי  תום אבל
חבר בנחתום מדובר  המשניות שבשתי  כלומר שם, כנחתום הוא (y"x),כאן 

אפשר אי שאמנם זו , קושיה מחזקים ויש זו . את זו סותרות הן  הרי כן ואם
הארץ  עמי שנחשדו  מוצאים אנו  אין שהרי הארץ, עם בנחתום משנתנו לפרש

חלה cere).על  "l`xyi zx`tz")יוחנן ר' בירושלמי נחלקו זו  קושיה ביישוב
הלכך בטהרה, עיסתו  שעושה בנחתום מדובר ששם אמר, יוחנן  ר' אלעזר: ור'
ואילו לאכילה, לכהן  הן וראויות הואיל  וחלה, מעשר תרומת מפריש הוא
הארץ  מעם שלקח כגון  בטומאה, עיסתו שעושה בנחתום מדובר  במשנתנו 
מעשר תרומת להפריש חכמים הטריחוהו  לא הלכך ונטמאה, שהוכשרה תבואה
שיאכל והלוקח תבשילו , תחת להסיקה אלא לכהן ראויה שאינה כיון  וחלה,
כלומר דקה, במידה שמוכר  בנחתום מדובר ששם אמר , אלעזר ור' יפריש. הוא
אומרים  ויש להפריש; עליו חכמים הטילו  הלכך  הרבה, ומרויח יחידות, ככרות
במשנתנו ואילו  טבלים, יאכלו  שלא אצלו, שלוקחים התינוקות מפני  הטעם,
הרבה, מרויח שאינו  ביחד , ככרות הרבה גסה, במידה שמוכר בנחתום מדובר 
המשנה  במפרשי עיין – לוקח שהוא מה לתקן  חייב ממנו  הלוקח לפיכך

אלעזר  ר' של דעתו dqb,שנקטו  dcina xkeny xag mezgpa epzpyn miyxtneוזהו
xyrn"?...ששנינו : `ed cvik ,mezgpd on gweld"

o`k"...ב) yiy d`nn cg`" :xne`e dlge xyrn znexz ick lhepמכאן משמע –
א, (לעיל שנינו  הלא בירושלמי: ושואלים החלה, מן  אף מעשר  שמפרישים
שהטעם  שם, אושעיא ר ' לדעת אמנם הדמאי . מן  פטורה הארץ עם שחלת ג ),
מתוקן, שאינו  דבר לכהן נותן ואינו  הארץ עם על  קדשים שאימת משום הוא
בטהרה  חבר גבל לו  שתיקן הארץ עם בחלת מדובר ששם לקושיה, מקום אין

izdw - zex`ean zeipyn
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äãeäé éaøìBtðnä ïî ç÷Bìa,ãçàå ãçà ìkî øOòî àeäL. ©¦§¨§¥©¦©©§¤§©¥¦¨¤¨§¤¨
‰éðòä ïî ç÷Blä,äìáã éçìt Bà út úBñeøt Bì eðúpL éðòä ïëå–ãçàå ãçà ìkî øOòî;íéøîzáe ©¥©¦¤¨¦§¥¤¨¦¤¨§§©¦§¥§¥¨§©¥¦¨¤¨§¤¨©§¨¦

ìèBðå ììBa úBøâBøbáe.øîàäãeäé éaø:éúîéà?äaøî äðznäL ïîæa;úèòî äðznäL ïîæa ìáà–øOòî ©§§¥§¥¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤©©¨¨§ª¨£¨¦§©¤©©¨¨ª¤¤§©¥
ãçàå ãçà ìkî. ¦¨¤¨§¤¨

íäù:íåúçð ïéãë ìëä ìò ãçàî øùòî íåéä ìùî åà ùîà ìùî ïìåë íà êëìä ,ïä ãçà íåúçðî ïìåë íéñåôã éðùî.letpnäáøä ïéøèìô ïî äðå÷
:äãåäé éáøë äëìäå .ãçàå ãçà ìë ìò øùòî åðîî ç÷åìä äáøä íéùðàî úåð÷ì ìéâø àåäù ïåéëå ,íéøçàì øëåîå

d.iprd on gweld:íéçúôä ìò øæçîä.dliac iglt:äìéáã ìù úåëéúç.lhepe lleaíéáøòúîå íéììáð ïäå ãçé ïáøòîå úåøâåøâä åà íéøîúä ñøåã
:áåéçä ìò øåèôä ïî éùåøôàì éúàå ïéììáð ïéà äìéáã éçìôå íçì ìù úåñåøô ìáà .ùáéä øáãá äìéìá ùé øáñ÷ã ,áåéçä ïî ùéøôî àöîðådpzndy onfa

.daexn:äìéìá úìòåî æà úååù úåðúîä ìëù ,äáåøî äðúî ïéðúåð ìëäù ïîæá.zhren dpzndy onfa la`àì äúøáçî äèåòî úçà äðúîù øîåìë
:éîìùåøéá åæ äðùî ùåøéô äàøð êë .èòåîä ìò ùéøôî áåøä ïî àîù ïðéùééçå äéãéã éîøúî àì ãçå ãç ìë àîìãã ,äìéìá àéðäî
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לחוד , דפוס øéàîמכל éaø éøác מכמה קונה הפלטר שלדעתו – ÄÀÅÇÄÅÄ
מנחתום  אחד  מדפוס שהן הכיכרות קנה שמא חשש ויש נחתומים,

ונמצא  שעישר, מנחתום אחר  מדפוס שהן  והכיכרות עישר, שלא
דפוס  מכל  מעשר  לפיכך  להיפך. או הפטור על החייב מן  מפריש 

ìkäודפוס. ìò ãçàî :øîBà äãeäé éaøמכיכר מפריש  – ÇÄÀÈÅÅÆÈÇÇÙ
קונה  הפלטר  אין יהודה רבי  שלדעת שקנה, הכיכרות כל על אחת
ברם, לכיכרותיו . דפוסים כמה עושה נחתום וכל  אחד, מנחתום אלא

הכיכרות  כל  כן  אם אלא הכל על  מאחד  מפריש אינו  יהודה לרבי  אף
הקודמת. במשנה ששנינו  כמו  יום, באותו  נאפו  éaøשקנה äãBîÆÇÄ

äãeäé,מאיר לרבי  –ìBtðnä ïî ç÷Bìa הזכות לו  שיש  מי  – ÀÈÀÅÇÄÇÇÀ
מודה  ולכן  מנפול , נקרא בעיר , היחידי  מוכרה להיות סחורה מין על 

כיכרותיו  קונה ודאי  וזה הואיל  המנפול , מן  כיכרות בלוקח יהודה רבי
שונים, ãçàåמנחתומים ãçà ìkî øOòî àeäL דפוס מכל  – ÆÀÇÅÄÈÆÈÀÆÈ

ודפוס.
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מקצתם  שמא חשש  עליהם שיש דמאי, פירות בעישור  לדון מוסיפה משנתנו
מעשרים  שאין לפי אלו, על  מאלו  לעשר ואסור מעושרים, אינם ומקצתם מעושרים

להיפך. או  החייב, על  הפטור  מן

éðòä ïî ç÷Blä, אוכל דברי ומקבל  הפתחים על  המחזר –ïëå ÇÅÇÄÆÈÄÀÅ
éðòä,עצמו –út úBñeøt Bì eðúpL,לחם חתיכות –éçìt Bà ÆÈÄÆÈÀÀÇÄÀÅ
äìáã לעשרם רוצה והוא ודבוקות, דרוסות תאנים של חתיכות – ÀÅÈ

סתם  "גובין  א): ג, (לעיל  צדקה בגבאי  ששנינו  כמו דמאי, משום
סתם owziומחלקים owzl dvexde,"ãçàå ãçà ìkî øOòî– ÀÇÅÄÈÆÈÀÆÈ

ופלח, פלח ומכל ופרוסה פרוסה מכל  מעשר  העני מן  שהלוקח כלומר
לו  נתן  אחד  שאם ונותן, נותן  כל  ממתנת מעשר עצמו  העני ואילו 

המתנות  אם ברם, כולם. על  מהם מאחד  לעשר  הוא יכול פלחים, כמה
כמו  ופלח, פרוסה מכל  להפריש צריך העני אף אצלו , מעורבות כבר

ממנו שם ").הלוקח אנשי ביארנו ,("תוספות  שכבר כמו הוא, הטעם
מן  לעשר  ויבוא עישר , לא ואחד עישר אחד שמא חוששים שאנו

להיפך . או  החייב על  úBøâBøbáeהפטור íéøîzáe לו נתנו  אם – ÇÀÈÄÇÀÀ
יבשות, תאנים היינו גרוגרות, או הכל,ììBaתמרים מערב –ìèBðå ÅÀÅ

קטנות, חתיכות הן  הגרוגרות או  והתמרים שהואיל  הבלול , מן  מעשר –
במעשר שיש  אומרים, אנו  ולפיכך יחד, ומתערבבים נבללים הם הרי

חתיכות  וגם במעשר  חייבות שהן  חתיכות גם מהבלילה מפריש שהוא
על הפטור  ומן החייב על החייב מן  מפריש ונמצא פטורות, שהן 

כגון  לח, בדבר אלא בלילה שאין  היא, שההלכה פי  על ואף הפטור.
אפילו  בלילה שיש  חכמים, הקילו  בדמאי מקום מכל  שמן, או יין
הן  גדולות חתיכות דבילה פלחי או פת פרוסות ברם, יבש. בדבר

אחד מכל שמעשר  ברישא, ששנינו כמו דינן, ולכן  נבללות, ואינן 
äãeäéואחד. éaø øîà רב הסיפא:– דברי את לפרש  בא יהודה י ÈÇÇÄÀÈ

éúîéà?ונוטל בולל –äaøî äðznäL ïîæa נותנים שהכל – ÅÈÇÄÀÇÆÇÇÈÈÀËÈ
שלכל נמצא יחד  בוללם וכשהוא שווה. כמעט במידה מרובה, מתנה

מהבלילה, מפריש שהוא מנה בכל חלק יש ïîæaהנותנים ìáàÂÈÄÀÇ
úèòî äðznäLשכל מועטות, מתנות שנותנים בזמן כלומר – ÆÇÇÈÈËÆÆ

שוות, המתנות ואין יכולתו , לפי  נותן ãçàåאחד  ãçà ìkî øOòîÀÇÅÄÈÆÈÀÆÈ
מתנה  עם מתערבבת אחד  של מרובה מתנה הרי אותן, יבלול  שאם –
המיעוט; על  הרוב מן  יפריש  שמא חוששים ואנו אחר , של מועטת

ואחד אחד מכל  לעשר  וצריך מועילה, בלילה אין רא"ש).הלכך  (ר"ש ;

הרבה  העני מקבל  גרוגרות או  שתמרים מבאר, ישראל " "תפארת בעל 

דבילה, פלחי  או  פת בפרוסות כן  שאין מה בלילה, יש ולכן  אחד, מכל
אינו  לב נדיב ואף אחת, חתיכה אלא בית בעל מכל מקבל העני  שאין

בלילה. בהן  אין  ולכן ועבה, גדולה חתיכה אלא חתיכות הרבה נותן
izni` :dcedi iax xn`,בגרוגרות או  בתמרים בלילה dpzndyיש  onfa

daexn או תמרים הרבה מפריש והוא מרובה, מתנה העני שקיבל –
מן  וגם החייב מן  גם שהפריש  במה יש  בוללם כשהוא הרי  גרוגרות,

zhrenהפטור . dpzndy onfa la` מתנה אלא העני  קיבל  שלא –
או  אחד תמר כגון מועט, דבר  אם כי למעשר  יפריש  ולא מועטת,

ולכן  בלילה, בהן  שאין דבילה, ופלחי פת כפרוסות זה הרי  שניים,
.cg`e cg` lkn xyrn

m"anxd:אחרת בדרך יהודה רבי דברי dpzndyמפרש onfa ?izni`
daexn הוא שהנותן מוכיח זה הרי  מרובה, מתנה העני  קיבל  אם –

לבלול זה בכגון  הקילו ולפיכך  עישר , שגם איפוא וייתכן לב, נדיב
שהנותן  יותר לחשוש  יש  מועטת במתנה אבל מהכל . דמאי  ולהפריש 

אין  זה ובכגון קמצן, שהוא לעין  מוכיחה מתנתו שהרי עישר , לא
היינו  הודאי, על מדמאי יפריש שמא חוששים, שאנו  מועילה, בלילה

החייב. על  הפטור מן 

מן "הלוקח בתחילה המשנה שנקטה לי, נראה כותב: ראשונה" "משנה בעל 
הדין, מן דמאי  לעשר  חייב שהלוקח לפי עצמו , העני דין  כך ואחר העני",
משנתנו של  זה שדין ודע מתקן . – רוצה הוא אם אלא פטור, עצמו העני ואילו
את  מאכילים שהרי לעשר, צריך מחברים אלא קיבל שלא יודע העני  אפילו 

שבידיהם. מדמאי  לו נתנו החברים ושמא דמאי , lhepe"העניים llea"Ð פירש
כותב  וכן  ביבש. בילה יש משנתנו של התנא שסובר לפי  מברטנורא, הרב
והר"ב  הר"ש שגם ונראה, הקילו. שבדמאי  טעם, עוד  מוסיף והרא"ש הר "ש.
וכן הקילו, שבדמאי אלא מקום, בכל ביבש בילה יש התנא שסובר אמרו  לא
שמטעם  לי  ונראה בדמאי . אלא בודאי  להתיר  בזה ברור  טעם שאין  הר "ש מסיק
כמפורש  שוות, אינן  אם לבין שוות המתנות אם בין  יהודה רבי מחלק זה
שאפילו לחלק, טעם כאן אין  הדין , מן  ביבש בילה יש אם שהרי  בברטנורא;
לפי משניהם בו  יש שבו משהו  כל שנבלל , כיון  שוות, אינן המתנות אם
וכן המיעוט. על המיעוט ומן הרוב, על שבו  הרוב מן  מפריש והרי  חשבון,
בלח  אלא בילה אין  הדין מן שבאמת אלא בזה. למלך " "משנה בעל הקשה
יהודה, רבי  וסובר  ביבש, גם בילה שיש הקילו בדמאי ורק ושמן, יין כמו
על הרוב מן שמפריש לנו  שברור  כיון הקילו  לא שוות אינן המתנות שאם

פריש מרובא דפריש דכל  yxet)המיעוט, `ed aexd on Ð yxetd lk).

izdw - zex`ean zeipyn
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Bì Ceîñ øNòî øàLe;åéìò øNòî úîeøz éeNò øNòî éúéNòL äæ,älç øàMäå;Bà BðBôöa éðL øNòîe: §¨©£¥¨¤¤¨¦¦©£¥¨§©©£¥¨¨§©§¨©¨©£¥¥¦¦§
BîBøãa,"úBònä ìò ìlçîe. ¦§§ª¨©©¨

‚íBzçpä ïî ç÷Blä,úððBvä ìò änçä ïî øOòî,änçä ìò úððBvä ïîe,äaøä ïéñeôhî elôà;éøácéaø ©¥©¦©©§§©¥¦©©¨©©¤¤¦©¤¤©©©¨£¦¦§¦©§¥¦§¥©¦
øéàî.äãeäé éaøøñBà,øîBà éðàL:ãçà ìMî eéä Lîà ìL íéhç,øçà ìMî eéä íBiä ìLå.ïBòîL éaø ¥¦©¦§¨¥¤£¦¥¦¦¤¤¤¨¦¤¤¨§¤©¨¦¤©¥©¦¦§

øNòî úîeøúa øñBà,øézîeälça. ¥¦§©©£¥©¦©©¨
„øèìtä ïî ç÷Blä–ñeôè ìkî øOòîñeôèe;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:ìkä ìò ãçàî.äãBî ©¥©¦©©§¥§©¥¦¨§§¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¤¨©©Ÿ¤

äöî úåàá úåçðîä ìë ÷øôá äôé ïéòá(.äð :ãð óã)î àåä äôé ïéòá ,èòî øñç úåéäì éåàø äéäù ô"òà íìùî ùéøôî àåäù ùéìù åúåà êëìäùéøô
:éøùå

b.dngd lr zppevd oneøîàã éàòìà 'øë äì øáñ äôéä ìò òøä ïî øùòî àåäù ô"òà(:åî ïéùåã÷)éàîãáå ,äîåøú åúîåøú äôéä ìò òøä ïî íøåúä
:äìéçúëì åìéôà åøéúä.daxd miqetcn elit`eùéøôî àöîðå øùòî åðéàù éîî íåéäå øùòî àåäù éîî äàåáú íåúçðä äð÷ ìåîúà àîù ïðéùééç àìå

:äáøä íéñåôãî äùåò àåäù ô"òà ïéáæ àøáâ ãçî íåúçðã ,áåéçä ìò øåèôä ïî.xqe` dcedi iaxéáø äãåî íåéä ìù íäéðù åà ùîà ìù íäéðùùë
:'åëå øîåà éðàù ,øñà ãçà ñåôãî åìéôà íåéä ìù ãçàå ùîà ìù ãçà ìáà .íéñåôãì ùééç àìã ,éøù äáøä íéñåôãî åìéôàã øéàî éáøì äãåäé'x

.xyrn znexza xqe` oernyøùéò ãçàä àîùå äàåáúä úà ïáæ éøáâ éøúî ïðéøîà àåä íéñåôã éðùáã ïåéë ùîà ìù åà íåéä ìù íäéðù åìéôàã
:áåéçä ìò øåèôä ïî ùéøôî àöîðå àì ãçàäå.dlga xizneéøúî éîð éàã ,íéñåôã éðùî åìéôàå íåéä ìùá ùîà ìù åìéôà åãåî àîìò éìåë äìçáã

:ïåòîù éáøë äëìäå .äñéòä úà ìâìâ àåäù äìçá äáééçúî íåúçðä ìöà éøäù ïðéùééç àì ïáæ éøáâ
c.xhlt:ãçà ãçà ÷åùá êë øçà ïøëåîå úçà úáá äáøä úåøëë íéîåúçðä ïî ç÷åìä àåä.xi`n iax ixac qetce qetc lkn xyrnäéì àøéáñã

ô"òàå ïáæ íåúçð ãçî øèìô øáñ äãåäé éáøå .øçà íåúçðî éðùäå ãçà íåúçðî äð÷ äæ ñåôã íéøîåà åðàå ,ïáæ éîåúçð àúìú éøúî øèìô øéàî éáøì

`xephxa yexit

äànî ãçà" :øîBàå,התבואה מכל  –ïàk LiM änî במה – ÀÅÆÈÄÅÈÄÇÆÅÈ
ïélçשנטלתי , äæ ãöa äæ éøä חולין שעה לפי  נשאר  כלומר – ÂÅÆÀÇÆËÄ

עכשיו שהוא השניים elahaøàMäå,כמו היינו שנטלתי , ממה – ÀÇÀÈ
ìkäלמאה, ìò äîeøz ששיעורה התבואה, כל  על גדולה תרומה – ÀÈÇÇÙ

זה, נוסח טעם לעיל. שהזכרנו  כמו מחמישים), (אחד ממאה שניים

– מעשר תרומת ואילו  באומד , להפריש צריך גדולה שתרומה מפני
ואחר ממאה, לאחד מקום תחילה קובע הוא לפיכך  מדוייקת; במידה

סתם אומר dnexz".כך x`yde" שם בתחילה קורא ממאה לאחד ברם,
לתרומה  מעשר תרומת להקדים שאסור  מעשר ", "תרומת ולא "חולין"

אליהו"),גדולה מוסיף ("שנות הוא גדולה לתרומה שם שקרא ולאחר
ïàkואומר : LiL ïélç äàîeשאמרתי ממאה האחד  כלומר  – ÅÈËÄÆÅÈ

גורסים: ויש  חולין; שיהא o`k,תחילה yiy oilegdneãöa äæ éøäÂÅÆÀÇ
øNòî äæ,ראשון ממעשר  חלק היינו  –Bì Ceîñ øNòî øàLe ÆÇÂÅÀÈÇÂÅÈ

שיעור את להשלים כדי ממאה, תשעה עוד  היינו המעשר , ושאר  –
ראשון; מעשר  כולו  ונמצא ממאה, לאחד סמוך  הריהו äæÆהמעשר,

øNòî éúéNòL," מעשר" שם לו  שקראתי  ממאה אחד  אותו  – ÆÈÄÄÇÂÅ
åéìò øNòî úîeøz éeNò; הראשון המעשר  על –älç øàMäå ÈÀÇÇÂÅÈÈÀÇÀÈÇÈ

מדובר לא שהרי נכון , נראה וכן  זו , פיסקה גורסים שאין נוסחות יש  –

המשנה  שאגב מפרשים, אותה שגורסים ואלה חלה. בהפרשת במשנתנו 
שאם  ללמד, באה והיא חלה", "והשאר משנתנו גם מוסיפה הקודמת

נוטל הוא הרי  וחלה מעשר ותרומת תרומה מפת להפריש רוצה הוא
מובאת  בירושלמי  ואמנם חלה"; "והשאר  ואומר חלה, כדי  גם בתחילה

נוטל כאחת, וחלה מעשר  ותרומת תרומה להפריש הרוצה ברייתא:
הן ? וכמה וחלה, מעשר  ותרומת תרומה (כדי מעשרים 100/2אחד

ועוד כ 100/1ֿתרומה ועוד  מעשר  =100/2תרומת =100/5חלה
ועוד20/1 טבל , חולין  זה בצד זה הרי כאן  שיש  ממאה אחד ואומר : ,(

הכל" על תרומה והשאר  טבל, חולין לו סמוך ושמונה מארבעים אחד 
במשנתנו) (כמו ìlçîeוכו ' ,BîBøãa :Bà BðBôöa éðL øNòîeÇÂÅÅÄÄÀÄÀÀËÈ

"úBònä ìò.הקודמת במשנה שבארנו כמו – ÇÇÈ

i y i n g m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

מן או  במעשר החייב על  ממעשר הפטור מן מעשרות להפריש שאסור היא הלכה
נאפו שמא לחשוש  יש אם דמאי , של בכיכרות דנה משנתנו  הפטור. על החייב

עישר . לא ואחד אדם בני  מכמה שנקנו  מחיטים או  מקמח

íBzçpä ïî ç÷Blä,דמאי של כיכרות –änçä ïî øOòî– ÇÅÇÄÇÇÀÀÇÅÄÇÇÈ

החמה, הכיכר מן דמאי  מעשרות úððBväמפריש ìòהכיכר על – ÇÇÆÆ
אתמול , שנאפתה פת על  היום שנאפתה מפת כלומר  ïîeÄהצוננת,

änçä ìò úððBvä,היפה על הרע מן  לתרום שאסור  פי על  ואף – ÇÆÆÇÇÇÈ
מן  שהתורם משנתנו של התנא סובר בדיעבד  אבל  לכתחילה, היינו 
לכתחילה; אף התירו  בדמאי  ברם, תרומה; תרומתו  היפה על הרע

äaøä ïéñeôhî elôà–miqethדפוסים כלומר(רמב"ם ),היינו ÂÄÄÀÄÇÀÅ
שונים, בדפוסים עשויות זו על זו מעשרן שהוא הכיכרות אם אפילו

או  הקמח את הנחתום קנה שמא לחשוש , מקום ויש  שונות, בצורות
מעשר ונמצא עישר, לא ואחד  עישר ואחד שונים, מאנשים החיטים את

ה  על הפטור חוששים מן  אין  מקום מכל הפטור, על  החייב מן או חייב
øéàîלכך, éaø éøác– מאדם אלא קונה הנחתום אין שלדעתו ÄÀÅÇÄÅÄ
øñBàאחד . äãeäé éaø–,ולהיפך הצוננת על החמה מן  לעשר ÇÄÀÈÅ

íéhç :øîBà éðàLLîà ìL הכיכרות את מהן  שאפה החיטים – ÆÂÄÅÄÄÆÆÆ
ãçàאתמול, ìMî eéä מ אחד,– אדם אצל שקנה íBiäמה ìLå ÈÄÆÆÈÀÆÇ

היום, כיכרותיו  את מהן שאפה והחיטים –øçà ìMî eéä ממה – ÈÄÆÇÅ
שהיא  הצוננת הכיכרות, ששתי  שאפשר  כלומר  אחר , אצל שקנה
אדם  בני משני שקנה מחיטים הן מהיום, שהיא והחמה מאתמול
שאינו  על המעושר  מן שמפריש ונמצא לא, והשני עישר מהם שאחד

מדפוסים  הן  אפילו  יום, אותו  של  בכיכרות ברם, להיפך . או מעושר 
הן. אדם בני  שני  מחיטי  שמא חושש אינו יהודה רבי אף éaøÇÄהרבה,

øNòî úîeøúa øñBà ïBòîL נאפו הכיכרות שתי שאפילו  – ÄÀÅÄÀÇÇÂÅ
שאסור שמעון רבי  סובר שונים, דפוסים משני  הן אם יום, באותו 

את  שקנה לדעתו , מוכיחים, השונים שהדפוסים זו, על  מזו לעשר 
הפטור מן  יעשר שמא חשש ויש  אדם, בני משני  הקמח את או  החיטים

להיפך , או  החייב älçaעל  øézîeלהפריש מותר חלה אבל  – ÇÄÇÇÈ
אצל אלא הכיכרות על חלה חיוב חל שלא השאר , על אחת מכיכר

חייבות  שלו  הכיכרות כל  ולכן העיסה, את מגלגל  שהוא הנחתום
על אחת מכיכר  שמפריש  חלה לענין מודה יהודה רבי ואף בחלה.

(ירושלמי).הכל

ד ה נ ש מ ר ו א ב

מעשר , הוא כיצד הנחתום מן  דמאי של פת בלוקח הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 
החנווני. מן  דמאי של כיכרות בלוקח ללמד משנתנו  באה

ç÷Blä, דמאי של  פת –øèìtä ïî כיכרות הקונה חנווני  – ÇÅÇÄÇÇÀÅ
לצרכנים, ומוכר  ñeôèeמנחתומים ñeôè ìkî øOòî קנה אם – ÀÇÅÄÈÀÀ

דמאי מעשרות להפריש  הוא צריך  שונים, מדפוסים שהן  כיכרות כמה

izdw - zex`ean zeipyn
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äãeäé éaøìBtðnä ïî ç÷Bìa,ãçàå ãçà ìkî øOòî àeäL. ©¦§¨§¥©¦©©§¤§©¥¦¨¤¨§¤¨
‰éðòä ïî ç÷Blä,äìáã éçìt Bà út úBñeøt Bì eðúpL éðòä ïëå–ãçàå ãçà ìkî øOòî;íéøîzáe ©¥©¦¤¨¦§¥¤¨¦¤¨§§©¦§¥§¥¨§©¥¦¨¤¨§¤¨©§¨¦

ìèBðå ììBa úBøâBøbáe.øîàäãeäé éaø:éúîéà?äaøî äðznäL ïîæa;úèòî äðznäL ïîæa ìáà–øOòî ©§§¥§¥¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤©©¨¨§ª¨£¨¦§©¤©©¨¨ª¤¤§©¥
ãçàå ãçà ìkî. ¦¨¤¨§¤¨

íäù:íåúçð ïéãë ìëä ìò ãçàî øùòî íåéä ìùî åà ùîà ìùî ïìåë íà êëìä ,ïä ãçà íåúçðî ïìåë íéñåôã éðùî.letpnäáøä ïéøèìô ïî äðå÷
:äãåäé éáøë äëìäå .ãçàå ãçà ìë ìò øùòî åðîî ç÷åìä äáøä íéùðàî úåð÷ì ìéâø àåäù ïåéëå ,íéøçàì øëåîå

d.iprd on gweld:íéçúôä ìò øæçîä.dliac iglt:äìéáã ìù úåëéúç.lhepe lleaíéáøòúîå íéììáð ïäå ãçé ïáøòîå úåøâåøâä åà íéøîúä ñøåã
:áåéçä ìò øåèôä ïî éùåøôàì éúàå ïéììáð ïéà äìéáã éçìôå íçì ìù úåñåøô ìáà .ùáéä øáãá äìéìá ùé øáñ÷ã ,áåéçä ïî ùéøôî àöîðådpzndy onfa

.daexn:äìéìá úìòåî æà úååù úåðúîä ìëù ,äáåøî äðúî ïéðúåð ìëäù ïîæá.zhren dpzndy onfa la`àì äúøáçî äèåòî úçà äðúîù øîåìë
:éîìùåøéá åæ äðùî ùåøéô äàøð êë .èòåîä ìò ùéøôî áåøä ïî àîù ïðéùééçå äéãéã éîøúî àì ãçå ãç ìë àîìãã ,äìéìá àéðäî

`xephxa yexit

לחוד , דפוס øéàîמכל éaø éøác מכמה קונה הפלטר שלדעתו – ÄÀÅÇÄÅÄ
מנחתום  אחד  מדפוס שהן הכיכרות קנה שמא חשש ויש נחתומים,

ונמצא  שעישר, מנחתום אחר  מדפוס שהן  והכיכרות עישר, שלא
דפוס  מכל  מעשר  לפיכך  להיפך. או הפטור על החייב מן  מפריש 

ìkäודפוס. ìò ãçàî :øîBà äãeäé éaøמכיכר מפריש  – ÇÄÀÈÅÅÆÈÇÇÙ
קונה  הפלטר  אין יהודה רבי  שלדעת שקנה, הכיכרות כל על אחת
ברם, לכיכרותיו . דפוסים כמה עושה נחתום וכל  אחד, מנחתום אלא

הכיכרות  כל  כן  אם אלא הכל על  מאחד  מפריש אינו  יהודה לרבי  אף
הקודמת. במשנה ששנינו  כמו  יום, באותו  נאפו  éaøשקנה äãBîÆÇÄ

äãeäé,מאיר לרבי  –ìBtðnä ïî ç÷Bìa הזכות לו  שיש  מי  – ÀÈÀÅÇÄÇÇÀ
מודה  ולכן  מנפול , נקרא בעיר , היחידי  מוכרה להיות סחורה מין על 

כיכרותיו  קונה ודאי  וזה הואיל  המנפול , מן  כיכרות בלוקח יהודה רבי
שונים, ãçàåמנחתומים ãçà ìkî øOòî àeäL דפוס מכל  – ÆÀÇÅÄÈÆÈÀÆÈ

ודפוס.
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מקצתם  שמא חשש  עליהם שיש דמאי, פירות בעישור  לדון מוסיפה משנתנו
מעשרים  שאין לפי אלו, על  מאלו  לעשר ואסור מעושרים, אינם ומקצתם מעושרים

להיפך. או  החייב, על  הפטור  מן

éðòä ïî ç÷Blä, אוכל דברי ומקבל  הפתחים על  המחזר –ïëå ÇÅÇÄÆÈÄÀÅ
éðòä,עצמו –út úBñeøt Bì eðúpL,לחם חתיכות –éçìt Bà ÆÈÄÆÈÀÀÇÄÀÅ
äìáã לעשרם רוצה והוא ודבוקות, דרוסות תאנים של חתיכות – ÀÅÈ

סתם  "גובין  א): ג, (לעיל  צדקה בגבאי  ששנינו  כמו דמאי, משום
סתם owziומחלקים owzl dvexde,"ãçàå ãçà ìkî øOòî– ÀÇÅÄÈÆÈÀÆÈ

ופלח, פלח ומכל ופרוסה פרוסה מכל  מעשר  העני מן  שהלוקח כלומר
לו  נתן  אחד  שאם ונותן, נותן  כל  ממתנת מעשר עצמו  העני ואילו 

המתנות  אם ברם, כולם. על  מהם מאחד  לעשר  הוא יכול פלחים, כמה
כמו  ופלח, פרוסה מכל  להפריש צריך העני אף אצלו , מעורבות כבר

ממנו שם ").הלוקח אנשי ביארנו ,("תוספות  שכבר כמו הוא, הטעם
מן  לעשר  ויבוא עישר , לא ואחד עישר אחד שמא חוששים שאנו

להיפך . או  החייב על  úBøâBøbáeהפטור íéøîzáe לו נתנו  אם – ÇÀÈÄÇÀÀ
יבשות, תאנים היינו גרוגרות, או הכל,ììBaתמרים מערב –ìèBðå ÅÀÅ

קטנות, חתיכות הן  הגרוגרות או  והתמרים שהואיל  הבלול , מן  מעשר –
במעשר שיש  אומרים, אנו  ולפיכך יחד, ומתערבבים נבללים הם הרי

חתיכות  וגם במעשר  חייבות שהן  חתיכות גם מהבלילה מפריש שהוא
על הפטור  ומן החייב על החייב מן  מפריש ונמצא פטורות, שהן 

כגון  לח, בדבר אלא בלילה שאין  היא, שההלכה פי  על ואף הפטור.
אפילו  בלילה שיש  חכמים, הקילו  בדמאי מקום מכל  שמן, או יין
הן  גדולות חתיכות דבילה פלחי או פת פרוסות ברם, יבש. בדבר

אחד מכל שמעשר  ברישא, ששנינו כמו דינן, ולכן  נבללות, ואינן 
äãeäéואחד. éaø øîà רב הסיפא:– דברי את לפרש  בא יהודה י ÈÇÇÄÀÈ

éúîéà?ונוטל בולל –äaøî äðznäL ïîæa נותנים שהכל – ÅÈÇÄÀÇÆÇÇÈÈÀËÈ
שלכל נמצא יחד  בוללם וכשהוא שווה. כמעט במידה מרובה, מתנה

מהבלילה, מפריש שהוא מנה בכל חלק יש ïîæaהנותנים ìáàÂÈÄÀÇ
úèòî äðznäLשכל מועטות, מתנות שנותנים בזמן כלומר – ÆÇÇÈÈËÆÆ

שוות, המתנות ואין יכולתו , לפי  נותן ãçàåאחד  ãçà ìkî øOòîÀÇÅÄÈÆÈÀÆÈ
מתנה  עם מתערבבת אחד  של מרובה מתנה הרי אותן, יבלול  שאם –
המיעוט; על  הרוב מן  יפריש  שמא חוששים ואנו אחר , של מועטת

ואחד אחד מכל  לעשר  וצריך מועילה, בלילה אין רא"ש).הלכך  (ר"ש ;

הרבה  העני מקבל  גרוגרות או  שתמרים מבאר, ישראל " "תפארת בעל 

דבילה, פלחי  או  פת בפרוסות כן  שאין מה בלילה, יש ולכן  אחד, מכל
אינו  לב נדיב ואף אחת, חתיכה אלא בית בעל מכל מקבל העני  שאין

בלילה. בהן  אין  ולכן ועבה, גדולה חתיכה אלא חתיכות הרבה נותן
izni` :dcedi iax xn`,בגרוגרות או  בתמרים בלילה dpzndyיש  onfa

daexn או תמרים הרבה מפריש והוא מרובה, מתנה העני שקיבל –
מן  וגם החייב מן  גם שהפריש  במה יש  בוללם כשהוא הרי  גרוגרות,

zhrenהפטור . dpzndy onfa la` מתנה אלא העני  קיבל  שלא –
או  אחד תמר כגון מועט, דבר  אם כי למעשר  יפריש  ולא מועטת,

ולכן  בלילה, בהן  שאין דבילה, ופלחי פת כפרוסות זה הרי  שניים,
.cg`e cg` lkn xyrn

m"anxd:אחרת בדרך יהודה רבי דברי dpzndyמפרש onfa ?izni`
daexn הוא שהנותן מוכיח זה הרי  מרובה, מתנה העני  קיבל  אם –

לבלול זה בכגון  הקילו ולפיכך  עישר , שגם איפוא וייתכן לב, נדיב
שהנותן  יותר לחשוש  יש  מועטת במתנה אבל מהכל . דמאי  ולהפריש 

אין  זה ובכגון קמצן, שהוא לעין  מוכיחה מתנתו שהרי עישר , לא
היינו  הודאי, על מדמאי יפריש שמא חוששים, שאנו  מועילה, בלילה

החייב. על  הפטור מן 

מן "הלוקח בתחילה המשנה שנקטה לי, נראה כותב: ראשונה" "משנה בעל 
הדין, מן דמאי  לעשר  חייב שהלוקח לפי עצמו , העני דין  כך ואחר העני",
משנתנו של  זה שדין ודע מתקן . – רוצה הוא אם אלא פטור, עצמו העני ואילו
את  מאכילים שהרי לעשר, צריך מחברים אלא קיבל שלא יודע העני  אפילו 

שבידיהם. מדמאי  לו נתנו החברים ושמא דמאי , lhepe"העניים llea"Ð פירש
כותב  וכן  ביבש. בילה יש משנתנו של התנא שסובר לפי  מברטנורא, הרב
והר"ב  הר"ש שגם ונראה, הקילו. שבדמאי  טעם, עוד  מוסיף והרא"ש הר "ש.
וכן הקילו, שבדמאי אלא מקום, בכל ביבש בילה יש התנא שסובר אמרו  לא
שמטעם  לי  ונראה בדמאי . אלא בודאי  להתיר  בזה ברור  טעם שאין  הר "ש מסיק
כמפורש  שוות, אינן  אם לבין שוות המתנות אם בין  יהודה רבי מחלק זה
שאפילו לחלק, טעם כאן אין  הדין , מן  ביבש בילה יש אם שהרי  בברטנורא;
לפי משניהם בו  יש שבו משהו  כל שנבלל , כיון  שוות, אינן המתנות אם
וכן המיעוט. על המיעוט ומן הרוב, על שבו  הרוב מן  מפריש והרי  חשבון,
בלח  אלא בילה אין  הדין מן שבאמת אלא בזה. למלך " "משנה בעל הקשה
יהודה, רבי  וסובר  ביבש, גם בילה שיש הקילו בדמאי ורק ושמן, יין כמו
על הרוב מן שמפריש לנו  שברור  כיון הקילו  לא שוות אינן המתנות שאם

פריש מרובא דפריש דכל  yxet)המיעוט, `ed aexd on Ð yxetd lk).
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Bì Ceîñ øNòî øàLe;åéìò øNòî úîeøz éeNò øNòî éúéNòL äæ,älç øàMäå;Bà BðBôöa éðL øNòîe: §¨©£¥¨¤¤¨¦¦©£¥¨§©©£¥¨¨§©§¨©¨©£¥¥¦¦§
BîBøãa,"úBònä ìò ìlçîe. ¦§§ª¨©©¨

‚íBzçpä ïî ç÷Blä,úððBvä ìò änçä ïî øOòî,änçä ìò úððBvä ïîe,äaøä ïéñeôhî elôà;éøácéaø ©¥©¦©©§§©¥¦©©¨©©¤¤¦©¤¤©©©¨£¦¦§¦©§¥¦§¥©¦
øéàî.äãeäé éaøøñBà,øîBà éðàL:ãçà ìMî eéä Lîà ìL íéhç,øçà ìMî eéä íBiä ìLå.ïBòîL éaø ¥¦©¦§¨¥¤£¦¥¦¦¤¤¤¨¦¤¤¨§¤©¨¦¤©¥©¦¦§

øNòî úîeøúa øñBà,øézîeälça. ¥¦§©©£¥©¦©©¨
„øèìtä ïî ç÷Blä–ñeôè ìkî øOòîñeôèe;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:ìkä ìò ãçàî.äãBî ©¥©¦©©§¥§©¥¦¨§§¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¤¨©©Ÿ¤

äöî úåàá úåçðîä ìë ÷øôá äôé ïéòá(.äð :ãð óã)î àåä äôé ïéòá ,èòî øñç úåéäì éåàø äéäù ô"òà íìùî ùéøôî àåäù ùéìù åúåà êëìäùéøô
:éøùå

b.dngd lr zppevd oneøîàã éàòìà 'øë äì øáñ äôéä ìò òøä ïî øùòî àåäù ô"òà(:åî ïéùåã÷)éàîãáå ,äîåøú åúîåøú äôéä ìò òøä ïî íøåúä
:äìéçúëì åìéôà åøéúä.daxd miqetcn elit`eùéøôî àöîðå øùòî åðéàù éîî íåéäå øùòî àåäù éîî äàåáú íåúçðä äð÷ ìåîúà àîù ïðéùééç àìå

:äáøä íéñåôãî äùåò àåäù ô"òà ïéáæ àøáâ ãçî íåúçðã ,áåéçä ìò øåèôä ïî.xqe` dcedi iaxéáø äãåî íåéä ìù íäéðù åà ùîà ìù íäéðùùë
:'åëå øîåà éðàù ,øñà ãçà ñåôãî åìéôà íåéä ìù ãçàå ùîà ìù ãçà ìáà .íéñåôãì ùééç àìã ,éøù äáøä íéñåôãî åìéôàã øéàî éáøì äãåäé'x

.xyrn znexza xqe` oernyøùéò ãçàä àîùå äàåáúä úà ïáæ éøáâ éøúî ïðéøîà àåä íéñåôã éðùáã ïåéë ùîà ìù åà íåéä ìù íäéðù åìéôàã
:áåéçä ìò øåèôä ïî ùéøôî àöîðå àì ãçàäå.dlga xizneéøúî éîð éàã ,íéñåôã éðùî åìéôàå íåéä ìùá ùîà ìù åìéôà åãåî àîìò éìåë äìçáã

:ïåòîù éáøë äëìäå .äñéòä úà ìâìâ àåäù äìçá äáééçúî íåúçðä ìöà éøäù ïðéùééç àì ïáæ éøáâ
c.xhlt:ãçà ãçà ÷åùá êë øçà ïøëåîå úçà úáá äáøä úåøëë íéîåúçðä ïî ç÷åìä àåä.xi`n iax ixac qetce qetc lkn xyrnäéì àøéáñã

ô"òàå ïáæ íåúçð ãçî øèìô øáñ äãåäé éáøå .øçà íåúçðî éðùäå ãçà íåúçðî äð÷ äæ ñåôã íéøîåà åðàå ,ïáæ éîåúçð àúìú éøúî øèìô øéàî éáøì

`xephxa yexit

äànî ãçà" :øîBàå,התבואה מכל  –ïàk LiM änî במה – ÀÅÆÈÄÅÈÄÇÆÅÈ
ïélçשנטלתי , äæ ãöa äæ éøä חולין שעה לפי  נשאר  כלומר – ÂÅÆÀÇÆËÄ

עכשיו שהוא השניים elahaøàMäå,כמו היינו שנטלתי , ממה – ÀÇÀÈ
ìkäלמאה, ìò äîeøz ששיעורה התבואה, כל  על גדולה תרומה – ÀÈÇÇÙ

זה, נוסח טעם לעיל. שהזכרנו  כמו מחמישים), (אחד ממאה שניים

– מעשר תרומת ואילו  באומד , להפריש צריך גדולה שתרומה מפני
ואחר ממאה, לאחד מקום תחילה קובע הוא לפיכך  מדוייקת; במידה

סתם אומר dnexz".כך x`yde" שם בתחילה קורא ממאה לאחד ברם,
לתרומה  מעשר תרומת להקדים שאסור  מעשר ", "תרומת ולא "חולין"

אליהו"),גדולה מוסיף ("שנות הוא גדולה לתרומה שם שקרא ולאחר
ïàkואומר : LiL ïélç äàîeשאמרתי ממאה האחד  כלומר  – ÅÈËÄÆÅÈ

גורסים: ויש  חולין; שיהא o`k,תחילה yiy oilegdneãöa äæ éøäÂÅÆÀÇ
øNòî äæ,ראשון ממעשר  חלק היינו  –Bì Ceîñ øNòî øàLe ÆÇÂÅÀÈÇÂÅÈ

שיעור את להשלים כדי ממאה, תשעה עוד  היינו המעשר , ושאר  –
ראשון; מעשר  כולו  ונמצא ממאה, לאחד סמוך  הריהו äæÆהמעשר,

øNòî éúéNòL," מעשר" שם לו  שקראתי  ממאה אחד  אותו  – ÆÈÄÄÇÂÅ
åéìò øNòî úîeøz éeNò; הראשון המעשר  על –älç øàMäå ÈÀÇÇÂÅÈÈÀÇÀÈÇÈ

מדובר לא שהרי נכון , נראה וכן  זו , פיסקה גורסים שאין נוסחות יש  –

המשנה  שאגב מפרשים, אותה שגורסים ואלה חלה. בהפרשת במשנתנו 
שאם  ללמד, באה והיא חלה", "והשאר משנתנו גם מוסיפה הקודמת

נוטל הוא הרי  וחלה מעשר ותרומת תרומה מפת להפריש רוצה הוא
מובאת  בירושלמי  ואמנם חלה"; "והשאר  ואומר חלה, כדי  גם בתחילה

נוטל כאחת, וחלה מעשר  ותרומת תרומה להפריש הרוצה ברייתא:
הן ? וכמה וחלה, מעשר  ותרומת תרומה (כדי מעשרים 100/2אחד

ועוד כ 100/1ֿתרומה ועוד  מעשר  =100/2תרומת =100/5חלה
ועוד20/1 טבל , חולין  זה בצד זה הרי כאן  שיש  ממאה אחד ואומר : ,(

הכל" על תרומה והשאר  טבל, חולין לו סמוך ושמונה מארבעים אחד 
במשנתנו) (כמו ìlçîeוכו ' ,BîBøãa :Bà BðBôöa éðL øNòîeÇÂÅÅÄÄÀÄÀÀËÈ

"úBònä ìò.הקודמת במשנה שבארנו כמו – ÇÇÈ
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מן או  במעשר החייב על  ממעשר הפטור מן מעשרות להפריש שאסור היא הלכה
נאפו שמא לחשוש  יש אם דמאי , של בכיכרות דנה משנתנו  הפטור. על החייב

עישר . לא ואחד אדם בני  מכמה שנקנו  מחיטים או  מקמח

íBzçpä ïî ç÷Blä,דמאי של כיכרות –änçä ïî øOòî– ÇÅÇÄÇÇÀÀÇÅÄÇÇÈ

החמה, הכיכר מן דמאי  מעשרות úððBväמפריש ìòהכיכר על – ÇÇÆÆ
אתמול , שנאפתה פת על  היום שנאפתה מפת כלומר  ïîeÄהצוננת,

änçä ìò úððBvä,היפה על הרע מן  לתרום שאסור  פי על  ואף – ÇÆÆÇÇÇÈ
מן  שהתורם משנתנו של התנא סובר בדיעבד  אבל  לכתחילה, היינו 
לכתחילה; אף התירו  בדמאי  ברם, תרומה; תרומתו  היפה על הרע

äaøä ïéñeôhî elôà–miqethדפוסים כלומר(רמב"ם ),היינו ÂÄÄÀÄÇÀÅ
שונים, בדפוסים עשויות זו על זו מעשרן שהוא הכיכרות אם אפילו

או  הקמח את הנחתום קנה שמא לחשוש , מקום ויש  שונות, בצורות
מעשר ונמצא עישר, לא ואחד  עישר ואחד שונים, מאנשים החיטים את

ה  על הפטור חוששים מן  אין  מקום מכל הפטור, על  החייב מן או חייב
øéàîלכך, éaø éøác– מאדם אלא קונה הנחתום אין שלדעתו ÄÀÅÇÄÅÄ
øñBàאחד . äãeäé éaø–,ולהיפך הצוננת על החמה מן  לעשר ÇÄÀÈÅ

íéhç :øîBà éðàLLîà ìL הכיכרות את מהן  שאפה החיטים – ÆÂÄÅÄÄÆÆÆ
ãçàאתמול, ìMî eéä מ אחד,– אדם אצל שקנה íBiäמה ìLå ÈÄÆÆÈÀÆÇ

היום, כיכרותיו  את מהן שאפה והחיטים –øçà ìMî eéä ממה – ÈÄÆÇÅ
שהיא  הצוננת הכיכרות, ששתי  שאפשר  כלומר  אחר , אצל שקנה
אדם  בני משני שקנה מחיטים הן מהיום, שהיא והחמה מאתמול
שאינו  על המעושר  מן שמפריש ונמצא לא, והשני עישר מהם שאחד

מדפוסים  הן  אפילו  יום, אותו  של  בכיכרות ברם, להיפך . או מעושר 
הן. אדם בני  שני  מחיטי  שמא חושש אינו יהודה רבי אף éaøÇÄהרבה,

øNòî úîeøúa øñBà ïBòîL נאפו הכיכרות שתי שאפילו  – ÄÀÅÄÀÇÇÂÅ
שאסור שמעון רבי  סובר שונים, דפוסים משני  הן אם יום, באותו 

את  שקנה לדעתו , מוכיחים, השונים שהדפוסים זו, על  מזו לעשר 
הפטור מן  יעשר שמא חשש ויש  אדם, בני משני  הקמח את או  החיטים

להיפך , או  החייב älçaעל  øézîeלהפריש מותר חלה אבל  – ÇÄÇÇÈ
אצל אלא הכיכרות על חלה חיוב חל שלא השאר , על אחת מכיכר

חייבות  שלו  הכיכרות כל  ולכן העיסה, את מגלגל  שהוא הנחתום
על אחת מכיכר  שמפריש  חלה לענין מודה יהודה רבי ואף בחלה.

(ירושלמי).הכל
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מעשר , הוא כיצד הנחתום מן  דמאי של פת בלוקח הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 
החנווני. מן  דמאי של כיכרות בלוקח ללמד משנתנו  באה

ç÷Blä, דמאי של  פת –øèìtä ïî כיכרות הקונה חנווני  – ÇÅÇÄÇÇÀÅ
לצרכנים, ומוכר  ñeôèeמנחתומים ñeôè ìkî øOòî קנה אם – ÀÇÅÄÈÀÀ

דמאי מעשרות להפריש  הוא צריך  שונים, מדפוסים שהן  כיכרות כמה
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ÂïBèéqä ïî ç÷Blä,äiðL epnî ç÷ìå øæçå–äæ ìò äfî øOòé àG,âeqä BúBàî elôà,ïénä BúBàî elôà. ©¥©¦©¦§¨©§¨©¦¤§¦¨§©¥¦¤©¤£¦¥©£¦¥©¦
øîBì ïBèéqä ïîàð:íä ãçà ìMî. ¤¡¨©¦©¦¤¤¨¥

Êúéaä ìòaî ç÷Blä,äiðL epnî ç÷ìå øæçå–äæ ìò äfî øOòî,úBt÷ éúMî elôà,úBøéò éúMî elôà. ©¥©¦©©©©¦§¨©§¨©¦¤§¦¨§©¥¦¤©¤£¦¦§¥ª£¦¦§¥£¨
é øëBî äéäL úéaä ìòa÷eMa ÷ø,åéúBpbî Bì ïéàéánL ïîæa–ìkä ìò ãçàî øOòî;úBøçà úBpbîe– ©©©©¦¤¨¨¥¨¨©¦§©¤§¦¦¦©¨§©¥¥¤¨©©Ÿ¦©£¥
ãçàå ãçà ìkî øOòî. §©¥¦¨¤¨§¤¨

ÁúBîB÷î éðMî ìáè ç÷Blä–øOòîäæ ìò äfî,eøîàL ét ìò óà:íãà ïéààlà ìáè øBkîì éàMø ©¥©¤¤¦§¥§§©¥¦¤©¤©©¦¤¨§¥¨¨©©¦§¤¤¤¨
Cøöì. §Ÿ¤

e.oehiq:äñâ äãîá íéøçàì øëåîå ãçéá äáøä íéúá éìòáî äàåáú ç÷åìä øçåñ.df lr dfn xyri `løçà íãàî äéðùá åðîî ç÷ìù äî àîùã
:áåéçä ìò øåèôä ïî éùåøôàì éúàå ,åàð÷.beqd eze`n elit`eíéìë úëñîá åì äîåãå .äôå÷ äúåàî øîåìë(â"î æ"èô):íéìåãâä íéâåñäeze`n elit`e

.oind:ïîàð äð÷ ãçà íãàîã ïåèéñä øîà íàå .äðáì íäéðù åà úéúîçù íäéðùã
f.df lr dfn xyrnåðéà åìåë åà øùåòî åìåëã:úøçà äðù [ìù] ìò åæ äðù ìùî ïéîøåú ïéàù ,åúðù êåúáå ãçà ïéîî äéäéù ãáìáå .øùåòîzepbne

.zg`e zg` lkn xyrn zexg`:øùéò àì äæå øùéò äæ àîù úåðâä éìòáã
g.zenewn ipyn:ìáè àåäù åäåòéãåä íéøëåîä éðùù.jxevl `l`øùòéù ãò äð÷ú äæ ìáèì ïéàù ,äáåøî ìáèá ïéèòåî ïéìåç åøáçì áøòúðù ïåâë

ìáè åì ç÷åì àåäå øáç ìöà êìåä äùåò àåä ãöéë ìáèá ïéìåç åì áøòúðù ä"òå .õøàä íòì àì ìáà ìáè øåëîì øúåî øáçì à÷åãå .øçà íå÷îî åéìò
:åì øùòîå øçà íå÷îî

`xephxa yexit
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ç÷Blä,תבואה –ïBèéqä ïî שדות מבעלי תבואה הקונה סוחר – ÇÅÇÄÇÄ
הוא  רשאי  ולכן  (בסיטונות), גסה במידה לחנוונים ומוכרה הרבה

את ב,למכור לעיל  (עיין לעשר צריך והלוקח ç÷ìåד),הדמאי , øæçåÀÈÇÀÈÇ
äiðL epnî פ שנייה,– äæעם ìò äfî øOòé àG מקנייה – ÄÆÀÄÈÀÇÅÄÆÇÆ

הסיטונאי קנה השנייה בפעם ממנו שלקח מה שמא השניה, על אחת
להיפך , או  החייב על הפטור מן  להפריש ויבוא אחר , elôàÂÄמאדם

âeqä BúBàî היינו הסוג, מאותו השנייה בפעם קנה אם אפילו  – ÅÇ
בראשונה, משם שלקח הסל, או ïénäהקופה BúBàî elôà כגון – ÂÄÅÇÄ

זה. על מזה יעשר לא לבנה, או שחמתית ïBèéqäחיטה ïîàðÆÁÈÇÄ
íä ãçà ìMî :øîBìהכל שקנה הסיטון אמר  שאם כלומר – ÇÄÆÆÈÅ

על מזה לעשר  עליו סומך  ממנו  והלוקח נאמן , הוא הרי  אחד , מאדם

זה.
y c e w z a y
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ç÷Blä,תבואה –úéaä ìòaî משדותיו שמוכר הארץ, עם – ÇÅÇÄÇÇÇÇÄ
äiðLבלבד, epnî ç÷ìå øæçå,שנייה פעם –ìò äfî øOòî ÀÈÇÀÈÇÄÆÀÄÈÀÇÅÄÆÇ
äæ,מעושרת אינה כולה או מעושרת התבואה שכל  –éúMî elôà ÆÂÄÄÀÅ

úBt÷ מקופה השנייה ובפעם אחת, מקופה הראשונה בפעם שקנה – Ë
úBøéòאחרת, éúMî elôà לו שיש  משדותיו היא שהתבואה – ÂÄÄÀÅÂÈ

שיהא  ובלבד  זה, על  מזה הלוקח מעשר  מקום מכל  עיירות, בשתי
מינו  שאינו על ממין  לעשר  שאסור שנה, ומאותה מין מאותו  הכל

אחרת. שנה של  על  זו  שנה éומשל øëBî äéäL úéaä ìòa÷ø ÇÇÇÇÄÆÈÈÅÈÈ

÷eMa,שנייה פעם ממנו  ולקח וחזר  ממנו, חבר ולקח –ïîæa ÇÄÀÇ
åéúBpbî Bì ïéàéánL, מגנותיו לו שמביאים ירק אלא מוכר  שאינו – ÆÀÄÄÄÇÈ

øOòî,הלוקח –ìkä ìò ãçàî כולו או מעושר  הירק שכל – ÀÇÅÅÆÈÇÇÙ
מעושר; úBøçàאינו úBpbîeלמוכר ירק שמביאים בזמן אבל  – ÄÇÂÅ

לא  שנייה, פעם ממנו ולקח וחזר ממנו  לקח אם אחרות, מגנות גם
זה על  מזה אלא יעשר ãçàå(רמב"ם), ãçà ìkî øOòî שמא – ÀÇÅÄÈÆÈÀÆÈ

הפטור מן להפריש  ויבוא עישר , לא ושני עישר  הגנות מבעלי אחד 
מגנות  לו  מביאים אם שאפילו  אמרו, בירושלמי להיפך. או החייב על 

הגנות  שבעלי  המוכר  שאומר  כלומר  לדעתו, הן מעשרין אם אחרות,
זה. על מזה מעשר לעשרם, וצריך עישרו  לא
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úBîB÷î éðMî ìáè ç÷Blä שהוא לו  הודיעו  המוכרים ששני  – ÇÅÇÆÆÄÀÅÀ
ודאי , äæטבל  ìò äfî øOòî, מעושר לא כולו שהרי –ìò óà ÀÇÅÄÆÇÆÇÇ

eøîàL ét:חכמים –ìáè øBkîì éàMø íãà ïéàשאסור – ÄÆÈÀÅÈÈÇÇÄÀÆÆ
לקונה  להודיע ישכח שמא מתוקן , שאינו  דבר ידו  מתחת להוציא

ולכן  טבל, באכילת lahויכשילהו xeknl i`yx mc` oi`Cøöì àlàÆÈÀÙÆ
תקנה  שאין  מרובה, בטבל מועטים חולין לחבירו שנתערב כגון  –

מוכרי אין  זה בכגון ואף אחר; ממקום עליו מעשר כן  אם אלא ם לטבל
אצל הולך בטבל , חולין  לו שנתערב הארץ עם אבל לחבר, אלא טבל 

לו  ומעשר אחר  ממקום טבל  לו  לוקח והוא מקום (ירושלמי );חבר  מכל 

שני אם בדיעבד  כן  פי על  ואף טבל; למכור  אסור  לצורך  לא אם
מעשר הריהו  ודאי, טבל שהיא לו  והודיעו  לחבר תבואה מכרו  אנשים

זה. על מזה

izdw - zex`ean zeipyn

קבלת עול משנה את המהות. על ידי קבלת עול של עבד פשוט, שגם בשנתו ניכר עליו עול עבדותו, יכול גם למדן וגאון להגיע למעלתו 
וחשיבותו של יהודי בעל מסירת נפש פשוט ותמים.

היום יום ג אדר שני
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ע"ב: נג àçøBàaדף ìéæà à÷ äåä àñBc ïa àðéðç éaø,בדרך הלך - ©¦£¦¨¤¨£¨¨¨¦§§¨
déìò àøèî àãL.גשם עליו ירד -ìk íìBò ìL BðBaø ,øîà §¨¦§¨£¥¨©¦¤¨¨

Blek íìBòäשרויàðéðçå úçðaשרוי.àøèéî ÷ñt .øòöaék ¨¨§©©©£¦¨§©©¨©¦§¨¦
déúéáì àúàøòöa Blek íìBòä ìk ,íìBò ìL BðBaø ,øîà שיש ¨¨§¥¥¨©¦¤¨¨¨¨§©©

גשמים ורוצים שדות úçðaלהם àðéðçå.וכרמים שדות לו àúàשאין ©£¦¨§©©¨¨
àøèéî. ¦§¨

déúBìö déì àéðäà éàî ,óñBé áø øîà תפילתו הועילה מה -ïäëc ¨©©¥©©©§¨¥§¥§Ÿ¥
éaâì ìBãbשל àñBc,התפילה ïa àðéðç éaø בתפילתו חנינא שרבי ¨§©¥©¦£¦¨¤¨

הגדול. הכהן תפילת ביטל
,ïðaø eðzéøàäL ãçà ìBãb ïäëa äNòî,Búlôúa Ceðîðååéçà ¨©¨¨©£¤§Ÿ¥¨¤¨¤¤¡¦¦§¦¨§¦§¤¨

,åéøçà ñðkéì íéðäkäBì eøîà ,àöBé àeäå ïéñðëð íä eìéçúä ©Ÿ£¦¦¨¥©£¨¦§¦¥¦§¨¦§¥¨§
íëéðéòa äL÷ íäì øîà ,Eúlôúa zëøàä äî éðtî¦§¥©¤¡©§¨¦§¦¨§¨©¨¤¨¤§¥¥¤
ìà Bì eøîà .áøçé àlL Lc÷nä úéa ìòå íëéìò ézìltúäL¤¦§©©§¦£¥¤§©¥©¦§¨¤Ÿ¤¡©¨§©

ä àì ,eðéðL éøäL ,ïk úBNòì ìéâø éäzéøàî äééãk ,Búlôúa C §¦¨¦©£¥¤£¥¨¦Ÿ¨¨©£¦¦§¦¨§¥
úéòáäì àlL.ìàøNé úà ¤Ÿ§©§¦¤¦§¨¥

במשנה: Búñéðk.שנינו Cøc Bì àáe àöé:הגמרא éðäמבררת àðî ¨¨¨¤¤§¦¨§¨¨¥
éléî:הגמרא מבארת לאחור. בהליכה לצאת גדול הכהן éaøשצריך øîà ¦¥¨©©¦

äîaì äîìL àáiå' ,àø÷ øîà ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨©§¨©¨Ÿ§ŸŸ©¨¨
'íéìLeøé ïBòáâa øLà אשר בבמה להקריב מירושלים שבא כלומר וגו', £¤§¦§§¨©¦
וקשה, ירושלים, íéìLeøéבגבעון ìöà ïBòáb ïéðò äî éëå,àlà §¦¨¦§©¦§¥¤§¨©¦¤¨

Léwîמשוה -íéìLeøéì ïBòábî Búàéöé עולותיו שהעלה לאחר ©¦§¦¨¦¦§¦¨©¦
Búàéaבגבעון, Cøãk äîa étìk åéðt ,ïBòáâì íéìLeøéî Búàéa äî .ïBòáâì íéìLeøéî Búàéáì§¦¨¦¨©¦§¦§©¦¨¦¨©¦§¦§¨¨§©¥¨¨§¤¤¦¨

הבאים, דרך íéìLeøéìשכן ïBòábî Búàéöé óàהיוBúàéa Cøãk äîa étìk åéðt שבא המקום לנוכח ©§¦¨¦¦§¦¨©¦¨¨§©¥¨¨§¤¤¦¨
כבוד. דרך לבמה ופניו אחורנית הלך אלא ביציאתו, עורף הפנה שלא בראשונה, ïúãBáòa,אליו íéðäk ïëå§¥Ÿ£¦©£¨¨

ïãîòîa ìàøNéå ,ïðëeãa íiåìe,התמיד קרבן על בעזרה עומדין שהיו מעמד' 'אנשי -ïéøèôð ïäLk מן §¦¦§¨¨§¦§¨¥§©£¨¨§¤¥¦§¨¦
ויוצאים, ïäéðtהעבודה ïéøéæçî eéä àìההיכל ïéãcöîמן àlà ,ïéëìBäåאת מטים -ïäéðt לנוכח Ÿ¨©§¦¦§¥¤§§¦¤¨§©§¦§¥¤

åéðtההיכל øéæçé àì Baøî øèôpä ãéîìz ïëå ,ïéëìBäåמרבוCìéå,רבו כלפי ãcöîכשאחוריו àlà §§¦§¥©§¦©¦§¨¥©Ÿ©§¦¨¨§¥¥¤¨§©¥
åéðtרבו CìBäå.לנוכח ¨¨§¥

מאמורא:הג  דוגמא מביאה øèôéîמרא äåä ãk ,øæòìà éaøc àä ékנפרד -ïðçBé éaøc dépéî שהיה ¦¨§©¦¤§¨¨©£¨¦§©¦¥§©¦¨¨
ééebñìרבו, ïðçBé éaø éòa äåä ãk,ללכת שמבקש זה היה יוחנן כשרבי -øæòìà éaø éà÷ ïéçb äåä ©£¨¨¥©¦¨¨§©¥£¨¨¦¨¥©¦¤§¨¨

dézëecà,מקומו על בעמדו רבו לכבוד גופו ומטה שוחה אלעזר רבי היה -ïðçBé éaø éqkéî äåäc ãò ©§¥©©£¨¦©¥©¦¨¨
dépéî,מעיניו נעלם היה יוחנן שרבי עד -ééebñì øæòìà éaø éòa äåä ãëå מבקש היה אלעזר וכשרבי - ¦¥§©£¨¨¥©¦¤§¨¨§©¥

ïðçBéללכת, éaøc dépéî éqkîc ãò déøBçàì ìéæà à÷ äåä.יוחנן רבי מעיני שנעלם עד - £¨¨¨¦©£¥©§¦©¥¦¥§©¦¨¨
óñBé áøc dépéî øèôéî äåä ãk ,àáø,רבוdéòøk ïôbðîc ãò déøBçàì ìéæà äåä שנפצעו עד - ¨¨©£¨¦§©¦¥§©¥£¨¨¦©£¥©§¦©§¨©§¥

רבא, של àúte÷ñàרגליו ïñååúîe הדלת מפתן היה ומתלכלך -àîc óñBé áø éác.בדם - ¦§¨¨¦§¨¨§¥©¥§¨
óñBé áøì déì eøîà,מעצמו בכך הבחין ולא סומא ãéáòשהיה éëäעושה כך -déì øîà .àáø רב ¨§¥§©¥¨¦¨¦¨¨¨©¥

לרבא, àåòøיוסף àäéרצון יהי -àkøk älekà CLéø íeøúc.הכרך כל ישיבת ראש שתהיה - §¥©£¨§¨¥¨©¨§©¨

i"yx
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ÂïBèéqä ïî ç÷Blä,äiðL epnî ç÷ìå øæçå–äæ ìò äfî øOòé àG,âeqä BúBàî elôà,ïénä BúBàî elôà. ©¥©¦©¦§¨©§¨©¦¤§¦¨§©¥¦¤©¤£¦¥©£¦¥©¦
øîBì ïBèéqä ïîàð:íä ãçà ìMî. ¤¡¨©¦©¦¤¤¨¥

Êúéaä ìòaî ç÷Blä,äiðL epnî ç÷ìå øæçå–äæ ìò äfî øOòî,úBt÷ éúMî elôà,úBøéò éúMî elôà. ©¥©¦©©©©¦§¨©§¨©¦¤§¦¨§©¥¦¤©¤£¦¦§¥ª£¦¦§¥£¨
é øëBî äéäL úéaä ìòa÷eMa ÷ø,åéúBpbî Bì ïéàéánL ïîæa–ìkä ìò ãçàî øOòî;úBøçà úBpbîe– ©©©©¦¤¨¨¥¨¨©¦§©¤§¦¦¦©¨§©¥¥¤¨©©Ÿ¦©£¥
ãçàå ãçà ìkî øOòî. §©¥¦¨¤¨§¤¨

ÁúBîB÷î éðMî ìáè ç÷Blä–øOòîäæ ìò äfî,eøîàL ét ìò óà:íãà ïéààlà ìáè øBkîì éàMø ©¥©¤¤¦§¥§§©¥¦¤©¤©©¦¤¨§¥¨¨©©¦§¤¤¤¨
Cøöì. §Ÿ¤

e.oehiq:äñâ äãîá íéøçàì øëåîå ãçéá äáøä íéúá éìòáî äàåáú ç÷åìä øçåñ.df lr dfn xyri `løçà íãàî äéðùá åðîî ç÷ìù äî àîùã
:áåéçä ìò øåèôä ïî éùåøôàì éúàå ,åàð÷.beqd eze`n elit`eíéìë úëñîá åì äîåãå .äôå÷ äúåàî øîåìë(â"î æ"èô):íéìåãâä íéâåñäeze`n elit`e

.oind:ïîàð äð÷ ãçà íãàîã ïåèéñä øîà íàå .äðáì íäéðù åà úéúîçù íäéðùã
f.df lr dfn xyrnåðéà åìåë åà øùåòî åìåëã:úøçà äðù [ìù] ìò åæ äðù ìùî ïéîøåú ïéàù ,åúðù êåúáå ãçà ïéîî äéäéù ãáìáå .øùåòîzepbne

.zg`e zg` lkn xyrn zexg`:øùéò àì äæå øùéò äæ àîù úåðâä éìòáã
g.zenewn ipyn:ìáè àåäù åäåòéãåä íéøëåîä éðùù.jxevl `l`øùòéù ãò äð÷ú äæ ìáèì ïéàù ,äáåøî ìáèá ïéèòåî ïéìåç åøáçì áøòúðù ïåâë

ìáè åì ç÷åì àåäå øáç ìöà êìåä äùåò àåä ãöéë ìáèá ïéìåç åì áøòúðù ä"òå .õøàä íòì àì ìáà ìáè øåëîì øúåî øáçì à÷åãå .øçà íå÷îî åéìò
:åì øùòîå øçà íå÷îî

`xephxa yexit

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ç÷Blä,תבואה –ïBèéqä ïî שדות מבעלי תבואה הקונה סוחר – ÇÅÇÄÇÄ
הוא  רשאי  ולכן  (בסיטונות), גסה במידה לחנוונים ומוכרה הרבה

את ב,למכור לעיל  (עיין לעשר צריך והלוקח ç÷ìåד),הדמאי , øæçåÀÈÇÀÈÇ
äiðL epnî פ שנייה,– äæעם ìò äfî øOòé àG מקנייה – ÄÆÀÄÈÀÇÅÄÆÇÆ

הסיטונאי קנה השנייה בפעם ממנו שלקח מה שמא השניה, על אחת
להיפך , או  החייב על הפטור מן  להפריש ויבוא אחר , elôàÂÄמאדם

âeqä BúBàî היינו הסוג, מאותו השנייה בפעם קנה אם אפילו  – ÅÇ
בראשונה, משם שלקח הסל, או ïénäהקופה BúBàî elôà כגון – ÂÄÅÇÄ

זה. על מזה יעשר לא לבנה, או שחמתית ïBèéqäחיטה ïîàðÆÁÈÇÄ
íä ãçà ìMî :øîBìהכל שקנה הסיטון אמר  שאם כלומר – ÇÄÆÆÈÅ

על מזה לעשר  עליו סומך  ממנו  והלוקח נאמן , הוא הרי  אחד , מאדם

זה.
y c e w z a y

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ç÷Blä,תבואה –úéaä ìòaî משדותיו שמוכר הארץ, עם – ÇÅÇÄÇÇÇÇÄ
äiðLבלבד, epnî ç÷ìå øæçå,שנייה פעם –ìò äfî øOòî ÀÈÇÀÈÇÄÆÀÄÈÀÇÅÄÆÇ
äæ,מעושרת אינה כולה או מעושרת התבואה שכל  –éúMî elôà ÆÂÄÄÀÅ

úBt÷ מקופה השנייה ובפעם אחת, מקופה הראשונה בפעם שקנה – Ë
úBøéòאחרת, éúMî elôà לו שיש  משדותיו היא שהתבואה – ÂÄÄÀÅÂÈ

שיהא  ובלבד  זה, על  מזה הלוקח מעשר  מקום מכל  עיירות, בשתי
מינו  שאינו על ממין  לעשר  שאסור שנה, ומאותה מין מאותו  הכל

אחרת. שנה של  על  זו  שנה éומשל øëBî äéäL úéaä ìòa÷ø ÇÇÇÇÄÆÈÈÅÈÈ

÷eMa,שנייה פעם ממנו  ולקח וחזר  ממנו, חבר ולקח –ïîæa ÇÄÀÇ
åéúBpbî Bì ïéàéánL, מגנותיו לו שמביאים ירק אלא מוכר  שאינו – ÆÀÄÄÄÇÈ

øOòî,הלוקח –ìkä ìò ãçàî כולו או מעושר  הירק שכל – ÀÇÅÅÆÈÇÇÙ
מעושר; úBøçàאינו úBpbîeלמוכר ירק שמביאים בזמן אבל  – ÄÇÂÅ

לא  שנייה, פעם ממנו ולקח וחזר ממנו  לקח אם אחרות, מגנות גם
זה על  מזה אלא יעשר ãçàå(רמב"ם), ãçà ìkî øOòî שמא – ÀÇÅÄÈÆÈÀÆÈ

הפטור מן להפריש  ויבוא עישר , לא ושני עישר  הגנות מבעלי אחד 
מגנות  לו  מביאים אם שאפילו  אמרו, בירושלמי להיפך. או החייב על 

הגנות  שבעלי  המוכר  שאומר  כלומר  לדעתו, הן מעשרין אם אחרות,
זה. על מזה מעשר לעשרם, וצריך עישרו  לא

ח ה נ ש מ ר ו א ב

úBîB÷î éðMî ìáè ç÷Blä שהוא לו  הודיעו  המוכרים ששני  – ÇÅÇÆÆÄÀÅÀ
ודאי , äæטבל  ìò äfî øOòî, מעושר לא כולו שהרי –ìò óà ÀÇÅÄÆÇÆÇÇ

eøîàL ét:חכמים –ìáè øBkîì éàMø íãà ïéàשאסור – ÄÆÈÀÅÈÈÇÇÄÀÆÆ
לקונה  להודיע ישכח שמא מתוקן , שאינו  דבר ידו  מתחת להוציא

ולכן  טבל, באכילת lahויכשילהו xeknl i`yx mc` oi`Cøöì àlàÆÈÀÙÆ
תקנה  שאין  מרובה, בטבל מועטים חולין לחבירו שנתערב כגון  –

מוכרי אין  זה בכגון ואף אחר; ממקום עליו מעשר כן  אם אלא ם לטבל
אצל הולך בטבל , חולין  לו שנתערב הארץ עם אבל לחבר, אלא טבל 

לו  ומעשר אחר  ממקום טבל  לו  לוקח והוא מקום (ירושלמי );חבר  מכל 

שני אם בדיעבד  כן  פי על  ואף טבל; למכור  אסור  לצורך  לא אם
מעשר הריהו  ודאי, טבל שהיא לו  והודיעו  לחבר תבואה מכרו  אנשים

זה. על מזה

izdw - zex`ean zeipyn
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הברכה צריכה לאיזה דבר שתיאחז בו, וכמו המטר – על שדה חרושה וזרועה, או היורה ומלקוש – על תבואת השדה והכרם. אבל 
בשדה בור לא חרושה ולא זרועה, אין המטר יורה ומלקוש מביאים תועלת.

היום יום ב אדר שני
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zwqtn drevx i`e ,gafnl opnye opii oixdhn -

?oixdhn dnlåäéìà àáé àîùodl d`xie -

.minrd ux`n epi`y da liayåéúéæ úà øîåâä
.eizif z` xenbl `ay ux`d mr -äôå÷ øééùé

úçà.eizenexz jxevl -ïäë éðòì äððúéå-

dpyri odkde ,mizifd exyked `ly dp`xie

oi` micade zezibd zrya :`nl` .dxdha

.mipn`péìôàá`aexl zezibd onf xar xaky -

.onidn `lc xn`w ,`nlrcêéáà úéá ìùë-

.eed ilt`åðù àìéìâáipz `wc oizipzne -

dcediay :`yix ipzwc .i`w dcedia - ipnidnc

zryae :i`w dlre ,onye oii zexdh lr oipn`p

.dnexzd lr s` micade 'ezibd
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äòåöøùdxt xt` oi`ian eid j`id :opgl` epiax axd dywd - zwqtn mizek ly

ux` jxc z`ada `nhp ok m`e ,milyexia `l` zeyrl xyt` i`c ,lilbl

mikqpl onye oii `iadl la` ,my jxc `iadl `ki` ohw liayac :`nye !minrd-ira

,`nhp drevx dil diwqt`c oeik ,lilbd on lbxl oiler j`id :oeir jixv la` .lecb liay

odk" wxt xn`ck ,ziriaye ziyily d`fd irae

,opgl` epiax axd dywd - (`,cp) xifpa "lecb

dize`eewn ,d`nh minrd ux` :`ztqeza `ipzc

,dxedh mizekd ux` .oi`nh odiliaye

d`xpe !'ek mixedh odiliaye oixedh odize`eewne

,dpei zencl elwlwy mcew zipyp mzdc :ixenl

rnyn ikde - (`,e) oilegc `nw wxt `zi`ck

inew i`zek era :ipy wxt dxf dcearc inlyexia

iptn ,eplyn oiwtzqn eid mkizea` ,eda` iax

:edl xn` ?eplyn oiwtzqn mz` oi` dn

mzlwlw mz` ,mdiyrn elwlw `l mkizea`

dxedh l`xyi ux` :onz opipzc ,mkiyrn

s`y ,elwlwzpy xg`le .'ek mixedh dize`eewn

.oilegc `nw wxta ,odilr xfby epivn xi`n iax

ìäà"lecb odk" wxta - ld` diny e`l wexf

ux`l qpkpd ,i`pzk :xn` (`,dp) xifpa

iaxe `nhn iaxc ,lcbne daiz dciya minrd

meyn xaq iaxc e`l i`n .xdhn dcedi xa iqei

!`xie` meyn exfb `l xaq iqei iaxe ,exfb `xie`

`yeb meyn `nlr ilekc ,`l-meyn ,exfb

`xie`-wexf ld` :xaq xn .exfb `l-diny `l

xa iqei iax ,`ipzde .ld` diny :xaq xne ,ld`

ipt lr dwxfe mixtq d`ln daiz :xne` dcedi

ld`a znd-oeik ?xn`w i`n :dywe .'eke d`nh

znd ipt lr wxf i`n` ,ld` diny dil `xiaqc

:miyxtn yie !uvege ,`ed wexf ld` ,d`nh

opiyxtck jixt ikde ,ied `iyew oeyl "`ipzde"

`ni` zira i`e :xn`we wiqnc jk xg`e .uvege

ilekc qxbe .ld` diny `l `nlr ilekc ,opiqxb

`nlr-(a,l oiaexir) "oiaxrn lka" wxta inp ikde ,`l i` wexfa ld` diny i` ibiltc rnyn oizrnyac :opgl` epiax axd dywde .opax dia exfb `le ,giky `lc xaq xne .`xie` meyn

`c `pyil `kd hwpc xnel `ed wgece,ld` dinyc dcedi xa iqei iaxl xnel jixv inp mzdc :wgvi epiax axdl dyw cere .epi` `pwqnd itle ,dil xninl ira `xwirnc meyn wexf ld

giky `l `xie`c `nrh dil zile ,eaexe ey`x `vei `nya `zbelt iwen ik-,mixtq d`ln daizn dzkecl oiiyew xcdze ?ld` diny wexf ld`c mrhn `l m` iqei iax xdhn i`n`e

daiz wxf la` .mikledy lcbne daiz dciy oebk `wece ,ld` diny wexf ld`a ibiltc `ed zn` mlerlc :wgvi iax uxize ?`nhn i`n`-wxt) zeld` zkqna rnyn oke ,ld` ied `l

ztxhnd dpitqe utewd e` gxetd ser :(d dpyn g-zgpen dzid m`e :xn`wcn ,mixtq d`ln daiz wxefn `zriiq iziine .ld` `ied `l-ld` epiide ,zgpa zkledy epiide ,dxedh

.gxetd serc `inec wexf ld` aiyg `l `yixc wxfe .wexfïéðåù"oiwfipd" idliya epivn dnexzc ?zelrn iab dil aiyg `l i`n` :oeir jixv - lizt cinv swena levip ycwd oi`

lizt cinv swend qxg ilk dne :(a,d) dcpc `nw wxta xn`c `d lr zeywdl yie .opgl` epiax axd !lizt cinv swena ux`d mr lv` dnexz oiciwtn :xn`c ,`da zlvipc (a,`q oihib)

znd ld`a levipd-zna livn i`na ,xn`w i`ne .dcpay zrl zrna livn epi`-`kd `zi`ck ,ycwa `le dnexza epiid-zrl zrn :mzd xn`wc ,dcpay zrl zrna inp livn ikda

dcpay-dnexzl oebk ,dl `nhny i`na znd ld`a livnd qxg ilk dne :xn`w ikde .dl `nhn `l i` dlvd jiiy `l `dac :xnel yie !dnexzl `l la` ,ycwl-zrna livn epi`

.`wec ycwl epiidc ,`nhny i`na zrläððúéyxitk `lce .dwiqn zrya dil xykn `le ,mizifa xykd opirac `kdn rnyn .mizifd exyked `ly d`xie :i"yx yxit - odk iprl

oekp mrh yie ,xykd mizifa opirac :ipzc ,iyily wxt zexdhc `ztqez dleka rnyn oke .dl xfb aeye ,dwiqnd lr ipxfeb iphipwn dz` m` :(`,fi) zayc `nw wxta yxity ,mz epiax

k ipirl dpzi eizif xnebd :zexdhc dpynd xcqa `zi` ikde .i"yx qxb oke ,qxb odk ipirl .dwyn aiyg `le `nlra lden `l` epi` mizif dwyny :wgvi epiax yxitck ,xaclixac ,od

odk iprl qxbc o`ne .gztn el xeqni :xne` dcedi iax .xi`n iax-.ecia `ed yeaiy

àìéìâálirlck `nhiw ab` dzgn xnelk `nhiw ab` `pepk oilhlhn iab (`,fn zay) dxik wxt xn` inp ikde zeyrl mdl yiy ony aexa micaa mixg`ne ony aex mdl yiy - epy

,dliztd ab` onyde ilkd lhay ,dlhlhl xeq`y dlizt ixay da yi m`y oieye ,dil aize`e ,dkezay oa`e dlklkn ith sicre ,jexra yxit oke dxt` ab` dzgn dpin

d`lilb ipa `pg`l aezke `zxb` leh :(a,`i) oixcdpqc `nw wxtac `edd xacl `nbece .dlizt ab` dil liha ,dilr ictw `le ony aexn eed mixiyry :xnelk ,epy `lilba dl iwene

`ivend"a rnynck ,jka oziizy aexe daxd mdl ievn did oiie ,`gynn sicr `xngc epy `lilba :(a,`l) "i`ny zia" wxt xifpae ,`zifc `phrnn `xyrn iyext`l 'ek i`zze i`lir

rnyn .onyd on oiid mdl sicr ded ikd elit`e lilba mxyer jezn oii wx oizey eid `ly dizyn ith d`etxl gikyc meyn aiygc xeliwd z` seyl ick min :ipzwc ,(`,gr zay) "oii

`l miipr eidy jezn :yxit (`,gr my) "`ivend"ae ,zeievn zelizt mdl eid `le miipr eidy (`,fn my) "dxik" wxtc epy `lilba i"yx yxit ,edine .yxitck lefa ony aex mdl didy

eze`" wxta oilega epivn cere !dizya xryl mdl dide xeliwd zeRyl `zxet oii mdl did `ly oeik ith giky min ziizy mb ok m`c ,ok rnyn `le .oiin `le minn wx d`etx oiyer eid¦§Ÿ

zeievn zelizt eid `lc yxity dn :cere !zecerqa miaxne mixiyr eidy rnyn ,lilba mixetkd mei axre :(`,bt) "epa z`e-miypd on oilawn :(a,giw) `nw `aa idliya opixn` `d

dxrw` i`wc xninl `ki`c ,xkf oeyl xp `dc ,dawp oeyl da jiiyc dlizt` i`wc rnync dlhlhl xeq`c `pyil xn`w ike !mdipia ozyt ievny `nl` ,lilba ozyt ilk hren xac

cere .ok yxit xi`n epiax mbe wgvi epiax axd yxit df lk ,(`,`k zay) dl wewf oi` dzak ,dkepg xp :xp` dawp oeyl epivn mbe xYEn dxrwaye xpay onyd xzFn :lirl dl iziinc©¨

aehe mipir a`k mdl did oii aexn ik :siqed.d`etxl mind
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חגיגה. פרק שלישי - חומר בקודש דף כה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

כאשר שני יהודים נפגשים צריך שתצא מזה טובה גם לשלישי.
ממכתב ערב פורים, ה'תשכ"ב



רכב
oiglbn el`ea cenr dk sc ± iyily wxtohw cren

éðåìô íå÷îá ïéèç äúà ìåè åì øîåì ìåëémihg leh` ip`e ,exykedy oda rceiy -

od el`y ,dxixa yi :opixn` - od `pin cgc oeikc .exyked `ly rceiy ipelt mewna

oi`nhay ewlg ux`d mrl xag el silgd `le ,df ly ewlg od el`e ,df ly ewlg

odia` znykc ,dxixa xnel oi` - oipin ipya la` .oixedha ux`d mr ly ewlg liaya

`vnpe ,mipind lka dfl wlge dfl wlg ltp

ozz `l xer iptl"a xaere ,el dtilgn df xag

.(hi `xwie) "leyknçìä úà óøåùodk m` -

.zexpl ewilcn - dnexzl ony yie ,`edøáãá
úâ åì ïéàù,dnexz ly mixnz xky oebk -

.`ed ceai` oeyl - sxey i`deìâøì åðçéðéå-

.dpxknie ,lbxa dpi` ux`d mr z`nehy

çñô éùåòì ïé÷ãåáùyxtnck ,qxtd zia -

ly qxtd ziae ,egqt zeyrl jled did :lif`e

.dgitpa ewcea - ewiqtn xaw ea yxgpy dcy

,epnn hnype ed`ex - dxeryk mvr yi m`e

rbna `l` ,ld`a `nhn epi` dxeryk mvre

ephiqi `ly ,dgitpa wcea jkitl .`ynae

.elbxaäîåøú éìëåàì ïé÷ãåá ïéàåoikneq oi` -

- dlik`l reaw onf oi`c oeikc .ef dwica lr

.leahie iriaye iyily dfie mini dray oizni

`l - opaxc qxtd ziae li`ed ,gqt iab la`

.zxk mewna mdixac ecinrdùãéðù,lbxa -

.ycip `l e` ycip m` wcea :ezwica `id efe

äúéî áåéç åá ùéù íå÷îálke`d `nh oebk -

.dnexzäîåøúà ïîéäî ùã÷à ïîéäîã åâéî-

`dzy gafnl `ed i`pbyel zxaegnd dnexz

.gafnl axwi ycwde ,d`neh zwfgaïéð÷éøá
ùã÷ãoxney dide ycew odn dxiry xg`l -

.ozxiny lr on`p epi` - ycwlìë øàùáå
äðùä úåîéycwlc .dpyd zeni lk ,xnelk -

.dpyd zeni x`yl zezibd zry oia welig oi`

úåúéâä úòùá äîåøúã ïéàìîáåit lr s`y -

iptn zezibd zrya oznexz lr exfb `ly

aexn ociqtn z`vnpc ,mixiag mipdk cqtd

`l mipwpwd lr - l`xyi ux` zenexz

odn oilawn mixag mipdkd oi`e ,mepin`d

dze` oixrn la` ,dnexzd mr mipwpwd

,dnzz l` :onwl opixn` dzeekce .odilkl

oiwyne ,drsay z`neh oi`nh oibl ixdy

.mixedhäîåøúã úåòîåãî åàì éàî:ipzwe -

.ztqez - .oick` on`pùã÷ì òåîéã àëéà éîå
ycw la` .dnexza rnecn owzp `ly lah -

rnecn lahd `diy ,dkezn yextl epwwfed `l

.o`k cr .ekezaíéëñðì åìáè úà øäèîá-

onidnc ebin ,dnexze ycwe oileg `ki`c

i`pby ,mipwpw`e dnexz` inp onidn - ycw`

zwfga odn edexiry mipwpwd ediy ycwl

.axw `ede d`nehäðùîíéòéãåîä ïî
íéðôìåmilyexin wegx jxk my miricen -

migqt zkqna xn`ck ,lin xyr dyng

iptn zepeyak oiyer oi` milyexiae .md `la xyt` i`y ,zeipeziwe zeqek zexcw oebk ,oiwcd qxg ilk odn gwil ux`d inr oixcw oipn`p - milyexi cvl miptle epnn .(a,bv)

.da cenrl oileki xeavd aex oi`y xeavd lr dxifb oixfeb oi`y ,odilr xefbl `ly mepin`d jkitle ,zexcwl `le ciql `l ,oyrdøã÷ä àåä,edepin`d miricenl (ueg) o`iady in -

.edepin`d `l - miptl e` miricena ayeid ux`d mr xcw cil oxqn m` la` .xyt` i`y itl÷ä ïäåúåøéãzexicw odnr sxvl `le ,edepin`d `ed `iady zexicwd oze` lr -

.miricena ayeid xg` xcw lyïéç÷åìä ïäå.mixg` migwel lv` `le ,olv` xcwd on`p - o`iady ede`xy mixag -àöé.on`p epi` - eixeg`l aeyl miricend on -

àøîâíéòéãåî.envr jxkd -àöåé øã÷ 'åë íéðôìë íéîòô.miricenl qpkpe ,miricend on miptln -øáçå.miricenl qpkpe miricenl uegn `a -íéðôìë,epnn gwil xzen -

.izni` - gwi eiykr `l m`e ,eixeg`l cer xefgi `l xcwdyïéñðëð ïäéðù.miptle jxk on `diy cr oizni `l` .ueglk - jxkd jeza e`ae ,miricenl uegn -
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øáçly mrh i"yx yxite .[i`ncc e wxta `id oizipzn] - mdia` z` eyxiy ux`d mre

mipin ipya la` ltp ewlgl el`y .xacd xxaed `xwirnc ,dxixa mrhn ef dpyn

-,odia` z` eyxiy ixkpe xb :zxg` dpyn envr `ed yxit oke xacd xxaed opixn` `l

:ixenl dyw dide .mzd dxixa dil zi`c ,zern leh` ip`e dxf dcear dz` leh :xnel leki

dxixa dil zi` dpyn mzqc oeik-dipin iywz

ewlgy oig` :xn`c opgei iaxl-,od zegewl

oke !dxixa oi` `nl` .laeia dfl df oixifgne

`ly cr epzp iab (`,gn) "xeka yi" wxt zexekaa

,iq` axk dcedi iaxe xi`n 'x ,`ax iwen ewlg

ewlgy oig`d :xn`c-dvgne oiyxei dvgn

.`l e` dxixa yi i` edl `wtqn :`nl` .zegewl

f wxt i`nc) "mizekd on oii gweld"c `iddne

,dxixa dpin opirnyc iieyw`l `kil (c dpyn

eixac yxtny ,`ki` `pixg` `nrh mzdc

`ied `linnc ,dyexi la` .`icda-oke .`l

o`n `ki` (a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxta

dcen opaxcnc `niz ike .`xaq jd dil zi`c

dxixa dil zi`c opgei iax-dil opirny `d

iaexira s` dxixa oi` (a,fl) dvia idliya

oi`c epivnc zeipyn inzq dnk ,edine .oinegz

wxtae ,i`pzc `zbelt zenewn dnkae ,dxixa

`pz iiez`l wigcc (a,fl oiaexir) "oiaxrn lka"

dxixac-dil `ticrc meyn ,jd iziin `l

`zlin mbe ,da xkfp `pzdc `zlin iiez`l

.da ixii`c oinegz iaexira ixii`c

çôðîzekxaa izyxit - qxtd zia mc`

iax zyixtn mixacd jxe` lk (a,hi)

.ocr eznyp dcedi

øäèîáyxit - mikqp epnid gwil elah

.onidnc dnexze ycw `ki`c :i"yx

,ycw` onidnc ebina mipwpwe dnexz` on`pc

eyicwd ea didy mipwpw m` el `ed i`pby

mei miray hwp i`n` ,ok m`c :dniz .mi`nh

:opz `dc ,inp dpyd zeni x`ya elit` ?mcew
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miwfgene znd on mvr ea oi`y mkelid mewn miwcea ,qxtd

,ezlik`e gqtd zaxwd oiprl dxdhaäîeøz éìëBàì ïé÷ãBa ïéàå§¥§¦§§¥§¨
dxeq`d ,dnexz lek`le qxtd ziaa xearl mivexd mipdk -

.ezwica lr mikneq mpi` ,d`neha
:`xnbd zxxanéàî[cvik-].ïé÷ãBa:`xnbd daiynáø øîà ©§¦¨©©

íãà çtðî ,ìàeîL øîà äãeäéznc` eitaCìBäå ñøtä úéa,ea §¨¨©§¥§©¥©¨¨¥©§¨§¥
dgitpd ici lry ,`nhpe dxeryk mvr hiqdy yyeg epi`e

.dpnn hnyie dp`xiMî àaà øa àéiç éaøå,øîà àìeòc déîwcea §©¦¦¨©©¨¦§¥§¨¨©
y oeik ,mc` ipa my ekld xak m` qxtd zia z`LcpL ñøtä úéa¥©§¨¤¦©

lbxa,øBäèi`cey ,dxeryk mvr my x`ypy yeygl oi`y ¨
.`nhnd dxery xeriyk da x`yp `le dxazyp

:dnexz ilke`l gqt iyer oia weligd z` `xnbd zx`anéNBòì§¥
çñty meyn ,qxtd zia zwica lr jenql minkg eliwdàì ¤©Ÿ

ïäéøác eãéîòä,qxtd zia zwica lr jenql `l exingdyíB÷îa ¤¡¦¦§¥¤¦§
úøkj` .gqtd zeyrln rpni m` ea aiigziyäîeøz éìëBàì ¨¥§§¥§¨

ïäéøác eãéîòämeyn ,qxtd zia zwica lr jenql oi`y exingde ¤¡¦¦§¥¤
xaecny,äúéî íB÷îamiaiigy d`neha dnexz zlik`a epiidc ¦§¦¨

oi`y exn` reaw onf jkl oi`y oeike ,miny icia dzin jk lr
.ef dwica lr jenql

:df oica wtq÷ãa ,eäì àéòaéàqxtd ziaBçñôì,x`azpy itk ¦©§¨§¨©§¦§
,Búîeøúa ìëàiL eäîmb xedh egqtl xedh wfgeny oeiky ©¤Ÿ©¦§¨

dnexzl ef dwica lr jenql minkg exizd `ly e` ,dnexzl
.egqtl xzida wca m` s` ,llk

:dfa zwelgn `xnbd d`ianìBëàì øzeî Bçñôì ÷ãa ,øîà àìeò¨¨©¨©§¦§¨¤¡
.Búîeøúa ìBëàì øeñà Bçñôì ÷ãa ,øîà àìeò øa äaø .Búîeøúa¦§¨©¨©¨¨©¨©§¦§¨¤¡¦§¨

àáñ àeää déì øîà,`ler xa daxlïðúc ,àìeòc déìò âBìôú àì ¨©¥©¨¨Ÿ¦§£¥§¨¦§©

déúååklr `le ycew zxdh lr on`p ux`d mry ,epzpyna §¨¥
,dnexz zxdhdëBúì ézLøôä øîà íàådnexz ly ziag jezl - §¦¨©¦§©§¦§¨

úéòéáøly belïîàð ,Lã÷.ziagay dnexzd zxdh lr mbàîìà §¦¦Ÿ¤¤¡¨©§¨
,[gken-]îjezïîéäîc[on`py-],äîeøzà énð ïîéäî Lã÷à ¦¦§¥¨©Ÿ¤§¥¨©¦©§¨

enr dzidy dnexzdy onfa ycew eilr axwiy gafnl i`pby
,d`nh zwfga didz ziagaénð àëä,qxtd zia zwicaa ¨¨©¦

ïîéäîcîezwica dlireny -,äîeøzà énð ïîéäî ,çñtài`pby ¦¦§¥¨©¤©§¥¨©¦©§¨
.dnexz oiprl `nhk wfgend eplk`iy gqtl

:dpyna epipy'åë ïîL écëå ïéé éckmdilr oipn`p zernecnd ©¥©¦§©¥¤¤
.micade zezibd zrya

:dnexze ycew ipwpw oipra `ziixaïéà ,àðzux`d inràì ïéðîàð ¨¨¥¤¡¨¦Ÿ
ìòzxdhìò àìå íép÷ðwäzxdh.äîeøzäxaecny `xnbd dpian ©©©§©¦§Ÿ©©§¨

mi`ln mipwpwa:`ziixaa xaecn mipwpw el` lr `xnbd zxxan .
éàîc íép÷ð÷,[dn ly-],Lã÷c íép÷ð÷ éàixd ,on`p epi` ikeBbéî ©§©¦§©¦©§©¦§Ÿ¤¦

íép÷ðwà énð ïîéäî Lãwà ïîéäîczxdh lr on`py jezn - ¦§¥¨©Ÿ¤§¥¨©¦©©§©¦
.mzxdh lr s` on`p ,mday ycwdàlàxaecny xn`z `ny ¤¨

a,äîeøúc íép÷ð÷ixdàèéLt,`edäîeøzà àzLämkezayàì ©§©¦¦§¨§¦¨©§¨©§¨Ÿ
ïîéäîike ,dpyd zeni x`ya,ïîéäî íép÷ðwàjixv oi` okle §¥¨©©§©¦§¥¨

.ezepyl
:`xnbd zvxznàlàepi`y `ziixaa epyy dny xnel jixv ¤¨

xaecn mipwpw lr on`pLã÷c íéð÷éøadxire ycew mda didy - §¥¨¦§Ÿ¤
,mixg` mipwpwl eze`øàLáe[lka-]e ,äðMä úBîéepyy dn ¦§¨§©¨¨

xaecn dnexz lr on`p epi`yamipwpwúòLáe ,äîeøúc ïéàìî §§¥¦¦§¨¦§©
,úBzébälr on`p epi` ,dnvr dnexzd lr on`p f`y s`y ©¦

.ux`d mrn dlawnyk eilkl dwixdl jixv odkde ,dipwpw
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רכה oiglbn el`e` cenr ek sc ± iyily wxtohw cren
ïéàöåé íäéðù ïëå.gwie ,gwil jixvd xagd xefgi - miptl qpkil xcwd seqe li`ed ,`vei xage qpkp xcw oky lke .cer gwi `l (epnne) - gwl `l mye miptl e`vne li`ed -àðú

ùã÷ì ïé÷ãä ñøç éìë ìò ïéðîàð- oiil ziag oebk ,oiqb la` .lirl opiyxtck ,md `la xyt` i`y ,exn` oiwcd qxg ilka - qxg ilk lr oipn`p miptle miricend on :opzc `d -

mi`iln elit` mze` oixdhn ep`y epiteqe ,ekezl qpkp erav` oi`y xv odityk ,izrnyy izreny lr mbnbn iale ,izrny jk `l ip`e .onwlck ,milyexi jeza `l` oipn`p oi`

.oi`nh oiwynåëåúá åúåñø÷éôà åìéôàå.ycw ly opi`y ,ely oiwyn oi`ln elit` -äîúú ìàåekezay oiwynd z` livnd qxg ilk lv` izrny ixdy ,od jk minkg ixac lky -

z`neh oi`nh oibldy ,shy ilk lk livn oi`e

.oixedh oiwynde dray

äðùîïéàáâäjlnl oi`ab ody l`xyi -

zeilbleb l`xyi cin zeabl ,ieb

.zeipepx`e oiqneúéáä êåúì åñðëðùhearl -

r.mexifgde qxg ilk eapby miapbd oke ,ehea

øîåì íéðîàð- ycwl ,ekezl erbp `ly -

oizipzn dlekc .dnexzl `l la` ,oipn`p

epipy `icdae ,`niiw dnexzn ycwa xneg`

oipn`p ziad jezl eqpkpy oi`abd :`ztqeza

.dnexz zxdh lr oipn`p oi`e z`hg zxdh lr

,z`hg xt` `le ycw xya - z`hg i`de

oiyc - daeyz eyr m` s` .mzd gkenck

.eid d`neha'åë ïéðîàð íéìùåøéáåyxtn -

.`xnba

àøîâàîè åìåë úéáä ìëziad ilk lk -

oiynynn oi`abd dwfgy ,oi`nh

.milkaåäééãäá éåâ àëéà`l xnel oipn`p oi` -

.ziad lk eytgi `l m` ezzxnc ,eprbpúîéà
íäéìò éåâ.oenna e` seba myipri ot -úîéà

úåëìî.jlnd lv` ieb odilr oiyli `ny -éåâ
áåùç åðéàù- zekln zni` ,`kil ezni` -

.`ki`íéáðâä éìâø úñéøã íå÷î àìàlkn -

eapby milk oky lke ,`nh `din ezqixc mewn

.exifgdeäáåùú åùòùëdaeyz zngne -

.ixwyn `l jkld ,mexifgdïéñâä ñøç éìë ìò
:inlyexia `ipz `icdae .oiwcd oky lke -

.ycwl milkd lk zxdh lr oipn`pêë ìëå
äîìmiricend on miwcd lr s` xcdn -

.miptleíéìùåøéá úåðåùáë ïéùåò ïéàù`l -

iyp`l jxved miwca ,edine .oiqbl `le miwcl

jkl ,eziaa ekqp cigie cigi lky ,milyexi

.miricen leabn micigil dxdh odl etiqed

ic - xeavl mikqp oixqend dkyld ilra la`

cala myle ,xird jezl oiqpkpa mdlmepin`d

s` miwcl mikixv micigi :inp i` .zeiagd lr

.mei mei odinly leyialìàøùé ùéà ìë óñàéå
'åâål`xyi lk etq`py ,aizk draba yblta -

.drabaíéøáç ïàùò áåúëäzry lbxe -

.`ed dtiq`äðùîåúéáç úà çúåôä-

milyexia oii xeknl eziag z` gzty xag

ux`d inr s`e .ynynn gwil `ad lke ,lbxa

.miynynnøåîâé àìit lr s` ,lbxd xg` -

`l` ,dxdh ozxdhy `l .oixedh od lbxay

erbn - lbxd xg`l la` .mixag lkd lbxay

- lbxd xar :oizipzna xn`ck ,rxtnl `nh

ux`d mr oda erbpy iptn ,dxfrd ilk oiliahn

.lbxaøåîâé øîåà äãåäé éáøyxtn `nrhe -

oteq exzed mixac dyly :(a,`i) dvia zkqna

.milbx ilerl ievn oefn oi`e ,ligzi `l `ed s` - xenbi `l xne` dz` m`y ,ok enk dfe ,mzligz meynàøîâ'åë äðçéðéù åäî.dl ira opaxc `ail` -àðãéàä åèàini lk -

.lbxa zxzde ,lkd da eynynn `l lbxdàéä äàîè`l ux`d mra xnel xyt` i`e .ux`d mra dze` miyxtn yie .mlerl `nh `edy xac xeknl i`yx epi` xage ,rxtnl -

xn`c :cere .dil irain egwi `le egwi - epnn mixag egwi `ly xeq`l `a m`e .mdl xekniy daxd eixiagn el `vnie ,xedh ilye `nh jly xne` `lde ,ol ziiv inc - xenbi

`l `id i`pz e`l i`n .opiqxb ikd .lbxa oiafnc i`na `gip - xenbl dil zixy `l elit` ux`d mra i`e ,ozligz meyn oteq exzedy mixac dylyn cg` `id efy dvia zkqna

'ek dpgipi `l i`ne `id dcedi iax dpgipi `l `ipzc `de opax dpgipi `ipzc `d `l` xn`w xenbi dcedi iax `de `xaqze opax dpgipi `l ipzc `de dcedi 'x dpgipi ipzwc `d-

.`id i`pzc `zbeltc lirlc `ira heytze ,opaxc `ail`e `id i`pz e`l i`näðùîäøæò úøäè ìò ïéøéáòîdxfrd z` xdhle ,oliahdle onewnn milkd z` oixiarn -

z`nehn.rxtnl `nh orbn lbxd xg`l jkld ,od oixedhy iptn `l - lbxa mixag aezkd m`yry it lr s`y .lbxa oda erbpy ux`d mrúáùä ãåáë éðôîmipdkd eidy -

.zay ikxva eziaa yi` wqrzdl oikixvéùéîçä íåéì àì óà.zayd xg`l cr oze` oiliahn oi` ,iying meil lbxd xar m` -àøîâïééåðô íéðäëä ïéàù éôìmei i`vena -

.dkxrn ly oyc lk lbxd zeni lk my evaiwy ,gafnd rvn`ay getzd lry oycd `ivedl oicexhy ,oliahdl aehäðùîíäì íéøîåàå.lbxa ux`d inr mipdkl -åøäæä
ïçìùá åòâú àìù.(dk zeny) "cinz iptl mipt mgl" :dia aizkc ,enewnn ewlql xyt` i`y ,lbxd xg`l eliahdl elkei `ly -
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`ipz `icdae .z`hgl `le ,i`w

`l xnel oipn`p zial eqpkpy mi`abd :`ztqeza

`de .dnexz zxdh lre z`hg zxdh lr eprbp

,z`hg xt` `le ,mzd ipzwck ycw ied z`hg

.oerny epiax axd .daeyz eyr elit`e

íéìùåøéáåqxg ilk zxdh lr oipn`p

oke .oiwcd oky lke - miqbd

lk zxdh lr oipn`p :inlyexia `icda `ipz

.oerny epiax axd .milkd
`ly
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רכו
miwxt dyelyaa cenr ek sc ± iriax wxtohw cren

äìéáè ïéðåòè.lbxd z`neh iptn -ò÷ø÷ë ïäù éðôî úùçðä çáæîå áäæä çáæîî õåç
.ea erbp `lc oxn` `d - oglye ,"dnc` gafn" e`xw aezkdy -ïéôåöî ïäù éðôî-

.yxtn `xnbaàøîâãéîú äá áéúë àì äøåðîdxepna oixen`d oicinz :xnelk -

cinz zlera xen`d cinzk ,dlill dliln cinz `l` ,xn`w dlile mnei cinz `l

,wlec did `l meia la` .lecb odk iziagae

dl oz :(gk zeny) aizk "xwea cr axrn"c

,xwea cr axrn wlcil ick da yiy onyd zcn

.dliahdle dwlql leki dz` meid lk jkitl

dlile mei cinz - oglya xen`d cinz la`

.eilr jexr `ed zayl zaync ,`edçëåð
ïçìùädxepn `dz my oglydy onf lk -

.egkepéì ÷åôéúå`l oglya erbp inp i`c -

ilk `dc ,dil e`nhinmewna zgpl ieyrd ur

.`ed cg`ïðéòá ÷ùã àéîåãd`neh oiprl -

:aizkc ,wyl ur ilk eywedleti xy` lk"

cba e` ur ilk lkn ,`nhi mzena mdn eilr

.(`i `xwie) "wy e` xer e`ìèìèéî ÷ù äî
í÷éøå àìîlhlhin epi`c zgpl ieyrd `vi -

d`q mirax` wifgnd ur ilk `vi ,owixe `ln

lhlhiny it lr s` ,yaia miixek ody ,gla

`ln eplhlhi m`y ,`ln lhlhin epi` - owix

.xayi -øåäèä ïçìùä,xedh `diy izxn`y -

ur ilk `lde .d`nehl ie`x `edy llkn

.`ed zgpl ieyrdåøåãéñë å÷åìéñeweliqy -

.execiq meik mg d`ad zaylåç÷ìä íåéá íç
.oglyd lrn egwld meia mg `diy -÷åôéúå

éì.zgpl ieyr `ed elit`e ,d`neh lawnc -

åéåôéö íåùî`l zkzn ilkc ,zkzn `edy -

.wyl ywzi`ïðúäã.opilf` ietiv xzac -

é÷ôìåãä.xer dqekne ltwznd `qk -åäôéçù
ùééùáoilawn oi`y ,mipa` ilkk ied aeyc -

.d`nehïäá øééùå,ietigd on e` dzigtd on -

.zeqek zgpd ickàîèie`x oiicry -

.dpey`x ezk`lnløîåà äãåäé éáøs` jixv -

ogly e`l - `l i`e ,xyae mgl zekizg zgpd

lke ,lwdl elit` elhan eietiv :`nl` .`ed

.xingdl okyåðù àìelhan eietiv ipzwc jd -

.jk lk aeyg epi`y ,miblqk` ivra `l`éåôéö
ãîåò åðéàù,dti mixnqna wfegn epi`y -

.`ed cner e`l ycwnc `eddc xn`zeïéæáæáì
.aiaq oglyl dty -
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àìùl`xyi eli`c .xn`w zegzydl lkidl oikledd ux`d inr mipdka - oglya erbz

-.i"yx yxit oke .gafnl mle` oia s` jlil oie`x eid `l

äøåðî,oglyc cinzl inc `l da aizkc "cinz"c i"yx yxit - cinz da aizk `l

"cinz" i`dc-iziagae .cinza xen`d "cinz zler" enk ,ied dlill dliln

cre axrn"c ,wlec did `l meia la` .lecb odk

,jkld .xwa cr axrn dzcn dl oz ,aizk "xwa

oglya xen`d cinz la` .dwlql leki meid lk

-zayn eilr xcqp mgldc ,dlild lke meid lk

zkqna `dc :opgl` epiax axd dywde .zayl

,meid lk wlec iaxrn xpc rnyn (a,l) cinz

`nzqne ,miiqn did dae wilcn did dpnny

opgl` epiax axdl dyw cere !`wtp "cinz"n

exriye ,"xwa cr axrn" aizk `dc :`iddc dlr

mewn lknc :xnel yie !bel ivgl dzcn minkg

`linn mewn lkne ,zexp x`yan ith da did `l

qpd did `ly dryae .meid lk wlec qpd zngn

dpnn wilcdl ick xwaa dze` oiwlec eid -

.zexg`d

éìëepiax axd dywd - zgpl ieyrd ur

eid xacna l`xyi eidy mipy lk :opgl`

ok m`e ,zgpl ieyr oi` ok m`e ,dze` milhlhn

llkn "xedhd oglyd" `xwn dii`x jixv i`n`

aepl wx `xw jixhvi` `lc uxize !`nh `ki`c

zlhlehn dzid `ly minler ziae dliye oerabe

:d`xp `le .dze` oidiabn eidy `xwn opirnye

zial e`ayn s` - xak zlhlehn dzidy oeik

d`neh zlaw icin `wtp `l inp minler

oeik dlehlh ipdn `lc xnel yi `l` !dpey`x

x`y icda m` ik dcal zlhlehn dzid `lc

.milk

åìéñå÷dne .jx didy oiprl - execiqk

- "egwld meia meg" :weqtd xn`y

xn`c o`n `ki`c .did `l mgc `l` ,`wec e`l

i`e ,zay axrn zt`p `idy (a,dv) zegpna

xn`py `l m` ,zayd cr megd xenyiy xyt`

zayd cr eneg xenyl xepza x`yp eixacl

.xwaa

éìëá,xir my `idy yxtl okzi - miblqk`

:dywe .myn mi`ad milk miaeyge

mc" wxt migafa mzde ,eid ur ly rnyn `kdc

yxitck ,xer ly eidy rnyn (`,cv) "z`hg

!yecw mewna qeak oerh xerd iab i"yx

ïàë.cner did `l ycwn lye - cner ietva

dyly oink ycwna eid zepgley ylyc

yie .exiqdl gep ietvde ,l`lva dyry zepex`

ogly oebk ,yiiyc ietv - cner ietva miyxtn

cner inp ur `la mbe ,wfge ar yiiyc iwalece

dyn ly ogly la` .urd aiyg `l jkl ,eil`n

,i`w ivn `l ur `lae ,yelwe wc did adfd -

.diabl lha ietvde xwir urd jkitl

éðàù.lha urd `l` ,urd ab` ietvd liha `lc meyn dia ibiltc oizipzna dil opze "zen` yly ur gafnd" :aizkc ,ur ixwi` inp gafn :zeywdl yi - ur diixw `pngxc ogly

ogly iab eli`e .urd iabl lha ietvdc meyn `nrh `nl` .ediiabl ietv lha lhain - oitevnc meyn ,jzrc i`n :ixn`w xfril` iaxl opax `ni` zirai`e :jenqa xn` cere

ixwi`c epivn `l ogly mbe .ur ly ixwin `l gafn la` ,`adcc gafnl jenqc `xezt :ozpedi mbxzn ur ly gafnc `xw jd edine .ietvd ab` urd lha - melk xiiy `lc `kid iwalece

,icin dyw `lc :uxiz opgl` epiax axde .melk xiiy `l i` ediiabl ietvd liha `l jkitl ,ixwi` `l ur iwalece ogly `ny la` .gafn oeyla 'iwt`cn ,gafnl jenqc oglyd m` ik ur

yewzi`e "zegafnde dxepnd" :aizkc - adfd gafn ,"il dyrz mipa` gafn" :aizkc - zygpd gafn .zygpde adfd gafnn ueg ,dliah miperh ycwna eidy milkd lk :oizipzna opzck

!`l eze mizn` adfd gafn i` ,mwezin i`na "zen` yly gafn"c `xw i`d :oeir jixv j` .d`neh ilawn `l jkld ,zygpd gafn iab ietv lhap jkitl .iccdl
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כדאי שיהיה בהלימודים גם לימוד הלכות הצריכות בחיי היום יומיים מקיצור שולחן-ערוך וכדומה.
ממכתב כ' אדר שני, תשי"ז



רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dbibg(ipy meil)

,ïçìMa eòâz àlLeliahdl enewn efifdl ozip `le ede`nhi `ny, ¤Ÿ¦§©ª§¨
xn`py ,cinz eilr zeidl jixv mgldy meyn(l dk zeny)Yzpe'§¨©¨

.'cinY iptl mipR mgl oglXd lr©©ª§¨¤¤¨¦§¨©¨¦
:lbxa e`nhpy milk x`y oic zx`an dpyndeéäL íéìkä ìk̈©¥¦¤¨

íäì Lé ,Lc÷namilkíéLéìLe íéiðLmzenk,eàîèð íàL ©¦§¨¥¨¤§¦¦§¦¦¤¦¦§§
ïäézçz íéiðL eàéáé ,íéðBLàøäe .mipey`xd z` eliahiy crìë ¨¦¦¨¦§¦¦©§¥¤¨

äìéáè ïéðeòè Lc÷na eéäL íéìkärbn z`neh meyn ,lbxd xg`l ©¥¦¤¨©¦§¨§¦§¦¨
,lbxa ux`d inr mipdkéðtî ,úLçpä çaæîe áäfä çaænî õeç¦¦§©©¨¨¦§©©§Ÿ¤¦§¥

ò÷ø÷k ïäLaezkdy ,d`neh zlawn dpi`y(k k zeny)m`xw ¤¥§©§©
,'dnc` gAfn'ïäL éðtî ,íéøîBà íéîëçå .øæòéìà éaø éøác ¦§©£¨¨¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦¦§¥¤¥

.ïéteöî§¦

àøîâ
:dpyna dxkfedy lbxa ux`d inr zxdf` oipra `ziixa,àðz̈¨

,lbxa ux`d inr mipdkl mixne` eidïçìeMa eòâz ànL eøäfä¦¨£¤¨¦§©§¨
äøBðnáe:`xnbd zl`ey .mliahdl ozip `le ,me`nhzeàpúå ©§¨§©¨

éðz àì àîòè éàî ,ïãéca s` erbi `ly mze` mixidfny.äøBðî ¦¨©©£¨Ÿ¨¥§¨
:`xnbd daiyndéa áéúk ïçìLiptl mipR mgl','ãéîzozip `le ª§¨§¦¥¤¤¨¦§¨©¨¦

j` ,eliahdle efifdl,'ãéîz' da áéúk àì äøBðîdwlql ozip okle §¨Ÿ§¦¨¨¦
da erbi `ly mixidfn oi`e dliahdle:`xnbd zx`an .Cãéàå- §¦¨

y ,xaq dxepnd lr exidfdy dpyy `ziixad ly `pzdïåék¥¨
áéúëc(dl ek zeny),'ïçìMä çëð äøBðnä úàå'onf lky rnyne ¦§¦§¤©§¨Ÿ©©ª§¨

,elenl dxepnd cenrz ,my ogleydyéîc 'ãéîz' da áéúëc ïàîk§©¦§¦¨¨¦¨¥
ogleyd oick dxepnd oic okle ,cinz aezk dxepna mb eli`k -
ly `pzd zxaq `xnbd zx`ane .enewna cinz zeidl jixvy

:epzpynCãéàåweqtdy ,xaqíB÷î dì òBa÷ì àeääz` zexedl - §¦¨©¦§©¨¨
dxepnd mewn,àúàc àeämy zeidl dkixvy epnn cenll oi`e §¨¨

cinz.
,ogleya erbi `ly exidfd recn :`xnbd dywnéì ÷etéúå- §¥¦

meyn d`neh lawn epi`y cnlpe,àeä úçðì éeNòä õò éìëc¦§¦¥¤¨§©©
,cg` mewna cner `l` lhlhin epi` ogleydy xnelkéìk ìëå§¨§¦

ànhî àì úçðì éeNòä õòd`neh lawn epi` -e .àîòè éàîdn - ¥¤¨§©©Ÿ¦©¥©©£¨
d`neh elawi ur ilky icky meyn ,`nhp epi`y mrhdàéîec§¨

,ïðéòa ÷Ncxn`py(al `i `xwie)mznA mdn eilr lRi xW` lke' §©§¦¨§Ÿ£¤¦Ÿ¨¨¥¤§Ÿ¨
,`nhiwyl ur ilk eywede ,'wU F` xFr F` cba F` ur ilM lMn ¦§¨¦¨§¦¥¤¤¨

,jkn micnle ,d`neh oiprlìèìhéî ÷O äî`edyk oiae àìîoia ©©¦©§¥¨¥
`edykìk óà ,í÷éøm` wx d`neh lawn ur ilkìèìhéîoia ¥¨©¨¦©§¥

e àìîoia,í÷éøepi`y ,lhlhin epi`e enewna cnerd z` hrnne ¨¥¥¨
.d`neh lawn

:`xnbd zvxznéàäogleyd -àeä í÷éøå àìî ìèìhéî énðepi`e ©©¦¦©§¥¨¥§¥¨
,zgpl ieyráéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léøãk(e ck `xwie) ¦§¥¨¦§¨©¥¨¦©¦§¦

àîè àeäL ììkî ,'øBähä ïçìMä ìò'lawl ie`x `edy rnyn - ©©ª§¨©¨¦§¨¤¨¥
,`nh didi `ly epze` dxidfn dxezde ,d`neh,éànàåixdéìk §©©§¦

àlà .äàîeè ìa÷î Bðéàå ,àeä úçðì éeNòä õòweqtdnìî,ã ¥¤¨§©©§¥§©¥§¨¤¨§©¥
LmipdkdBúBà ïéäéaân,lbxaíéìâø éìBòì Ba ïéàøîez`íçì ¤©§¦¦©§¦§¥§¨¦¤¤

íB÷nä éðôì íëúaéç eàø ,íäì íéøîBàå ,íéðtämz`y dnk e`x - ©¨¦§§¦¨¤§¦©§¤¦§¥©¨
zray ,qp mkl dyer okle ,'d iptl miaiagB÷eléñon mgld ly ¦

mg did ,ef zaya ogleydBøecéñk,zncewd zaya ogleyd lr §¦
,íéðtä íçìa äNòð ìBãb ñð ,éåì ïa òLBäé éaø øîàcyCk Bøecéñk §¨©©¦§ª©¤¥¦¥¨©£¤§¤¤©¨¦§¦¨

øîàpL ,B÷eléñea(f `k '` l`eny),'Bç÷lä íBéa íç íçì íeNì' ¦¤¤¡©¨¤¤Ÿ§¦¨§
lhlhin ogleydy `vnpe .`ed mg oiicr egwld meiay miyxece

.ezxdha xdfdl yie ,d`neh lawn okle ,lbxa
oeik ,d`neh zlawl ie`x ogleydy zxn` recn :`xnbd dywn

,milbx ilerl eze` midiabnyél ÷etéúålawl ie`xy cnlp - §¥¦
,eze` midiabn oi` m` s` d`nehéetéö íeMî`edy ,eilry adfd ¦¦

ilk z`nehe ,llk lhlhin epi` m` s` d`neh lawnd zkzn
,jkl di`xe .eietiv itl zrawpïðúäcdpyna(`"n a"kt milk), §¨§©

é÷ôìecäå ïçìMä[xera dqeknd ltwzn `qk-]eúçôpL,mwlga ©ª§¨§©§§¦¤¦§£
LééLa ïtéçL Bàmilawn mpi`y mipa` ilkk zeidl mikixve ¤¦¨§©¦

,d`nehíäa øéiLåxeriyk yiya mtig `l e` ezgtp `ly hrn §¦¥¨¤
àîè ,úBñBk úçðä íB÷îy ,d`neh milawn -miie`x oiicr §£¨©¨¥

.dpey`xd mzk`lnl,øîBà äãeäé éaøxeriyk x`yiy ic `l ©¦§¨¥
s` `l` ,zeqek zgpdúBëéúçä úçðä íB÷î,xya e` mgl ly §£¨©©£¦

did `l m`y rnyne .iwtlece ogley mi`xwp mpi` `l m`e
yiyd ietivk mpic did ,zeqek zgpd mewn xeriyk mda xiiyn
,lwdl s` eietiv iabl lha ilky gkene ,d`neh milawn eid `le
lhay ,adf dtevnd ogleya xingdl jk mixne`y oky lke

.d`neh lawne eietivl
:uxzl `xnbd dqpníéhL éöò éðàL ,àîéz éëåieyr did mdny §¦¥¨©¦£¥¦¦

ycwna ogleyd(bk dk zeny)å ,éáéLçcokléìha àìmietivl ©£¦¥§Ÿ¨§¦
:`xnbd dgec .d`neh milawn mpi`e ,milk x`ykàçéðäuexiz ¨¦¨

dfeðL àì ,øîàc Lé÷ì Léøìoiprl ietivl lha ilkdy dpyna §¥¨¦§¨©Ÿ¨
,d`neh zlawíéâìñkà éìëa àlàmiaeyg mpi`y milk oin - ¤¨¦§¥©§§¨¦

íéîñî éìëa ìáà ,íiä úðéãnî ïéàaä,miaeyg milk oin -àì ©¨¦¦§¦©©¨£¨¦§¥©§¦Ÿ
éìèa,mietivløétLmietivl milha mpi` mihiy ivry xnel ozip ¨§¦©¦

,mzeaiyg jezn,øîàc ïðçBé éaøì àlàyíéîñî éìëa eléôà ¤¨§©¦¨¨§¨©£¦¦§¥©§¦
miaeygdéìha énð,mietivl,øîéîì àkéà éàîxnel jixv recn ©¦¨§¦©¦¨§¥©

xnel xyt` ixd ,lhlhin `edy meyn d`neh lawn ogleydy
.zgpl ieyr `ed m` s` adfd ietiv meyn d`neh lawny

:uxzl `xnbd dqpn cer,àîéz éëåyïàklha ilkdy exn`yk - §¦¥¨¨
epiid ietivd iablãîBò éetéöa,ilkl mixnqna ahid wcedn - §¦¥

e ,ilkd xwirl aygpyïàkadf dtevnd ycwn ly ogleya - ¨
xaecnãîBò BðéàL éetéöaea wcedn epi` -lha ogleyd oi` okle , §¦¤¥¥

`weec ietivl lha ilkdy zehyta xnel oi` :`xnbd dgec .el
c ,cner ietivdykïðçBé éaøî Lé÷ì Léø dépéî àòa àädze` lr ¨§¨¦¥¥¨¦¥©¦¨¨

`weec xaecn m`d ,dpynBà ,ãîBò éetéöamb.ãîBò BðéàL éetéöa §¦¥§¦¤¥¥
`weec xaecn m`d ,dpynd lr el`y ceread ietivúà äôBç §¤¤

åéæaæáì,aiaq ogleyd zty -Bàmb.åéæaæáì úà äôBç BðéàLa §¦§¥¨§¤¥¤¤§¦§¥¨
déì øîàå,opgei iaxBðéàL éetéöa àðL àìå ,ãîBò éetéöa àðL àì §¨©¥Ÿ§¨§¦¥§Ÿ§¨§¦¤¥

,ãîBòokeúà äôBç BðéàLa àðL àìå ,åéæaæáì úà äôBça àðL àì ¥Ÿ§¨§¤¤§¦§¥¨§Ÿ§¨§¤¥¤¤
,åéæaæáìjixv recn `iyewd zxfeg ok m`e .ietivl lha ilkd §¦§¥¨

meyn d`neh lawn ogleydy xneloeik ixd ,lhlhin `edy
.zgpl ieyr m` s` d`neh lawn zkzna dtevn `edy

:`xnbd zvxznïçìL éðàL àlà,milk x`yn ¤¨©¦ª§¨
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דווקא בזמן הגלות ישנה מעלת העבודה דמסירת נפש, ולכן בזמן הגלות דווקא קיימו מה שקבלו כבר, מה שהחלו במתן תורה.
ממאמר פורים תשכ"ז

כאשר האהבה היא בלי הגבלה, כמו אהבת האב לבנו יחידו וכיוצא בזה, אזי תהיה גם עשיית החסד לבנו בלי מדידה והגבלה כלל.
ממאמר פורים תשכ"ז

מעלת האדם על הבהמה היא בעניין השכל שבו, ולא בעניין המידות.
ממאמר פורים תשכ"ז



xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dbibg(iyily meil)

'õò' dééø÷ àðîçøc,adfa dtevn `edyk s`áéúëcxe`iza §©£¨¨©§¥¥¦§¦
l`wfgi z`eapa eilke ycwnd(ak `n l`wfgi)LBìL õò çaænä'©¦§¥©¥¨

õò åéúøé÷å Bkøàå Bì åéúBòö÷îe úBnà íézL Bkøàå dáb úBnà©¨Ÿ©§¨§§©¦©¦§Ÿ¨§¨§§¦Ÿ¨¥
,''ä éðôì øLà ïçìMä äæ éìà øaãéåogleyl dpeekd 'ur gafnd'e ©§©¥¥©¤©ª§¨£¤¦§¥

m`e ,eietivl lha epi` 'ur' `xwpy oeike ,adfd gafn len cnerd
eze` midiabny oeik j` ,d`neh lawn did `l zgpl ieyr did

.d`neh zlawl ie`x dyrp milbx ilerl
:ea zwiicn `xnbd ,ogleyd lr xacnd df weqt `aedy ab`

recn.ïçìMa íéiñå çaæna çút:`xnbd zx`anLéøå ïðçBé éaø ¨©©¦§¥©§¦¥©ª§¨©¦¨¨§¥
,eäééåøz éøîàc Lé÷ìy ,cnll `a df xacLc÷nä úéaL ïîæadid ¨¦§¨§¦©§©§¦§©¤¥©¦§¨

,íéi÷dçaæîdidìò øtëîdíãà,eilr aixwdy zepaxwd ici lr ©¨¦§¥©§©¥©¨¨
åéLëògafn oi`e ycwnd zia axgy,eilr aixwdlìL BðçìL ©§¨ª§¨¤

åéìò øtëî íãàzxtkn epgley lr mzlk`de migxe` zqpkd - ¨¨§©¥¨¨
.eilr

:dpyna epipy,'åë íéiðL íäì Lé Lc÷naL íéìkä ìkmilkd lk ¨©¥¦¤©¦§¨¥¨¤§¦¦
iptn zygpd gafne adfd gafnn ueg dliah oiperh ycwna eidy

.xfril` iax ixac ,rwxwk ody
a :xfril` iax ixacl xewnd z` zx`an `xnbdúLBçpä çaæî¦§©©§¤

,`ed exewnáéúëc(`k k zeny)él äNòz äîãà çaæî'eilr Ygafe ¦§¦¦§©£¨¨©£¤¦§¨©§¨¨¨
aezkd e`xwe ,zyegpd gafn `ede ,'LinlW z`e Lizlr z ¤̀ŸŸ¤§¤§¨¤

ae .dnc`k `nhn epi`y 'dnc` gAfn'áäfä çaæî,`ed exewn ¦§©£¨¨¦§©©¨¨
áéúëc(`l b xacna),'úçaænäå äøðnä'zegafnd ipy exkfedy jkae ¦§¦©§Ÿ̈§©¦§§Ÿ

zg` daiza cgiLe÷zéàd ipy [eywed-]úBçaæîadfde zyegpd ¦§¦§§
,äæì äæd`neh lawn epi`e dnc`k `ed zyegpd gafny myke ¤¨¤

.adfd gafn mb jk
gafnn ueg dliah oiperh ycwna eidy milkd lk :dpyna epipy

,'eke zygpd gafne adfd.ïéteöî ïäL éðtî íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¦§¥¤¥§¦
,d`neh milawn mpi` zegafndy mixaeq minkg mby rnyn

:`xnbd dywn .xacd mrha ewlgy `l`ïéteöîc ïåék ,äaøcà©§©¨¥¨¦§¦
eànhéî eäðéð`le ,zgpl miieyr mdy s` zkznd ietiv zngn ¦§¦©§

.d`neh oilawn opi`y zgpl miieyrd ur ilk oick
:`xnbd zvxznàîéà,dpynd ixacaïéànèî íéîëçåz` ¥¨©£¨¦§©§¦

,'dnc`' e`xwpy s` zegafnd,ïéteöî ïäL éðtîepi` ietivde ¦§¥¤¥§¦

.rwxwl lha
:minkg ixaca xg` yexit d`ian `xnbd,àîéà úéòaéàåminkg §¦¨¥¥¨

`l` ,xfril` iax lr ewlg `léàî ,éøîà÷ øæòéìà éaøì ïðaø©¨¨§©¦¡¦¤¤¨¨§¦©
ézòcC,'dnc`' e`xwpy meyn wx mixedh zegafndy [jzxaq-] ©§¥

,zgpl miieyrd ur ilk mdy s` mi`nh ok `l m`eíeMî¦
ïéteöîcilkk d`neh milawne mlhan zkznd ietive ,md ¦§¦

ixd ,zekzneäééab ïééetö ìéèa ìèáéîmdil` lha ietivd - ¦§©¨¦¦¨©©§
zegafnl s` 'ur' d`xw dxezdy meyn ,d`neh milawn mpi`e,

,d`neh lawl miie`x mpi` 'dnc` gafn' weqtd `la mb ok m`e
.zgpl ieyre `ed ur ilk ixdy

:minkg icinlz zlrna zyxec `xnbdéaø øîà eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦
íéîëç éãéîìz ,øæòìàzexiar exare eryt m` s`,øeà ïéà[y`-] ¤§¨¨©§¦¥£¨¦¥

,ïäa úèìBL ípäéb ìLa z`f micnleî øîBçå ì÷z`xwpd dig ¤¥¦Ÿ¤¤¨¤©¨¤¦
àøcðîìq,wqtd ila mipy ray jyna zxread y`n z`xapy ©§©§§¨

,Ba úèìBL øeà ïéà dîcî Cqä ,àéä Là úãìBzM àøcðîìq äîe©©§©§§¨¤¨©¥¦©¨¦¨¨¥¤¤
áéúëc ,Là ïôeb ìkL íéîëç éãéîìzdxez ixaca(hk bk dinxi) ©§¦¥£¨¦¤¨¨¥¦§¦

,''ä íàð Làk éøác äë àBìä'dyrp ,cneld seba miqpkpy oeike £Ÿ§¨¦¨¥§ª
,y`k eteb mbänëå änk úçà ìò.y`d on elvpiy ©©©©¨§©¨

:mpdib ly y` oipra sqep xn`nípäéb ìL øeà ïéà ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¥¤¥¦Ÿ
,ìàøNé éòLBôa úèìBLa z`f micnle .mpdibl micxei `l`ì÷ ¤¤§§¥¦§¨¥©

åéìò ïéàL áäfä çaæn äî ,áäfä çaænî øîBçåietivéáBòk àlà ¨¤¦¦§©©¨¨©¦§©©¨¨¤¥¨¨¤¨§¦
áäæ øðécy`d lr zxehw eilr mixihwn eide ,hren xac `edy ¦¨¨¨

exar xake ,mei lkíéðL änke,Ba úèìBL øeàä ïéàxqgp `ly ©¨¨¦¥¨¤¤
wx ea ziyrpe ,qp ici lr y`d zngn adfd ietivn hrn elit`

,zxehwd `idy zg` devnàìnL ìàøNé éòLBt,ïBnøk úBöî ïé §¥¦§¨¥¤§¥¦¦§§¦
áéúëcl`xyi zqpk lr(b c mixiyd xiy),'Cúwø ïBnøä çìôk' ¦§¦§¤©¨¦©¨¥

miyxece,'CaL ïéð÷ø' àlà 'Cúwø' éø÷z ìàzeevn mi`lny ©¦§¥©¨¥¤¨¥¨¦¤¨
,mipirxba `lnd 'oenixd gltk'änëå änk úçà ìòmdizeevny ©©©©¨§©¨

.mpdib ly y` mda helyz `ly mdilr epibi

äâéâç úëñî äì à÷éìñå ùãå÷á øîåç êìò ïøãä
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אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ד אדר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו מודיע שלומד הוא סופרות ובישיבת תורת אמת ומבקש חוות דעתי מה 
לעשות בכדי להצליח במעשיו:

והנה ידוע הכתוב בתורתינו הקדושה, אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמורו וגו' ונתנה הארץ 
יבולה וגו' ופירש רש"י אם בחקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. ואם כן ברורה דרכו אשר כיון שזיכהו 
השי"ת להעמידו בקרן אורה זו תורה, הנה עליו להיות עמל בתורה, היינו יותר מרגילותו וטבעו, שלכן 
זהו נקרא בשם עמל. ואף אם לומד הוא - כמו שכותב במכתבו - סופרות, הנה בכל זה בודאי נשאר די 
זמן פנוי להיות עמל בתורה, ובודאי הקב"ה ימלא הבטחתו, ונתתי גשמיכם בעתם וגו'. מובן אשר דבר 
הכרחי הוא ובפרט לאלו שזכו ללמוד בישיבה מיסודם ובהנהלתם של נשיאנו צדיקי יסודי עולם הוא 
כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( וכ"ק מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הרי מוכרח שילמוד תורתם, 
דחיי  באילנא  זה מתקשרים בתוספת קישור  ידי  על  חיים, אשר  דברי אלקים  זוהי תורת החסידות 

ובמילא נמשך לו תוספת ברכה והצלחה גם בחיי עולם, היינו גם בחיים בעולם הזה הגשמי.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים ובהצלחה בעניניו ולחוג את חג הפסח בכשרות ובשמחה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

המזכיר
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חגיגה. פרק שלישי - חומר בקודש דף כז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ד אדר, תשי"ג

ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר שמעון ארי' שי'

שלום וברכה!

...לפלא שאינו מזכיר מאומה ע"ד ההתועדות, שבטח עשה ביום ההילולא יו"ד שבט העבר וחג 
הפורים שעבר וכן יעשה בב' ניסן הבע"ל וכבר ידוע מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר בו כותב ע"ד מענה כ"ק 
אדמו"ר )מוהר"ש( נ"ע, לאחד מחסידיו שגר מחוץ לתחום המושב, ובמילא בלא סביבה חסידותית, 
להאיר את  ה'  למחי' שלחו  כ"א  רחוקה  לפנה  הגלה  פרנסתו הגשמית  לדעת שלא בשביל  עליו  אשר 
הסביבה באור דקדושה, ועאכו"כ כת"ר שי' שנמצא בעיר בה יש כמה אנשים יראים וחרדים, אלא 
שעוד לא זכו ליהנות ממאור שבתורה זוהי תורת החסידות דרכי' ומנהגי' שעליו להשתדל בזה בתוספת 
יארק  לניו  להעתיק  לו השי"ת הזדמנות טובה  יזמין  זה,  י"ל שכשימלא תפקידו  ואפשר  וכח,  אומץ 

מתאים לרצונו מאז.

בברכה לבריאות הנכונה ולחוג את חג המצות הבע"ל בכשרות ובשמחה.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל, ובודאי יזכה בתוכנו את הרבים.
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ly eig` lr dxezd dzeive ,xg` mc`l `ypdl dxeq` ,a`d on

aezkk .dnail znd(d dk mixac)cg` znE eiCgi mig` EaWi iM' ,¦¥§©¦©§¨¥©©
`ai Dnai ,xf Wi`l dvEgd zOd zW` didz `l ,Fl oi` oaE mdn¥¤¥¥Ÿ¦§¤¥¤©¥©¨§¦¨§¨¨¨Ÿ
dilr `eaiy ,meai zevn idefe .'DnAie dW`l Fl DgwlE dilr̈¤¨§¨¨§¦¨§¦§¨
.xac lkl ezy`k ziyrpe el zipwp `id jkae ,dlra ig`n cg`
xhtdl `ed leki ,eig` zy` z` maiil g`d ly epevx oi` m` .a

aezkk .dvilg zevn meiw ici lr meain(h-f my)uRgi `l m`e'§¦Ÿ©§Ÿ
mipwGd ipirl eil` FYnai dWBpe ,'ebe FYnai z` zgwl Wi`d̈¦¨©©¤§¦§§¦§¨§¦§¥¨§¥¥©§¥¦
zexeq`d zeixrdn zg` `id g` zy` .b .'Flbx lrn Flrp dvlge§¨§¨©£¥©©§
xW` lM iM' zeixr zyxt seqa aezkk zxk xeqi`a mc`d lr¦¨£¤
.'mOr axTn zUrd zFWtPd Ezxkpe dN`d zFarFYd lMn dUri©£¤¦Ÿ©¥¨¥¤§¦§§©§¨¨ŸŸ¦¤¤©¨
oldl x`eank ,eig` lk lr dxeq` `id ixd dlra zen xg`l s`e
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dy` el dzid dcalne ,dwax z` maiie iel jlde ,xen`k dexr
dwaxy myk ,[a xeiv] mipa `la `ed s` zne ,lgx mya ztqep
dpey`xd dzlitpa eiabl dexr zxv dzeid meyn oae`xn dxeht
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.a .dzxv,Bza úáedxy z` dpnn cilede dy` oae`x qp`y oebk ©¦

zne ,oerny eig`l d`l d`yipe ,d`l dnye za dxy dclie
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eitlk zexeht ,dzxv zxve ,dwax dzxve `id jkitle ,xen`d

.dvilge meain
.c,BzLà úaixd ,el z`yipy mcew xg` yi`n dl dclep m` s`e ©¦§

dxy z` mdxa` `ypy oebk .dexr xeqi`a eilr dxeq` `id
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'ozexr dlbz `l 'ebe LO` za F`(h gi my)z` zxhet `id oke , ©¦¤Ÿ§©¤¤§¨¨
.`i .dzxv zxve dzxvBnà úBçàå,a`d on eig`l d`eyp dzidy ©£¦

lgx z` `yp oke ,oerny z` el dclie dxy z` awri `ypy oebk
z` oerny `ype ,d`l dnye zeg` lgxle .oae`x z` el dclie
meain zxhtp d`l ezy` .[eh xeiv] mipa `la oerny zne ,d`l
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רלי
oiaiig lkd` cenr a sc ± oey`x wxtzenai

ùîçïäéúåøö úåøèåô íéùð äøùòd`eyp odn zg` dzid m`y :[`tiq] ipzck Ð

mipa `la zne ,zxg` dy` ele ,eig`l.`xnba sili `nrhe .zexeht odizy Ð

íìåòä óåñ ãò ïäéúåøö úåøöå.yxtn oizipzna Ðåúåîçeig` d`ype ,dlra zny Ð

.mipa `la zneåéîç íàå åúåîç íàå`xwie) aizkck ,dexr meyn el zexeq` odizy Ð

dpa za z` ,dlbz `l dzae dy` zexr" :(gi

ezeng m`e ezeng df llka yie ,"dza za z`e

"oitxypd od el`"a (lif`e) yxtnck ,eing m`e

`kdc (epa zae eza zae) ezae .(`,dr oixcdpq)

.epa zae eza za oke ,ixiinw ezqep`n ezaa Ð

ezy`n eza eli`coeikc ,ezy` za epiid Ð

"dzae dy`" (my) aizkc`l ,epnn `py `l Ð

`tli `l ezqep`n eza la` .xg` yi`n `py

dy`c ,`kdn dil,rnyn oiyecw ici lr Ð

yxtnck ,`wtp `pixg` `xwne ,zeyi` `edy

.`xnbaåîàî åúåçàz`ypy Ð,eia`n eig`l

oi`y .eia`n eig` d`ypy en` zeg` oke .zne

mixac) aizkc ,a`d on eig`a `l` meai aeig

"deg`" opitlie ,"ecgi mig` eayi ik" :(dk

it lr s` a`d on oldl dn :awri ipan "deg`"

m`d on oi`y.`py `l inp `kd Ðåéçà úùàå
åîàîdzidy ,eia`n eig` d`ype zny Ð

meaiil df mai iptl dltpe ,mipa `la zne ,elv` zixkpzy` dzidy itl ,el dxeq` Ð

`xwie) aizkc ,zinler el dxeq`e ,dlgz en`n eig`opiyxce ,"jig` zy` zexr" :(gi

jig` :(`,dp onwl) "eznai lr `ad" wxta dl.m`d on oia a`d on oia Ð
úùàå
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ùîçzexhet miyp dxyripzwck "zeixr" hwpinl ivn `lc :wgvi epiax xne` Ð

zenai) el`n zexeng zeixr yy ,el`d zeixrd lkn zg` :`tiqabi(`,meyn .

) `xnba opixn`cb onwl(a,xifgne ,zp`nne ,zipeli` zxve ,dheq zxv ihernl `z` `pipn :

.iz`w aiyg `w `lc zeixr ihernlc rnyn ded "zeixr" ipz ded i`e .ezyexb

ãòmlerd seqoeik :jxtinl jiiy `l `kd Ð

"odizexv zexv" ,"mlerd seq cr" `pzc

) "azekd"a jixtck ?il dnlbt zeaezk(a,oeik :

dnl "odizexit zexit" ,"mlerd seq cr" `pzc

aezkl jixv did `l "azekd"a i`ce mzdc ?il

`kd la` ,mdipyÐef `l ipzinl `pzc digxe`

,"odizexv zexv" ipzc oeike :xn`z m`e .ef s`

dxenza wiic ikdc ?il dnl "mlerd seq cr"

) "miycw el`" wxtfi(a,,"ocle cle" `pzc oeik :

:wgvi epiax xne`e ?il dnl "mlerd seq cr"

minly axw ocle clec opireny`c oeik ,mzdcÐ

oeik ,mlerd seq cr oicd `edc opirny `linn

,mixcr mixcr mdn lcbi `nyl yiig `lc

`wlq ,`kd la` .xfril` iax mzd yiigck

meyn (`l) ,ith ixiq` odizexv zexvc jzrc

,izxz rnyn "xexvl"e ,edl opiyxc "xexvl"nc

zxv dil `wtpc ,iy` axl elit`e .o"iyix ipy

) oiwxita onwl ,`xaqn dxvbi(`,Ðwqiz `lc ,opireny`l `pzl jixhvi` mewn lkn

opixn` :cere .owtp "xexvl"nc xninl oizrc`,"xexvl"n `wtp dxv zxv inp iy` axlc

) oizrnya `icda ipzw `xnba `dcb onwl(a,oipn odizexv zexv :Ð"xexvl" xnel cenlz

) onwle .xevl `lebi(`,ilin ipdpn ira `wcÐyixc `icdac ,xn`w odizexv zexv` `l

d`n od elit`e ,ixz `l` rnyn `l "xexvl"nc xaq iy` axe ,"xexvl"n irnzyn edlekc dcedi ax xn`e ,i`w oizipznc "d`n od elit`" lr `l` ,"xexvl"n `ziixaa edlÐ`xaqn

dzxv mb zxqe`y jk lk dxeq` `nrh i`n dzxvc .iwtpÐ.`niiw dexr mewnac zxg` dxv xeq`z inp dzxv zxv ,`niiw dexr mewnacåúái`c ,ezqep`n eza :qxhpewa yxit

ez`eypnÐ) `xnba xn`wc `d ,df itle .eza `idy iptn drxb `lc ,ezy` za epiidh onwl(a,dfl dxeq`d :oda `xew ip` oleka `iig iax ipzc `d .jli`e ezengn mbxzn dcedi ax :

`yixc iaa `ziy la` .dfl zxzenÐdl zgkyn `l oi`eypae dl zgkyn `w oiqpe`ac oeik ezac meyn ,`lÐoizipzn`c qxhpewa yxity enk `l .ixiinw `l oiqpe`a ,ixiinw oi`eypa

oiqpe`a `le ixiinw oi`eypa xn`wc `d i`wÐ) onwl inp xn`cke ,ezy` za epiid ok m`ci(`,eia` z`eyp `nili` ?en` i`n :Ðeza `xnba xn` `icdac :cere .eia` zy` epiid

i`w oizipzn dlek` `iig iaxc xn`c iia`l ,cere .ezqep`n eza epiide ,dil `aiag `yxcn iz`e li`edÐikdc ,`iig iax ixiinw oi`eypa :yxtl yi `l` .oiqpe`a ixii` jgxk lr

oizipzn la` ,dfl zxzen dfl dxeq`d zelibxae xzida mda `ven ip` oleka :`iig iaxc dizlin rnynÐ`kilc :wgvi epiaxl d`xpe .oiqpe`a xity ixii`eza ipzwc oizipznc xninl

ok m`c ,oi`eypa `le oiqpe`a ixii`Ðoi`eypa dl zgkyn elit` ,dl zgkyn `l oi`eypa ezac oeik `xnba xn`w i`nÐ`l` !oiqpe`a ixii`c oizipznc iaa edlek` i`w ivn `l

.oi`eypd on oia oiqpe`n oia ixii` eza jdc :wgvi epax xne`úùàen`n eig`opzck ,zvlegc oizipznc `pz xaq oie`l iaiigac ,zxk da yi en`n eig` zy`ac `kd rnyn Ð

) ipy wxtak onwl(`,zcgein ezy` zeg` dn :`xnba `ipz `icdae ,znaiizn `le zvleg dyecw xeqi`e devn xeqi` :Ð:l`eny epiax dywde .'ek zxk dpecf lr oiaiige dexr `idy

"eig` zy` z` gwi xy` yi`e" :mzd ipzwc ,zxk da oi`y rnyn mipdk zxezacÐ?en`n eig` zy`a `l` epi` e` ,eia`n eig` zy`a xne` dz` ,xacn aezkd eia`n eig` zy`a

en` zeg`e eia` zeg` dn ,eig` zy` xq`e ,en` zeg`e eia` zeg` xq`e li`ed :ozep oicdeÐxeqi` dl yie xzid dl yi dcp dn ,"`id dcp" xnel cenlz ,'eke m`d on oia a`d on oia

Ðmipa dl yi m` .xzid dl yie xeqi` dl yiy eia`n eig` zy` `id efe ,xeqi` dl yie xzid dl yi g` zy` s`Ðmipa dl oi` ,dxeq`Ðeig` zy` ihernl `z`c rnyn .zxzen

s` ,dlra iiga mipa dl oi`a eia`n eig` zy`a s` zxk `ki`c xninl `z` `l` ,en`n eig` zy` ihernl `z` `l mipdk zxezc `yxcc yxtle xnel wgece !zxk da oi`c en`n

dxeqi` zrya ,o`kn xg`l xzid dl yiy ab lr s` dcp dnc ,dzin xg`l xzid dl yic ab lrÐ) "eznai lr `ad" yixa yixc ikde .ok g` zy` s` ,zxkacp onwl(`,oeyld oi`c .

:iqei iax xn`w xcde .ixixra oecil :ipyne ?z`vi dnl g` zy`n jixt xcde .ixixra oecil z`vi ezcece ,wlgl z`vi ezeg`c xn`w "lecb llk" wxtc inlyexiac :cere .ok llk rnyn

ezcec dnc .en`n eig` zy` hrnl ,dz`vi jxevl ezcecÐ[eia`n] eia` ig`a ixii`c "ecec oa e` ecec"n ecec zexr mzd silick ,eia`n eia` ig` zy`aÐeig`a eig` zy` s`

.`xw `edda aizkc ,ixixrn `l` ihernl `z` `lc :dyn epax axd uxize !`z` en`n eig` zy` hrnlc `icda rnyn .mipdk zxeza enk "`id dcp"n dl yixc ikd xzae .eia`n

zxk la`Ðixixr aizk `l m` zeg`e a` zeg`ac ab lr s` ,m`d on oia a`d on oiac ,m` zeg`e a` zeg`n slinl irac `de .da yiÐ"eznai lr `ad" Wixc dpei iaxc `yiwd`§¥

)zxk lkc xne`y ,i"yxl df yexit okzi `le ."`id dcp"n hrnnc ,`lewl en`n eig` zy`l yiwp `le ,`xnegl zeixrd lk yiwp a`d on eig` zy`c `yiwdnc ,jinq (myÐ`ed

xn`ck ,zxkl dzin oia yi welige ."ixixr" eda aizkc ,zeixra `l` erxfe `ed zxkp oi`c xne`y ,xy` oa wgvi epiaxl `l` ,miny icia dzinl zxk oia `ki`c epiidc ,zxkp erxfe

) inlyexia) "izdwd hay z` ezixkz l`" :aizkcn dil witne ,miying oa zxkc :(mixekac ipy wxt) aizkc ,xacn iznk miyya `id dzine ,miying cr mzceare (c xacna:(ci my

) ohw crenac ,eply cenlzd lr wlege ."ezeni mye enzi"miyy cre miyingn :opixn` (`,gkÐminy icia dzinc eply cenlzd itl xnel lkepe !zxk zzin `id efÐ,miyy xg`

mceweÐ) "eznai lr `ad" yixac xy` oa wgvi epiax yexitl :xn`z m`e .zxk onfdp onwl(`,meyn i`e !ixixr opirny `l zxknc oeik ?il dnl ezceca aizkc "ixixr" :jixt i`n ,

"ixixr" opirny g` zy`ncÐg` zy`c "ixixr"` iieyw`l dil ded ok m` ,zeixrd lkaÐzeixrd lk sili lirl `zrny `iddac meyn :wgvi epax xne`e !seqal aizkc ?il dnl

!"`id dcp" eig` zy` iab aizkc ,dcpn inp `d slil ?il dnl ezceca aizkc "ixixr" :jixt ikdl ,d`xrdl dcpnúåçàåezy`dxdhny it lr s` ,mail xq`z dcpc :zeywdl oi` Ð

dcp la` .mc` ipa x`yn ith maid lr cner xeqi`d zeixr x`ye dy` zeg`c :inc `lc !ok ixg` ezy` dzn elit` znaiizn oi`y ezy` zeg` enk ,jk xg`Ð.`xiq` `nlr ilekl

) "mixac el`" wxt seq migqta rnyn dzcpa elit`ear:(a,lra ,dcp ezy` :opgei iax xn`wc ,`id meaii zacÐlrA ,dcp eznai .aiigÐeznai `py i`n :dlr jixte .xehtÐciarwc ¨©

ok ixg` ezy` dzny it lr s` ,dy` zeg`c :wlgl d`xp cere .dl ipwc rnyn .'ek devnÐ) "mrep ikxc dikxc" xn`py meyn ,zg` dry dxhtpy oeik .meaiil wwfz `l aeyilyn

zenai) "zexzen yi"a xn`ck (bft(a,mixg` mig` yiy oebk ,ixnbl `zia i`dn `iigcin `lc `kid elit`e .Ðzenai) "oig` drax`" wxta xn`ck ,ezy` dzny dfl dxeq`fk(a,:

"dilr `ai dnai" dlitp zrya da `xew ip` oi`y dnai lkÐdcp la` .epnid dxhtpy dfl wwcfdl dl yi m` mrep ikxc df oi`c ,dxeq`e ,mipa dl yiy g` zy`k `id ixdÐikxc

) "i`ny zia" wxta onwl ohw iabe .xdhzy cr oizndl dkixv inp dlralc ,`id mrep`iw(a,ikd xzae dil dxeq` `zydc icin `ki` in ,zxn` zivn `l inp ikd e`la dax xn`wc

'ek ax xn` `de !dil `ixyÐd`ial ie`x epi`e ohw `edy zngn zpznny dn la` .licbiy cr oizndl dkixv m` mrep ikxc df oi` inp mzdÐzngn epi`c ,mrep ikxc xity ied

.mid zpicnl mai jld eli`k iede ,`xeqi`
e`
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oiaiigרלב lkda cenr a sc ± oey`x wxtzenai
åîìåòá äéä àìù åéçà úùàådzin xg`l g` el clepe ,mipa `la zny oae`x oebk Ð

iptl odizy eltpe ,mipa `la zne ,zxg` dy` ele ,ezy` maiie oerny cnre ,iel enye

iel,dilr zxk yepre iell dxeq` oernyl z`ypy oae`x zy`y itl .zexeht odizy Ð

lkn dyri xy` lk ik" :edleka aizkc ,dyxtay zeixr x`yk ,zxka g` zy`y itl

meai zevn mewnae ,"ezxkpe dl`d zearezd

mipa `la znykdixy Ðeig` zy`e .`pngx

ezcil mcew zny ,enlera did `ly`l Ð

"eicgi mig` eayi ik" :aizkc ,dil `xyÐ

,jklde .mlera zg` daiyi mdl dzidy

mler xeqi` iel lr dxq`p oae`x znyn

,eiykr elit`e .mipa dl yiy g` zy`k

didy oerny eig` i`eyp gkn eiptl dltpy

enleramyke ,oae`x liaya el dxeq` Ð

el dxeq` `idyoerny zy` ,dzxv jk Ð

zeixrd lk lr onwl opitlic ,dxeq` ,zxg`d

mr meaiil eiptl eltpy zxka eilr zecnerd

m`e ,zexeht odizyy odizexvo`ypyepr

oxhty xg`ny ,zxkeilr zecner aezkd

.mipa el yiy g` zy` xeqi`aåúìëåzny Ð

elit`e ,mlerl el dxeq` ,ezlk eig` `ype epa

.epa zzin xg`låúîù ïìåëåeza dzny Ð

oe`in dl zgkyn ikide .dp`in e` eig`l mcew

?dnezia `l` oe`in oi`e ,miiw `ed ixde ,ezaa

dia`y oebk dl zgkynd`iyd,cg`l dl

zeyx dia`l oi` aeye ,dphw `idyk dyxbzpe

d`vie ,dphw dcera eig`l z`ype dklde ,da

ixw (`,hw zenai) "i`ny zia" wxtae .oe`ina

e` ,eig`n dyxbzp m`e .a`d iiga dnezi dl

gwn egwny ,zipeli` z`vnp e` ,eig`a dp`in

ixd eig` znyke ,eig` zy` `ied `le zerh

znaiizne ,ezy` epi`y enk `id.dzxvéàå
'åë øîåì ìåëé äúàxaky Ðeclimcew xg`n

e`yipyoe`ine .`id zipeli` e`l jkld ,eig`l

`l` zp`nn oi`e ,od zelecb ixdy ,`kil inp

."i`ny zia" wxta onwl yxtnck ,dphw dneziäøåèô åúáù íùë,el dxeq` ixdy Ð

`ed `l` g` my oi`e.`xnba silick ,dxeht dzxv jk Ðúàùðå åúá úøö äëìä
éðùä åéçàìel zexzen odizyy xg` g` yic `kidc Ðo`k yi ixdy ,zexeht opi` Ð

mixac) "eig` zia z`" :aizkc ,dxeht dipyde zg`d znaiizne ,meai zevn(dkzia Ð

`la zne ,zxg` dy` ele ,eza zxv z` cg`d maii m`e .mizy `le ,dpea `ed cg`

.eiptl eltpe exfge ,mipaúøöù íùëåúáäøåèôdxq`py Ðeig` zlitp zryn eilr

dzxhte ,eiptl eza mr dltpy ,oey`xdel yiy g` zy`k eilr `id ixde ,epnid eza

.zinler el dxeq`e ,mipaäúøö úøö êëefy ,dxeht zxg`d ipyd eig` zy` Ð

.dzxhet`xwie) "xexvl"n `xnba sili `nrhe.dzxv zxhet dexr zxvy ,(giåìéôàå
äàî íädy` ele ,iyilyd eig`l dnaiizpe eza ly dzxv zxv dklde ,mig` Ð

mipa `la zne ,zxg`odizy Ðzexq`p.mlerl oke .df lrúøúåî äúøöÐmaiizdl

.dzxv dpi` meaii zwif zrya ixdy ,elïàîì äìåëéä ìëådexrdy oebk Ðdphw

eig` zne ,dp`in `le o`nl dlekiezwife ,opaxcn `l` dpi` diyeciwe li`ed Ð

`nrh yxtnck ,dxeq` maiizdle .dvilgd on dzxv zxhet dpi` ,opaxcn dzlitp

.dexr zxv zi`xpy :`xnbaàøîâåäìåë éãëîzexehty dn ,zeixr Ð.meaiid on

ïðéôìé äùà úåçàî.oizrnya onwl Ðàéä ïåòîù éáøå"zezin rax`" wxta xn`c Ð

eing m` cr edlek ,eza zae eza `yix `pz ikdle ,dxeng dtixy :(a,hn oixcdpq)

.dtixyaáéúë åúåîçá"etxyi y`a `id dnf dn` z`e dy` z` gwi xy` yi`e" Ð

`xwie).(käìé÷ñá åúìëzeixr x`y lke .(`,bp oixcdpq) "zezin rax`" wxta Ð

.zxka `l` oic zia zzina opi` oizipzncàùøãî àéúàã ïåéë`aiag ,eilr xq`il Ð

,`pzl dildncw`e.dl iyxtn onwle .`yixa
åäìåë
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åàzipeli` e`vnpy:dnize ,eig` zy` dzid `le ,od zerh iyecw zipeli`c Ð

zenai) [opixn`c]`q(a,dphw ,'ek oinaiin `le oivleg `l dphwe ohw :Ð`ny

zipeli` dpi` m`c :jytp dnn maiizz ?i`n`e .zipeli` `vnzÐm`e ,maiin xity

zipeli` `idÐ.dielir dlawa `iddc :mz epiax xne`e !eig` zy` dzid `lc ,ixy inp

) "xxeq oa" yixa ipyn `peeb i`dkeoixcdpq

hq(a,:uxiz dliixkpxean mdxa` epiax axde .

xg`l la` .citwde g`d iiga zipeli` z`vnpa

miiw did m` `nlc ,dzinÐ.citwn did `l

) `ztqeza ipzw `icdac ,`xidp `le:(` wxt

dzin xg`l oia lrad iiga oia ,zipeli` e`vnp

Ð'd zxfra yxt` `xnbae .zexzen odizexv

,da xikda elit` zipeli` eza zxv ixyc o`nl

oia miign oia `ztqeza eprinyd yecig i`n

zipeli`c rnyn `kdc :xn`z m`e .dzin xg`

`ira i`c ,[opaxcn elit`] hb ira `lÐdzid

lk :oizipzna opzck ,znaiizn `le zvleg dzxv

wxta zeaezkae .'ek dp`in `le o`nl dlekiy

) "dpnl`"w(a,zipeli`de dipyde zp`nnd :opz

`hib `d :rnyn ,daezk mdl oi`Ð!`ira

) "xicnd"a wiic ikdc:xnel yie .(`,br zeaezk

hwpnl ivn `lc meyn `pyil i`d hwp mzdc

kixv opi`.ediicda ipzwc dipy meyn hb oi

inp i` .`hib `ira `l zp`nn jgxk lrc ,rcz

ipzw `yixac meyn `l` ikd wiic `l "xicnd"a

`tiqae zycewn dpi`Ð,daezka `ly `vz

) "gleyd"a opzc `deezy` `ivend :(a,en oihib

,`lewlw meyn :yxtne .xifgi `l zipeli` meyn

,'ek xn`ie mipa dl didie xg`l `ypz `nyc

!hb `ira rnync .mixfnn dipae lha hb `vnpe

mzdc :wgvi epiax xne`Ðwtq meyn d`ivena

ipzwc ,rcz .dti mixkip mipniqd oi`y zipeli`

i`ce eli`e ,mipa dl eide xg`l z`yp :`tiq

zipeli`Ðzenai) "lxrd"ac ,d`etx dl oi`

hr(a,,dng qixqa xfril` iaxe `aiwr iax ibilt

ab lr s` ,ibiltc ogky` `l zipeli`ae .d`etx el yiy ,ezy`l oivlege uleg m`

) "xicnd"a xn`c o`nl `ki` mzq dqpke i`pz lr dyciwacar zeaezk(a,hb `irac

Ðzipeli` la` .lignc `ki`c ,oinen x`ya `wec epiidÐelit`e .lgen oi` mc` mey

zepf zlira lrea mc` oi`c meyn `nrh yxtnc iia`lÐwiqnc ,oinen x`ya epiid

giky `lc ,zipeli` la` .oiyecw myl lrea oinen da eidi elit` ezrcae ,dizrc`Ð`l

.oiyecw myl lrea `di `l zipeli` yyg meyne ,dizrc` wiqn

éàådp`iny ezenga xnel leki dz`,zerh iyeciwa oe`in dl zgkyn:xn`z m`e Ð

dtizk lr akxen dpa elit` :l`rnyi iax iac `pzcÐ!dl zklede zp`nn

iyecwac :wgvi epiax xn` cere .zephwa ixii` oizipznc :ozp oa dcedi epiax uxize

dlekiy lk `tiqa ipzinl ivn ded `le ,dkixv dpi` oe`in elit`c xninl ivn zerh

dp`in `l elit`c ,`wec e`l l`rnyi iaxc zp`nne .'ek o`nlÐm`e .`id ezy` e`l

`id dexrÐ) "oniq `a" wxta ,edin .zxzen dzxvzephw iyecwac rnyn (`,ap dcp

nl z`ay l`rnyi iax ly eza iab ,l`rnyi iax ixii` [inp]dpae yxcnd ziaa o`

ea lyki wicv eze` xn`y xac :exn`e ,yxcnd ziaa dika dzaxe ,dtizk lr akxen

zp`nn zad izn cr :exnbe epnpe !erxfÐl`rnyi iax meyne .zexry izy `iazy cr

oald lr xegyd daxiy cr :xn`c ,epnp dcedi iaxc meyn xninl `kilc ,epnpc xn`w

Ðlr oi`yep" wxta jixtc `de ,o`nl dleki dpi`c ,zlrapa dcedi iax dcen `dc

zenai) "dqep`d`d .l`rnyi iaxk zerh iyecwa :ipyne ?dcli `w in zp`nne :(a,w

eda ixii`c zephw iyeciw wiaycÐ,zephw iyeciwa l`rnyi iax icenc meyn e`l

iyecwa l`rnyi iaxk dl xaq `l l`enye ,l`enyc `ail` `ibeq `iddc meyn `l`

) "zny in" wxta gkenck ,zephwzerh iyecwa la` (a,epw `xza `aaÐ,dizeek xaq

) "xicnd"a xn`ckdlrae i`pz lr yciw :(`,cr zeaezkÐ,hb epnid dkixv dpi`

) `xnba xn`wc `de .l`rnyi iaxk `l 'ipzn xnel jixve .l`rnyi iaxk epiideh(`,

ixiinw `l `zbeltaÐ.miyp dxyr yngc `pipn` `wec epiidøúáìãdxeng dliwq dtixyÐded oic zia zezin rax` lka dlw dliwq dzid elit`c ,ikd hwp mpga

.dicegl zxk `l` dzin `kil jpd lkac ,ezeng xza ezlk ipzinl dilåúádil `aiag `yxcn `iz`c oeikÐez`eypn eza la` .qxhpewa yxitck ezqep`n eza epiid

Ð) ipy wxta onwl xn`ck ,oicd on oixidfn oi` `de ?`wtp ikide:xn`z m`e .ezy` zan rxb `lc ,`wtp "dzae dy` zexr"nak(a,za e` (`id) jia` za jzeg`" iab

dpi`y ezeg`a `l` `xw ixii` `l mzdc ,inc `lc :wgvi epiax xne`e !oicd on oixidfn oi`y xnel ,en` zae eia` za ezeg` lr aiigl "`id jzeg`" azknl jixvc "jn`

) "ueg zclen e` zia zclen" `icda `xw yxtncke ,a`d on `ly m`d one m`d on `ly a`d on rnyn "jn` za e` jia` zac" ,m`d one a`d onopinbxznc (gi `xwie
`cilic
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elà éøä .Búlëå ,BîìBòa äéä àlL åéçà úLàå§¥¤¨¦¤Ÿ¨¨¨¨§©¨£¥¥
ïîe äöéìçä ïî ïäéúBøö úBøöå ïäéúBøö úBøèBt§¨¥¤§¨¨¥¤¦©£¦¨¦
,eðàéî Bà ,eúî íà ,ïleëå .íìBòä óBñ ãò íeaéiä©¦©¨¨§¨¦¥¥£
.úBøzeî ïäéúBøö ¯ úéðBìéà eàöîpL Bà ,eLøbúð Bà¦§¨§¤¦§§©§¦¨¥¤¨
íàáe BúBîç íàáe BúBîça øîBì ìBëé äzà éàå§¦©¨¨©©£§¥£§¥
úBøèBt ãöék .eðàénL Bà úéðBìéà eàöîpL åéîç̈¦¤¦§§©§¦¤¥£¥©§
elàä úBéøòä ìkî úçà Bà Bza äúéä ?ïäéúBøö̈¥¤¨§¨¦©©¦¨¨£¨¨¥
BzaL íLk ¯ úîe ,úøçà äMà Bìå ,åéçàì úBàeNð§§¨¦§¦¨©¤¤¥§¥¤¦
úàOðå Bza úøö äëìä .äøeèt dúøö Ck äøeèt§¨¨¨¨¨§¨¨§¨¨©¦§¦¥
úøvL íLk ¯ úîe ,úøçà äMà Bìå éðMä åéçàì§¨¦©¥¦§¦¨©¤¤¥§¥¤¨©
.äàî ïä eléôà .äøeèt dúøö úøö Ck äøeèt Bza¦§¨¨¨©¨¨¨§¨£¦¥¥¨
Bà Bza äúéä ?úBøzeî ïäéúBøö eúî íà ãöék¥©¦¥¨¥¤¨¨§¨¦
äMà Bìå ,åéçàì úBàeNð elàä úBéøòä ìkî úçà©©¦¨¨£¨¨¥§§¨¦§¦¨
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¯ äðàéî àìå ïàîì äìBëéä ìëå .úøzeî dúøö ¯¨¨¨¤¤§¨©§¨§¨¥§Ÿ¥£¨

.úîaééúî àìå úöìBç dúøöàøîâeälek ,éãkî ¨¨¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤¦§¦§
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ïBòîL éaøå ,è÷ð éøîeç éøîeç àpz àîéz éëå§¦¥¨©¨§¥§¥¨©§©¦¦§
BúBîç éðúéì ,éëä éà ¯ äøeîç äôéøN øîàc ,àéä¦§¨©§¥¨£¨¦¨¦¦§¥£
øúa :ãBòå !àáéúk BúBîça äôéøN øwéòc ,àLéøa§¥¨§¦©§¥¨©£§¦¨§¨©
!äøeîç äìé÷ñ äôéøN øúác ,Búlk éðúéì BúBîç£¦§¥©¨§¨©§¥¨§¦¨£¨
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zenai(iriax meil)

.ci,BîìBòa äéä àlL åéçà úLàå.maid clepy mcew g`d zny §¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨
eid ok m` `l` ,meai zevna g` zy` xeqi` dxezd dxizd `ly
xg`l maid clep m` la` ,mlera cg` onfa maide znd g`d

xn`py ,el znaiizn dpi` zn xaky(d dk mixac)mig` EaWi iM'¦¥§©¦
rnyne ,'dilr `ai Dnai 'ebe Fl oi` oaE mdn cg` znE eCgi©§¨¥©©¥¤¥¥§¨¨¨Ÿ¨¤¨
dnai' oic epyi mlera zg` daiyi mdl dzidy mig`a `weecy
zevn oi` mlera zg` daiyi mdl dzid `l m` la` ,'dilr `ai
.devn mewna `ly g` zy` xeqi`a dxeq` dnaid `linne ,meai
z` oae`x `ype ,oernye oae`x ,mlera eicgi mig` ipy eid m`e
dxy ,iyilyd mdig` iel clep jk xg`e ,mipa `la zne dxy
mr mlera zg` daiyi el dzidy oernyl znaiizn oae`x zy`
`ed s` zn jk xg`e ,oerny dnaii m`e .xen`k iell `le ,oae`x
xeiv] dnai dze` caln dwax dnyy dy` cer ele ,mipa `la
mewn lkn ,mlera zg` daiyi dzid iele oernyly it lr s` ,[`
,el znaiizn dpi` dxy .iell zenaiizn opi` oerny zeyp izy
ixdy ,oae`x zngn g` zy` xeqi`a eilr dxq`p xaky meyn
oae`x did `ly meyn ,meai zevn da el dzid `l oae`x zzina
zeixrd lkk `id ixd jk meyne .maid iel ly enlera znd
dxeht dzxv dwax s`e .meain zexehtd epzpyna zeiepyd
did `ly g` zy` zexr zxv `id oky ,iel ly ezvilge eneaiin

.enlera
.ehBúlëåoey`xd dlra zny xg`l eig`l d`yipe dkldy §©¨

oebk .epa didyjk xg`e ,zne dwax z` oae`x oa wgvi `ypy
,d`l dnyy zxg` dy` ele oae`x ig` oernyl dwax d`yip
meaie dvilgn dxeht `id ixd ,[a xeiv] mipa `la oerny zne
zngn ezlk zexr xeqi`a eilr dxeq` `idy itl ,oae`xn
epnn dxeht dzxv d`l oke .wgvi epal mipey`xd di`eyip

.ezlk zxv `idy meyn
éøäzeixr dxyr yng lkúBøèBt elàz`å ïäéúBøöz`úBøö £¥¥§¨¥¤§¨

.íìBòä óBñ ãò ,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî ïäéúBøö̈¥¤¦©£¦¨¦©¦©¨¨
z` zexqe` el` zeixr oi` mday mipte`d z` d`ian dpynd

:odizexvïleëå,odizexv z` zexhet opi` elld zeixrd lk - §¨
la` ,ezzin zry cr znd g`l ze`eyp eid ok m` `l`eúî íà¦¥

,[b xeiv] odilra zzin mcew el` zeixrBàzeixr oze` eid m`
e oe`in oda lireny opaxcn oiyeciwa eig`l ze`eypeðàéîea ¥£

,[c xeiv] ezzin mcewBàyeLøbúðmcew odilran el` zeixr ¦§¨§
,[b xeiv] ezzinúéðBìéà eàöîpL Bàe`vnpe ,clil zeie`x opi`y ¤¦§§©§¦

eyn rxtnl milha odiyeciweid `l mlerne ,zerh gwn m
,[e xeiv] odilral ze`eypïäéúBøöelld zeixrd lk lyúBøzeî ¨¥¤¨

onvr zeixrd eid `l xak lrad zzin onfa ixdy ,maiizdl
meail dlitpd zrya zeaygp zexvd oi` `linne ,znd zeyp

.zeixrd ly odizexvl
zeixrd ep`iny mewna zexvd z` epxzdy dn :dpynd zyxtn
wlga `l` oleka zniiw ef zexyt` oi` ,zeipeli` e`vnpy e`

xg`n ,epzpyna zeiepyd zeixrdnBúBîça øîBì ìBëé äzà éàå§¦©¨¨©©£
úéðBìéà eàöîpL åéîç íàáe BúBîç íàáeik .clil die`x dpi`y §¥£§¥¨¦¤¦§§©§¦

m`e ,ezeng z` dcli ezeng m` oke ,ezy` z` dcli ezeng `ld
epipyy dn oke .[f xeiv] eig`l e`yipy mcew ,eing z` dcli eing

'eðàénL Bà'm`e ezeng iabl xn`p `l gxkda ,odilraa zeixrd ¤¥£
xg`l la` ,zephwa `l` bdep epi` oe`in ixdy ,eing m`e ezeng
opi` zephwy epicia `ed llky oeike .o`nl zeleki opi` elcby

zeclei(:ai oldl)eing m` oke ezy` z` dcliy ef ezeng ok m` ,
.[f xeiv] o`nl zeleki opi` aeye ,od zelecb gxkda ezeng m`e

:dzligza epypy mipicd ze`ivn z` x`al zxfeg dpyndãöék¥©
zeixrd eay ote`d `edúBøèBtz`ïäéúBøöixd ,meaie dvilgn §¨¥¤

yBìå ,åéçàì úBàeNð elàä úBéøòä ìkî úçà Bà Bza äúéäg`l-] ¨§¨¦©©¦¨¨£¨¨¥§§¨¦§
[dfúøçà äMà,dcalnúîe,meail eiptl eizeyp eltpe g` eze` ¦¨©¤¤¥

,mai eze` caln xg` g` my oi`eäøeèt BzaL íLkon ixnbl §¥¤¦§¨
,eiabl dexr `idy meyn meaide dvilgddúøö Ckeza ly ¨¨¨¨

äøeètdxy dzide ,mig` dyly md eid m`e meaide dvilgdn §¨
dnyy dcaln zxg` dy` ele ,oernyl d`eyp oae`x ly eza

e mipa `la oerny zne ,dwaxäëìädwaxBza úøöoae`x ly ¨§¨¨©¦
úàOðåmeai ici lrì`edy ieléðMä åéçà,znd lyåyiBìiell §¦¥§¨¦©¥¦§

úøçà äMà.lgx dnyy dcalnåjk xg`úî,mipa `la iel s` ¦¨©¤¤§¥
,[g xeiv] oae`x iptl meail eizeyp izy eltpeL íLkdwaxúøö §¥¤¨©

äøeèt Bza,dipyd dlitpa s` el maiizdlnCkiel zy` lgx ¦§¨¨
`idy dipyddúøö úøöeza dxy lyäøeètmeain epnn ¨©¨¨¨§¨

.dvilge
eäàî ïä eléôàzy` z` mdn cg` lk maii df xg` dfay ,mig` £¦¥¥¨

maiiy ef caln ztqep dy` eixg` xi`yde ,mipa `la zne eig`
maiin epi` ,oey`xd g`d zy` ly dia` `edy oae`x ,[h xeiv]
z` zxhet mig`d iypn zg` lk ik ,d`nd g`d zy` z` s`

.xen`k dzxv
:lirl miiepyd dixac xe`iaa dpynd dkiynnãöékote`d `ed ¥©

eayeúî íàzeixrd eyxbzp e`úBøzeî ïäéúBøöixd ,maiizdl ¦¥¨¥¤¨
yelàä úBéøòä ìkî úçà Bà Bza äúéäepizpyna zeiepyd ¨§¨¦©©¦¨¨£¨¨¥

Bìå ,åéçàì úBàeNðyi [df g`l-]úøçà äMà,eig` za caln §§¨¦§¦¨©¤¤
eäLøbúð Bà Bza äúî,eig`n,åéçà úî Ck øçàåzryay `vnpe ¥¨¦¦§¨§¨§©©¨¥¨¦

,efl ef zexv eid `l xak ezzinúøzeî dúøöixdy ,meail el ¨¨¨¤¤
.dexr zxv dpi` xak dlitp zrya

å ïàîì äìBëéä ìëåy ab lr s`äðàéî àìeltpe dlra zn m` ,ea §¨©§¨§¨¥§Ÿ¥£¨
,[i xeiv] dzxve `id meaildúøöef dphw dexr lyúöìBçg`l ¨¨¨¤¤

ok m` `l` ,dvilgd on dzxv z` zxhet dexrd oi` oky .dlra
on efl ef zexv ode ,mixenb oi`eyipa znd g`l d`eyp dzid
`l` di`eyip oi`y ,dn`e dig` de`iydy dphw la` .dxezd
dxezd on ,maid lr dexr `ide ,oe`in ici lr z`veie opaxcn
,melk di`eypa oi` `ziixe`cn ixdy .dzxv z` zxhet dpi`

.dzxvl llk zaygp dipyd dy`d oi`eåy minkg exfb mle`àì §Ÿ
`dzúîaééúî.dexr zxvk zi`xp `idy meyn ,el ¦§©¤¤

àøîâ
zeixrd dxyr yng xcq z` dpynd dgzt recn :`xnbd dywn

,'eza'aïðéôìé äMà úBçàî eälek éãkîlk xeht z` `ld - ¦§¦§¥£¦¨©§¦©
da xn`py ,dy` zeg`n epcnl dvilge meain zeixrdgi `xwie)

(gi.'diigA dilr Dzexr zFlbl xxvl gTz `l Dzg` l` dW`e'§¦¨¤£Ÿ¨Ÿ¦¨¦§Ÿ§©¤§¨¨¨¤¨§©¤¨
ok m`eéðúéìz` `pzd,àLéøa äMà úBçàxewn `id ixdy ¦§¥£¦¨§¥¨

.olek zeixrd ly xehtd
:eze` dgece uexiz d`ian `xnbdàîéz éëå,uxzl xn`z m`e - §¦¥¨

c meyn eza z` dpynd dnicwdyè÷ð éøîeç éøîeç àpzdpyy ± ©¨§¥§¥¨©
,ozxneg itl dpyna iepyd zeixrd xcq z`åzhiya dpyndéaø §©¦

äøeîç äôéøN øîàc àéä ïBòîLeza z` dzpy ok lre ,dliwqn ¦§¦§¨©§¥¨£¨
dpey dixg`le .dxengd dtixya `ed dypery meyn dligz
,dza zae ,dpa zae ,ezy` zae ,eza zae epa za z` dpynd
opice ,ezak zexeng od s`y meyn ,eing m`e ,ezeng m`e ,ezenge

c meyn ,ok xnel xyt` i` `ld .dtixyaéëä éà,dywiéðúéì ¦¨¥¦§¥
,àLéøa BúBîçmeyn ,ezal dnicwdl yie ,dtixya `id s` ixdy £§¥¨

àáéúk BúBîça äôéøN øwéòc(ci k `xwie)dX` z` gTi xW` Wi`e' , §¦©§¥¨©£§¦¨§¦£¤¦©¤¦¨
dtixy yper la` .'odz`e Fz` EtxUi W`A `ed dOf DO` z`e§¤¦¨¦¨¦¨¥¦§§Ÿ§¤§¤
,ezengn dey dxifba `ed cnlp `l` ,dxeza yxtzd `l ezaa

oldl x`eank(.b)zeixrd zryz lkl xewn `id ezengy xg`ne .
.olekl dnicwdl ie`xd on ,dtixya oypery zexen`d

:xen`d uexizd lr ztqep `iyew dywn `xnbd,ãBòåok` m` §
ixd ,ozxneg zbxc itl `ed dpynay zeixrd xcqøúa[xg`-] ¨©

z` dpynd dzpyy,BúBîçdl didéðúéìz` [zepyl-]Búlk £¦§¥¦©¨
,dliwq dyperycixdøúayperäôéøN,xzeia dxengd `idy §¨©§¥¨

äìé÷ñd dzind `idäøeîçzia zezin x`yn xzei dixg` d`ad §¦¨£¨
recne ,zeixray dxengd `id ezlk ,ezeng xg`l ik `vnp .oic
,en`n eig` zy`e ,en` zeg`e ,ezeg` xg`l wx ezlk dzpyp
`l` dliwqa opi`y ,enlera did `ly eig` zy`e ,ezy` zeg`e

.zxka
:`xnbd zvxznàlàz` dpynd dnicwdy mrhdBza,`ed ¤¨¦

yc ïåékeza xeqi`àéúà[cnlp-]àLøcî,dxeza yxetn epi`e ¥¨§©§¨¦§¨¨
déì àáéáçyxetnd oicn xzei mcwen ezepyl `pzl el aiag ± £¦¨¥

zeixrd x`yl zad z` dpynd dnicwd ok lre .miaezka
.dxeza zeyxetnd
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zenai(iying meil)

:`xnbd dywneúà àLøcî éîð eäleklk ly xeht s` `ld ± §©¥¦§¨¨¨
`l` ,dxeza yexita azkp `l meain odizexve zeixrd x`y
`l ok m`e ,lirl x`eank dy` zeg`a dxen`d dyxcdn cnlp
zcnlp ezay elit` ezengl eza z` micwdl dpynl dl did

.dyxcn `ed zeixrd lk xeht xewn ixdy ,dyxcn
:`xnbd zvxznïéðòìc éäðxehtïééúà íeaéélk [zecnlp±] §¦¦§¦§©¦©§¨

zeixrdàLøcîla` ,dy` zeg`neäééøeqéà øwéòx`y ly ¦§¨¨¦©¦©§
,meai mewna `ly zeixrdàéãäa[yexita-]eäa áéúk.dxeza §¤§¨§¦§

a ok oi`y dnBza,ezqep`n el dclep `l` ezy` za dpi`y ¦
yàøeqéà øwéòcnlp dly,àLøcîzA zexr' `l` xn`p `l oky ¦©¦¨¦§¨¨¤§©©

'dPd Lzexr iM ozexr dNbz `l LYA za F` LpA(i gi `xwie)`le , ¦§©¦§Ÿ§©¥¤§¨¨¦¤§¨§¥¨
a my dxkfp.dyxcn `l` epi` dxeqi` xewne ,ez,àáø øîàc§¨©¨¨

àéúà ,éîécáà øa ÷çöé áø éì øîàdey dxifba ezqep`n eza'äpä' ¨©¦©¦§¨©©§¦¦©§¨¥¨
,'äpä'xn`p ezqep`n eza zae epa za zexray(my)Lzexr iM' ¥¨¦¤§¨§

xn`p dza zae dpa zae ezy` za zexrae ,'dpd(fi gi my)zexr' ¥¨¤§©
zFNbl gTz `l DYA zA z`e DpA zA z` ,dNbz `l DYaE dX ¦̀¨¦¨Ÿ§©¥¤©§¨§¤©¦¨Ÿ¦©§©
zeaexw xeqi`ay myky eyxce ,'`id dOf dPd dx`X ,Dzexr¤§¨¨©£¨¥¨¦¨¦
eizeaexw xeqi`a ok ,dza zae dpa za oick `ed dza oic ezy`

.dxeza oxeqi` azkpy eza zae epa za oick `ed eza oic
dey dxifba yxcp epa zae eza zae ezaa dtixy yper s`e

ezenga xn`p oky .ezy` zan 'dpd' 'dpd' ly dxen`d(ci k my)

Fz` EtxUi W`A ,`id dOf DO` z`e dX` z` gTi xW` Wi`e'§¦£¤¦©¤¦¨§¤¦¨¦¨¦¨¥¦§§Ÿ
ezy` zaa dtixye ,'odz`eàéúàdey dxifba'änæ' 'änæ' §¤§¤©§¨¦¨¦¨

,'`id dnf' ezy` zaa xn`pe ,'`id dnf' ezenga xn`py .ezengn
zcnlne zxfeg aeye .dtixya ezy` za s` dtixya ezeng dn
ly dey dxifba ,epa zae eza zae ezqep`n eza lr ezy` za

.dtixya od s`y ,'dpd' 'dpd'
:`xnbd dywnúøîàc àzLäyàáéáç àLøcî àéúàc àúlî ìk ©§¨§¨§©¨¦§¨§©§¨¦§¨¨£¦¨

déìok m` ,dligz ezepyl `pzl,óBqáì äMà úBçàì éðúéìxg`l ¥¦§¥©£¦¨§©
,'xexvl'ae 'dilr'a yxetn ef ly dxeht ixdy ,zeixrd x`y lk
.dil` zeixrd lk eywedy dnn exewn ,zeixrd x`y xeht eli`e
xg`l yxetnd dy` zeg` oic z` aezkl dpynl dl did ok m`e

.zeixrd lk
:`xnbd zvxznàúååçà øeqéàa éøééàc éãééàdxaicy ab` - ©§¥§©§¥§¦©§¨¨

zngn `ad zeixr xeqi` ody en` zeg`e en`n ezeg`n dpynd
,deg`àðzz` ,mdl jenqaBzLà úBçàd`ad dexr `id mby ¨¨£¦§

:`xnbd dgec .deg` gknådpynl dl did `ldàééðúéì ©¦§§¨
[zepyl-]ìlkàáa éàädeg` ixeqi` lyóBqáì,ezlk xg`l §©¨¨§©

zeixrd lk z` micwdl ick ,ezy` zeg` z` dteqa zepyle
.dpic yxetny dy` zeg`l dyxcn zecnlpd

:xg` ote`a zvxzne da zxfeg `xnbdàlàdéáøe÷ éáøe÷ àpz ¤¨©¨§¥§¥
è÷ð.maid l` ozaxiw itl zeixrd xcq z` azk -àðzdligz §©¨¨
z`,Bða úáe Bza úáe BzameynBîöò éáBø÷cjl oi` ixdy ,od ¦©¦©§¦§¥©§

.eivlg i`vei enk mc`l zeaexw zeixrd lkaìL àðúc éãééàåäL §©§¥§¨¨§¨
déãéc ähîì úBøBcody epa zae eza zae eza z` dpyy ab`e - §©¨¦¥

,dhnle epnn zexec dylyéîð àðzodl jenqaìLúBøBc äL ¨¨©¥§¨
dãéc ähîìzae dza zae ezy` za ,ezy` zeaexw xeqi` z` - §©¨¦¨

.dhnle dpnn zexec dyly ody ,dpaìL àðúc éãééàåúBøBc äL §©§¥§¨¨§¨
àðz ,dãéc ähîìodl jenqaìL,dãéc äìòîì úBøBc äLezeng §©¨¦¨¨¨§¨§©§¨¦¨

.dlrnle dpnn zexec dyly ody ,eing m`e ezeng m`eexg`l
okn,Bnà úBçàå BúBçà àðzmeyncodéáBø÷maid,Bîöòok lre ¨¨£©£¦§§¥©§

x`y opi`y dpynd jynda zeiepyd zeixrd x`yl onicwd
.oi`eyip ici lr eizeaexw od `l` exyaøeqéàa éøééàc éãééàå§©§¥§©§¥§¦

zngn ze`ad en` zeg`e en`n ezeg`àðz ,äåçàodl jenqa ©§¨¨¨
,BzLà úBçàzngn dxeq` mewn lkn exya x`y dpi`y elit`e £¦§

zeg`e ezeg`l zvwna `id dnece ,ezy` mr dl yiy deg`d
.deg` zngn `ed oxeqi`y en`

:x`al `xnbd dtiqendîc÷éìc àeä ïéãáe[micwdl yiy-]Búlëì §¦§¦§§¨§©¨
énwî[iptl-],BîìBòa äéä àlL åéçà úLàeig` zy` mcew oke ¦©¥¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨

.en`ncel` zeixr zyly ixd,àøéñàc àeä àáøe÷ íeMî àìoky §Ÿ¦§¨©£¦¨
odl yiy zeyi`d zngn exq`p `l` ,maid ly exya x`y opi`
`pzl el did ,zeey od daxewd cvny oeikne .epa e` eig` mr
itl xzei dxengy ezlk z` micwdle ,ozxneg xcq itl oxcql
did `ly eig` zy`e en`n eig` zy` iptl ,dliwqa dzziny

.zxka `l` opi`y enleraa éøééàc éãééà àlàen`n ezeg` ¤¨©§¥§©§¥§
zngn exq`py ,ezy` zeg`e en` zeg`eàðz ,äåçà øeqéà¦©§¨¨¨

z` odl jenqaBîìBòa äéä àlL åéçà úLàeig` zy` z` oke ¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨
,eig` mr maid ly deg`d zngn zexeq` od s`y ,en`n

.ezy`a xq`p `ed dzngne,Búlk àðz øãäåzngn dxeqi` oi`y ©£©¨¨©¨
.epa zeyi` meyn `l` ,deg` ly zeyi`

odizexv zexve odizexv zexhet miyp dxyr yng :dpyna epipy
:`xnbd zl`ey .meaid one dvilgd onàðúc àéøéà éàîerecn ± ©¦§¨§¨¨

ef oeyl `pzd hwpúBøèBt'ody cala ef `l ixd ,'odizexv §
zexeq` od ixd meail zewewf opi`y xg`n `l` ,meain zexeht
dl did ok m`e .meai zevn mewna `ly g` zy` oick maid lr

dpynléðúéìzeixrdyúBøñBà.zexhet `le ,meaia odizexv z` ¦§¥§
:`xnbd daiyn'úBøñBà' àðz éà,odizexv z`àðéîà äåäs`y ¦¨¨§£¨£¦¨

yøeñàelíaééì,dxvd z`ìáà,ixnbl mail dzwif zrwtp oi` ¨§©¥£¨
`l`äöìç õìçéî`la zny eia`n eig` zy` oi`y meyn ,el ¦§¨¨§¨

.dvilg `la weyl zxzip mipaïì òîLî à÷ody dpynd ¨©§©¨
.dvilgn oiae meain oia ,ixnbl 'zexeht'

:`xnbd zl`ey,õBìçì äøeñà éðúéìåxnel drhp `l aeye §¦§¥£¨©§
zkiiy dpi` xeqi` oeyl :`xnbd daiyn .zevleg zexvdy

oky ,dvilgaéàîxeqi`ãéáò÷,zexvl uleg `edy jka maid ©¨¨¦
.xeqi` mey dfa oi` mewn lkn dvilg zevn oda oi` m` s` `ld

:`xnbd zl`ey aeyänlà[recn-]àìdy`l dvilg xq`iz ©¨¨Ÿ
ixd ,mail dwewf dpi`yøîBà äzà íà`idy,úöìBçe`eai ¦©¨¥¤¤

s` `idy exn`ie ,meai zwif dexr zxva yiy xeaqle zerhl
,úîaééúîrecn ok m`e .devn mewna `ly g` zy` xeqi` exizie ¦§©¤¤

oiae meail oia odizexv z` zexqe` zeixrdy dpynd dhwp `l
.dvilgl

meyn ,meai mewna `l` dxeq` dexr zxv oi` :`xnbd daiyn
la` .devn mewna `ly g` zy` meyn xq`idl zxfeg `idy
odn zg`e ,zne miyp izy mc`l eidy oebke ,meai mewna `ly
da `l` xeq` ipelt eze` oi` ,eig` epi`y ipelt lr dexr `id

ne .dzxva `lec ïåékwxàlLå ,äøö äøéñàc àeä äåöî íB÷îá ¥¨§¦§¦§¨©£¦¨¨¨§¤Ÿ
éðz éëä íeMî ,àéøL äåöî íB÷îaepizpynúBøèBt,zexqe` `le ¦§¦§¨©§¨¦¨¥¨¥§

oiprl `le meain xeht oiprl xn`p dxv oic xwiry eprinydl
.g` zy` xeqi` xfeg `linny `l` ,xeqi`

:`xnbd zl`ey,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî éðúc àéøéà éàîeic `ld ©¦§¨§¨¥¦©£¦¨¦©¦
c jkaéðúéìodizexv z` zexhet zeixrdydéãBçì íeaéiä ïî ¦§¥¦©¦§¥

rnzyi `linne ,eznaia maid zevn xwir `ed ixdy ,[ecal-]
.dvilgd on mb dxeht dxvdy

:`xnbd daiynàðz éàzexehtíeaéiä ïî,calaàðéîà äåä ¦¨¨¦©¦£¨£¦¨
dxvdy,äöìç õìçéîwxe ,meai zevn z` riwtdl `ly ick ¦§¨¨§¨

,äîaéiî àì éîeaéz` zxhetd 'xexvl' ly aezkd zxifb oky ©¥Ÿ¦©§¨
.dvilg iabl `le ,meai iabl `l` dxn`p `l dxvdïì òîLî à÷̈©§©¨

dvilga xn`p oky ,zexeht od dvilgd on s`y epzpyndk mixac)

(fFYnai dzlre ,FYnai z` zgwl Wi`d uRgi `l m` dide' ,§¨¨¦Ÿ©§Ÿ¨¦¨©©¤§¦§§¨§¨§¦§
,miyxec ep`e ,'ebe 'mipwGd l` dxrXdäìBò íeaééì äìBòä ìk ©©§¨¤©§¥¦¨¨¤§¦¤

äöéìçì,dnaiil utg maidy mewna meail die`xy dnai lk ± ©£¦¨
,dnaiil utg epi`y mewna zvlegíeaééì äìBò BðéàL ìëåmewna §¨¤¥¤§¦

,dnaiil utgyäìBò Bðéàs`,äöéìçì,ixnbl dzwif drwt `l` ¥¤©£¦¨
.dvilg `la weyl zxzen `id ixde

:`xnbd zl`ey ceréðúéìåzexhet zeixrdy dligz epzpyna §¦§¥
odizexv z`å ,íeaéiä ïîoze` zexhet ody xn`i jk xg`ïî ¦©¦§¦

.äöéìçäxwir `lde ,meai xeht iptl dvilgd xeht xkfed recne ©£¦¨
:`xnbd zl`ey cer .meaia `ed eznaia maid zevn,éîð éà¦©¥
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רלה
oiaiig lkd` cenr b sc ± oey`x wxtzenai

éîð åäìåë.dy` zeg`n ,oiiz` `yxcn meaii xeht oiprl Ðåäééøåñéà ø÷éòÐ

mewn lka dexr meyn mixeq`yda ixii`c ezqep`n eza la` .eda aizk `icda Ð

.`iz` `yxcn dxeqi` xwir ,oizipzna"äðä" "äðä" àéúà"dnf" `iz` ,`xeqi`l Ð

`tli ,epa zae eza za oke ,ezy`n ezac .dtixyl "dnf","dlbz `l dzae dy` zexr"n

eza la` .ezy` za llka ezy`n eza ixde

ezqep`n`l Ð,`rnzyn"dy` zexr" aizkc

zeyi` oeyleilbe .rnyn oiyeciw ici lrc Ð

`xw i`da ezqep`n epa zae eza zaa `pngx

zeyi` oeyl `kde ,"jza za e` jpa za zexr"

opitlie ,`kd aizk `l eza izk`e .aizk `l

:dey dxifbadqep`c `xwa `kd aizkik"

zeyi`c `pixg` `xwa aizke ,"dpd jzexr

eza zak eza mzd dn ,"dpd dx`y"o`k s` Ð

.eza zak eza"äîæ" "äîæ" àéúà,dtixyl Ð

aizke ,"`id dnf" ezy`n ezaa `kd aizk

oldl dn ,"etxyi y`a `id dnf" dtixya

dtixy`d ezqep`n ezae .dtixy o`k s` Ð

.ezy` zan "dpd" "dpd"n opitliúåçà éðúéì
óåñáì äùàxeht oiprl opitli dpin edlekc Ð

.onwl ,meaiiàáá éàäì[`zeeg`] xeqi` lk Ð

,seqal ipzilmicwieikid ik ,ezeg`l ezlk

.seqal dy` zeg` iedizcéáøå÷éáøå÷jpd Ð

.`yixa hwp ith dil aixwcåîöò éáåø÷ãÐ

.el`k zeaexw oleka oi`eäãéã äèîìÐ

daxew meyn e`l jpdc ab lr s`e .ezy`c

.dil oxiq` dicicäãéã äìòîì.ezeng Ð

en` `dc ,icin ipzinl ivn `l dicic dlrnle

eig`l dxeq` ixdy ,meaiil dil `iz` `l

.eia` zy` meyn eia`nåúåçà éðúåúåçàååîà
åîöò éáåø÷ãe`l ezlkc .ezlkn ith Ð

.eilr dxq`p epa iyecw gkn `l` ,`id ezaexw

äîã÷éìã àåä ïéãáååúìëìeig` zy` inwn Ð

.enlera did `lyàåä àáøå÷ íåùî åàìã
øåñàã,lif`e hwp oiaexwc oeike :xnelk Ð

zy`e enlera did `ly eig` zy`e ezlke

en`n eig``ed dicic `axew meyn e`l Ð

zy` inwn ezlk ipzilc `ed oica ,dil oxiq`c

eig` zy` inwne ,enlera did `ly eig`

,ediipn ith `xing ezlkc meyn inp en`n

hwpinl ivn `lc oeik ,ixneg hwpnl dil dede

.iaxewúåøèåô éðú÷ã àéøéà éàîrnync Ð

ira i`e ,od zexeht.maiin Ðúåøåñà éðúéìÐ

opi`y xg`n ,od zexeq` i`ce `dczewewf

.g` zy` xeqi`a iniiwe meaiilàðéîà äåä
úåøñåà`rnzyn `l dvilge .meaiil Ð

:`pin` dede .dvilga xeqi` oi`y ,`kdn

ulginivlg.dvilg `la zxhtp mipa `la a`n g` zy` oi`y ,egxk lrãéáò÷ éàî
.xeht oeyl `l` ,dvilga xeqi` oeyl jiiy `l jklde Ðàì äîìà[oeyl] jiiy Ð

zvleg xne` dz` m`y ,jiiy i`ce `d ,xeqi`.znaiizn xninl iz` Ðíå÷îáã ïåéë
äøéñàã àåä íåáé úåöîaezkd Dxhtync ,oizipzna yxtncke ,zad zxv Ðzwifn ¨

meaii.mipa el yiy g` zy`a dil `niiw Ðàéøù äåöî íå÷îá àìùixkp oebk Ð

zne ,zxg` dy` ele ,epzg dyrpyezy` zxzen Ðyy iab (`,bi) onwl opzck ,eingl

.oizipzna ,el`n zexeng zeixrúåøèåô àðú éëä íåùîzexqe` `pz i`c Ðrnyn Ð

zady] ,gwil eilr dzxqe`zexhet la` .devn mewna `ly [xnege lwe`l Ðrnzyn

dzxhet zad `l` ,za ly dzxv meyn `xeqi`,meaiinaiky `xeqi`exqzinc `ed g` zy` meyne .mipa dl yiy g` zy` xeqi`a `iedc ,`linn dlr,devn mewna `ly Ð

.`ixy ,dlr g` zy` xeqi` `kilcäéãåçì íåáééä ïî éðúéìå.rnzyn `linn dvilge ,`id devn xwir `dc Ðäöìç õìçéî àðéîà äåäineai la` ,meaii zevn riwtdl `ly Ð

."xexvl"c aezkd zxifb meyn ,`l Ðzad dxhte li`ed ,oizipzn ol rnyn `wzwifnmeaidler oi`y lke ,dvilg zwifl dler meaii zwifl dlerd lkc ;dvilgd on dxeht Ð

zwiflmeaiiznaiizn `le zvleg opixn`c `kid lke .dvilgd on dxeht Ð.`ed `wtq meyn Ðàùéøá íåáéé éðúéðå`l m`" aizk `dc ,xwir `edc Ðuetgi"dvlge zgwl yi`d

mixac)maiil utg m` `d ,(dk.`yixa meaii zevn :`nl` ,maiin Ðàéä ìåàù àáàzeyi` meyle iep meyl eznai qpekd :xne` le`y `a` ,(a,hl zenai) "ulegd" wxta ÐÐ

.xfnn cled zeidl ipira aexwe ,dexra rbet eli`kàùéøã àðéðî.`l eze dxyr yng :rnync Ðàôéñã àðéðî.`l eze el` :rnync ,zexhet el` ixd Ð
áøã
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zenai) opiyxcc ab lr s`e .`xge` xab on jn` on e` zxge` `zzi` on jea` on `cilic

bk(`,`vFd jia`l mixne`y oia ,miiw jia`l mixne`y oia :'ebe "zia zclen"Ðmewn lkn ¥

mdipy za `id m`e .eheyt icin `vei `xwn oi`Ðllka la` .ztlic `ed xnege lwn

) "zezin rax`" wxta ogky`ck ,ezy` za `idy za xity ied dzae dy`bp oixcdpq(`,.

.eia` zy` llka `ied .eia` zy` `idy en`c

dlrap `le dtegl dqpkpc `kid ,ezy` zaeÐ

ab lr s` ,dza lr aiigc wgvi epiaxl d`xp

rnync ,aizk "dlbz `l dzae dy` zexr"c

`l `dc ,d`iaa ielz oi`c `ed `xaqc ,d`ia

`ilz oiyeciwa `nl` ,ezqep` za lr aiigin

,`zln `ilz ediiexzac xnel `xaq oi`e .`zln

yxity enk ,ezqep` za lr aiigin `lc `de

qxhpewaÐrnync ,aizk "dzae dy`"c meyn

`icda ,edine ."zae m`" azk `lcn ,zeyi` oeyl

zenai) "dqep`d lr oi`yep" yixafv(`,yxtn

aizk "x`y" zeixrc :`pixg` `nrh cenlzd

oiqpe`a ,x`y `ki` oi`eypa ,edaÐ.x`y `kil

øîàãinica` xa wgvi ax il xn` `axÐ

did inica` xa wgvi axc meyn ,ax oidibn yi

) "xyad lk" wxta xn`ck ,ax ly eaxoileg

dil ieg` ,lgk axl diipz`c `pz `ki` :(a,iw

) "dxik" wxtae .inica` xa wgvi axl:(a,n zay

xg` izqpkp zg` mrt ,inica` xa wgvi ax xn`

meiac ,einia `ax did `le .'ek ugxnd zial iax

oiyeciwc `xza wxta ,`ax clep dcedi ax zny

)ar(a,`kd opiqxb jgxk lrc :mz epax xne`e .

wxta xn`e ,iia`c dizbelt xa didy ,`ax

) "oitxypd"er oixcdpq(`,?olpn ezqep`n eza

ypr eza za lr ,xnege lw :iia` xn`Ðeza lr

.'ek inica` xa wgvi ax xn` `ax ?oky lk `l

.eid inica` xa wgvi ixzc xnel jixve

éî÷îenlera did `ly eig` zy``ede Ð

,hwp ediipn `cge .en`n eig` zy` inwn oicd

ici lr `l` edpip envr iaexw e`l ediiexzc

ediipn daexw epa zy` `idy ezlke .oiyeciw

`ly eig` zy` iabl `wec xnel oi` la` .ith

did `ly itl ,ith daexw ezlk enlera did

en`n eig` zy` iabl la` ,enleraÐ,`l

zecr oiprl ogky`ck ,`xc blti` epa zy`ac

) `xza `aaagkw(`,`a`a xyknc o`n elit`c ,

`a`cÐzeixr oiprl jgxk lrc .eig` oa liqt

dirxk oady ,g` zy`n ith daexw epa zy`

envr iaexw eza zae eza aiygwc ,`ed dea`c

.ezeg`n ithéàîzexhet `pzc `ixi`Ð

` la` :rnync ,yexitmaiin ira iÐ:ipzil

.maiil zexeq`ìáàrnyn `w dvlg ulgin

olÐo`nl dlekiy lk :`tiqa ipzwc ,dvilg `ira `l `yixac opirny `tiqnc ab lr s`

'ekÐ.diteb `yixa opireny`l inp dil `gip mewn lknïåéë`ed devn mewnac

dxv dxiq`cÐxeqi`c oeik ,devn mewna `ly oky lk rnyn ded zexeq` ipz ded i`e

meyn ,xeq`c `ed devn mewna `zydc ,zexhet ipzw ikd meyn ,iz`w dexr zngn dxv

.g` zy` xeqi`a i`w `linncúåöîãzncew dvilgÐdpeye ,ediiexz ipzwc `zyd

dcegl dvilg `l` ipz ded `l i` la` .zncew dvilgc rnyn ,`yixa dvilgÐded `l

.icin rnyn
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רלו
oiaiig lkda cenr b sc ± oey`x wxtzenai

éñà áøãå áøãzne ,zxg` dy` ele ezy` dzpif m`y ,dxeq` dheq zxv :ax xn`c Ð

mipa `lazipeli` ieyp did m`y ,dxeq` zipeli` zxv :xn` iq` axe .zexeht odizy Ð

mipa `la zne ,zxg` dy`e.(`,`i) oiwxita ediiexze .zexeht odizy Ðúðàîî úøö
df maia dphwd dp`ine ,zne ,zxg` dy`e dphw dnezi eig`l didy ixd Ð`id Ð

lr s`c opirny` oizipzne .el dxeq` dzxve

dilr `xiq`c abdxhtin `l Ðjdc .dvilgn

dxifb :oiwxita `zi`ck ,`id opaxcn `xeqi`

.zp`nn eza zxv meynåúùåøâ øéæçîeig` Ð

xare ,xg`l z`ype ,eiyp izyn zg` yxiby

mipa `la zne ,dlra zzin xg`l dxifgdeÐ

`herin opireny`e .maiizdl zexeq` odizy

.`ira dvilgc oizipzncåäðéðúéìdheql Ð

zexhete li`ed ,oizipznc jpd icda zipeli`e

.odizexväøö úøöá ïðéàù éôìjpd lkc Ð

z`ype dzxv dkld ipzinl `ki` oizipznc

'ek ipyd eig`l,dfl `l` dexr dpi` ixdy Ð

elit` maii m`e .od zeie`x ipyd eig`l la`

ele dxvd z`df iptl eltpe ,zne ,zxg` dy`

dzxv zxv `idy iptn ,zixkpd s` dxeht Ð

ipzinl `kil zipeli`e dheqa la` .eza ly

lk lr `dc ,ipyd eig`l z`ype dzxv dkld

,dxeq` `id oig`dxeqi`dyegkn dl `a

.oda oiey oleke ,oey`xd dlra iyecwéðä àðî
éìéîmlerl dzxv zxve dzxve dexrc Ð

.zexehtøîåì ãåîìú äî äéìòaezkl Ð

,"diiga dzexr zelbl"rnyzeiigay inp

dzin xg`le ,dzeg` eilr zxq`p ezy`

.zxzenéðà òîåùmeaiil eiptl dltp elit` Ð

zeixrd on zg`.maiizz Ðøåøöìzexv Ð

" aizk `lcn ,rnyn daxd."xevlúøë äðåãæ
`xwie) zeixr zyxta Ðedlek xza aizk (gi

zxk epecfy lke ,"zeyerd zeytpd ezxkpe"Ð

.(`,h) oiwxita silick ,z`hg ezbbyùîç
íéùð äøùòyyn ueg ,zxka zeixr `kil ez Ð

.mlerl meaii cv mda oi`y epizpyn ly zeixr

'åë äáøî éðàù ìåëéze`eypy Ð,mixg`l

.dfl `ypil zexeq` odizexv ediyäøö ïéàù
çàî àìàdxhte li`ed ÐaezkdezwifnÐ

,mipa dl yiy g` zy` xeqi`a eilr `id ixd

la` ,"jig` zy` zexr" aizkc ,zxka `idy

`nlra`l Ð,dlr g` zy` xeqi` `inx

.dil `ixyeïééðî ùðåòe` dexr maii m` Ð

.dzxväùà úåçà àðéîà äåäúîáééîÐ

.maiinàîòè éàî.dlr i`w zxka `lde Ð

äùò éúàã.meaiic Ðäùòú àì úà éçãåÐ

,dyrz `l igce dyr iz`c opitli `xwnc

.lif`e yxtnck
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éèåòîìiq` axce axcyng opzc oeikc ,`yixc `pipnn ediiexz hrnil :xn`z m`e Ð

wxta xn`ck ,edl ipzw `lcn edlek ihrnne ,xiiy xninl `kil miyp dxyr

) oiyecwc `nwfh(a,xiiye `pz `niz ikeÐivn `l `kdc :xnel yie !ipzw drax` `de

`xeziin `l` ,edl ipzw `lcn ihernl `kile ,dxv zxva opi`y itl ,wiqnck ,edpipzinl

yxt` dilr biltce iq` axc `nrhe .oizipznc

.'d zxfra onwl

éôìdxv zxva opi`y:xn`z m`e Ð

,lrea oiprl dxv zxv dl zgkync

,mipa `la zne zxg` dy` ele eig`l z`ypy

inp lrea oiprlc .lread on dzxv zxhetc

dxvd dkld m`e ,lra oiprl enk da d`neh

myk ,zne ,zxg` dy` ele ,ipyd eig`l z`ype

oeikc :xnel yie !dxeht dzxv jk dxeht `idy

epl oi` dxv zxv zgkyn `l lra iablc

iabc d`nehn xzei lrea iabc d`neha xingdl

d`neha `wecc :wgvi epiax xne` cere .lrad

e`l oeyla aizkc ,zeixrk ied lra iab aizkc

) "'ebe dlra lkei `l"`l lreaa la` ,(ck mixac

) "d`nhp `ide dxzqpe" `l` ,e`l aizkxacna

) onwl jixtc `de .(d`i(a,d`neh dlrap :

izkrnync ,"d`nhp `ide dxzqpe" da da

zeixrk da aizk "d`neh" :yixc dicegl i`dnc

Ðe`la dlr mwinl ipync i`nlc xninl zivn

."d`nhp `ide dxzqpe"c `edda ibq `l

äî'ek zcgein dy` zeg`dn :xn`z m`e Ð

dy` zeg`lÐjixtck ,zeaxl ecia oky

) "eznai lr `ad" wxta:xnel yie !(`,cp onwl

) oizrny seqc dpei iaxc ywid`cg(`,.jinq

ìåëézexeng zeixr yy s` daxn ip`y

el`ns` daxn ip`y leki :xninl ivn ded Ð

.devn mewna `ly

àîòèikd e`l `d "dilr" `pngx azkc

znaiin dy` zeg` `pin` dedÐ

i`c `nip ?`d dil `pnc :wgvi epiaxl dnize

oi`c ,znaiizn `l dy` zeg` inp "dilr" e`l

jixhvi`e ,zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr

i`dkc !igc `nlrac opirny`l xqinl "dilr"

z`" `pngx azkc `nrh :onwl xn` `peeb

ikd e`l `d "exenyz izezayÐ`niz ike .igc

`pyil rnync ,jixtw `ziixac ip` rney`c

igcc `pin` ded dilr e`l i`cÐi`n ok m`

`kixv `l diteb dexr `pwqn seqa `ax ipyn

?zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr oi`c ,`xw

:xn`w ikde ,`wec e`l ip` rney jgxk lr `l`

igcc xnel ivnz m`Ð,edine ."dilr" aizk `d

i`c :wgvi epiax xne`e .`z` ikdl e`l `xwir

zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr oi` `nlra

Ð,`xeqi`l "dilr" yxcnl `pzl dil ied `l

`nlrac opirny`l `l` ,ditebl jxhvi `le

o`k xn`p :`xizidl yxcinl dil ded `l` .igc

zeg`a oldl dn "dilr" oldl xn`pe "dilr"

dnai" `pngx xn`e ,dy` zeg`a o`k s` dy`

inwe`le ikd yxcnl ith xazqnc ."dilr `ai

dgec dyr `pz i`d xaq i`ce `l` .ditebl `xw

.`xizidl `xw jixv `le ,zxk ea yiy dyrz `l

iy` axe .`xeqi`l ditebl dil yixc ikdle

) onwl jixtcg(a,`xizidl `nlic ,`xeqi`l "dilr" i`dc i`nn :Ð`wlqc dnk lk la` .xi`n iaxa wgvi epiax yxity enk ,jixt zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr oi`c wiqnc ,`ax`

igcc jzrcÐn ikid `cgc dzexr zelbl ok m`c ,zxn` zivn `l `xizidl `l` xnel jixv ded `l `axe .ikd jxtinl ivn `lxwirc .iy` axc `iyew` onwl ipynck ?dl zgky

.ok epi`c ,zn`d `ax el aiyd ,zxk ea yiy dyrz `l dgec dyrc heyt did dywn ly ezrc itl `l` ,`xizidl yixc `lc gkn `ed cenlzd wecwcàìin zxk ea yiy dyrz

igcÐ) onwl xn`wc `d epiidc `niz ike ?g` zy`c zxkc dyrz `l igcc meaiic dyrn igcilc opitli `l i`n`e :xn`z m`ef(`,dna dy` zeg` iziz jzrc `wlq ,jixhvi` `l`

ziviva mi`lkn opitlie mewn meya opibltn `l `d .ixeqi` ixz `kd ,`xeqi` `cg mzd ?inc in :dlr igc ikid ok m`c ,g` zy`n epivnÐ:cere ?slinl ira ikid .ixeqi` ixz elit`

jgxk lr ,`l` !g` zy`n slip `din `xeqi` `cgc :cere .seqal `l` dl wiqn `le ,da i`wc g` zy` cenlzd wiayc :cere .ikd opikxt `l ,dline cinz gqtn slinl ira ik ,onwlc

.dy` zeg` `wec `l` ,iz`w g` zy`n slinl ira izkec lka e`l onwl
wiqnck
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úBøeîç úBéøò LL óà äaøî éðàL ìBëé .íìBòä̈¨¨¤£¦§©¤©¥£¨£
úBçà äî :zøîà !úBøeñà íäéúBøö eäiL elàî¥¥¤§¨¥¤£¨©§¨¨£
úøk dðBãæ ìò ïéáéiçå ,äåøò àéäL ,úãçeéî BzLà¦§§¤¤¤¦¤§¨§©¨¦©§¨¨¥
äøeñàå íéçàì àOpéì øLôàå ,úàhç dúââL ìòå§©¦§¨¨©¨§¤§¨¦¨¥¨©¦©£¨
ïéáéiçå ,äåøò àéäL ìk óà ,äøeñà dúøöå ¯ íáiì©¨¨§¨¨¨£¨©Ÿ¤¦¤§¨§©¨¦
àOpéì øLôàå úàhç dúââL ìòå úøk dðBãæ ìò©§¨¨¥§©¦§¨¨©¨§¤§¨¦¨¥
LL eàöé .äøeñà dúøö ¯ íáiì äøeñàå íéçàì̈©¦©£¨©¨¨¨¨¨£¨¨§¥

àlà äøö ïéàL ,úBøzeî ïäéúBøö ¯ íéçàì àOpéì øLôà éàc ìéàBä ,elàî úBøeîç úBéøò£¨£¥¥¦§¦¤§¨¦¨¥¨©¦¨¥¤¨¤¥¨¨¤¨
ä ìkî äNòé øLà Léà ìk ék" :àø÷ øîà ?ïéépî LðBò ,eðòîL äøäæà .çàî'åâå úBáòBz." ¥¨©§¨¨¨©§¤¦©¦¨©§¨¦¨¦£¤©£¤¦Ÿ©¥

?àîòè éàî ,úîaéiî äMà úBçà åàì àä éëä åàì àä ,"äéìò" àðîçø áúëc àîòè©£¨§¨©©£¨¨¨¤¨¨¨¨¦¨¨£¦¨¦©¤¤©©§¨
àì ¯ äNòú àì éçãå äNò éúà ïðéøîàc øîéà ,äNòú àì éçãå äNò éúà :ïðéøîàcà§¨§¦©¨¥£¥§¨¥Ÿ©£¤¥©§¨§¦©¨¥£¥§¨¥Ÿ©£¤Ÿ

éçãc ïìðî àãéøb äNòú àì :eúå ?éçc éî úøk Ba LiL äNòú àì ,àãéøb äNòú¯ ©£¤§¥¨Ÿ©£¤¤¥¨¥¦¨¥§Ÿ©£¤§¥¨§¨©§¨¥
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc zenai(iying meil)

`a cg` oipn :`xnbd daiynéèeòîìdn z`cxn`áøoldl(.`i) §©¥§©
yi` mr dlra zgz dzpify yi` zy` lky ,dxeq` dheq zxvy
dxeq` `idy myky ax xaeqe .lrad lr zxq`p `id ixd ,xg`
dltpe mipa `la lrad zn dzpify xg`l m` ok enk ,dlra lr
dzxv z` zxhet s`e ,dvilge meain zxhtp ,meail eig` iptl.

,ax ixacn `ivedl ick 'miyp dxyr yng' dpynd dhwpe
.dheq `le odizexv zexhet el` `weecy eprinydleecg` oipn

dn z` hrnl `aãxn`éqà áøoldl(.ai),dxeq` zipeli` zxvy §©©¦
zxhet `id ixd ,dvilgd one meaid on dxeht zipeli`e xg`ny
,iq` ax ixacn `ivedl `a ipyd herinde .dzxv z` s`

.meaia zxzen zipeli` zxvy eprinydle
e :`xnbd zl`eyáøì,dxeht dheq zxvy xaeqdéqà áøìe §©§©©¦

dpyna mixen`d mipiipnd ipy ,dxeht zipeli` zxvy xaeqd
éàî éèeòîì.mi`a md §©¥©

:`xnbd daiyneäì àøéáñ éàiq` axe ax,éããäccg` lk dceny ¦§¦¨§©£¨¥
y xnel jixv ,exiag oicl mdnàãç`a el` mipiipnd ipyn £¨

,úðàîî úøö éèeòîì`idy dxy ,miyp izy `yp oernyy oebke §©¥¨©§¨¤¤
dlecb `idy dwaxe ,opaxcn `l` d`eyp dpi`y dphw dnezi
eig` oae`x iptl odizy eltpe mipa `la zne ,`ziixe`cn d`eype
dwax oi`y eprinydl dpynd d`ae .dxy ea dp`ine meail

dvilga zaiig la` ,meaia `l` dxeq`.àãçåazkp [cg` oipne-] ©£¨
ick,BúLeøb øéæçî úøö éèeòîìmc`d lr dxezd dxq`y §©¥¨©©§¦§¨

e` dyxbzde xg`l d`yipy xg`l ezyexb z` xifgdl
`la zne ,dyxiby xg`l xeqi`a dxifgd m`e .epnn dpnl`zd
azkp okl .dvilga zeaiig la` meaia zexeq` dzxve `id ,mipa
dyexb `le dvilgn zexeht el` `weecy ,eprinydl ipyd oipnd

.dzxve zxfgen
:`xnbd dtiqeneäì àøéáñ àì éàåiq` axe ax,éããäcmpi`y §¦Ÿ§¦¨§©£¨¥

c ,epzpyna yxtl yi ok m` ,exiag ixacl cg`d micenàãç£¨
ick azkp mipiipnd ipyn,déøáçc éèeòîìzxv hrnl axl §©¥§©§¥

,dheq zxv hrnl iq` axle ,zipeli`àãçåazkp el` mipiipnn ©£¨
ick.BúLeøb øéæçî úøö Bà ,úðàîî úøö Bà éèeòîì§©¥¨©§¨¤¤¨©©§¦§¨

:`xnbd zl`eyáøì,dxeq` dheq zxvy xaeqdåokéqà áøì §©§§©©¦
,dxeq` zipeli` zxvy xaeqdeäðéðúéìepzpynl dl yi - ¦§¦§

.odizexv z` zexhetd zeixrd x`y mr cgi mzepyl
,el` izy epyp `l :`xnbd daiynL éôìzipeli` oiae dheq oia §¦¤

.äøö úøöa dðéàzxv xeht s` oda bdepy zeixrd `l` epyp `le ¥¨§¨©¨¨
`idy dexra `l` okzi `l df oice .epzpyna xen`d dxvd
epivn `l oky ,mixg`l zxzene mig`dn cg` lr wx dxeq`

k `l` dxv zxvmb zn seqale xg` g`l dxvd dnaiizdy oeb
odizexve zipeli`e dheq la` ,dfl dzxve `id eltpe `ed
.dzxv z` mig`d cg` maiiy okzi `le mig`d lk lr zexeq`

zexve odizexv z` zexhet miyp dxyr yng :dpyna epipy
:`xnbd zl`ey .meaid one dvilgd on odizexvàðîepl [oipn-] §¨

lkéléî éðäzexeht dzxv zxve dzxve dexry ,dpyna miiepyd ¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .meaide dvilgd on mlerl,ïðaø eðúcxn`p §¨©¨¨

dy` zeg` xeqi`a(gi gi `xwie),øøöì çwú àì dúçà ìà äMà'¦¨¤£Ÿ¨Ÿ¦¨¦§Ÿ
.'äéiça äéìò dúåøò úBlâì.øîBì ãeîìz äî 'äéìò'`l`éôì §©¤§¨¨¨¤¨§©¤¨¨¤¨©©§©§¦

øîàpLmeai zyxta(d dk mixac)éðà òîBL ,'äéìò àáé dîáé'jkn ¤¤¡©§¨¨¨Ÿ¨¤¨¥©£¦
yäøBza úBøeîàä úBéøò ìkî úçàa eléôàmeail eiptl dltpy £¦§©©¦¨£¨¨£©¨

,øaãî áeúkäjkitl .meai zevn mewna dexr xeqi` xizneøîàð ©¨§©¥¤¡©
ïàkdy` zeg` xeqi`aïläì øîàðå ,'äéìò'meai zevna,'äéìò' ¨¨¤¨§¤¡©§©¨¨¤¨

,ef dey dxifbn yexcl yi `l` ,`ed ok `ly epcnllïläl äî©§©¨
meai zyxtaäåöî íB÷îa,xacn aezkdïàk óàzeixr zyxta ¦§¦§¨©¨
äåöî íB÷îa.xacn aezkdàðîçø øîàåmeai mewna mbyàì' ¦§¦§¨§¨©©£¨¨Ÿ

'çwú.dy` zeg` ¦¨
àlà éì ïéàåyàéäla` ,meaia dxeq` dnvr [ezy` zeg`]dúøö §¥¦¤¨¦¨¨¨

ïépî,dxqe`l epløîBì ãeîìzgwz `l','øBøöìzernyne ¦©¦©§©Ÿ¦¨¦§
dxeq` dy` zeg` zxv s`y o`kne ,dxv oeyln `id 'xexvl'

.meaiaåoiicréì ïéàxeq`làlàz`dúøöla` ,ezy` zeg` ly §¥¦¤¨¨¨¨

ïéépî dúøö úøö.dxqe`l epl'øBøöì' øîBì ãeîìzo"iyix ipya ¨©¨¨¨¦©¦©§©¦§
,'øBöì' àìå,daxd zexv dxez dxq`y rnyn y"ixd xeziine §Ÿ¨

.mlerd seq cr ,d`ld oke dzxv zxv z` mb xnelk
åoiicréì ïéàef dyxcn xeq`l,äMà úBçà àlàxn`p da ixdy §¥¦¤¨£¦¨

la` ,'dilr'dïéépî úBéøò øàL.meaia oxqe`l,zøîàzeg`ny §¨£¨¦©¦¨©§¨
,zeixrd lk lr cenll yi dy`äMà úBçà äî`idyúãçeéî ¨£¦¨§¤¤

jka zenaid x`ynäåøò àéäL,maid lråy jka okìò ïéáéiç ¤¦¤§¨§©¨¦©
dðBãæ[cifna dz`ia lr-]dúââL ìòå ,úøk[bbeya dz`ia lr-] §¨¨¥§©¦§¨¨

oiaiigå ,úàhç`id ok lrìk óà ,íáiì äøeñàdnaiàéäLdxeq` ©¨§£¨©¨¨©¨¤¦
xeqi`aäåøò,maid lr,úàhç dúââL ìòå ,úøk dðBãæ ìò ïéáéiçå ¤§¨§©¨¦©§¨¨¥§©¦§¨¨©¨
`id mbå .íáiì äøeñàoiicréì ïéàdy` zeg`n cenllïä àlà £¨©¨¨§¥¦¤¨¥

la` ,onvr [zeixrd-]ïäéúBøözeixrd x`y lk ly,zøîà .ïéépî ¨¥¤¦©¦¨©§¨
äMà úBçà äî`idyúãçeéîjka zenaid x`ynäåøò àéäLlr ¨£¦¨§¤¤¤¦¤§¨

,dnaiå ,úàhç dúââL ìòå ,úøk dðBãæ ìò ïéáéiçå`idäøeñà §©¨¦©§¨¨¥§©¦§¨¨©¨§£¨
å ,íáiìmb ok lräøeñà dúøö,meaiaìk óàdnai,äåøò àéäL ©¨¨§¨¨¨£¨©¨¤¦¤§¨

dúøö ,íáiì äøeñàå ,úàhç dúââL ìòå ,úøk dðBãæ ìò ïéáéiçå§©¨¦©§¨¨¥§©¦§¨¨©¨©£¨©¨¨¨¨¨
äøeñà.mail £¨

:`ziixad dwiqnúBøèBt íéLð äøNò Lîç ,íéîëç eøîà ïàkî¦¨¨§£¨¦£¥¤§¥¨¦§
.íìBòä óBñ ãò ,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî ïäéúBøö úBøöå ïäéúBøö̈¥¤§¨¨¥¤¦©£¦¨¦©¦©¨¨

:`ziixad dpcäaøî éðàL ìBëé,dy` zeg`a dxen`d dyxcdn ¨¤£¦§©¤
xeq`lóàly odizexv z`úBéøò LLd,elàî úBøeîç.en` .` ©¥£¨£¥¥

.eia` ig` zy` .d .eia`n ezeg` .c .eia` zeg` .b .eia` zy` .a
lk lr zexeq`y el` lky .mipa el yiy eia`n eig` zy` .e
xf mc`l e`yip m`y ,eig` zy` zeidl zeleki opi`e mig`d
ody myky xn`p `ny ,ocaln zxg` dy` el yiy eig` epi`y

xn`p ok ,odilra ezny xg`l eilr zexeq`íäéúBøö eäiL¤§¨¥¤
úBøeñàyy lr dy` zeg`n cenll oi` :`ziixad daiyn .eilr £

oky ,el` zeixr,äåøò àéäL úãçeéî BzLà úBçà äî ,zøîà̈©§¨¨£¦§§¤¤¤¦¤§¨
øLôàå ,úàhç dúââL ìòå ,úøk dðBãæ ìò ïéáéiçådlì àNpéìx`y §©¨¦©§¨¨¥§©¦§¨¨©¨§¤§¨¦¨¥¦

å ,íéçàdpi`äøeñà`l`äøeñà dúøöå ,íáiìyi ok enk .meaia ©¦§£¨©¨¨§¨¨¨£¨
dpnn cenllóàlrìkdnai,úøk dðBãæ ìò ïéáéiçå ,äåøò àéäL ©¨¤¦¤§¨§©¨¦©§¨¨¥

øLôàå ,úàhç dúââL ìòådlì àNpéìd x`yå ,íéçàdpi`äøeñà §©¦§¨¨©¨§¤§¨¦¨¥¦©¦§£¨
`l`,íáiìs`yäøeñà dúøöyng `l` df oic llka oi`e .meaia ©¨¨¨¨¨£¨

la` .epzpyna zeiepyd zeixrd dxyrúBéøò LL eàöédúBøeîç ¨§¥£¨£
elàî,xen`d oicd llknøLôà éàc ìéàBäodlì àNpéìcg` s` ¥¥¦§¦¤§¨¦¨¥§
d on,íéçà.[xeiv d`x] a`d on mig`d lk lr od zexeq` ixdy ©¦

ok lr ,eig` iyp zeidl zeleki opi`y xg`neúBøzeî ïäéúBøö,el ¨¥¤¨
meyneïéàLzxqe` dexràlà ,äøömeail el dltpy ina.çàî ¤¥¨¨¤¨¥¨

:`xnbd zl`eyäøäæàcalaeðòîL,el` zeyxcn dzxve dexrl ©§¨¨¨©§
la`LðBò,dzxv z` e` dexrd z` maiinl g` zy` ly zxk ¤

.ïéépî:`xnbd daiynàø÷ øîàzeixr zyxt seqa(hk gi `xwie), ¦©¦¨©§¨
'åâå úáòBzä ìkî äNòé øLà (Léà) ìk ék'zFWtpd Ezxkpe ,El`d ¦¨¦£¤©£¤¦Ÿ©¥Ÿ¨¥§¦§§©§¨

s` ixdy ,dzxve dexr s` df aeiga ellkpe ,'mOr axTn zFUFrd̈¦¤¤©¨
.ef dyxta miaezkd 'xexvl'e 'dilr'n exq`p od

rnyn :lirl dxen`d `ziixad ixac lr `xnbd dywn
c `ziixadnàîòèmeyn `ed meaia zexeq` zeixryáúëc ©§¨¦§©

àðîçødy` zeg` xeqi`a,'äéìò''dilr'dy dey dxifba micnle ©£¨¨¨¤¨
,dy` zeg` xeqi` mewna epi` meai zyxta xn`pyéëä åàì àä̈¨¨¥

àðéîà äåäy.[àîaéiî] (úîáééî) äMà úBçà,`xnbd dpceéàî £¨£¦¨£¦¨¦©§¨©
àîòèmeyn dxeq` `idy s` ,dyxcd `lel maiizdl dl did ©§¨

meyn `ed `ld ,dexréúà ïðéøîàc[`eai-]äNò,meai zevn ly §©§¦©¨¥£¥
äNòú àì éçãåitk ,dyrz `l dgec dyr oky ,zeixr xeqi` ly §¨¥Ÿ©£¤

,dywe .oldl x`eaiyïðéøîàc øîéàc dxezd lkaéçãå äNò éúà ¥©§©§¦©¨¥£¥§¨¥
,äNòú àìa `l` df oi`àãéøb äNòú àì,zewln eilr miaiigy Ÿ©£¤Ÿ©£¤§¥¨

la`äNòú àìzeixr xeqi`k xengéçc éî ,úøk Ba LiLeze` Ÿ©£¤¤¥¨¥¦¨¥
.dyrd

lkd xewna dpc `xnbd:'dyrz `l dgec dyr'y xen`d l,eúå§
s`àãéøb äNòú àì,zewln `l` zxk ea oi`yc ïìðîdyréçã Ÿ©£¤§¥¨§¨¨§¨¥
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc zenai(iyiy meil)

:dyrz `l dgec dyry jkl xewnd z` d`ian `xnbdáéúëc¦§¦
(`i ak mixac)æðèòL Laìú àì'dl jenqae ,'eCgi miYWtE xnv Ÿ¦§©©©§¥¤¤¦§¦©§¨

xn`p(ai ak my)Cl äNòz íéìãb'xW` LzEqM zFtpM rAx` lr §¦¦©£¤¨©©§©©§§§£¤
cnll efl ef el` zeiyxt eknqpe .ziviv zevn `idy ,'DA dQkY§©¤¨
cbal mizyt iheg e` ,mizyt ly cbal xnv iheg elit` dyriy
dyrp jkay s`e .ziviv ly dyr zevn meiw jxevl ,xnv ly
dgcp mewn lkn ,'fphry yalz `l' meyn xq`pe fphry cbad

.ziviv zevn ly dyr zevn iptn df e`l xeqi`
zekinqn zeklde mipic cenill `zknq` d`ian `xnbd

:zeiyxtíéëeîñ ,øæòìà éaø øîàåzeiyxt zekinq -,äøBzä ïî §¨©©¦¤§¨¨§¦¦©¨
ïépî,zeklde mipic mdn cenlle dyxecl yiyøîàpL`iw mildz) ¦©¦¤¤¡©

(geicETR lM mipn`p'.'øLéå úîàa íéeNò ,íìBòì ãòì íéëeîñ ¤¡¨¦¨¦¨§¦¨©§¨£¦¤¡¤§¨¨
'd icewt zekinqy o`kne`le ,xyeiae zn`a miieyr dfl df

.zeklde mipic epcnll ick `l` eknqp mpigl
:zeiyxt zekinqn zcnlpd ztqep dkld d`ian `xnbdáø øîàå§¨©©

äîáéì ïépî ,äéøæò ïa øæòìà éaø íeMî øæòìà éaø øîà úLL¥¤¨©©¦¤§¨¨¦©¦¤§¨¨¤£©§¨¦©¦¦¨¨
äìôpLmeailéðôì`edy dlra ig`,ïéçL äkeîoi`y zxne`e ¤¨§¨¦§¥¥§¦

,dvilga `l` meaia dpevxdúBà ïéîñBç ïéàLminzeq oi`y - ¤¥§¦¨
oiteke dixacl mirney `l` ,maiizdl dilr miteke dizeprh z`

,uelgl eze`øîàpL(c dk mixac)éîñe ,'BLéãa øBL íBñçú àì'C ¤¤¡©Ÿ©§§¦§¦
åécçé íéçà eáLé ék' déì`ai Dnai 'ebe Fl oi` oaE mdn cg` znE ¥¦¥§©¦©§¨¥©©¥¤¥¥§¨¨¨Ÿ

gkay it lr s`y ,epcnll el` zeiyxt zekinq d`ae .'dilr̈¤¨
it z` oinqeg oi` mewn lkn ,dgxk lra dy`d z` maiil maid
eze` oitek `l` ,oigy dkenl maiizdl dze` miteke dy`d

.dl uelgiy
:ziviva mi`lka zekinqd zyxc z` `xnbd zwfgnáø øîàå§¨©©

àîìòa íéëeîñ Léøc àìc ïàîì eléôà ,óñBé`pzd zrcl s` - ¥£¦§©§Ÿ¨¦§¦§¨§¨
xy`k mewn lkn ,dxez iyneg x`ya 'mikenq' yxec epi`y

`id zekinqdäøBz äðLîa`ed s` ,[mixac xtqa-]Léøc §¦§¥¨¨¦
daezkd ziviva mi`lk zeiyxt zekinq zyxcy `vnp .mikenq

.lkd ixacl `id dxez dpyna
:eixack giken sqei axàîìòa äãeäé éaø àäc[dxezd lka-]àì §¨©¦§¨§¨§¨Ÿ

Léøc,'mikenq'emewn lknäøBz äðLîadcedi iax s`Léøc ¨¦§¦§¥¨¨¦
:`xnbd zxxan .'oikenq'Léøc àìc ïìðî àîìòáedcedi iax §¨§¨§¨¨§Ÿ¨¦

,mikenqøîàð ,øîBà éàfò ïa ,àéðúc(fi ak zeny),'äiçú àì äôMëî' §©§¨¤©©¥¤¡©§©¥¨Ÿ§©¤
,dzindl cvik yxtzd `leøîàðåef dyxtl zekinqa(gi ak my) §¤¡©

Bì ïéðò Bëîñ .'úîeé úBî äîäa íò áëL ìk'z` aezkd jnq - ¨Ÿ¥¦§¥¨¨§¨¦§¨
,cnll ick ,dnda mr akeyl dtykn oipräîd yi`díò áëBM ©¥¦

däîäaezzinäôMëî óà ,äìé÷ñadzzin.äìé÷ña §¥¨¦§¦¨©§©¥¨¦§¦¨
äãeäé éaø Bì øîà,i`fr oalBì ïéðò BëîqL éðtî éëåe xingpàéöBð ¨©©¦§¨§¦¦§¥¤§¨¦§¨¦

syknäìé÷ñì äæ.dxengdàlàepcnl dxen`d zekinqd on `l ¤¦§¦¨¤¨
y meyn m` ik ,df oicììëa éðBòcéå áBàd lk,eéä íéôMëîs`e §¦§¦¦§©§©§¦¨
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íéúða 'åéáàodipia wiqtne,(ef oi`y minkg mixaeq jkitl ¨¦¥§©¦
,'eia` spk dlbi `l' xn`py dn mzhiyle .zekinqíáé úøîBLa§¤¤¨¨
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כאשר "יגעת" – שעניין היגיעה הוא באופן של היפך הטבע, יותר מהכוחות הרגילים – אזי "ומצאת", כמו מציאה שאינה לפי ערך 
הטרחה, והיינו, שההצלחה תהיה שלא לפי ערך היגיעה.

משיחת חג הפורים, ה'תשכ"ז



רלט oiaiig lkd` cenr c sc ± oey`x wxtzenai
àìùáìúæðèòùjinqe Ðmi`lk opixye ,oikenq opiyxce ,"jl dyrz milicb" dil

ziviva.dyrz `l igce dyr iz` `nl` Ðïéîñåç ïéàù] oi` Ðoinzeq[dizeprh

oinqeg .ulege eze` oitek `l` ,el maiizdl DtFkldl silic ,hwp `w `xwc `pyil Ð ¨

`l"n."meqgz'åë äéì êéîñå.opiyxc inp ziviva mi`lk iabe .oikenq opiyxc :`nl` Ð

ùéøã äøåú äðùîámi`lkc mikenq i`de Ð

ziviva.opiyxce ,`ed dxez dpyna Ðåëîñ
åì ïéðòsykn zyxt dkenq ,dyxtd oipr Ð

.iaizk iccd iabc ,dnda mr akey lv`

äéçú àì äôùëî."zeny dl`e" xtqa Ðäî
äìé÷ñá äîäá íò áëåùdy`a aizkc Ð

"ma mdinc" lke ,"ma mdinc" dndal zraxpd

(`,bk oixcdpq) opixnbc ,`id dliwqaae`n

" :eda aizkc ,ipercieenbxi"ma mdinc mze`

`xwie).(käæ àéöåð.sykn Ðäìé÷ñì`idy Ð

.olekn dxeng dzinåéä äôùëî ììëáÐ

."digz `l" :xn`pyïäéìà ùé÷äìdcn efy Ð

llkd on `vie llka didy xac lk :dxeza

cnllcnll `l` ,`vi envr lr cnll `l Ð

.`vi elek llkd lråéáà úñåðà íãà àùåðÐ

,eia` zy` `l` zinler eilr dxq`p `ly

`xwie) aizkck,"jia` zy` zexr" :(gi

.oiyecwc zeyi` ici lr rnyn "zy`"eúñåðà
åðázycewn `l` dlk oi`c ,`id ezlk e`l Ð

:opiqxb ikd .dtegl die`xeêéîñ äåä éà ïðáøå
úøîåùá äéì êéîñ àìã àúùä ,úøîà÷ãë äéì

'åë íáéyi` gwi `l" :aizkc ,dil jinq `l Ð

.mizpa "eia` zy` z`çëåîãgken Ð

edpiyxcnliccd`.edpiknqàðîçø äéáúëì
zeixr iabl "eia` spk dlbi `l" `iddl ÐÐ

.iz`w a` zy` iab ie`l iiethl i`
ééåðôàì
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ixzyi`e li`ed `nrh wiqnckÐ`le ,g` zy`n dy` zeg` iziz xn`w ikdle .ixzyi`

xikfn epi`e ,a` ceaikn iziz ,dlinn iziz :onwlc ipd lka xn`ck ,g` zy`n iziz xn`w

ivn `l g` zy`nc :wgvi epiax xne`e .iz`w oizkec lka slinlc meyn ,dy` zeg`

i`e ,jka ezevnc g` zy` ip`yc ,zxk ea yiy dyrz `l dyr igcilc `nlra slinl

ok `l m`c ,meai zevn miiwl xg` oipra xyt`

Ð'itli ziviva mi`lkn la` .meai zevn dlha

zlkz zevn zniiwn `l i`c ,`nlra xity

mizytaÐoke .igc ikd elit`e ,xnva zniiwn

xrya miiwin rxevnc "exry lk z` glbe"

dk`ln lk" enk ,dia `pixw "exry lk"c ,xzidc

`lc zek`ln` `l` i`w `lc ,zayc "eyrz `l

z`t ehxnpae ,ynn "exry lk" :inp i` .zay egc

eziinc ipd lk oke ,epwfe ey`xÐiniiwin

.izixg` `zkeca

áéúëãmilicb dil jinqe fphry yalz `l

'eke,xninl `kil `kti`e Ð

jenqa xn`ck fphry yalz `l milicb mewnac

"meqgz `l" "eayi ik" mewnaÐwezyl ok m`c

zivivc dyr igc `lc opirci `linne dipin `xw

`kil jenqa inp dnai iabe .mi`lkc e`l

`pin` ded `xw e`lac ,`kd ik yxcinl

dywd .egxk lr dl uelgi `le ,dze` oinqegc

miyp eaiigilc :y"piilxe`c awri epiax axd

yalz `l"a epyiy lk xninl ol zi`c ,ziviva

ywid e`lc ab lr s` ."milicb"a epyi "fphry

edpip i`xw ixzc mikenq `l` `edÐmewn lkn

) oikxrc `nw wxta ikd opiyxcb(a,"zlkzd"ae

)bn zegpn(`,mipdk ziviva oiaiig lkd :xn`wc

,dil jixhvi` mipdkc wiqne ,mil`xyie miel

ediiab ixzyi`e li`ed :`pin` jzrc `wlq

mi`lkÐ:ol rnyn `w ,eaiigl `l inp ziviva

dcear ocira `ly ,dcear ocira ixzyi`c idp

Ðixnbl ixzyi` i`c rnync .ixzyi` `lÐ

`la epi`y lk :opiyxc dedc ,ziviva ixhtin eed

fphry yalzÐepl yiy oky lk ,milicba epi`

:xnel yie !ziviva miyp aiigle `xnegl yexcl

ziviva zexeht miypc `dcÐsilic meyn epiid

) dldl oiyecw(`,dyr zevnc awri xa `g` ax

dxezd lk dywedc ,zexeht miyp `nxb onfdy

xn`c o`nle .mikenqn sicr `yiwde ,oilitzl

edpip `nxb onfdy dyr zevn e`l oilitzcÐ

,oikenqn ziviva zeaiig miyp diciclc xyt`

) "zlkzd" wxta l`rnyi iaxc opaxl inp ikd e`lacdcedi axc "zlkzd" wxta wiicc `d :dywe .`nxb onfd `ly iede ,dlila ziviv iaiignc ,ziviva zeaiig miyp xaq (`,bn zegpn

ivivc xaq`nxb onfd iedc xaqc ab lr s` `nlc ?i`nne ,dizia iypi`c `nefxetl zlkz inxcn `nxb onfd `ly dyr zevn zÐipyn dpin `ticrc :xnel yie !oikenqn miyp aiigin

zivivn miyp xhtc o`nl dyw ,edine .mzd dilÐ) dviac `nw wxt seq xn`c ,mi`lka zeaiig miyp jgxk lre ,mi`lkn edpixhtinl dil dedci(a,mey `ki` `nye ?efg i`nl mi`lk

.mi`lk oiprl ieaixéëå'ek el oipr eknqy iptn) "zezin rax`" wxta ililbd iqei iax yixcc dey dxifb meyn mikenq yixc `lc `ed `kd `nlc :xn`z m`e Ð`wtnc (`,fq oixcdpq

`l` ?mewn lka mikenq iyxcc opaxk xaq `lc `nip in ,"digi `l yi` m` dnda m`"n dliwqac mzd xnbc `aiwr iax eh`c ,rcz !siiqac "dnyp lk digz `l"n yixcc [mikenqn]

dcedi iax yixcc `de .`nlra mikenq yixc `lc rnyn ,"eknqy iptn ike" xn`wc ,dcedi iaxc `pyiln wiic `kdc :xnel yie !mikenqn `wtnc dey dxifb meyn jgxk lr jixhvi`

) oiyeciwc ipy wxta mikenqbp(`,xn`we "dcez lr m`" dil jinqe "eig`k yi`" xnel cenlz ,milw miycwa ewlgi la` miycw iycwa ewlgi `l leki :ipzwc ,ipn `xtiq :mzdÐiax

,xzein "eig`k yi`"c ,dpten meyn :inp i` .`xwie zyxta aizk `lcnc gkenc meyn :inp i` ."minlyd gaf zxez z`fe" aizkc ,yixc oey`x oipr lr siqen e"ie mzdc xninl `ki` !dcedi

.mdn cg` `l` `iadl yg `le ,dpten e` gken edlekc dil miw dxez dpynac `l` ,`nlra oicd `ed yixc dxez dpyna xn`wc `de .`l eze "didz oxd` ipa lkl" azkinl dil dedc

êéîñå"eia` zy` z` yi` gwi `l" dilÐ."dlbi `l"l qpe` zyxt oia wiqtn "gwi `l"c meyn ,iyxc `l opaxeíàãzeixr iab diazkl okÐdiazkinl jixhvi`c ab lr s`c

zenai) "ulegd" wxta .opaxl oia `aiwr iaxl oia ,xfnn ded i`nn opiyxc `kdnc ,"xfnn `ai `l"l `yiwidl `kdhn(`,Ðm`e .dpten e` gkenc mrhn opiyxce ,edpip oikenq inp mzd

oeik ,gken aiyg `l :inp i` .dndal zepf oi`c ,zeixr iab jiiy `lc :xnel yie !zeixr iab "dnda mr akey lk" aizk `lcn `zlin `gkenc ,dcedi iax yexcl inp dtykn iab :xn`z

.ediipin ida ol ztki` `l dpten oiprl ,edine .enewna azkp cnldyíàil dnl "eia` spk dlbi `l" 'ebe "yi` gwi `l" `pngx aezkl okÐe"ie `la dlbi `l hwpcnÐdilek`c rnyn

.i`w eia``c dil `hiytc ,il dnl ira `w eia``c yxtne ,il dnl "eia` spk dlbi `le" :iqxbc zi`e :onwl opax dil iyxcck ,mai zxneyl dil irain `nlc :dywe ,il dnl ira `xw

"dlbi `l" la`Ðiwen `lc cenlzdl dil rnync ,il dnl iraw `xw dilek`e ,e"ie `la "dlbi `l" qxb xityc :yxit ozp oa dcedi epiaxe .opax enk mai zxneyl dil iyxcc xninl ivn

zenai) "dqep`d lr oi`yep" wxtae .yxcinl `ki`c `kid `xizi ie`la dil opinwen `le ,ezcec xeqi`e weyl dnai xeqi` `ki` ikd e`lac oeik ,eia` ly mai zxneya dilfv(`,opixn`

.oie`l dylya dilr xearl `l` mai zxneyl jixhvi` `l opaxlc inp
ickn
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רמ
oiaiig lkda cenr c sc ± oey`x wxtzenai

ééåðôàìÐezqep`lsilic ,eia` lymikenqn.lirlcéì äîì æðèòù ùáìú àìrny Ð

.mikenq yxcnle iiept`l dpinúåñë éøëåî åìéôàå.menig z`pdl mipeekzn oi`y Ð

éì äîì íéúùôå øîöxq`wc `ed mizyte xnv mi`lkc opireny`l i` Ð,jixv `l Ð

.'ek l`rnyi iax iac `pze ,"cba" aizk mi`lka ickncíäî ãçàácbaa" :mirbp iab Ð

`xwie) "mizyt cbaa e` xnv.(biéúëàå
êéøèöéàiab `kd mizyte xnv azknl Ð

d`lrda cba aizkc ab lr s`e ,dyial

.'ek jzrc `wlqc ,mizyte xnv rnyncàðúå
ìàòîùé éáø éáãmi`lk diail` opitlic Ð

zivivaxzii`cndiknqinl mizyte xnv

"milicbl."jl dyrz'åë àðîçø áúëã àîòè
íä íéúùôå øîö íéãâá ìë"mdicba" i`de Ð

,mizyt ly oia xnv ly oia rnyn zivivc

inp zlkze ciar `pngx xn`e.mizytlúìëúå
àøîòÐyycnzeny) aizkc ,`pzik:(hl

cae ,"xfyn yy ca iqpkn",mizyt epiid

`nei zkqna "lecb odk el `a"a yxtnck

"ca" :(a,`r)"zlkz" ;caa ca dlerd xac Ð

icbaa mixen`d mirav x`y oke ;`xnr Ð

dpedk icba oi`y ;ipy zrleze onbx` ,dpedk

(cn) l`wfgi xtqa aizkc ,mizyte xnvn `l`

mizyt icba" mixetkd meiaeyalidlri `le

zepevigd zeceary dpin rny ,"xnv mdilr

yxtncne ,xg` oin `le ozyt mr xnv mda yi

x`y dpin rny ,oipind on cg`a "yy" `xw

.eid xnv oipindàáøãë àðéîà êúòã à÷ìñÐ

opiyxc ded mizyte xnv `pngx azk `l i`

"spkd"cbalc xninl ,`axk ,spk oin Ð

xnvle ozyt dyr mizytxnv dyropirave

`yxc ol rnyn `w ,`l mi`lk la` ,zlkz

oikenqc`pwqn ied ikde ,mi`lk elit`c

dizlin lif`e yxtn `wc `l` ,`zlinc

.`axcðëä áéúëó,spkd oinn ziviv dyr Ð

aizke ,iyn ly ziviv dyr iyn ly zilh m`e

dyr rnync ,jl dyrz milicb mizyte xnv

.mizyte xnvn zivivéáø éáã àðú àäå
àáøã äéì úéì ìàòîùéoin "spkd" yixcc Ð

ly zilh l`rnyi iax iac `pzl `dc ,spk

"cba" `dc ,ziviva zaiig dpi` oipin x`y

cba lk xn`w l`rnyi iax iac `pze ,aizk

.mizyte xnvêéøèöéàlr s` mizyte xnv Ð

spk oin l`rnyi iax iac `pz yixc `lc ab

.oipin x`ylàðéîà êúòã à÷ìñzilh iabl Ð

yixcc `axc `weic ik yixc mizyte xnv ly

.spk oin ziviv'åë àðîçø øîà éëäå`w Ð

mi`lk ixyinl oikenqc `yxc ol rnyn

.ziviva
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éãëî'ebe mi`lk cbae aizkickn :xninle ixezii`l zivn `l milicbc `xw `edd Ð

ziviv zyxt aizkÐonwl opiyxcck ,jixhvi` dlekc ?diazk `zklid i`nl

)d(a,"milicb" :Ð"jzeqk" ,ynge yly lr `le "zetpk rax` lr" inp opiyxce ,drax`

"da dqkz xy`" ,mixg` ly `leÐ.eaex dqkn oi`y hrnle ,`neq zeqkl hxt

ìáà`pngx xq` ipin ixz lk dyialÐ

`pin` ded `pin cg elit` :xn`z m`e

:xnel yie !fepe ieeh rey `diy calae ,xeq`c

.zeaexrz inp rnyn fphrycíàwezyl ok

d`lrdn fphry fphry izize dipin `xwÐ

) "oiwilcn dna" wxta :xn`z m`e(`,fk zay

iax xn`wc mizyte xnv lk s` :`tt ax xn`w

l`rnyiÐ`dc mzd xn`we .mi`lk iiezi`l

mizyte xnv mi`lkc ,`id `zeca `tt axc

da azk `icdajixhvi` `de ?`iyew i`ne .e

!`kd xn`wck ,mizyte xnv iiept`l "lk s`"

opaxl d`ptd ol `wtpc `pwqnac :xnel yie

`l eze ,mzdn wetiz inp l`rnyi iaxl ,fphryn

.mi`lkc mizyte xnv iiept`l lk s` jixhvi`

àðúå'eke l`rnyi iax iac:xn`z m`e Ð

lkei inp l`rnyi iax iac `pz `la

xn` edleklc ,micba lk rnyn micbac wcwcl

zlkz edl ciar `pngxÐozyt icbaa `nl`

e`lc `pin` dedc :`niz ike !zlkz ixy inp

zlkz carilc `pngx xn` edlek`Ð`zyd

carilc `pngx xn` `wec xnv`c `nip inp

e`l i` i`cec :xnel yie !mizyt` `le ,zlkz

ipin x`yc `pin` ded l`rnyi iax iac `pz

la` ,mizyt` `le ,zlkz carilc `pngx xn`

mizyte xnv micba lkc l`rnyi iax iac `pzl

Ð`nlra `nip elit`c ,i`w ediiexz`c rnyn

mizyt e` xnv e` ied cbacÐ"mdicba" `kd

.ixz rnync ,azkøîàåedl ciar `pngx

zlkzixyc `kdn rnyn ikide :xn`z m`e Ð

rey `la zlkz edl ciarc `nip ?ziviva mi`lk

rey `diy opira ziviv ihegc :xnel yie !fepe ieeh

"zlkz lizt" :ixtqa yixcc ,fepe ieehÐieeh

oal mzd silie .opirac ,rey oicd `ede ,xefye

mbe ,ieeh rey inp eid odly micba mzqe .zlkzn

yexit oifeponwl mz epiax yxity enk "mixefy"

)mewn ,zilhd seqa mixefy epiid ,ixefy fep (a,d

"oilitz `vend" yixa opixn`ck ,ziviv zgpd

)ev oiaexir(a,`nilbc `ztiyc `zrc` `nlce :

`pngx xn`c `nip izk`c :`iyw la` .edpitiir

,mi`lk ied `lc ,dxiyw `la zlkz edl ciarl

) zegpnae .xeaig oi` zg` dtikz skezchl(`,

`pngx ixycn `ziixe`c oeilr xywc wcwc

:oeplw wgvi iax mya izrnye .ziviva mi`lk

oipra zlkz edl ciaril `pngx xn` jgxk lrc

mi`lk `la `wec i`c ,mi`lk iedcÐok m`

edl ciar `pngx xn`cne ,"ecgi"n `xw wezyil

zlkzÐ.xeaig epi` zg` dtikz skezc irci

ciaril `pngx xn` mi`lk iedc oipra i`ce `l`

skez i` icin `kdn edl opirny `le ,zlkz

.ecgi jixhvi` ikdl ,`l i` xeaig zg` dtikzúìëúå`ed `xnrmdicbal `pngx xn`c ,ixy ziviva mi`lkc wcwcl leki `xnr `ed oiae `pzik `ed oiac ,jkl jixv did `l Ð

mizyte xnv eedcÐ.xne` zn`d `l` !"mdicba" eda azkcn ,mizyte xnv `l` dpedk icbaa oi`y ,`xnr e` `pzik e` `edy ,zlkz ciaril

ùùãî`xnr zlkz `pzikoda wlig `lcn ,`ed cg` oin mireavd lkc `ed `xaqc ,`xnr ipy zrleze onbx`e .zlkz `ed reav `l` ,`pzik inp zlkzc xninl `kile Ð

.rava `l`à÷ìñ`axck `pin` jzrc.`axc `weick ,xnelk `l` .mizyte xnv azk `l i` ixii` `zyde ,mizyte xnv aizkc xza ixii` `axc ,`wec e`l Ð

ikd xzac zlkz la` .ziviv ciar mizyte xnv mdy mdicbalc ,mdicba itpk lr ziviv mdl eyre :`xw xn`w ikdeÐjixtc dywnde .spk oin "spkd"` `l` ,micba` i`w `l

l`rnyi iax iac `pz `deÐxn`w ynn `axkc xeaqe ,`axc dil zilÐ.xn`w mizyte xnv aizkc xzal `ax `de :zeywdl leki didàäådil zil l`rnyi iax iac `pz

`axc) "oiwilcn dna" wxta ogky`ck ,micba x`y daxn "spkd"nc xninl `kilc Ð.`ed `ieaix e`l spkdc ,"cba e`"n mivxy iab micba x`y daxnc (`,fk zayåìéôàåxnv

xnvl mizyte mizytlÐlk s`c xaqe ,`iddn `ax dia xcd :cenlzd xn`w (`,fk zay) "oiwilcn dna" wxtac ,dywe .`axc dil zil l`rnyi iax iac `pzc `kd rnyn

.`axk `lc ied ok m` ,ziviv iiezi`l "lk s`" i`wc ,mzdc wgvi xa ongp axk `kdc `ibeqc xnel jixve !l`rnyi iax iac `pzk xity xaqe .mivxy iiez`låìéôàãxnv

'ek xnvl ozyte ozytlÐoale ,xhet inp oal dxht zlkzc ebn :mzd xn`wck ,epina xyt`c ab lr s` ,zegpna xn`ck ,mizyta ixy xnv ly oal oiheg ipy elit`c d`xp
ly
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àîéà úéòaéà ,éîð úéöéö éaâå .ééeðôàì dpéî òîL§©¦¨§©§¥§©¥¦¦©¦¦¨¥¥¨
úéòaéà .äðôeîc íeMî àîéà úéòaéàå ,çëeîc íeMî¦§¨§¦¨¥¥¨¦§§¤¦¨¥
éab àðîçø déázëì ïk íàc ¯ çëeîc íeMî àîéà¥¨¦§¨§¦¥¦§§¥©£¨¨©¥
úéòaéàå .àëä déáúk àúëìä éàîì ,úéöéö úLøẗ¨©¦¦§©¦§§¨§¨¥¨¨§¦¨¥
æðèòL íéàìk ãâáe" áúk éãkî ,äðôeîc íeMî àîéà¥¨¦§§¤¦§¦¨©¤¤¦§©¦©©§¥

éìò äìòé àìòîL ?éì änì "æðèòL Laìú àì" ,"E Ÿ©£¤¨¤Ÿ¦§©©©§¥¨¨¦§©
àì" àðîçø áúk éàc ;éëéøö Cøöî éðä .ééeðôàì dpéî¦¨§©§¥¨¥¦§©§¦¦§¦¨©©£¨¨Ÿ

éìò äìòéøñà äàìòä Cøc ìk :àðéîà äåä "E ©£¤¨¤£¨¨¦¨¨¤¤©£¨¨¨©
àì" àðîçø áúk ¯ úeñë éøëBî eléôàå ,àðîçø©£¨¨©£¦§¥§¨©©£¨¨Ÿ
éàå ,äàðä déa úéàc äLéáìc àéîec "æðèòL Laìú¦§©©©§¥§¨¦§¦¨§¦¥£¨¨§¦
äLéáì à÷åc :àðéîà àåä "Laìú àì" àðîçø áúk̈©©£¨¨Ÿ¦§©£¨¨¦¨©§¨§¦¨
àì" àðîçø áúká ¯ àì äàìòä ìáà ,dúééðä Léôðc§¨¥£¨¨¨£¨©£¨¨¨¨©©£¨¨Ÿ

éìò äìòéLaìú àì" àðîçø áBzëì ïk íà ¯ "E ©£¤¨¤¦¥¦§©£¨¨Ÿ¦§©
ãâáe" :áúk éãkî ?éì änì "íézLôe øîö" ,"æðèòL©©§¥¤¤¦§¦¨¨¦¦§¦¨©¤¤

éìò äìòé àì æðèòL íéàìkéaø éác àðúå "E ¦§©¦©©§¥Ÿ©£¤¨¤§¨¨§¥©¦
èøôe "íéãâa" íúñ äøBza eøîàðå ìéàBä :ìàòîLé¦§¨¥¦§¤¤§©¨§¨§¨¦¨©
øîö ìk óà "íézLôe øîö" ïäî ãçàa áeúkä Eì§©¨§¤¨¥¤¤¤¦§¦©¨¤¤
òîL ?éì änì àðîçø áúëc íézLôe øîö ,íézLôe¦§¦¤¤¦§¦§¨©©£¨¨¨¨¦§©

éøèöéà ézkàå .ééeðôàì dpéî:àðéîà Cúòc à÷ìñ ,C ¦¨§©§¥§©©¦¦§§¦¨§¨©£¨¨¦¨
Léôðc äLéáì ìáà ,dúàðä Léôð àìc ,àéä äàìòä©£¨¨¦§¨¨¥£¨¨¨£¨§¦¨§¨¥
àðîçø áúkã ,àðîçø øñà éðéî éøz ìk ¯ dúééðä£¨¨¨¨§¥¦¥¨©©£¨¨¨©©£¨¨

ì ïk íà ."íézLôe øîö"éúéúå ,dépéî àø÷ ÷BzL ¤¤¦§¦¦¥¦§§¨¦¥§¥¥
,ìàòîLé éaø éác àpúå .äàìòäî "æðèòL" "æðèòL"©©§¥©©§¥¥©£¨¨§©¨§¥©¦¦§¨¥
¯ éëä åàì àä ,íézLôe øîö àðîçø áúëc àîòè©£¨§¨©©£¨¨¤¤¦§¦¨¨¨¦
áéúëäå ?àðîçø øñàc àðéîà àåä úéöéöa íéàìk¦§©¦§¦¦£¨¨¦¨§¨©©£¨¨§¨§¦
éaø éác àðúå ,"íäéãâá éôðk ìò úéöéö íäì eNòå"§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§¨¨§¥©¦

:ìàòîLé:àðîçø øîàå ,íä íézLôe øîö íéãâa ìk ¦§¨¥¨§¨¦¤¤¦§¦¥§¨©©£¨¨
úìëúc éànîe .àeä àøîò úìëúe ,úìëz déì ãéáò£¥¥§¥¤§¥¤©§¨¦©¦§¥¤
.àeä àøîò úìëz ¯ àðzék LLcî ?àeä àøîò©§¨¦§¥¦¨¨§¥¤©§¨

éøèöéà:éîø àáøc .àáøãk àðéîà Cúòc à÷ìñ ,C ¦§§¦¨§¨©£¨¨¦¨¦§¨¨§¨¨¨¥
ðkä" áéúkðk ïéî ¯ "óàä !"íézLôe øîö" áéúëe ,ó §¦©¨¨¦¨¨§¦¤¤¦§¦¨

,ïðéîa àlL ïéa ïðéîa ïéa ïéøèBt íézLôe øîö ?ãöék¥©¤¤¦§¦§¦¥§¦¨¥¤Ÿ§¦¨
.ïéøèBt ïéà ¯ ïðéîa àlL ,ïéøèBt ïðéîa ,ïéðéî øàLå§¨¦¦§¦¨§¦¤Ÿ§¦¨¥§¦

éøèöéà !àáøc déì úéì ìàòîLé éaø éác àpz àäå,C §¨©¨§¥©¦¦§¨¥¥¥§¨¨¦§§¦
ðkä" àáøc à÷eic ék àðéîà Cúòc à÷ìñðk ïéî ¯ "óøîö déì ãéáò :àðîçø øîà÷ éëäå ,ó ¨§¨©£¨¨¦¨¦¦¨§¨¨©¨¨¦¨¨§¨¦¨¨©©£¨¨£¥¥¤¤

øîöì íézLôe íézLôì øîö ìáà ,déòáö ¯ øîöì øîö úãéáò éëå ,íézLôì íézLôe øîöì§¤¤¦§¦§¦§¦§¦£¦©¤¤§¤¤§¨¥£¨¤¤§¦§¦¦§¦§¤¤
.øîöì íézLôe ,íézLôì øîö eléôàc "íézLôe øîö" àðîçø áúk ,àì ¯¨¨©©£¨¨¤¤¦§¦©£¦¤¤§¦§¦¦§¦§¤¤

çðéú

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

יבמות. פרק ראשון - חמש עשרה נשים דף ד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zenai(iyiy meil)

`l`dpéî òîLazkp df aezkyééeðôàìyexcpy ick ,xeziil ± §©¦¨§©§¥
'eia` spk' z` yxtpe ,qpe` ly zncewd dyxtl ezekinq z`

.eia` zqep`a
ekinqd zyxc z` x`al zxfeg `xnbdmi`lk zeiyxtay z

:ziviveéîð úéöéö éaâåminrhd ipy meyn oikenq da yexcl yi §©¥¦¦©¥
,lirl exkfedyíeMî àîéà úéòaéàå ,çëBîc íeMî àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨¦§©§¦¨¥¥¨¦

.äðôeîc:dixac z` `xnbd zyxtnçëBîc íeMî àîéà úéòaéà §§¤¦¨¥¥¨¦§©
,mi`lkl ziviv zekinq z` yexcl yiycz` epcnll m` ixd ©

,ziviv oic mvràðîçø déázëì ïk íà'jl dyrz milicb'éab ¦¥¦§§¥©£¨¨©¥
xwirúéöéö úLøtgly zyxta daezkd(`n-fl eh xacna),éàîì ¨¨©¦¦§©

àëä déáúk àúëìäzekinqa `l` dnewna `ly dazkp recn - ¦§§¨©§¥¨¨
mi`lk xizdl zekinqd on yexcl ick gxkda ,mi`lk zyxtl

.zivivaäðôeîc íeMî àîéà úéòaéàåmi`lk oic [xzein-] §¦¨¥¥¨¦§§¤
,o`k xn`pyéãkîxak [ixdy-]áúkmiyecw zyxta `pngx ¦§¦¨©

éìò äìòé àì æðèòL íéàìk ãâáe','Eok m`'æðèòL Laìú àì' ¤¤¦§©¦©©§¥Ÿ©£¤¨¤Ÿ¦§©©©§¥
ziviv zyxtl zekinqa aezkd.él änì`l`dpéî òîLazkpy ¨¨¦§©¦¨

ickééeðôàì.ziviva fphry xzidl eyxecle exziil ± §©§¥
:`xnbd dywnéðädxeza zeaezkd fphry zeiyxt izyCøöî ¨¥¦§¨

,éëéøö.xzein 'fphry yalz `l' weqtd oi`ecixdàðîçø áúk éà §¦¥©¦¨©©£¨¨
wxéìò äìòé àì'äàìòä Cøc ìk àðéîà äåä ,'Esebd lrøñà Ÿ©£¤¨¤£¨£¦¨¨¤¤©£¨¨¨©

eléôàå ,àðîçøly mz`lrdkúeñk éøëBîzeqkd z` milrnd ©£¨¨©£¦§¥§
mipeekzn mpi`e ,mipewl dze`xdl ick dngd zenia mtzk lr

okl .d`pdlàðîçø áúkmb,'æðèòL Laìú àì'oi`y epcnll ick ¨©©£¨¨Ÿ¦§©©©§¥
,d`pd da yiyk `l` dxeq` d`lrdäLéáìc àéîecynnúéàc §¨¦§¦¨§¦

äàðä déa.ezyiala menig lyåokàðîçø áúk éàwxLaìú àì' ¥£¨¨§¦¨©©£¨¨Ÿ¦§©
,'fphryàðéîà äåäydúééðä Léôðc äLéáì à÷åcdaexny±] £¨£¦¨©§¨§¦¨§¨¦£¨¨¨

,dxeq` [dz`pdäàìòä ìáàlyk daexn dz`pd oi`y `nlra £¨©£¨¨
y mixne` epiid dyialàìjkitl ,dxq`päìòé àì' àðîçø áúk Ÿ¨©©£¨¨Ÿ©£¤

éìò'Eyexcl xezi mey o`k oi` ok m` .d`lrd s` xeq`l ick ¨¤
.zivivl fphry zekinq z` ezngn

i` mewn lkn ,xzein epi` aezkd xwiry s` :`xnbd zvxzn
`l` dxeq` dpi`y d`lrd lr cnll wx `ay xnel xyt`

y meyn ,d`pd da yiykàðîçø áBzëì ïk íàwxLaìú àì' ¦¥¦§©£¨¨Ÿ¦§©
'íézLôe øîö' ,'æðèòLaezkd jynda xn`py.él änìxnel oi`e ©©§¥¤¤¦§¦¨¨¦

,mizyte xnv ipinn `l` epi` fphryy epcnll ick azkpy
céãkîxak [ixdy-]áúkd`lrd xeqi`aàì æðèòL íéàìk ãâáe' ¦§¦¨©¤¤¦§©¦©©§¥Ÿ

éìò äìòéäøBza eøîàðå ìéàBä ,ìàòîLé éaø éác àðúå ,'Ednka ©£¤¨¤§¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¤¤§©¨
mipiipríéãâa íúñ,miieyr md dnn aezkd yxtiy `laEì èøôå §¨§¨¦§¨©§

ïäî ãçàa áeúkäepiid 'cba'y ,micba irbpa -,íézLôe øîö ©¨§¤¨¥¤¤¤¦§¦
aezkk(fn bi `xwie)F` xnv cbaA zrxv rbp Fa didi iM cbAde'§©¤¤¦¦§¤¤©¨¨©§¤¤¤¤

,'miYWR cbaAìk óàzpeek mzq micba dxeza exkfpy mewn §¤¤¦§¦©¨
icbal dxezd,íézLôe øîömi`lk cbae' aezkd mb df llkae ¤¤¦§¦

'fphry' oeyl ixdy .mizyte xnvn ieyrd cbaa xacn 'fphry
miiexw cala mizyte xnv ipin wxe ,mixaegn mipin ipy ernyn
ieyrd cbaa wx xen` fphry xeqi`y gxkda ok m`e ,'cba'

ok m`e .cgi mizyte xnvnàðîçø áúëc 'íézLôe øîö'fphrya ¤¤¦§¦§¨©©£¨¨
.él änì`l`dpéî òîLick 'mizyte xnv' azkpyééeðôàì- ¨¨¦§©¦¨§©§¥

z` yexcle xziil.fphryl ziviv zyxt zekinq
:`xnbd dywn aeyézkàå[oiicre±]éøèöéàCmb yxtl aezkd §©©¦¦§§¦

xn`p xaky s`e ,mizyte xnvn `ed fphryy dyial ly e`la
c meyn ,d`lrda 'cba',àðéîà Czòc à÷ìñ`weecyàéä äàìòä ©§¨©§¨£¦¨©£¨¨¦

meyn mizyte xnva wx dxeq`ddúàðä Léôð àìcoi`y-] §Ÿ¨¦£¨¨¨
,[daexn dz`pdìáàadúééðä Léôðc äLéáì,[daexn dz`pdy-] £¨§¦¨§¨¦£¨¨¨

a s`y mixne` epiidìkx`yéðéî éøzcg` cbaa miaxerndøñà ¨§¥¦¥¨©
,àðîçøok lr .mizyte xnv `weec e`leøîö' àðîçø áúk ©£¨¨¨©©£¨¨¤¤

'íézLôeepnn yexcl xezi o`k oi` ok m`e ,dyial iabl mb ¦§¦
.mikenq

ick dyiala 'mizyte xnv' azkpy xnel oi` :`xnbd zvxzn
y ,fphrya mixeq` md wxy epcnllì ïk íàdépéî àø÷ ÷BzL- ¦¥¦§§¨¦¥

,z`f yxtln aezkd wezyiéúéúådxifba dyial xeqi` cnlpe - §¥¥
dey.äàìòäî 'æðèòL æðèòL'WAlz `l' dyiala xn`p ixdy ©©§¥©©§¥¥©£¨¨Ÿ¦§©

,'jilr dlri `l fphry mi`lk cbae' d`lrda mb xn`pe ,'fphrW©©§¥
`ed ,mizyte xnva `l` epi` d`lrda xen`d fphryy myke
'mizyte xnv' xzein ok m`e .dyiala xen`d fphryl oicd

.mikenq yexcl ick da xen`d
:`xnbd dywnezhiylìàòîLé éaø éác àpzdxezay cba mzqy ©¨§¥©¦¦§¨¥

,mizyte xnv epiidàîòèziviva mi`lk exzedy dn mrh ike ± ©§¨
meyn wx `ed,'íézLôe øîö' àðîçø áúëczxzein jk jezne §¨©©£¨¨¤¤¦§¦

,mikenq dpnn cenll dyxtdéëä åàì àädf xezi `la la` - ¨¨¨¥
`linne ,mikenq miyxec epiid `làðéîà äåä úéöéöa íéàìk¦§©¦§¦¦£¨£¦¨

áéúkäå .àðîçø øñàcziviv zyxtaéôðk ìò úéöéö íäì eNòå' §¨©©£¨¨§¨§¦§¨¨¤¦¦©©§¥
e ,'íäéãâázrclìàòîLé éaø éác àðúyíéãâa ìkmixen`d mzq ¦§¥¤¨¨§¥©¦¦§¨¥¨§¨¦

dxeza,íä íézLôe øîöziviv zyxta xen`d cba s`y gxkda ¤¤¦§¦¥
,`ed mizyt e` xnvndéì ãéáò àðîçø øîàådf cbal dyrz - §¨©©£¨¨£¥¥

liztúìëúe ,úìëzixdàøîòzlkza reav [xnv-],àeäok m`e §¥¤§¥¤©§¨
xzid yexcl jxev oi`e ,ziviva mi`lk dxezd dxizdy gxkda

.fphrya 'mizyte xnv' xn`p dnl dywi aeye ,'mikenq'n df
:dziiyew z` `xnbd zyxtn'úìëú'c éànîeoinàøîòreavàeä ¦©¦§¥¤©§¨

eavd xg` oin `ledpedk icbaa xn`p ixdy .zlkza rhl zeny)

(gk'yy'y epl ixd ,mizytn `ed 'ca'e ,'xfWn WW cAd iqpkn'¦§§¥©¨¥¨§¨
ok m`e ,mizyt `ed'LL'cî`edàðzékgxkda ,[ozyt-] ¦§¥¦¨¨

y'úìëz'dpedk icba x`ya xen`d(g gk zeny)onBx`e zlkY' §¥¤§¥¤§©§¨¨
,'WWe ipW zrlFzeàøîò[xnv-].àeä §©©¨¦§¥©§¨

:`xnbd zvxznéøèöéàCmixzen mi`lky epcnll aezkd ¦§§¦
iheg lihdl dxezd dzeivy dnn z`f mircei epiid `le ,ziviva

ik .mizyt cbaa xnvàðéîà Czòc à÷ìñaezkd z` yxtl ©§¨©§¨£¦¨
éîø àáøc .àáøãk,miaezkd zxizq dywd -' áéúkzivivðkä,'ó ¦§¨¨§¨¨¨¥§¦©¨¨

n ziviv iheg cbaa lihiy rnyneïéîdðkócbad m`e ,cbad ly ¦¨¨
i iyn ly `ed.iyn ly ziviv ea lih'íézLôe øîö' áéúëe§¦¤¤¦§¦

iheg eidiy rnyne ,ziviv zyxtl jenqd fphry xeqi`a
ieyr envr cbad m` elit`e ,cala mizyt e` xnv oinn zivivd

.xg` oinnãöék àäiheg `l` .el` miaezk ipy eyxtziøîö ¨¥©¤¤
ïéøèBt íézLôecbad z`a ïéa`edy cbaïðéî,[mizyte xnv-] ¦§¦§¦¥§¦¨

eïéacbaaïðéîá àlLn miieyrd miheg eli`e ,iyn cba oebkøàL ¥¤Ÿ§¦¨§¨
,ïéðéîwxan ieyrd cbaïðéîmd,ïéøèBtla`ïéà ïðéîá àlLmd ¦¦§¦¨§¦¤Ÿ§¦¨¥

.ïéøèBtlihdl dxezd dzeiv `ly xnel mewn did `ax ixacle §¦
mizyt cbaa la` ,xnv ly cbaa m` `l` ziviva zlkz xnv
'mizyte xnv' fphrya xn`p okl .mizyt ly ziviv wx lihi

.ziviva mixzen mi`lky epcnll
l`rnyi iax iac `pzy ovxzd ixacn `xnbd dpiad dligza

:ddnz ok lre ,`axk ixnbl xaeqìàòîLé éaø éác àpz àäå§¨©¨§¥©¦¦§¨¥
gxkdaàáøc déì úéì`ax zrcl ixdy ,'spk oin spkd' zyxca ¥¥§¨¨

eli`e ,mipin x`y ly cbaa s` zbdep ziviv zevny myn epcnl
e` xnv cbaa `l` ziviv milihn oi` ,l`rnyi iax iac `pzl
wx `id ziviv zyxta xen`d 'mdicba' zernyn oky ,mizyt

.mizyte xnv cba
:xg` ote`a xen`d uexizd z` zyxtn `xnbdéøèöéàCaezkd ¦§§¦

ik ,mixzen ziviva mi`lky epcnllà÷eic ék àðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨¦¦¨
ðkä' àáøcðk ïéî ó,'ózaeyzk l`rnyi iax iac `pz xaeqy `le §¨¨©¨¨¦¨¨

.xg` ote`a df aezk yexcl mewn did ezhiyly `l` ,`axéëäå§¨¥
,àðîçø øîà÷e ,spkd oinn zivivd iheg eidiy 'spkd'déì ãéáò ¨¨©©£¨¨£¥¥

l dyr-]ly miheg [eì øîöly spkå ,øîöihegì íézLôspk ¤¤§¤¤§¦§¦§
úãéáò éëå .íézLôiheg lihz xy`ke -ì øîöcbadéòáö øîö ¦§¦§¦¨¥©¤¤§¤¤©§¥

,zlkza [epravz-]ìáàihegì øîöcbaå íézLôihegíézLô £¨¤¤§¦§¦§¦§¦
ìcbaàì øîöok lr .mi`lk xeqi` meyn llk dyrzàðîçø áúk §¤¤Ÿ¨©©£¨¨

,'íézLôe øîö'`ae ,'spk oin spkd' llk miyxec oi`y cnll ick ¤¤¦§¦
xnele ,ziviva mi`lk xizdl aezkdeléôàcihegì øîöcba ©£¦¤¤§

å íézLôihegì íézLôcbaîöø.lihz ¦§¦§¦§¦§¤¤
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xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zenai(ycew zay meil)

:`xnbd dywn,ìàòîLé éaø éác àpúì çðézxzein ezhiyly ¦©§©¨§¥©¦¦§¨¥
oikenq dpnn yexcl dyxtd diept ok lre ,'mizyte xnv'
dgec dyr dxezd lkay epcnl o`kne ,ziviva mi`lk xizdle

la` .dyrz `lïðaøìmpi`e l`rnyi iax iac `pz lr miwlegd §©¨¨
,mizyte xnv `weec md mzq mixen`d micbay mixaeqeäì àðî§¨§

'mizyte xnv' mzhiyl ixde ,dyrz `l dgec dyry mdl oipn -
dxq` `ly cnll ,mtebl mikxvp mi`lk zyxta mixen`d
`vnpe .cgi mizyte xnvn ieyry cba `l` dyiala dxezd
ok m`e ,mikenq zyxcl zepten opi` zivive mi`lk zeiyxty

.ziviva mb mixeq` mi`lky okzi
`l dgec dyry xg` xewn `xnbd d`ian ef `iyew meyn

:dyrzeäì à÷ôðdyrz `l dgec dyry minkgl'BLàø'î ©§¨§¥Ÿ
.ezrxvn xdhind rxevnd ly dipyd ezglbza xen`d,àéðúc§©§¨

rxevn zyxta xn`p(h ci `xwie)lM z` gNbi iriaXd mFIa dide'§¨¨©©§¦¦§©©¤¨
,'ebe 'gNbi FxrU lM z`e eipir zAB z`e Fpwf z`e FW`x z` ,FxrU§¨¤Ÿ§¤§¨§¥©Ÿ¥¨§¤¨§¨§©¥©

øîBì ãeîìz äî 'BLàø'rxevndy hxtl dxezd dkxved dnl - Ÿ©©§©
llkae 'exry lk z` glbi' xn`p xak ixde ,ey`x z` glbl jixv

:`ziixad zx`an .ey`x mb dføîàpL éôì(fk hi my)eôwú àì' §¦¤¤¡©Ÿ©¦
,'íëLàø úàt (úà)glbl l`xyin yi` lk lr dxezd dxq`y ¤§©Ÿ§¤

,ey`x ze`t z`éðà òîBLy,ïk òøBöî óàz` glbl deevny s`e ¥©£¦©§¨¥
jkl ,ey`x geliba xq`i mewn lkn eizexry lkøîBì ãeîìz©§©

,'BLàø'ly dyrdy ixd .ey`x lk z` glbl aiig rxevny Ÿ
y`x z`t etiwz `l' ly dyrz `l dgec rxevn zglbz,'mk

okle .dyrz `l dgec dyry dxezd lkl micnl ep` o`kne
myy cnll ick ,'dilr' dy` zeg`a xnel dkixv dxezd dzid

.dyrz `ld z` dyrd dgci `l
:`ziixad ixac z` `xnbd zyxtnàpz éàä øáñ à÷åly §¨¨©©©¨

mr cgi ze`td ztwd s`y ,`ziixad,Làøä ìk úôwäef s`dîL ©¨©¨¨Ÿ§¨
äôwä`l' xeqi`y mixne` oi`e .'etiwz `l' ly e`la dxeq`d ©¨¨

xry z` xiiyne cala eize`t z` glbny ote`a wx `ed 'etiwz
`pz zrcly xg`ne .ey`x zexry lk z` glbnyk `le ,ey`x
ezhiyl aezkd jxved okl ,dtwd llka y`xd lk ztwd s` df
la` .ey`x zexry lk z` glbl xzen rxevnd didiy epcnll
oi` jk oia ,'dtwd dny e`l y`xd lk ztwd' xn`c o`nl
xry lk z` glbn `ed ixdy ,dtwd xeqi` lr xaer rxevnd

.y`xd xry z` xiiyn epi`e cg`k ey`x
dgec dyry rxevnd y`x ztwdn cenild lr dywn `xnbd

:dyrz `lCøôéîì àkéà,df cenil lrc åàìl äîxeqi`äôwä ¦¨§¦§©©§¨§©¨¨
ïkL`edìka äåL ïéàL åàì,l`xyi lka bdep df xeqi` oi`y ± ¤¥¨¤¥¨¤©Ÿ

ozipe xzei lw df dyrz `l ok lre ,ea zexeq` opi` miypd ixdy
ixdy ,lka deyy dy` zeg` xeqi` la` .dyr iptn zegcdl
zxdfen `id jk ,ezy` zeg` lr `eal `ly xdfen yi`dy myk
,dyr iptn dgcp df e`l s`y oipne ,dzeg` lra dilr `eai `ly
.meaic dyr iptn dgcp df e`l oi`y epcnll 'dilr' jxvedy cr

rz `l dgec dyr oicl xg` xewn d`ian `xnbd:dyàéúà àlà¤¨©§¨
dyrz `l dgec dyr oic [cnlp-]'Bð÷f'îezglbza xen`d ¦§¨

.ezrxvn xdhind rxevnd ly dipyd'Bð÷æ' ,àéðúcxn`py §©§¨§¨
xen`d aezka,øîBì ãeîìz äîlk z` glbi' xn`p xak ixd ©©§©

`l` .epwf mb df llkae 'exryøîàpL éôìmipdka(d `k my)úàôe' §¦¤¤¡©§©
,ïk òøBöî ïäk óà éðà òîBL ,'eçlâé àì íð÷æglbl deevny s`e §¨¨Ÿ§©¥¥©£¦©Ÿ¥§¨¥

jkl ,epwf z` glbl el xeq` `ed odk m` ,eizexry lk z`ãeîìz©§
,'Bð÷æ' øîBì.epwf z` s`e exry lk z` glbn rxevn odk s`y ©§¨

mby s`e .dyr iptn dgcp dyrz `ly dxezd lkl epcnl o`kne
ixdy ,[y`xd ztwd xeqi` enk] lka dey epi` zglbzd xeqi`

,owf zzgyd xeqi`a zeevn opi` miypdåmle`ì ïéðò Bðéà íàcnl §¦¥¦§¨§
yìka äåL ïéàL åàìz`f epcnl xak ixdy ,dyr iptn dgcp ¨¤¥¨¤©Ÿ

,lirl x`eank 'ey`x'nì ïéðò eäðzmby cnlìka äåMä åàì §¥¦§¨§¨©¨¤©Ÿ
.dyr iptn dgcp

:'epwf'n cenild lr dywn `xnbdåixdéøèöéà ézkàC'epwf' §©©¦¦§§¦

deyd e`la s` dyrz `l dgec dyry cnll xzein epi`e etebl
m` ixdy .lkaowf zglbz ly dyrdy dxezd dycigy `l

,mpwf zzgydn mipdkd zxdf` z` dgec rxevndCzòc à÷ìñ©§¨©§¨
,àðéîàepcnly itk dgcp lka dey epi`y `nlra e`ly s`y £¦¨

s`e ,dgcp epi` mipdka owfd zzgyd xeqi` mewn lkn ,'ey`x'n
ik ,lka dey epi`yúBöî áeúkä ïäa äaéøå ìéàBä íéðäk éðàL̈¥Ÿ£¦¦§¦¨¨¤©¨¦§

úBøéúémda exn`py mixeqi`d okl ,l`xyia zebdep mpi`y §¥
y xnel mixeaq epiid ok lre ,xzei mixengåàì eléôàmipdk ly £¦¨

éçc àì ìka äåL ïéàLjkle .e`ld z` dyrdïì òîLî à÷'epwf' ¤¥¨¤©ŸŸ¨¥¨©§©¨
éçãce`ll etebl aezkd jxvpy oeike .dpedk ly e`l s` dyr §¨¥

xewn epl oi` aey ,dyrd iptn dgcpy mipdka lka dey epi`y
.dyr iptn dgcp lka deyd e`ly

:dyrz `l dgec dyr oicl xg` xewn d`ian `xnbdàéúà àlà¤¨©§¨
dyr iptn dgcpy lka deyd e`l'BLàø'îezglbza xen`d ¥Ÿ

ezyxck yxcpd ,xdhind rxevnd ly dipydàpz Cäc,xg` §©©¨
xzidl eze` zyxecd lirl z`aend `ziixad zyxck `le

.rxevnd ze`t ztwdøîBì ãeîìz äî 'BLàø' ,àéðúcdnl - §©§¨Ÿ©©§©
xak ixde ,ey`x z` glbl jixv rxevndy hxtl dxezd dkxved

llkae 'exry lk z` glbi' xn`p`ay okzi `le .ey`x mb df
`la mb ixdy ,rxevnd ly ey`x z`t ztwd z` xizdl aezkd
z`t etiwz `l' xeqi` meyn oi` rxevnd ly ezglbza df
y`xd lk ztwde ,cg`k ey`x lk z` glbn `ed oky ,'mky`x

`l` .dtwd dny e`løîàpL éôìxifpa(d e xacna)øáòé àì øòz' §¦¤¤¡©©©Ÿ©£Ÿ
[òøBöî øéæð] (øéæðå òøåöî) óà éðà òîBL ,'BLàø ìòdzlry xifp - ©Ÿ¥©£¦©¨¦§¨

epicy zrxv ea,ïkjkl ,xdhidl `ayk ey`x xry z` glbi `le ¥
,'BLàø' øîBì ãeîìzxdhind xifpd ly ey`x z` zeaxl ©§©Ÿ

xari `l xrz' ly e`ld dgcpe ,zglbza `ed aiegny ,ezrxvn
xewnd `ed o`kne .rxevnd gelib ly dyr zevn iptn 'ey`x lr
mby ab lr s`e .dxezd lka dyrz `l dgec dyry llkl
m` mewn lkn ,lka dey epi`y e`l `ed xifp ly gelib xeqi`
e`ly 'epwf'n epcnl xak ixdy ,lka dey epi`y e`ll oipr epi`
lka deyd e`ll oipr edpz ,dyr iptn dgcp lka dey epi`y

.dyr iptn dgcp `ed s`y
ixde :dyrz `l dgec dyr oicl df xewn lr `xnbd dywnàkéà¦¨

Cøôéîì,dxezd lkl xifpn cenild z`òøBöî øéæðl äîepivny §¦§©©§¨¦§¨
,rxevn zglbz ly dyrd iptn exeqi` dgcpyBðLé ïkLexeqi`l ¤¥¤§

xifpd lyäìàLaz` el xiziy mkg lv` l`yidl lekiy ± ¦§¥¨
itl ,dyr iptn dgcp xifp xeqi` `weecy xnel yi jkitl .ezexifp
mxizdl eciay jka dxezd ixeqi` x`yn eixeqi` milwy
md s`y dxezay mixeqi`d x`yl epnn cenll oi`e ,xen`k

.dyr iptn egci
:dxen`d `xaqd z` `xnbd dgikenéëä àîéz àì éàcm`y ± §¦Ÿ¥¨¨¥

dxezay mixeqi` x`yn xzei milw xifp ixeqi`y xn`z `l
lr dywi ,dl`ya mpyiy meynàc ïì àîéé÷c àääçBc äNò ïé ¨§©§¨¨§¥£¥¤

,äNòå äNòú àì,dxezd ixeqi` x`yl xifp ixeqi` miey m`e Ÿ©£¤©£¥
øîâéìcnlp -øéæpî.dyr iptn migcp dyrz `le dyr s`y ¦§©¦¨¦

xrz' ly e`la exry z` glbi `ly xifpd xdfeny caln ixdy
didi WFcw' ly dyra s` jk lr `ed deevn ,'ey`x lr xari `l¨¦¤

'FW`x xrU rxR lCB(my)ly dyr dgecy epivn mewn lkne , ©¥¤©§©Ÿ
.xifp gelibay dyrd z` mbe e`ld z` mb rxevn gelibàlà¤¨

ïðéøîb àì àîòè éàî øéæpîdyrz `l dgec dyry dxezd lkl ¦¨¦©©§¨Ÿ©§¦©
meyn `ed gxkda `ld ,dyreCøôéîì àkéàcxifpl dnBðLé ïkL §¦¨§¦§©¤¥¤§

,äìàLaok m`,éîð àëäxifpn cenll oi` cala dyrz `l s` ¦§¥¨¨¨©¥
c meyn ,dyr iptn dgcp `edyCøôéîì àkéàxifpl dnBðLé ïkL ¦¨§¦§©¤¥¤§

.äìàLa¦§¥¨
daye ,zexen`d zeyxcd lkn `xnbd da zxfeg jk meyne

:ziviva mi`lkn cenllíìBòì àlà`l dgec dyr oic xewn ¤¨§¨
`ed minkg zrcl s` dyrz
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רמג
oiaiig lkd` cenr d sc ± oey`x wxtzenai

ìàòîùé éáø éáã àðúì çðéúxezii`c Ðedl zilc ,opaxl `l` ,"mizyte xnv" dil

`l dgece dyr iz`c edl `pn ,xziin `l "mizyte xnv" `de ,mizyte xnv micba lk

dyrz?øîåì ãåîìú äî åùàø,llka ey`x ixd ,"exry lk z` glbi" :aizk rxevna Ð

ey`x aizkc il dnl?àðú éàä øáñ÷å`l"c e`l zegcl "ey`x" dil jixhvi`c Ð

`le ,dtwd dny y`xd lk ztwdc ,"etiwz

iaxc e`l i` ,jkld .`pngx azk "z`t" opixn`

`l `pin` ded `xw.sewilopirny` `nl`

,`wtp `kdne ,dyrz `l igce dyr iz`c `xw

,meaiil dexr xqinl "dilr" jixhvi` jkld

zeg`c e`l igce meaiic dyr iz` `niz `lc

.dy`ìëá äåù ïéàùe`la opi` miypc Ð

xn`z .(a,dl) oiyeciwc `nw wxta ,dtwdc

dilr xdfen `edy myky ,dy` zeg`c e`la

zeytpd" :aizkc ,eilr zxdfen `id jk

`xwie) "zeyerd(gi.rnyna mdipy Ðúàôå
íð÷æ.aizk mipdka Ðåð÷æ øîåì ãåîìúÐ

`l igce dyr iz`c ,rxevn odk owf zeaxl

dey oi`y e`l inp i`dc ab lr s`e) .dyrz

lka,igc inp dyrz `l lkc dipin opitli Ð

dyr iz`c lka dey oi`y e`ll oipr epi` m`c

oipr edpz ,"ey`x"n ol `wtp `dc ,dil igce

.('ekêéøèöéà éúëàåopireny`l ,ditebl Ð

z`tc e`lcol `wtp `lc ,igcin mipdk owf

.`ed lka dey oi`c ab lr s`e ,"ey`x"n

:`pin` jzrc `wlqcmipdkc ie`l ip`y

izk` ,zeax zevn aezkd oda daixy ,ixingc

igcc olpn lka deyd e`l?ãåîìú äî åùàø
øîåì.i`w inp rxevnc "ey`x"a Ðãåîìú

åùàø øîåì`l igce dyr iz` `nl` Ð

,`ed lka dey epi`y e`lc ab lr s`e .dyrz

`wtp `dc ,lka dey oi`y e`ll oipr epi` m`

`pz jci`c "epwf"n oldeyd e`ll oipr edpz Ð

.lkaøéæðî:`ki` dyrz `le dyr xifpa Ð

lcb didi yecw" ,"ey`x lr xeari `l xrz"

."rxtäìàùá åðùé ïëù.dil igce dyr iz` jkld ,el xizie mkgl le`yl Ð
àø÷î
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inp mizyt ly oal ,mizyta xhet xnv ly oalc ebnc ,ebn lr xnvd xhet inp mizyt ly

zlkz oi`y mewna la` ,zlkz mewna `wece .xnva xhetÐ`dc .epina xyk `lc oeik ,xeq`

n) zegpna(`,meyn :ipyne ?oal `l` `di `le :jixte ,oli` `lw meyn ziviva oicq xq`

.yiwl yixck ,opina xyt`c

ïðáøìedl `pnixaq `lc xninl ivn ded Ð

e` gken `diy ira `le ,dcedi iaxk

iaxk ixaq i` elit` iiepyl dil `gip `l` .dpten

`pzc dilr biltc edip o`ne :xn`z m`e .dcedi

l`rnyi iax iacÐiax `de ,xfrl` oa oerny iax

l`rnyi iax iac `pz jci`e xfrl` oa oerny

) "oiwilcn dna" wxtacfk zay(`,`lac ecen

epiax xne`e !mizyte xnv micba mzq eed ieaix

) "zlkzd" wxtc `ziixa `idd epiidc :wgvizegpn

hl(a,on dxeht oi`xiyd :mzd ongp ax xn`c

jlkde oi`xiyd :ongp axl `ax diaizi` .zivivd

la` .opaxcn :ipyne !ziviva oiaiig olek oiwixqde

aiignc `nrhl ongp axl mzd jixtc ,`axÐ

dil zile ,`ziixa `idd ik dl xaqe ,`ziixe`cn

.opaxcn mzd ipync ongp axc `iiepiy

äîlka dey epi` oky dtwdc e`llwxta Ð

) "oixifp ipy"`pz i`dc yxtn (`,gp xifp

`l y`xd lk ztwdc xaq xifpl "ey`x" iwenc

y.xifp epi`yk inwe`l ivn `l ikdle .dtwd dn

dnyc xaq `cixb e`ll "ey`x" iwenc `pz jde

,dtwd diny `nlr ileklc :`ni` zirai`e .dtwd

dyre dyrz `l iedc xifpl dl iwen `pzeÐmeyn

,igcc opirny`l jixhvi` `l `cixb e`llc

ey`xl dl iwenc `pz i`de .`wtp "milicb"nc

jixhvi`c meyn ,opitli `l milicbnc xaq `cixb

x`ya mixhet mizyte xnvc opireny`l `axckl

"ey`x"ne ,iz`w mi`lkc e`l zegcl e`le ,mipin

.`nlra dyrz `l igc dyrc `pz i`dl riiqn

jxtinl `ki`c ?"ey`x"n sili ikid :dywe

jgxk lre .lka dey oi`y e`l oky :`kd opikxtck

ok `l m`c ,`id dxenb `kxitÐxifpc `ibeqc :xnel yie !dyre dyrz `l igcilc epwfn slip

.l`xyi oia odk oia rnyn "epwf"c ,odka "epwf" opinwen ded "ey`x" aizk `l elit`c dxaq

xifp epi`y oiae xifp oia rnyn `l "ey`x"c ab lr s`Ð,mc` ipa mzqa ixii` `xwc meyn

lka dey oi`y e`ll oipr epi` m`e ,lka dey oi`y e`ll "ey`x" jixhvi` `l ez ,dyre dyrz `l igcc ,"epwf" aizkc oeik ,ikdle ,mixifp opi`yÐoizrnyc `ibeq la` .lka deyy oiprl edpz

dxaq `kdc `ibeq :inp i` .icin "ey`x"n slinl ivn `le ,dyre dyrz `l igce ,mipdka ixii`c epwf` iielbl ey`x jixhvi`e "ey`x" aizkc e`l i` mipdka opinwen ded `l "epwf"c dxaq

) "mixifp ipy"c `idd la` ,dtwd dny y`xd lk ztwdc opireny`l ey`x jixhvi`cfp xifp(a,.dtwd dnyc opirci `xaqnc zxaeqåð÷æxnel cenlz dney`x jixhvi` `de :xn`z m`e Ð

) "`ian did" wxta dheqa opixn`ck ,llke hxte llkl epwfefh(`,.eipir zeabn yxcinl ivn `zlin `iddc :xnel yie !'ek xry qepik mewn yxetn hxtd dn :

éúëàã'ek mipdk ip`y `pin` jzrc `wlq jixhvi``nlra slinl ivn `l `kdne ,`cixb e`l `l` opirny `l ey`xnc ,dyrz `le dyr igcinl epwf jixhvi`c xninl ivn ded Ð

) "mixifp ipy" wxta opixn`ck ,lka dey oi`y dyre e`l iedc `kd ip`yc ,dyre dyrz `l igcile dyr izilcgp xifp(a,dey oi`y dyre e`l igcilc `kdn cenlpe :xn`z m`e .

) "ze`ivn el`" wxta jixt i`n ok m`e ,lka"znlrzde" iab (`,l `rivn `aaÐoi`y dyre e`l `de ,dyre dyrz `l dgec dyr oi`c `hiyt zexawd ziaa `ide odk ,mlrzn dz`y minrt

!lka dey) oiwxit seqa mzd xn`wc :`iyw cere .`penn inwn `xeqi` opigc in` jinq `kxit xwir mzdc :wgvi epiax xne`eal(`,dca` xifgz l` e` `nhid eia` el xn` lekiÐrnyi leki

dnlc ,dca` xifgz l`` `l` jixt `lc :wgvi epiax xne`e !mipdka `l` dey epi` d`nehc dyre e`l `de ?jixt i`ne !dyre dyrz `l dgec dyr oi`c dil wetiz :jixte !'ek xnel cenlz ,el

) ipy wxta onwlc :dyw cere .`ed lka dey dyre e`lc ,ikdl `xw ilk(`,oi`eypd on `nlya :jixt ,znaiizn `le zvlegc lecb odkl dpnl` iabÐ,dyre dyrz `l igce dyr iz` `l

oiqexi`d on `l`Ðoi`eypd on dyrz `l igcile dyr izilÐzenai) xfrl` iaxe `g` iaxc `zbelt iab my oke !`ed lka dey oi`y dyre e`l `de ?dil `gip i`n` ,inp`k(`,odk z`iaa

oi`eypd on :xn`w ,dpnl`a lecbÐlka dey oi`y ,lka dey oi` ith ded gelibc dyre e`lc :inc `lc ,wgvi epiax xne`e !dyre dyrz `l dgec dyr oi`c ,dxht `lc ibilt `l `nlr ilek

lecb odkl dpnl` iab la` .miypÐ:miyxtn yie .mipdka `l` dey epi`c ab lr s` meaic dyr dil igcn `le ,"gwz `l" "egwi `l" dia ixwc ,dilr `ad odk enk `xeqi` dyer dy`d

) "owd geliy"a opixn`ck ,yinyza xzen xdhiy ici lrc ,melyd lecbc ,dyr x`yn sicr rxevnc dyrc meyn ,lka dey oi` elit` `nlra opitli `l "epwf"nc`nw oileg(`,gly" e`l i`c

`kdc :cere .xity igc ikd e`lac `l` ,melyd lecbc meyn rxevnc dyrn opitli `lc xninl dil ded oizrnyae .melyd lecbc ,sicrc meyn ,geliyc dyr igc rxevnc `pin` ded "glyz

) ohw crena xq`c o`nl `l` df mrh ayiizi `l ,edine .igcilc `kdn xnbp `l i`d ik dyr elit`c igcf(a,ixyc o`nl la` ,dhnd yinyza ehelg inia rxevnÐ.`løîâéìxifpnÐ

m`e a` ceakl dnc :xnel yie !dcia` xifgz l`e `nhidc dyre e`l igc `lc m`e a` ceaikn slip ,daxc` :xn`z m`e .igccÐcenll z`a m` ,izk` :xn`z m`e .onwlck ,devn xykd oky

igcc o`knÐ) "ze`ivn el`" wxta "znlrzde" xity ol jixhvi` ok m`:xnel yie !igc `lc `nlra slip :daxc` ,igc `l mzdc xg`ne ,mlrznc ,zexawd ziaa `ide odkl (`,l `rivn `aa

n`wck ,igc `lc `hiytc ,ikdl `xw jixv `l mzdc.`penn inwn `xeqi` opigc in eze :mzd xïëùdl`ya epyiÐe`l z` dyr `nlra igcilc xifpe odkn cvd dna xnbipe :xn`z m`e

) "mixifp ipy" wxtae ?dyreepi` odke ,dl`ya epyi oky xifpl dn :yexit ,oxn`ck jxtinl `ki`c meyn ediipin opitli `l `nlrae :xn`w ,iccdn opixnb `l xifpe odke xn`wc xza (a,gp xifp

ey`xa df ,gelib xeqi` oda yiy oday deyd cvdl dn :jxtinl `ki`e ,`xneg `le `lew `l epi`c ,edc lk opikxt cvd dn lrc :xnel yie ?cvd dna ediipin xnbp `l i`n`c :dnize .lka dey

xeqi`c oeike .xrz oirk wiqne ,xrza eteb lk mc` lwin ax xn`c jxtinl `ki`c yxtne :yexit ,'eke ax xn` ikd xza xn`c `d` jxtnl `ki` i`wc yxtne ,oxn`ck iqxb `lc zi`e .epwfa dfe

lw edcicÐ) "`iad `l m` xfril` iax" wxta xn`ck .dyrz `le dyr iedc ,zrxv `igcc dline xifpe odkn slip :`iyw la` .edl igce dyr iz`alw zay(a,miaezk ipy enk eedc d`xpe !

ipy" wxtae .jenqa yxt`y enk zegcl yi df uexize ?`cixb e`ll ziviva mi`lkc `xw il dnl ediipin opitli i` :cere .jixhvi` `lc cg `vnp slinl `ki` ipdn cge dlinnc ,cg`k mi`ad

.jix`dle wcwcl yg `lc `l` ,ziyixtck ok xnel leki did "mixifp
milicb
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רמד
oiaiig lkda cenr d sc ± oey`x wxtzenai

àî÷ àø÷î`pn "mizyte xnv" edl xzii` `lc opaxl zxn`wce .ziviva mi`lkc Ð

.dyrz `l igce dyr izilc ,ixy ziviva mi`lkc edlïë íàaezkl ,iiept`l e`lc Ð

.'ek zivivàúà àøåòéùì.oiheg oipnl Ðíéðù ìéãâzegta licb zeyrl xyt` i` Ð

.oiheg ipynòáøà ïéìéãâxacna) aizke ,mipy oilicb herinc ,oiheg Ðlr epzpe" :(eh

jpdn dyr dxez dxn` ,"lizt spkd ziviv

oiheg dpeny edl eedc ,cg` licb oiheg rax`

oagezykspka.cbadåëåúî åäìúåôåeidiy Ð

,oilizt oiielzzvw `l` ,licb elek dyri `ly

.spr zvwe licbäôéëúagezy ,h"piiet* Ð

hgna zg` daigzxaigecbae xnv cba mi`lk

cgi mizytizyn zegta xeaig epi` Ð

,zetikzmxagiy cr ,"eicgi" aizk ikdlcgi

.dtiéååè òåùæåðåcr aiig epi` dxezd on Ð

xnvd didiy.wxqna ahid cgi owezn ozytde

òåùopinbxzny ,"wlg" oeyl Ðriry

ziy`xa).(fkæåðÐ.bex`äìåëà÷ôð æðèòùî
cegl iiept`l i`c Ð`l aezkp Ðyalz

oeyla `pngx wit`cne ,mizyte xnv mi`lk

fphry.`d inp dia yexc Ðäìéîîdgecy Ð

.zxk da yiy ,zayc dyrz `l dly dyr

ùìùúåúéøá äøùò.dlin zyxta mixen` Ð

çñôî.zayd z` ezhigy dgecy Ðêøåö ïëù
äåáâlk `kilc meaiic dyra xn`z ,gafnl Ð

.ipdøåáãä éðôì ïðùé ïëù ãéîúå äìéîiptl Ð

.dxez oznã"îã àáéìàådbibg zkqna Ð

.(`,e)øáãîá ìàøùé åáéø÷äù äìåòaizkc Ð

zeny).ded cinz zler ,"zeler elrie" :(ck

àðéîà êúòã à÷ìñ"dilr" aizk `l i` Ð

ea yiy dyrz `l igce dyr iziz ,`yxcl

zxk.m`e a` ceaikníëìåëjia`e dz` Ð

.iceaka miaiig jn`eip`"nd'.dil yixc "

éì èåçùedc Ðdilr oiaiigy dk`ln a` i

.zxk
åàì
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íéìéãâdrax`) zegpna Ðan(`,cg` lk lteky olpn :dnize .oiheg `ipnz irac xn`

licb dyr opiyxtn ded i`e !zilha ey`xa cg` lk xeywi `ny ?mipyl cg`e

rvn`a oilteke ,dlizt oirk eze` dyery :epiid ,ekezn edlzeteÐla` .`gip ded

ekezn edlzet :yxit qxhpewaÐ.milicb lkd dyri `ly ,spr iyily ipy epiid

éúëàåoi`c zg` dtikz skezl dil irain

xeaigi`c ,dil irain ikd e`la Ð

xnv yeall xeq`c `pin` ded "ecgi" e`l

.df mr df llk mixaegn oi`y it lr s` ,mizyte

ãòfepe ieeh rey `diyenk yxtl oi` Ð

cgi ieehe rey :ozp oa dcedi epiax yxity

mizyte xnvÐikid ziviva mi`lk ok m`

ly oiheg ipy eidiy jixv ixdy ?dl zgkyn

rey `l` !ozyt `la ecal xnv zlkzÐlk

yxtl oi`c :mz epiax xne` ,inp fepe .ecal cg`

rey `py i`nc ,qxhpewa yxitck ,bix` epiidc

mizyte xnv` i`w fepe ,ecal cg` lk iedc ieehe

`d" wxt dcpac ,cere ?cgi) "dy`q(a,i`d iab

'ek `xnrc `nilba `pzikc `heg inxc o`nÐ

yexitle ?fep e` ieeh e` rey e` `ni`e :jixte

qxhpewdÐoi`e .mi`lk `diy xyt` i` fep `la

fepe ieeh e` fepe rey e` `ni`e :jixt ikdc xnel

dicegl fep e`Ðrey ,ibq dicegl fepac ,ok m`c

epiaxl d`xp `l` ?il dnl `pngx azkc ieehe

lre .ecal cg` lk inp fepe ,xefy epiid fepc :mz

xidfd cal mizyt lye cal xnv ly fphry

"ecgi"ne ,cgia cba mdn dyri `ly ,aezkd

opzc `dn el dywd oald wgvi iax axde .`wtp

) mi`lk zkqnameyn oiaiig oi` :(g dpyn h wxt

rey fphry xn`py ,bex`e ieeh lr `l` mi`lk

:mz epiax xne`e !bex` epiid fepc `nl` .fepe ieeh

`lcn ,iz`w fphry lk yxcnl e`l jgxk lrc

iziin `le ,bex`e ieeh rey lr `l` xn`w

bix` la` ,dicegl fepe ieeh meyn `l` ,fphryÐ

.`wtp "ecgi"n

äìåë`wtp fphryn,"fphry" aizkcn Ð

ieehe rey opirny ,mi`lk aizk `le

opirny `icda fepe ieehe rey aizk `lcne .fepe

:xn`z m`e .oikenq yxcinl ,iz`w iiept`lc

milicb ,ecgi mizyte xnv fphry yalz `lc :rnyn ikdc xnel yie ?mi`lk ixyinl `z`c olpne ,opina `ly s` mixhet mizyte xnvc oikenq yxcnl ,iz`w cegl `axckl `nlce

) "mixifp ipy" wxta `zi` ikde ,mdn jl dyrziz`c meyn inp mzdc wgvi epiax xne`e ?dpedk icba lv` ellkn exzedc mi`lk ip`y ?`kdn `nlra opitli ikide :xn`z m`e .(`,gp xifp

enk .ezevn miiwl xyt` i` xg` oiprae ,jka ezevnc meyn ,`nlra slinl ivn ded `l dpedk icban mi`lk e`l i` ,edine .ellkn xzed df oi`e ,mi`lkc e`l igce dpedk icbac dyr

lirl izyxity) "oilev cvik" wxt opiyxcck ,igc `lc miycw ztixyn slip ,igcc ziviva mi`lkn opitlic` :xn`z m`e .ip`y dcear jxevc ,cere .g` zy`n opitli `lcbt migqt(a,

) "xwa cr epnn xzepde"n aeh mei dgec miycw ztixy oi`clkne .aeh mei xg` etxeyl lekie ,jka ezevn dlha `lc mzd ip`yc :xnel yie !eztixyl ipy xwa ozil aezkd `a (ai zeny

ipy xwac e`l i` ,mewnÐ) onwl :dyw edine .igcc `pin` dede ,wlgn iziid `le(a,`l" e`l i` ,igclc ziviva mi`lkn opixnb dedc ,zaya `l` epi` e` :xn`w odk za ztixy iab

xgnl cr oizndl lekic oeik ,mzde ,`hef `xneg il dne dax `xneg il dnc ,zxk ea yiy dyrz `l elit` ,"exrazÐ,oizndl xyt` i` inp mzdc :xnel yie ?miycw ztixy dipin slip

meyn ,igc `lc `xw xnel mzd jixhvi`cn ,miycw ztixyn slip ?ziviva mi`lkn slinl `xw ol dnle :xn`z m`e .mixacd egkzyi `lye oicd EPri `ly ,sexyle cin oecil dl yiy§©

oizndl lekicÐjixhvi` `l aeh meia oiaixw oi` zeacpe mixcp xn`c o`nle .ixy ytp lke` elit`c meyn igcc xn`z `ly ,`xw jixhvi` mzdc :wgvi epiax xne`e !igc `nlrac llkn

.oiaixw xn`c o`nc `ail` `l` ,`xw `kdåäìåëîåxeaicd itl opyi oky inp) "oilev cvik" wxta opiyxcck ,zay igcc zepaxw x`yn slipe :xn`z m`e Ð,"ecrena"n (`,fr migqt

wcwcl yg `l cenlzae .xicz oky zepaxw x`ye dlin lr jxtinl `ki`e ,dpy lka iedc oeik ,xicz edlek mzd iaiygc :wgvi epiax xne`e !mzd opiyxcck ,mgld izye xner elit`e

.ded dii`x zler xacna l`xyi eaixwdy dler xn`c o`nl icin wiqn `l inp ikdc ,jk lkíëìåëiceaka oiaiig'd ip`"n Ðith i`wc olpne :xn`z m`e .yixcw `xwc `tiqc "

) oiaexira xn`ck .mlerd `xay mewnd lr cirnc ,zevn x`yan zay zxinya ith ied `ed jexa yecwd ceakc :xnel yie ?ycwn iab jenqa oke ?m`e a` ceakn zezay`hq(a,oilegae

)d(`,'d ip`" ,cere .ziy`xa dyrna xtekk zay llgnc"miyecw mziide mzycwzde" :yxcna xn`ck ,mk`xenn dlrnl i`xen :xnelk ,ycwnae m`e a`a aizkc "`xen"` i`wc rnyn "

ipenk lekiÐik" xnel cenlz"ip` yecwÐlr oixdfen eia`e `edy ,igc `l inp `xw e`lac ,zay igc `lc m`e m`e a` ceaka `xw il dnle :xn`z m`e .mkzyecwn dlrnl izyecw

) oiyeciwc `nw wxta xn`ck ,zayd`l(`,ipwyd dxn` en`e ipwyd xne` eia` :iabÐdevne ipwyd xne` jia` :oke .jia` ceaka oiaiig jn`e dz`y ,jia` ceak dyre jn` ceaik gpd

zeyrlÐ.mzd opitli `kdnc :xnel yie !devn zeyrl oiaiig jia`e dz`y ,devn dyre jia` ceak gpd

àîòèigc ikd e`l `d ,"exenyz izezay z`" `pngx azkcÐ`l cinze dline gqtnc ?iziz `kidnc ,igc `lc azknl `kd jixhvi` `lc .igc `nlrac opitli `kdnc :yexit

ded `xw e`l i`c rnync ,zay dgec m`e a` ceaik `di leki ipzwc `de .igc `lc odk za zxrade ycwnn slip :daxc`c ,cere .devn xykd oky m`e a` ceakl dnc ,iz`

igcc `pin`Ð'd ip`" aizk `d ,igcc xnel `vnz m` elit` :xnelk `l` ,`wec e`l,xqinl "dilr" jixhvi`e ,igc `nlrac `kdn gken ikid :xn`z m`e .ip` rney iab lirl yxitck "

`nip elit`c :xnel yie !meaiic dyrn slip `le ,ditebl `kdc `xw jixhvi` `zyde ,`xizidl "dilr" `nip ,igc `nlrac opireny`l `l` ditebl jixhvi` `l `kdc `xw `zydc

`xizidl "dilr"cÐm`e a` ceakl dnc ,meaiic dyrn slinl epivn `lc ,`kdc `xw jixhvi` `lÐ:cere .igc `lc opitli ded odk za zxrade ycwnn :daxc` ,cere .devn xykd oky

,dtixye dliwq `kilc ,dzeekce dy` zeg`a `l` `nip `l `xizidl "dilr" `nip ik ,dliwqe dtixy ezlke ezenga `ki` inp zeixrac ab lr s` .dliwq `ki` zayac ,slinl `kil meaiin

zenai) wgvi epiax yexitl `ax xaq oke .`xeqi`l `l` `xizidl eywed `lcmewnd ceakl mceak ywede li`edc `pin` jzrc `wlqc ,ditebl jixhvi` `d ,izk` :xn`z m`e .(g
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רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zenai(ycew zay meil)

àn÷ àøwînba `aedy oey`xd aezkdn -zeiyxt zekinqn ,`x ¦§¨©¨
epi`e etebl aezkd jxvpy xnele zegcl oi`e .zivive mi`lk

c meyn ,oikenq epnn yexcl dptenúéöéö' àø÷ àîéì ïk íà¦¥¥¨§¨¦¦
,'Cl äNòzziviv zyxt xwira dxezd ea dynzydy oeylk ©£¤¨

oeyl ,jl gly zyxtay,él änì 'íélãb'`l`dpéî òîLoeyly §¦¦¨¨¦§©¦¨
ick dazkp efééeðôàìzekinqa dpyxcpy ,dyxtd z` [xziil-] §©§¥

lkl epcnl o`kne ,ziviva mi`lk xizdl ick mi`lk zyxtl
.dyrz `l dgec dyry dxezd

ixde :`xnbd dywnéàädazke dxezd dzpiyy oeyld iepiy ©
,'ziviv' `le 'milicb'ìàøeòéLzivivd iheg oipnl -,àúàc àeä §¦¨©£¨

ixd miltkp mdyky miheg drax` spk lka zzl yiy cnlle
n oky .dpeny md'ìéãb'rnyn dkixk oeyl `edyíéðLipy - §¦§©¦

xn`py dnne ,cgi mikexk miheg'íéìãb'rnyn ,miax oeyla §¦¦
mdy ,miheg ly zebef ipy cbadn spk lka lihdl jixvyäòaøà©§¨¨

,dxezd dzeive .df mr df mixeywe mikexkd mihegäNò£¥
mihegd zrax`nìéãb,cgi mikexk miheg -BëBzî eäìúBôe- §¦§¥¦

z` dyri `ly ,[micext miheg] milizt e`vi licbd jezne
cbal jenqd mwlga `l` ,dkixka licb mkxe` lkl mihegd
dkxvedy xg`ne .mitprk micext eidi epnn dhnle ,licb myri
oipn z` epcnll ick 'milicb' oeyl aezkle zepyl dxezd

.mikenqa dyxecl ick zipten ef dyxty di`x oi` ,mihegd
,dtebl ef dyxt dazkp m` :`xnbd zvxznì ïk íààø÷ àîéwx ¦¥¥¨§¨

,'íézLôe øîö æðèòL Laìú àì'oeyld ztqez.él änì 'åcçé'`l` Ÿ¦§©©©§¥¤¤¦§¦©§¨¨¨¦
gxkdadpéî òîLick ,ef daiz dxezd dtiqed jklyééeðôàì §©¦¨§©§¥

.mikenqa dpyxcpy ef dyxtl
:`xnbd dywnézkàåixdy ,xzein epi`déì éòaéîick 'ecgi'l §©©¦¦¨¥¥

cnll,úBôéëú ézL óëBúìz` zexitz izya hgna xtezdy §¥§¥§¦
df ixd mxagl ick cgi mizytde xnvd,øeaéçmeyn eilr xaere ¦

.mi`lkåa mze` skezd eli`äôéëú[dxitza-]úçàcalaBðéà §§¦¨©©¥
,øeaéçrnyn 'ecgi' oeyln oky ,mi`lk meyn eilr xaer epi`e ¦

cnlp cvik ,dyw aey ok m`e .ahid cgi mixaegn eidiy
ixde ,dyrz `l dgec dyr oic zivive mi`lk zeiyxt zekinqn

.dpten epi`
oicd z` epcnll icka wx 'ecgi' azkp m` :`xnbd zvxzn

,xen`díààðîçø áBzëì ïkwx,'åcçé íézLôe øîö Laìú àì' ¦¥¦§©£¨¨Ÿ¦§©¤¤¦§¦©§¨
zaiz ztqez eli`e.él änì 'æðèòL'`l`dpéî òîLdazkpy ©©§¥¨¨¦§©¦¨

ef daizééeðôàìzyxtl zekinqa dpyxcpy ick ,mi`lk zyxtl §©§¥
.ziviv

:`xnbd dywnézkàåixdy ,dpten epi`déì éòaéîzaizl §©©¦¦¨¥¥
mi`lk meyn xeq` cbad oi`y cnll ick 'fphry'àäiL ãò©¤§¥

cgi mizytde xnvdòeL,cgi ahid wxqna miwlgene miwexq - ©
éeåè,cg`k miieeh -æeðå`ed 'fphry' oky ,cg`k mibex` - ¨§

.fepe ieeh rey oewixhep
:`xnbd zvxzndlek àlàzyxt xezii ode fepe ieeh rey oic od - ¤¨¨

el` micenil ipy ,mikenq zyxcl mi`lkîzaiz.à÷ôð 'æðèòM' ¦©©§¥©§¨
,fepe ieeh rey didiy epcnll wx dxezd zpeek dzid eli` ik
oeyl dxezd dazky xg`ne ,'fepe ieeh rey' zazek dxezd dzid
dzid eli` ok enke .dpten ezeyrl ick `edy rnyn ,'fphry'
yalz `l' zazek dxezd dzid ,dpten ezeyrl wx dxezd zpeek
'fphry' oeyl dxezd dazky xg`ne ,'eicgi mizyte xnv mi`lk

.cgi fepe ieeh rey eidiy mb epcnl
lirl dzywdy dpey`xd `iyewl zxfeg `xnbd(:b):ïçkLà©§§¨

àãéøb äNòú àì éçãå äNò éúàc` -zevny jkl xewn epivn ok §¨¥£¥§¨¥Ÿ©£¤§¥¨
la` ,cala dyrz `l dgec dyr,úøk Ba LiL äNòú àìoebk Ÿ©£¤¤¥¨¥

,dy` zeg` ly e`léçãc ïçkLà àëéäe`l s`y epivn okid - ¥¨©§§¨§¨¥
cr dyr iptn dgcp dfkéøèöéàc'äéìò' Czeg` zyxta xen`d §¦§§¦¨¤¨

dy`døñéîì.maid lr dxqe`l - §¥§¨

àîéz éëå[xn`z m`e-]óìéðdyrz `l dgec dyry [cnlp-] §¦¥¨¥©
zxk ea yiyäìénîelit`e ,zayd z` dgec `idy dpnfa ¦¦¨

jextl yi ixd ,zxk da yiy dk`ln `id zaya mc z`vedy
ixdy ,df cenilìL äéìò eúøëð ïkL äìéîl äî,úBúéøa äøNò L ©§¦¨¤¥¦§§¨¤¨§Ÿ¤§¥§¦

elit` dgec `id ok lre ,dyr zeevn dnk da yi eli`k zaygpe
ly dyr oebk ,dxezay oiyr x`y la` ,zxk ea yiy dyrz `l

.zxk ea yiy dyrz `l s` dgciy epl oipn ,meai
zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr lky cenll yiy xn`z m`e

îoaxwçñt,jextl yi `ld ,zayd z` dgec ezhigyyäî ¦¤©©
ïkL ,çñôlyepr eziiyrn rpnpd,úøk`ed dgec ezxneg meyne §¤©¤¥¨¥

.oiyr x`y lr epnn cenll oi`e ,zxk ea yiy dyrz `l s`
cenll xn`z `nyîd oaxwãéîz,zayd z` dgec ezhigyy ¦¨¦

,jextl yi df cenil s` `ldl äîoaxwïkL ãéîú`ed,øéãz ©§¨¦¤¥¨¦
cenll oi`e ,miaxrd oiae xweaa eze` miaixwn mei lka ixdy

.oiyr x`y lr epnn
ok` :`xnbd zvxznàãçîzexen`d on cala zg` devnn - ¥£¨

lirlàéúà àìyiy dyrz `l dgec dyry cenll xyt` i` - Ÿ©§¨
mewn lkn la` ,zxk eaéúézdyrz `l dgec dyr lky [cnlp-] ¥¥

zxk ea yiyézøzîlre .cgi lirl zexen`d zeevndn mizyn - ¦©§¥
lkly xg`n ik ,`xnbd dzywdy itk jextl xyt` i` df cenil
lkl mday deyd cvdn cenll yi ,zcxtp `kxit odn zg`

.dxezd
:`xnbd dgecéúéz éäî,dxezd lkl cnlp zeevn izy dfi`n - ¥¥¥¥

z`f cenll xn`z m`çñôe äìénîyi ixd ,zayd z` migecy ¦¦¨¤©
e` gqt oaxw ziiyrn rpnpl dn ,mdipya deyd `kxit jextl

dlin zevnn rpnplïkLyepr,úøk`l dgec mziiyr ok lre ¤¥¨¥
yiy dyrz `l migec mpi` oiyr x`y j` ,zxk ea yiy dyrz

.zxk ea
okeãéîúå çñtîx`yl cenll xyt` i` zayd z` migecy ¦¤©§¨¦

cinze gqtl dn jextl yi ixdy ,oiyrïkLmddBáb CøBö ¤¥¤¨©
jxev mpi`y oiyr x`ya ok oi`y dn ,gafnd iab lr miaxwe

.deab
s`eãéîúå äìénîdyrz `l egciy oiyr x`y lr cenll oi` ¦¦¨§¨¦

,zxk ea yiyïkLy cinze dlinl dnøeacä éðôì BðLéipiq xda ¤¥¤§¦§¥©¦
.eixg` erxfe mdxa` dehvp xak dlind lr ixdy ,dxez ozna

,dxez ozn iptl eaixwd cinzd oaxw z` okeøîàc ïàîc àaéìàå§©¦¨§©§¨©
øaãna ìàøNé eáéø÷äL äìBò,dxez ozn mcewäåä ãéîz úìBò ¨¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨©¨¦£¨

dyra j` ,zxk ea yiy dyrz `l migec md ok lre .[dzid-]
yiy dyrz `l dgciy xnel oi` ,ipiqa ozipy meai oebk `nlra

.zxk ea
åcenll `eap m`eälekî,oiyr x`yl cinze gqt dlinn ±éîð §¦§©¥

,jextp,øeacä éðôì ïðLé ïkLozn mcew mixvna axw gqtd ixdy ¤¥¤§¨¦§¥©¦
aeye ,zxk ea yiy dyrz `l dgec dyry xewn oi` ok m` .dxez
`l meai dgci `ly 'dilr'n hrnl dxezd dkxved dnl dywi
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אגרות קודשרמו
 ב"ה,  כ' אדר, תשי"ב

ברוקלין.
 אגודת חב"ד אה"ק ת"ו,

צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

... הצעתי, שיהי' השם של האגודות אחד, היינו

אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה ת"ו

- ובשורה שתחת זו -

צעירי אגודת חב"ד בארצנו הקדושה ת"ו

ב( הנהלת אגו"ח כלפי פנים, נשארה כמו עד עתה, אלא, כמו שכתבתי זה מכבר, שראוי לצרף 
עוד ב"כ אחד מהצעירים - ועד עתה לא נעשה בזה דבר - הנה על הצעירים לבחור בהקדם האפרי ב"כ 

שני משלהם - נוסף על הב"כ שיש להם עתה בהנהלת אגו"ח.

החברות באגודה הנ"ל תהי' אחת בשביל כולם, היינו - אם ידפיסו כרטיס-חבר ועוד כיו"ב, 
הנה יהי' בהכרטיס רשום ב' השמות הנ"ל. אלא שיש להוסיף בתוך שאר הידיעות, גם סעיף המבאר 

שייכותו לצעירי אגו"ח.

ג( כנהוג בכל העולם, הנה כדאי להנהיג באגו"ח וצעירי אגו"ח, הענין דמס חבר, ובמשך זמן 
הראשון, היינו בערך שלשה חדשים, יחלקו ההכנסה שוה בשוה בין אגו"ח וצעירי אגו"ח, ואחרי זמן 
זה יהי' ברשותם לשנות החלוקה, בהסכם שני הצדדים מתאים לההוצאות שיהיו לאגו"ח וצאגו"ח, 

במשך ג' חדשים אלו.

הערה: יש לשער שההכנסה ממס חבר לחוד, לא תספיק לכל ההוצאות הדרושות, ובפרט שיש 
יש  ולכן  זה, עד כמה שאפשר, בכדי לאפשר להכנס לאגודתינו כל השייכים אלי',  גודל מס  להקטין 
להטיל מס על מוסדות דליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו, שכל מוסד ומוסד יפריש מהכנסתו, אם סכום 
הנ"ל  שעבודת  כיון  וצאגו"ח,  דאגו"ח  המשותפת  לקופה  מסוימים,  אחוזים  טוב,  יותר  או,  מסוים, 

מסייעת ועוזרת לכל המוסדות הנ"ל.

ד( בכל הענינים השייכים למו"מ כלפי חוץ, וכמו עם ב"כ הסוכנות והשרים השונים וכו', הנה 
מוטל ביחוד על אגודת חב"ד. אלא שבענינים המתאימים, יש לצרף ג"כ אחד מב"כ הצעירים הנכנסים 

בהנהלת אגו"ח וצאגו"ח.

ה( ארגון הפצת דא"ח בתי כנסיות שונים וישיבות שונות, ובכלל בין חוגי אנשים שונים באה"ק 
ת"ו, הנה זוהי עבודה שדורשת טלטול ממקום למקום השתדלות ומרץ מיוחד וכו', שנכנס זה בתפקיד 

צעירי אגו"ח, אלא שבהנהגת הנ"ל יהי' בועד המארגן, ב"כ מהנהלת אגודת חב"ד.

אגו"ח  כנ"ל,  ג"כ  כתוב  יהי'  להורות שם המדפיס,  דא"ח, במקום שנצרך  להדפסת  בנוגע  ו( 
באה"ק ת"ו, צעירי אגו"ח באה"ק ת"ו.

תקותי שידונו ע"ד הצעות הנ"ל בהקדם היותר אפשרי, ויודיעוני ההחלטות.

. . ונזכה  ויה"ר שההתקשרות של כאו"א מאתנו לנשיאנו הק' תפעול שליטת המוח על הלב 
כולנו למלאות שליחותינו בעלמא דין מתוך מנוחת הנפש ושמחת לבב.

בברכת הצלחה בעבודה היא עבודת הקדש העמוסה עליהם ועלינו מאת נשיאנו.

המחכה לבשו"ט.

מ. שניאורסאהן
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äìéúô éøáù [æöø פתילה של שאריות –294.

ïîå÷îå ïôåâ [öçø בשברי להשתמש רגילים אין –
כלל  כלי תורת עליהם ואין דבר לשום .295פתילה

äîéìù äìéúô [èöø להדלקה העומדת פתילה כל –
שלמה" "פתילה נקראת .296נוספת

éìë úàø÷ð [ù גודלים כי כלי נקראת הפתילה –
להסקה  המשמש עץ גזירי מסתם בשונה אותה ושוזרים

גופו  מחמת מוקצה .297שהוא
åîå÷îå åôåâ [àù לצורך שימוש איזה צריךֿעיון –

שלימה  בפתילה לעשות אפשר .298גופו
äåòù ìù [áù מוקצה היא עצמה מצד ששעוה אף –

כלי  בה לכסות כשרוצה אפילו .299גמור
ïàëîå [âù גופו לצורך נר לטלטל שמותר מכך –

ומקומו.
úáù éàöåî [ùã במוצאי להדלקה מוכן שיהיה –

.300שבת 
åîöòì äð÷éìãéù [äù היתר בכלל אינו נכרי צורך –

ולכן  היתר, מלאכת לעשות רוצה אם גם גופו" "צורך
עבור  אגוזים בו שיפצע כדי קורנס לנכרי לתת אסור

.301עצמו 
íä íéòåèå [åù נכרי צורך שמחשיבים בכך טועים –

"צורך  של ההיתר בכלל מוצאיֿשבת צורך או
.302גופו"

åá ùîúùäì [æù לאיסור שמלאכתו כלי טלטול –
בכלל  אינו השבת, לאחר רק בו להשתמש כשצריך

גופו" "צורך של הטלטול .303היתר

zetqede mipeiv
שעברה 294) בשבת או בחול שדלק נר פתילת של שאריות

ונקט  זו. בשבת שדלקה פתילה שאריות דין יתבאר ולהלן
שפתילה  דלהלן החידוש מצד פתילה" "שברי בלשון

"כלי". נקראת שלימה
בציונים.295) הובא סי"ח תקא סי' ראה
להלן 296) המבואר פי על שלימה" "פתילה בלשון נקט

לאיסור). (שמלאכתו גמור ככלי ודינה "כלי" שנקראת
דהיינו 297) פתילה, לעשות אסור ס"כ: תקיד סי' ראה

כלי. מתקן שהוא מפני טוב, ביום לכתחילה לגדלה שאסור
שמלאכתו 298) שכלי הסוברים שיש כה הערה לעיל עיין

אפילו  בטלטול אסור היתר של שימוש שום לו שאין לאיסור
שימוש  יש שבדוחק לומר צריך ולדעתם מקומו, לצורך

בפתילה  דבר כלשהו לכל שלכאורה נתבאר ושם שלימה,
כן  אם אלא היתר של שימוש עכ"פ) (בדוחק למצוא ניתן

כיס. חסרון או מיאוס מחמת בו להשתמש חפץ אינו
בשעוה 299) שיש כיון ומכלֿמקום סכ"א, שיד סי' ראה

בה  לכסות כדי גם בטלטול ומותרת "כלי" היא הרי פתילה
אחר. כלי

יש 300) מסויימים באופנים מוקצה איסור שמלבד להעיר
ס"י). רנד סי' (עיין לחול משבת מכין משום גם איסור בזה

אמירה 301) איסור משום גם בזה יש שלפעמים להעיר

נראה  שאז ישראל של חפץ לו כשנותן (כגון בשבת לנכרי
סל"ה). שז סי' עיין כשלוחו,

בזמן 302) הכלים כל טלטול שאסרו (לאחר כשהתירו
שמלאכתו  כלי טלטול טז) סעיף כדלעיל חכליה בן נחמיה
להם  שצריכים היתר שימושי עבור היינו גופו לצורך לאיסור
כל  עבור שהתירו להיתר שמלאכתו מכלי נחלק ובזה בשבת
שמלאכתו  כלי אבל הבאה), בהערה (כמבואר שיהיה צורך
מוצאיֿשבת. צורך או נכרי לצורך גם בטלטול מותר להיתר

השבת 303) שלאחר גופו לצורך או נכרי לצורך טלטול
הכלי  לטלטול דומה אלא גופו" "צורך היתר בכלל אינו
בכלי  אלא הותר שלא לצל מחמה כגון עצמו" ל"צורך
בכלל  הוי לצל מחמה טלטול גם והרי להיתר, שמלאכתו
בו  להשתמש ויוכל ייגנב או יינזק לא שהכלי גופו צורך
"צורך  בגדרי עוד קלא הערה לעיל (וראה השבת אחר

גופו"),
ולהגן  לכסות כדי לאיסור שמלאכתו כלי לטלטל אין ועפי"ז
שמלאכתו  כלי על (וכלֿשכן להיתר שמלאכתו כלי על
בהמשך  להשתמש יצטרך אם אבל בחמה, המונח לאיסור)
בינתיים  יינזק או ייגנב שלא ודואג מכסה אותו בכלי השבת

קלד. הערה וכדלעיל גופו צורך בכלל זה הרי
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úáùá øúåîä [çù לצורך בשינוי מלאכה בו שיעשה לנכרי ליתנו כדי לאיסור שמלאכתו כלי לטלטל מותר –

ישראל  .304חולה

zetqede mipeiv
(מדרבנן),304) בשבת האסורה מלאכה עושה שהנכרי אף

בשבת  שהותרה דשבות (שבות זה לדבר שהותרה כיון
תשמיש  הוא הרי - גדול) הפסד או מצוה דבר חולה, לצורך
ל"צורך  טלטול היתר בכלל והוא ישראל לצורך המותר

גופו".
ישראל  שלצורך לומר ניתן שוע"ר שממשמעות ולהוסיף
עליו  שקיבל לישראל מותר כן ואם גופו, כצורך נחשב אחר
כלי  לטלטל גלויות) של שני ביוםֿטוב החייב (או שבת

שבת  עליו קיבל שלא אחר ישראל עבור לאיסור שמלאכתו
עבור  גלויות של שני ביו"ט באה"ק (או שבת תוספת בזמן
קול  המשמיע צעצוע בשבת לטלטל או בזה) חייב שלא מי
בצעצוע) (או בכלי להשתמש בכוונתו אם גם תינוק עבור
זו  שמשמעות כיון למעשה שצ"ע אלא איסור, למלאכת
בכלל  אינו אחר שישראל וייתכן מוכרחת אינה בשוע"ר

גופו". "צורך

•
"inei ax" gel itl oiaexir zekld owfd epax jexr ogley

לטלטל: מחיצה קרוי מחיצה איזה שסב סימן ב חלק

È ואוכפות בכלים אפילו יום מבעוד מחיצה עושין בכל
השבת  אחר להנטל שסופן פי על אף טפחים י' הגבוהים
חבלים  של כגון שתי בלא ערב של מחיצות ואפילו
י' בגובה חבל גבי על חבל סביב יתידות גבי על המתוחים
עשרה  הגבוהים קנים כגון ערב בלא שתי של או טפחים
סאתים  בית עד מועלת זה הרי זה אצל זה בארץ הנעוצים

ש"ס. בסי' שנתבאר כמו בישוב ליחיד אפילו

ג' לחבירו קנה בין או לחבירו חבל בין יהיה שלא ובלבד
כסתום  נחשב טפחים מג' פחות שהוא אויר וכל טפחים
טפחים  ג' לחבירו אחד חבל בין אפילו יש אם אבל לגמרי
הוא  טפחים ג' של האויר כן אם (אלא כלל מחיצה אינו

ג' של העליון מחבל ויש חבל באמצע) עד הללו טפחים
סתום  טפחים מג' יותר המחיצה גובה שבראש העליון
גם  סתום הללו אויר טפחים ג' של התחתון ומחבל בחבלים
מחבל  אין שאם לארץ סמוך משלשה פחות עד בחבלים כן
גובה  שבראש העליון חבל עד הללו טפחים ג' של העליון
שמצד  האויר הרי בחבלים סתומים טפחים ג' אלא המחיצה
האויר  דהיינו הסתומים הללו טפחים לג' זה ומצד זה
ג' של האויר עם המחיצה גובה שבראשי חבל שעד העליון
שביניהם  סתומים טפחים הג' ומבטלים באים הללו טפחים
מבטל  זה אויר אין אזי טפחים מג' יותר הסתום אם אבל

ממנו. מרובה והוא הואיל שעליו הסתום

מהארץ  טפחים ג' אויר יש אם אבל לחבל חבל בין זה וכל
יותר  לגמרי סתום ואילך משם אפילו התחתון חבל עד
לבקוע  יכולים והגדיים הואיל מחיצה זו אין אמה ממאה

שנ"ה: בסי' כמ"ש תחתיה

* * *
‡È אחד קנה בין יש אם בקנים אבל בחבלים זה וכל

המחיצה  אין אמות עשר עד יותר או טפחים ג' לחבירו

כמו  העומד על מרובה הפרוץ כן אם אלא זה בשביל נפסלת
ולא  המחיצה לקצה סמוך אויר יש אם ואפילו שיתבאר
שיבא  אומרים אין הקצה עד מעשר יותר עומד שם נשאר
הנשאר  עומד ויבטלו לקצה שחוץ העולם אויר עם זה אויר
מבטל  שהאויר אומרים שאין לפי הקצה עד זה מאויר
כגון  העומד ידי על כסתום נחשב שהוא באויר אלא העומד
שהוא  לרקיע עד שלמעלה והאויר המחיצה שבתוך האויר
אויר  אבל עשרה גבוה עומד תחתיו כשיש כסתום ג"כ נחשב
ידי  על כלל כסתום נחשב אין המחיצה לקצה שחוץ העולם

כלל: מבטלו אינו ולכן העומד

·È בהמה שם שיעמיד מחיצה עושים חיים מבעלי אפילו
ובלבד  בשבת שם לטלטל ומותר יום מבעוד לדופן
החלל  ואם שס"ג בסי' שיתבאר ע"ד שם קשורה שתהא

בקנים: שם לגדור צריך טפחים ג' גבוה הרגלים שבין

‚È העומדים מהאנשים מחיצה לעשות מותר בשבת ואפילו
בכך  בנין דרך שאין לפי טפחים מג' בפחות זה אצל זה
מהֿשאיןֿכן  עצמו לדעת ועומד דעת בן הוא האדם (שהרי
לבנין) דומה למחיצה והעמדתה בעלמא כעץ שהיא בהמה
רשות  וביניהם מחיצה חשובים מהלכים כשהם ואפילו
מחיצות  כד' מהם שיש בענין הוא (אם גמורה היחיד

שביניהם): לחלל מקיפות

„È אלא בשבת להעמידם שמותר אמורים דברים במה
שם  מעמידם הוא מחיצה שלשם יודעים אינם כשהם
ועומדים  דעת בני והם למחיצה מתכוונים אינם שהם (שכיון
אם  אבל בשבת) מחיצה עשיית משום בזה אין עצמן לדעת
והעמידם  עבר ואם להעמידם אסור יודע מהם אחד אפילו
שנתבאר  בשבת במזיד הנעשית כמחיצה דינם במזיד

למעלה.

קרוב  אם מחיצות מהם שעושה עתה הודיעם לא אם ואפילו
להם  ונודע אחת פעם מחיצה מהם שעשה כגון שידעו הדבר
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בדבר  ירגישו שמא עוד מחיצה מהם הוא יעשה לא כבר
ונמצא  יגמרוה ואח"כ המחיצה עשיית לגמור שיספיקו טרם
רשאי  אחר אדם אם להסתפק יש אבל באיסור נעשית

להקל): סופרים דברי (וספק עוד מחיצה מהם לעשות

* * *
ÂË אם ראשונה פעם מחיצה מהם כשעושה ואפילו

כדי  כך מוליכם ואח"כ כמחיצות תחלה מעמידם
בדבר  שירגישו הדבר קרוב מהלכים כשהם ביניהם לטלטל
שהעמידם  כיון כמחיצות אותם הולכתם שיגמור קודם
לטלטל  התירו ולא ביניהם הולך והוא מוליכם ואח"כ תחלה

מעצמם: מהלכים כשהם אלא הילוכם דרך ביניהם

ÊË הרגישו שאח"כ פי על אף לדעת שלא תחלה באו אם
שהספיק  קודם המחיצות מהם שנעשה לאחר בדבר
המחיצה  עשיית שבשעת כיון כלום בכך אין ביניהם לטלטל

לדעת: שלא היתה

ÊÈ הצורך בשעת אלא אדם בני של מחיצה לעשות אין
טוב  יותר הרבים ברשות חפץ שכח ואם הדחק ובשעת
ויביאוהו  מאליהם החפץ יגביהו והם תינוקות שם להוליך

גדול. ויביאנו אדם בני של מחיצות משיעשה לבית

ולהנאת  אביו של הוא זה שחפץ יודע התינוק שאין והוא
ברשות  חפץ שמצא שסבור אותו בהבאתו מתכוין הוא עצמו
מתכוין  הוא הרי אביו של זה שחפץ יודע אם אבל הרבים
למחות  אדם כל וצריך אביו בשביל בהבאתו הסתם מן
וכלֿשכן  של"ד בסי' שנתבאר כמו יביאנו שלא זה בתינוק

אם הדין (והוא שיביאנו כדי שמה יוליכנו הוא שלא החפץ
אליו). ויביאנו ומכירו יודעו והתינוק אחר של

בו  ולגעור לחנכו מצווה אביו אבל באחרים זה וכל
ואפילו  עצמו להנאת אפילו שבת מחלל כשרואהו ולהפרישו
שלא  וכלֿשכן שמ"ג בסימן כמ"ש סופרים דברי באיסורי

שלו: החפץ אין אפילו שיביאנו כדי שמה יוליכנו

ÁÈ העומד על מרובה שבו שהפרוץ מחיצות היקף כל
מהם  פרצה כל כן אם אלא פרוץ כולו וכאילו אסור
מותר  בשוה שוה כעומד הפרוץ אם אבל טפחים מג' פחותה
היא  שכך ערב) של במחיצות בין שתי של במחיצות (בין
צריך  שיהא ולא פרוץ הרוב יהיה שלא מסיני למשה הלכה
מעשר  יותר פרוץ אחד במקום יהיה שלא ובלבד עומד הרוב

כפתח: שהוא מפני מותר בכלל ועד עשר עד אבל אמות

* * *
ËÈ מותר מעשר יתירה לפרצה אפילו פתח צורת עשה אם

בחצר  אמורים דברים במה כלל פרוץ כאן שאין מפני
בשביל  ולא לדירה אותם ומקיפים דיורים בהם שיש ומבוי
הוא  דירתם כשהיקף בהם מועיל לכן בלבד טלטול היתר
בה  לעשות שבא בבקעה אבל רוחות מד' פתח צורת ידי על
סופרים  מדברי מועיל אינו בתוכו לטלטל להתיר כדי היקף
אם  אבל בלבד פתח צורת ידי על מוקפות רוחות הד' כשכל
עשר  על יתירות פרצות בו שיש אלא כתיקונו הוא ההיקף
העומד. על מרובה הפרוץ אם אפילו פתח צורת בהן מועיל

מעשר  יתירה לפרצה מועיל פתח צורת שאין אומרים ויש

ברוח  או הפרוץ על מרובה עומד כן אם אלא בחצר אפילו
לפרצת  אבל [שס"ד] (שס"ג) בסי' כמ"ש מבוי של שלישית
העומד  על מרובה פרוץ אפילו פתח צורת מועיל עשר
אלא  בהן ואין פתח צורת ידי על הן רוחות הד' כל ואפילו
אף  לדבריהם לחוש וטוב בבקעה אפילו מותר עשר על עשר

ראשונה: כסברא שהעיקר פי על

Î רחוק אחד אפילו מכאן וקנה מכאן קנה פתח צורת מהו
יש  אלא בהם נוגע אינו אפילו גביהם על וקנה מחבירו
ומכאן  שמכאן הקנים גובה שיהא ובלבד אמות כמה ביניהם
לפתח  דומה שאז העליון קנה כנגד מכוונים ויהיו טפחים י'
מכנגדו  מרוחקים הם אם אבל המזוזות על ניתן שהמשקוף
קנה  חיבר אם וכן לפתח דומה שאינו פסול שהוא כל אפילו

או הקנים לשני על עליון נתון ואינו הצד מן מהם לאחד
גבי  על ניתן שהמשקוף לפתח דומה שאינו מלמעלה גבו

פסול. ג"כ מלמעלה המזוזות

יש  מכלֿמקום העליון, תחת מכוון אחר קנה גם עשה ואם
העין. מראית מפני הפסול קנה לשלוף

כרוך  הוא שאם אומרים יש הקנים על חבל עשה ואם
למעלה  מהקנים כלום בולט שאינו ממש הקנים בראשי
ראשי  גבי על נתון החבל שאין פי על אף כשר מהחבל
לכרכו  להחמיר וטוב צדיהם על שם כרוך אלא ממש הקנים

ממש: הקנה ראשי גבי על

* * *
‡Î דלת לקבל חזקים שיהיו צריכים ומכאן שמכאן הקנים

העליון  קנה אבל קנים של או קש של אפילו שהוא כל
גמי: של הוא ואפילו שהוא בכל די

·Î טפחים י' גובה יש אם ככיפה בעיגול העשוי שער
משום  מתיר להתעגל, שיתחיל קודם דהיינו ברגליו

פתח: צורת

ולחי: מבוי דיני שסג סימן ב חלק

לו ‡ שיש מקום כל התורה שמן שמ"ה בסי' נתבאר כבר
רשות  הוא רביעית ברוח במילואו ופרוץ מחיצות ג'
שם  בוקעים רבים שאין לכרמלית פרוץ אם גמורה היחיד
מותר  הרי ככרמלית שדינו הרבים לרשות פרוץ אם ואף
אלא  היחיד ברשות כמו התורה מן בכרמלית לטלטל
בין  הרבים לרשות שפרוץ בין בו הטלטול אסרו שחכמים
כיון  הרבים לרשות קצת שדומה מפני לכרמלית שפרוץ

במילואו. שפרוץ

אפילו  הפרצה במקום תיקון איזה כשעשה התירו לפיכך
טפח  רחבה קורה להניח כגון התורה מן מועיל שאינו תיקון
שבקורה  לכרמלית או הרבים לרשות הפתוח המבוי פתח על
הואיל  וסותם יורד תקרה פי התורה מן בה אומרים אין זו
בסי' כמ"ש עליה תקרה שם אין טפחים ד' ברחבה ואין
הואיל  סופרים מדברי במבוי מועלת כן פי על ואף שמ"ו,
מפני  סופרים מדברי אלא אינו בו הטלטול איסור וגם
היכר  בזה יש פתחו על קורה שיש וכיון לר"ה קצת שדומה
זו  קורה היא חכמים שתקנת וידעו שיכירו לרואים וזכרון

הרבים. ברשות להם יתחלף ולא זה במבוי
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שהוא  כל ורחבו שעביו בלחי להתירו במבוי הקילו וכן
אחד  אצל המבוי בפתח שיעמידנו טפחים י' וגבהו
התורה  מן גמורה מחיצה משום נידון זה שלחי מהכתלים
בסי' כמ"ש זה ולחי שלימות מחיצות ב' לו שיש מקום בכל
בג' והתירו ולחי מחיצות בב' אסרו שחכמים אלא ש[מ]"ה

ולחי: מחיצות

* * *
טפח · רחבה קורה או אחד ולחי מחיצות בג' התירו לא

ברוח  במילואה פרוצה שהיא חצר אבל במבוי אלא
בצד  שיעמידנו טפחים ד' רחב בפס אלא ניתרת אינה רביעית
די  הפרצה צדדי בשני לתקנה ירצה ואם הפרוץ במקום אחד

טפחים. י' גבהם שיהיה רק משהו שרחבן פסין בשני

ד' כשיעור בנוי עצמו רביעית מכותל נשתייר אם הדין והוא
נש  אם או אחד מצד מכאן טפחים טפח הצדדים משני תייר

בהמשוייר  היכר כך כל אין מטפח בפחות אבל מכאן וטפח
כך: לשם שמעמידו גמור בפס כמו מהכותל

שהוא ‚ שכל מפני מבמבוי יותר בחצר החמירו ולמה
יותר  מחיצות צריך הצנע ולתשמישי לדירה יותר עשוי
להשתמש  בתים בעלי של שדרכן החצירות ולפיכך גמורות
מחיצותיהן  צריכות בהן ולאכול הצנע בתשמישי יותר בהן
עליהן  היחיד רשות שם שיהיה גמורות יותר להיות

הצנע: בתשמישי בהם משתמשין שאין מהמבואות

צריכה „ טפחים ד' מלואה בפרצת שאין חצר ואפילו
מג' פחות שכל טפחים ג' בה אין כן אם אלא זה תיקון
ברוחב  שאין מבוי אבל כלל תיקון וא"צ כסתום הוא טפחים

שיתבאר. כמו מתירין יש טפחים ד' פתחו

אלא  במילואה אינו אפילו אמות מעשר יותר בפרצה יש ואם
ואפילו  ומכאן מכאן גיפופין לו העמיד או נשתיירו
פתח  בצורת לתקנה צריך הפרצה על יתירים הגיפופים

שיתבאר: כמו במבוי בין בחצר בין שס"ב בסי' כמ"ש

שיקשרנו ‰ ובלבד חיים מבעלי אפילו לחיים עושין בכל
מן  שיוצאין ביתידות המבוי לכתלי בחבלים שם
גבהן  יתמעט שלא כדי לרבוץ יכול שאינו בענין הכתלים

זה. לחי סמך על באיסור במבוי ויטלטלו טפחים מי'

שם  שקשרו והוא לחי משום נידון שם העומד אדם ואפילו
לו  ילך בודאי שהרי לחי לשם שהעמידו הודיעו לא אם
אם  אבל באיסור במבוי ויטלטלו היום כל שם  יעמוד שלא
שאז  (אלא לו שילך חוששין אין לחי לשם שמעמידו הודיעו
מחיצה  משום נדון לחי שהרי שבת מערב להעמידו צריך
לדעתו  שלא כן אם אלא בשבת מאדם מחיצה לעשות ואסור

שס"ב[)]: בסימן כמ"ש

* * *
Â ובלבד לחי משום עולה רביעית ברוח כותל קצת יש אם

למעלה  שנתבאר כמו היכר משום טפח רוחב בו שיהא
מג' פחות מזו למעלה זו הכותל מן היוצאים אבנים ואפילו

טפח: רחבן אם לחי משום עולין טפחים

Ê יכולה שאינה פי על אף להנידו יכול מצוייה שרוח לחי
כמחי  הוא שהלחי לחי משום חשוב אינו וכל להפילו צה

שנתבאר  כמו מחיצה אינה מנידתה מצויה שרוח מחיצה
שס"ב: בסי'

Á חלל לתוך בין טפחים ג' הכותל מן הלחי הרחיק אם
כלום  ולא עשה לא חוץ לצד להלאה בין המבוי רוחב

הוא: כלבוד טפחים מג' פחות אבל

Ë בו כשרים מדובקים שברים ושברי שברים אפילו לחי
מסיד  לחי עושים ולכן מצויה ברוח לעמוד שיכולים כל
לעמוד  ראוי הוא הכותל ידי שעל בכותל טחוי (תחוח)
שלחי  לארץ סמוך טפחים ג' יתמחה שלא שיזהר ובלבד
שלאחר  ואף שיתבאר כמו פסול הארץ מן טפחים ג' הגבוה
זה  אין הכותל פני על ניכר מראיהו שם נשאר שנתמחה
קצת  ועב ממש דבר קצת הלחי שיהא צריך כי כלום מועיל

הכותל: מן בולט

È צריך שהלחי פי על ואף כשר אשרה מעצי שעשאו לחי
כל  ועובי ורוחב טפחים י' גובה דהיינו שיעור בו שיהא
אשרה  מעצי אותו עושין אין שיעור הצריך דבר וכל שהוא
ונכתת  אפר ונעשו נשרפו וכאילו לשריפה שעומדים מפני
שהיה  דהיינו כתיתותם מדבק היה אילו מכלֿמקום שיעורם,
ועובי  טפחים י' גובה ממנו לעשות יכול היה האפר מגבל

כשר: הוא לפיכך משהו
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ziciqgd dyxtd - xzq` zlibn 'xe` dxez'

ידענּו לא אברהם 1ּכי ¦©§¨¨Ÿ§¨¨

iM"Eprci `l mdxa`'2כּו,Epia` 'd dY`'3"כּו. ¦©§¨¨Ÿ§¨¨©¨¨¦:mixER WExcA "miIg ur ixt"A aEzMX dn oiadl§¨¦©¤¨¦§¦¥©¦¦§¦ 12

(1):Eprci `l mdxa` iM ligzOd xEACzFdBd" ligzOd xEAC dxFYd xF` ¦©©§¦¦©§¨¨Ÿ§¨¨©¨¦©©§¦©¨

"mdxa` iM ligzOd xEACl KiIW[xr cEOr xYq` zNbn].zXEcw cFaM oEIv ± ©¨§¦©©§¦¦©§¨¨§¦©¤§¥©¦§§©

.x"Enc ©̀§

ligzOd xEAC eiptNW xn`nl KWnd ± xE`iA `Ede .e"pwz mixER xn`p¤¡©¦§¥¤§¥§©£¨¤§¨¨¦©©§¦

x"Enc` ixn`nA qRcp ± mixbFqA mixE`iA ztqFzA dnFC gqFp ."rci ikCxnE"¨§§©¨©©¤§¤¤¥¦§§©¦¦§©§©©§¥©§

.zFxrdA o`M `aEd mixE`Adn wlg .Kli`e vw cEOr mi`iap lr owGd©¨¥©§¦¦©§¥¨¥¤¥©¥¦¨¨©¤¨

mWxp `lw cEOr xYq` zNbn dxFYd xF`A "`vi ikCxnE" ligzOd xEAC lr©¦©©§¦¨§§©¨¨§©¨§¦©¤§¥©¦§©

iM ligzOd xEAC xYq` zNbn xF` dxFzA mixaCd xE`iA" :cI iazMd cg`A§¤¨©¦§¥¨¥©§¨¦§¨§¦©¤§¥¦©©§¦¦

.("Epia` dY ©̀¨¨¦

(2.("EpxiMi `l l`xUie")§¦§¨¥Ÿ©¦¨

(3.(fh ,bq dirWi ."LnW mlFrn Epl`B")Ÿ£¥¥¨§¤§©§¨



רני c"ag i`iyp epizeax zxezn

`"f ici lr `NW `awEpA `A`ÎcFqi zx`d4dliNA' . ¤¨©§©¨§§¨¤Ÿ©§¥¨©©§¨
dccp dGd'5'כּוFnM ,r"iaA dHnl Fzx`d d`vie , ©¤¨§¨§¨§¨¤¨¨§©¨§¦©§

'ikCxn xFarIe' :aEzMW(fi ,c xYq`)`vi ikCxnE" "כּו'; ¤¨©©£¨§§¨¤§¥¨§§©¨¨
(eh ,g xYq`)ׁשם עּיין .. ¤§¥ֵַָ

.rSEnn zFidl Kixv mi`xapl liv`n oiAW rEci dPd¦¥¨©¤¥©£¦§¦§¨¦¨¦¦§§¨
zpigA oiA mirSEnn mdW ,zEliv`C zFxitq xUr mde§¥¤¤§¦©£¦¤¥§¨¦¥§¦©
;r"iA ± mi`xap zpigal `EdÎKExA sFqÎoi` liv`n©£¦¥¨¦§¦©¦§¨¦¦©

oFilrd ocrÎoB6zpigaA KxAzi eizFCn zENBzde . ©¥¤¨¤§§¦§©¦¨¦§¨¥¦§¦©
"cg idFnxbe Edi`"C ,zEliv`7KxFvl `N` KxvEd `l , £¦§¦§©§¦¨Ÿ§©¤¨§¤

mi`xap8. ¦§¨¦

"DFl` dfg` ixUAnE"(ek ,hi aFI`)`Ed mc`dWMW : ¦§¨¦¤¡¤¡©¦¤§¤¨¨¨
m` iM ,eizFCnE Fznkg zENBzdl Kixv Fpi` ,Fnvr iptA¦§¥©§¥¨¦§¦§©¨§¨¦¨¦¦
`id zEliv`c dnkgC ,rEcie .FzlEfl dNBzn `EdWM§¤¦§©¤§¨§¨©§¨§¨©£¦¦
sFqÎoi` zENBzd xTir `id DAW ,"iENiBd ziW`x"¥¦©¦¤¨¦¦©¦§©¥
FnM ,mipFYgze mipFilr zFnlFrd lkA `EdÎKExÄ§¨¨¨¤§¦§©§¦§

aEzMW(hi ,b ilWn)mFwnA x`FanE ."ux` cqi dnkgA 'd" : ¤¨¦§¥§¨§¨¨©¨¤§¨§¨
dnkgA `wec dOl xg`9. ©¥¨¨©§¨§¨§¨

`ide ,zrSEnn dpigA `id zEliv`C d`NirÎdnkge§¨§¨¦¨¨©£¦¦§¦¨§©©§¦
`EdW ,`EdÎKExA sFqÎoi` liv`Od zpigAn dlElM§¨¦§¦©©©£¦¥¨¤
oM mB DA Wie ,`EdÎKExA sFqÎoi` xF`l ilM zpigA§¦©§¦§¥¨§¥¨©¥

d`YYÎdnkg `xwpe ,`xap zpigA10zpigA WxW EpiidC , §¦©¦§¨§¦§¨¨§¨©¨¨§©§Ÿ¤§¦©

mi`xap zpigA lkl ,`EdÎKExA sFqÎoi` ,miIgd iIg©¥©©¦¥¨§¨§¦©¦§¨¦
eiR gExe FxEAC zpigA `EdW ,r"iaAW mipFYgze mipFilr¤§¦§©§¦¤§¦©¤§¦©¦§©¦

.zFnlFrd lM dIgnd KxAzi¦§¨¥©§©¤¨¨¨

"ziAd zxwr" ,lgx ,d`YYÎ`Oi` oM mb `xwpe11, §¦§¨©¥¦¨©¨¨¨¥£¤¤©©¦
aEzMW FnM ,zFnlFrd lM z` zbdpOd(eh ,`l ilWn): ©©§¤¤¤¨¨¨§¤¨¦§¥

l sxh oYYe"Dzia'כּו."oinlr lM `Nnn" zpigA ± " ©¦¥¤¤§¥¨§¦©§©¥¨¨§¦

zEllM :WExiR ,"l`xUiÎzqpM" z`xwPW rEcie§¨©¤¦§¥§¤¤¦§¨¥¥§¨
,irvn` ,inipR ± DNW milMd iM zFidA .l`xUi zFnWp¦§¦§¨¥¦§¦©¥¦¤¨§¦¦¤§¨¦

WxW ± inipRd :oFvigdnWp± irvn`de ,d`ixaAW ¦©§¦¦Ÿ¤§¨¨¤¦§¦¨§¨¤§¨¦
WxWgExWxW ± oFvige ,dxiviAWWtp.diIUrAW Ÿ¤©¤¦¦¨§¦Ÿ¤¤¤¤©£¦¨

uFSip FA Wi ,miNTAW lw ENit` ,l`xUIn cg` lke§¨¤¨¦¦§¨¥£¦©¤©©¦¥¦
zEliv`C zEklOn dx`d DA WAElOd diIUrC WtPn¦¤¤©£¦¨©§¨¨¤¨¨¦©§©£¦
,d`YYÎdnkge xEAC zpigA okl .DNW mipFvigd milMn¦¥¦©¦¦¤¨¨¥§¦©¦§¨§¨©¨¨
FnM .l`xUi lW mdiUrnA iElY ,"oinlr lM `Nnn"§©¥¨¨§¦¨§©£¥¤¤¦§¨¥§

xdFGA aEzMW12l`xUic EdiipibA `zgp F` `wlq F`" : ¤¨©©¨§¨¨£¨§¦©§§¦§¨¥
13dpikXd"כּו' zElB oipr `Ede .14_.: §¦§©¨©§¦¨

dYrezFigdl xEAC zpigA deEdzp Ki` oiadl Kixv §©¨¨¦§¨¦¥¦§©¨§¦©¦§©£
,d"ied `EdW l"Pd d`NirÎdnkg zpigAn zFnlFrd̈¨¦§¦©¨§¨¦¨¨©©¤£¨¨

"oinlr lM aaFq" zpigA15. §¦©¥¨¨§¦
"miIg ur"A x`Fan dPd16`"fC `awEp" zpigAW , ¦¥§¨¨¥©¦¤§¦©§¨§¨

"`"fC dfgn ligzn17. ©§¦¥¨¤§¨
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(4'r sFqA"W [d wxR mixEtE dMEpg ,Wcg W`x xrW] miIg ur ixtA oiir")©¥¦§¦¥©¦©©ŸŸ¤£¨¦¤¤¤§

mipR xifgdl icM oipETiY zFUrl dlrnl ligzn did f` ,laA zElB lW dpẄ¨¤¨¨¤¨¨¨©§¦§©§¨©£¦¦§¥§¤§¥¨¦

on oigFOd zEwNYqd `EdW ,`"fA `hinxEC zlRd Kixv `Ed f`"e ,"miptA§¨¦§¨¨¦©¨©§¦¨§¨¤¦§©§©¦¦

xg` xFfgl dlFki df ici lre DtEvxR zpwzpe lgx KFY oigFOd miqpkpe ,`"Gd©¨§¦§¨¦©¦¨¥§¦§¤¤©§¨§©§¥¤§¨©§©©

."'Ek miptA mipR KM©¨¦§¨¦

xn`W Edfe .lgxA FzFidA dNBzOd `A` cFqi zx`d cFq `Ed ikCxn dPde"§¦¥¨§§©¤¨©§©¨©¦§©¨¦§§¨¥§¤¤¨©

Od iptNn `vi ikCxnE" ,"ikCxn xFarIe""zal Fl ikCxn Dgwl" Edfe ."'Ek Kl ©©£¨§§©¨§§©¨¨¦¦§¥©¤¤§¤§¨¨¨§¢©§©

Fl `Ede lgxA qpkp `A` cFqi iM ,"ziAl `l` zal ixwY l`" l"fx Exn`e§¨§©©©¦§¥§©¤¨§©¦¦§©¨¦§©§¨¥§

.(`vwÎvw cEOr mi`iap ± ."mW oiIr ."ziAl§©¦©¥¨§¦¦©

(5,`hinxEC onf sFq zFidA wx ± z`vFi Dpi` ikCxn lW Ff dx`d dPde)§¦¥¤¨¨¤¨§§©¥¨¥©¦§§©§¦¨

mr `ni`e `A`C i"dp miwNYqnE miptA mipR mixfFg mdWM KM xg` mpn`̈§¨©©©§¤¥§¦¨¦§¨¦¦§©§¦¤¦§©¨§¦¨¦

dx`d lHAzn f` ,rcFPM `"Gd KFY miqpkpe mixfFge ,lgx ± `awEPd on oigFOd©¦¦©§¨¨¥§§¦§¦§¨¦©¨©¨¨¦§©¥¤¨¨

iM ,"mlFr lW FMln" ± "KlOd zpW dccp `Edd dliNA" Edfe .'Ek ikCxn lW Ff¤¨§§©§¤©©§¨©¨§¨§©©¤¤©§¤¨¦

x"Enc` ixn`nA `aEd ± mW miig urd okFY ± 'Ek xxFrzpe FA oigFOd Exfg̈§©¦§¦§¥¤¨¥©¦¨¨§©£¨¥©§

.(mW mi`iap owGd©¨¥§¦¦¨

(6lEaB lrAd KxrA mi`xaPl zEliv`Od zpigA oiA oi`W rEcIX ipRn")¦§¥¤¨©¤¥¥§¦©©¥£¦©¦§¨¦§¥¤©©©§

zpigA mde ,rSEnn ici lr zFidl Kixve ,uw oi`l dGn xzFie lEaB lrA iYlal§¦§¦©©§§¥¦¤§¥¥§¨¦¦§©§¥§¨§¥§¦©

.(mW mi`iap owGd x"Enc` ixn`n) "zEliv`C zFxitq xUr¤¤§¦©£¦©©§¥©§©¨¥§¦¦¨

qEgie Kxr mdl oi` KxAzi `xFAd iAbl mi`xaPdW oeiM ,oiadl jixv dxF`kle"§¦§¨¨¦§¨¦¥¨¤©¦§¨¦§©¥©¥¦§¨¥¥¨¤¥¤§¦

lEaB iYlA oiA rSEnn mEW KiIW oi`W FnkE .mdipiA rSEnn KiIW Ki` ,llM§¨¥©¨§¨¥¥¤§¤¥©¨§¨¥¦§¦§

,'Ek mitl` itl` sl` mr zg` deW lEaB iYlA iAbNW oEiM lEabA `EdW dnl§©¤¦§¦¥¤§©¥¦§¦§¨¤©©¦¤¤©§¥£¨¦

xF` ± ."'Ek lEaB lrA iYlA F` lEaB F` `l` mdipiA irvn` mEW oi` oM m ¦̀¥¥¤§¨¦¥¥¤¤¨§¦§¦©©§

.(dMEx`A mW oiIr .xr cEOr xYq` dxFYd©¨¤§¥©©¥¨©£¨

(7.(a ,b dnCwdA xdf ipETY)¦¥Ÿ©©©§¨¨

(8liaWA wx zEliv`d xcq didi Ki`e ,zEliv`l KFxr oi` mi`xaPdW s`e")§©¤©¦§¨¦¥£©£¦§¥¦§¤¥¤¨£¦©¦§¦

dGd mlFr liaWA E`xap zFxF`Ode minXd EpivO `peeB i`dM `ld ?r"iA¦©£Ÿ§©©§¨¨¦©¨©¦§©§¦§§¦§¦¨©¤

xF` d`xE .dkEx`A mW oiIr ,htxz c KxM ziW`xA dxFYd xF` ± ."ltXd©¨¥©¨§¥¦¤¤©¥¨©£¨§¥

r zFnW zWxR dxFYdliaWA wx lv`p `l zEliv`d mBW ixd" :ht cEO ©¨¨¨©§©£¥¤©¨£¦Ÿ¤¡¨©¦§¦

.("KxAzi FzEkln cFak dNBzIW¤¦§©¤¨©§¦§¨¥

(9lhAd mFwnA `l` Fpi` `Ed KExA sFq oi` zENBzdW mEXn `Ed mrHde")§©©©¦¤¦§©¥¨¥¤¨§¨©¨¥

zENBzd oM lr ,zE`ivnA lEHiA zpigA ,d"n g"M `xwp dnkge ,zE`ivnA xzFiA§¥¦§¦§¨§¨¦§¨Ÿ©¨§¦©¦¦§¦©¥¦§©

.(mW mi`iap ± ."dnkgA `Ed sFq oi ¥̀§¨§¨§¦¦¨

(10d`YY dnkg oipraE ,ddBdA dl wxR `ipYA oiir d`lir dnkg oiprA")§¦§©¨§¨¦¨¨©¥©©§¨¤¤©©¨¨§¦§©¨§¨©¨¨

xF` ± ."miaExMd oiprl xE`iA" ligznd xEAc sFq [a ,`t dnExY] lirl oiir©¥§¥§¨¦©©§¦¥§¦§©©§¦

.(`rx cEOr dxFYd©¨©

(11.(a ,`r dWxR dAx ziW`xA d`xE .c ,`l `vIe i"Wx)©¦©¥¥§¥§¥¦©¨¨¨¨

(12.(a ,dpw dnExY a wlg)¥¤§¨

(13.(l`xUi llbA ,zcxFi F` dlFr F`)¨¤¤¦§©¦§¨¥

(14WIW iwl` uFvip FzF` :WExiR ± "mdOr dpikW mFc`l Elb" Exn`W FnM")§¤¨§¨¤¡§¦¨¦¨¤¥¦¡Ÿ©¤¥

± ."zEliv`C zEklnn dx`d FA WIW ipRn dpikW `xwp l`xUIn ot` lkA§¨Ÿ¤¦¦§¨¥¦§¨§¦¨¦§¥¤¥¤¨¨¦©§©£¦

.(mW mi`iap§¦¦¨

(15cEOr mi`iap owGd x"Enc` ixn`n ± ."ux` cqi dnkgA 'd xn`W FnkE")§¤¨©§¨§¨¨©¨¤©©§¥©§©¨¥§¦¦©

x`Azp Kli`e blw cEOr o`M dxFYd xF`A .a ,`i zFnW jln Wcwn d`xE .avw§¥¦§©¤¤§§©¨¨©§¥¨¦§¨¥

.(dMEx`A wEqRd©¨©£¨

(16.(` wxR cl xrW)©©¤¤

(17dad` dxEabE cqg mdW zFrFxGd cbp `Ed dfgd iM ,`"fC dfg oipre")§¦§©¨¤§¨¦¤¨¤¤¤©§¤¥¤¤§¨©£¨

.(mW mi`iap ± ."d`xie§¦§¨§¦¦¨



c"agרנב i`iyp epizeax zxezn

`Ed dad`d .dxEabE cqg zFCn md `"f iM :oiprde§¨¦§¨¦¨¥¦¤¤§¨¨©£¨
"`Ed cqg utg iM" ,cqgd ilkl xF`18(gi ,f dkin)onE , ¦§¦©¤¤¦¨¥¤¤¦¨¦

zFCOd odW aNl miciBd KxC dkWnd `vFi gFOd19onE , ©©¥©§¨¨¤¤©¦¦©¥¤¥©¦¦
,xEAC zpigA zFidl ligzn d`ixd mW xW` aNd©¥£¤¨¨¥¨©§¦¦§§¦©¦

lFw dUrpe d`ixd on lad `vFIW20zEWAlzdW `vnp . ¤¥¤¤¦¨¥¨§©£¤¦§¨¤¦§©§
,aNAW zFCOd ici lr `Ed xEACd l` dnkgd on zEIgd©©¦©¨§¨¤©¦©§¥©¦¤©¥

.zFpFNge miawp KxC minEvnv ici lr©§¥¦§¦¤¤§¨¦§©
,ziAd onfA ± dpFilr dlrnA l`xUi EidWM dPde§¦¥§¤¨¦§¨¥§©£¨¤§¨¦§©©©¦
xTir `Ed mW ± miptA FnM :"miptA mipR" p"Ef zpigA Eid̈§¦©¨¦§¨¦§§¨¦¨¦©

drinWE dI`x ± eiWEg aFxe mc`AW zEIgd'כּוoi`X dn , ©©¤§¨¨§¨§¦¨§¦¨©¤¥
c`n xirfn hrn `Ed ipgEx zEIgd eixFg`n oM21s`e . ¥¥£¨©©¨¦§©¦§¥§Ÿ§©

xaC s` WiBxi eipR cvA iM ,Wxtdd xMip WEXiOd WEgA§©¦¦¨©¤§¥¦§©¨¨©§¦©§©
.hrn ± ipgEx zEIgd ,eixFg`n oM oi`X dn ,dn̈©¤¥¥¥£¨©©¨¦§©

iWFp` lkUl dbVd mEW oi` KxAzi eizFCnl dPde§¦¥§¦¨¦§¨¥¥©¨¨§¥¤¡¦
iWFp` zFCn Kxre zEdOn llM mpi`W ,mdA22ENit` , ¨¤¤¥¨§¨¦¨§¥¤¦¡¦£¦

FNW xEAC zpigA'כּוofF`d z` xAUl `N` Fpi`e ,23. §¦©¦¤§¥¤¨§©¥¤¨¤
lWOd rEcIM ,"dfg` ixUAnE"24mivrd ztxVn : ¦§¨¦¤¡¤©¨©©¨¨¦§¥©¨¥¦

"iadF` mdxa`" zpigA oM ± xt` dUrp(g ,`n dirWi), ©£¤¥¤¥§¦©©§¨¨£¦§©§¨

"xt`e xtr" `xwp ,zEliv`AWÎcqgl daMxn didW`xIe) ¤¨¨¤§¨¨§¤¤¤©£¦¦§¨¨¨¨¥¤©¥¨

(fk ,gidpigA ± d`ixaC l`kinE .zEliv`CÎcqg iAbl§©¥¤¤©£¦¦¨¥¦§¦¨§¦¨
mdxa` znWpl zipFvig'כּו. ¦¦§¦§©©§¨¨

mixi`n Eid dxEabE cqg zFpFilr zFCOd dPde§¦¥©¦¤§¤¤§¨¨§¦¦
`awEp zpigA l` d`NirÎdnkgn mdl d`Ad dkWndd©©§¨¨©¨¨¨¤¥¨§¨¦¨¨¤§¦©§¨

zFCn zpigaE .l"PM zEIgd xTir ± "mipR" zpigaA25WIW ¦§¦©¨¦¦©©©©©§¦©¦¤¥
axrnE gxfn ,dlile mFi ± mlFrd dfA'כּו`a did ± §¤¨¨¨©§¨¦§¨©£¨¨¨¨

,`awEPd zpigA l` zFpFilr zFCOd on zElWlYWdA§¦§©§§¦©¦¤§¤§¦©©§¨
zrRWn `ide ,"oinlr lM `Nnn"'כּו. §©¥¨¨§¦§¦©§©©

zENBzd zpigA ± qp dUFrWM ,dWnA aEzMW FnkE§¤¨§Ÿ¤§¤¤¥§¦©¦§©
oinil KilFn" ± x`AzIW FnM ,raHd on dlrnNX dn©¤§©§¨¦©¤©§¤¦§¨¥¦¦¦

rFxf dWn26'27"כּו.l"PM mdxa` zpigA ± Fpinil cqg , Ÿ¤§©¤¤¦¦§¦©©§¨¨©©

aizM l`xUi E`hgWkE(fk ,a dinxi),"sxFr il` Ept iM" : §¤¨§¦§¨¥§¦¦§§¨¦¨¥©¤
zFCOd ipR zx`d wENiq oipr mdiUrnA Enxb iM¦¨§§©£¥¤¦§©¦¤¨©§¥©¦
,"oinlr lM `Nnn" ± `awEPd zpigA l` zFpFilrd̈¤§¤§¦©©§¨§©¥¨¨§¦
zEIgdW l"PM ,"miixFg`" zpigaA `N` mixi`n mpi`e§¥¨§¦¦¤¨¦§¦©£©¦©©¤©©

xirGn hrn mW'כּוmipFYgY zFnlFrA WIX dnE . ¨§©¦§¥©¤¥§¨©§¦
zpigAn `N` Dpi` ,dlile mFi zFCOd zEwNgzd¦§©§©¦¨©§¨¥¨¤¨¦§¦©

."xFg`A xFg`" ± mipFilr zFCOn miixFg £̀©¦¦¦¤§¦¨§¨
wWgde dwEWYd EpiidC ,'dl mipR dpFR mc`dWkE§¤¨¨¨¤¨¦©§©§©§¨§©¥¤
xf oi`e FCal 'dA wACzdl wx `N` Fpi`WM `ltPd©¦§¨§¤¥¤¨©§¦§©¥©§©§¥¨
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c"agרנו i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

אל Á‰Â˘(א) ויאמר כו' השדה חית מכל ערום היה
האשה  אל הנחש ויאמר עד כו' האשה
ממנו  אכלכם ביום כי אלקים יודע כי תמותון מות לא
ותרא  ורע טוב יודעי כאלקים והייתם עיניכם ונפקחו
שניהם  עיני ותפקחנה כו' למאכל העץ טוב כי האשה
ה' ויאמר הפרשה סוף עד וכו' הם עירומים כי וידעו
ועתה  ורע טוב לדעת ממנו כאחד הי' האדם הן אלקים
לעולם  וחי ואכל החיים מעץ גם ולקח ידו ישלח פן
לקח  אשר האדמה את לעבוד מג"ע אלקים ה' וישלחהו
מאד  רבו זו מעשה בסיפור הדקדוקים והנה כו'. משם
קשה  והיותר כלל. הפשט ע"ד הבנה הזה להענין אין כי
יאכלו  שכאשר זה מענין יודע היה שהנחש מה הוא
ממש  כאלקים ויהיו עיניהם יפקחו ודאי טו"ר מעה"ד
זה  דבר אמתות אל וכיון לו שנודע וראי' טו"ר. יודעי
האדם  הן ה' אמר כן שכדבריו הפ' סוף שמוכיח ממה
עיני  ותפקחנה בפי' וכמ"ש כו'. לדעת ממנו כאחד הי'
הנחש  יודע הי' מאין ביותר פלא דבר וזה כו'. שניהם
שקבלו  דהגם זה דבר נעלם ואשתו האדם ומן זה דבר
של  טעמו שמע הרי טו"ר מעה"ד לאכול שלא ה' ציווי
טעם  לו נודע ולא תמות מות ממנו אכלך ביום כי דבר
הטעם  אל כיון הנחש הרי הפשט ולפי עיניו שיפקחו זה
כמשמעות  טו"ר יודע כאלקים האדם יהיה שלא האמתי
כו'. ממנו כאחד היה האדם הן ה' שאמר הפ' סוף
זה  דבר נעלם האדם מן ואם כו' ידו ישלח פן ועתה
לא  זה ביותר. ערום שהי' מפני ואם להנחש. נגלה איך
הגן  בתוך שנטע טו"ר בעה"ד ה' סוד שידע יחייב
הטעם  בעיקר י"ל ועוד כו'. כאלקים יהיה שהאוכלו
כו' עיניו יפקחו פן מעה"ד יאכל שלא ה' צוה למה
למה  טו"ר לידע אלקים במדרגות האדם שיהיה מאחר
לאכול  שיצונו מהראוי ואדרבה בזה ה' ירצה לא
חפץ  שהרי כאלקים ויהי' עיניו שיפקחו כדי מעה"ד
הטוב  שמטבע עד"מ כמו לכל ה' וטוב הוא חסד
כו' בצלמו שברא לאדם להטיב ובפרט לזולתו להטיב
שזה  דמשמע ממנו כאחד הי' האדם הן שאמר זה ומהו
ביום  כי כמ"ש לרעתו אדרבא כלל האדם לטובת אינו

כידוע: אמת זה טעם שגם תמות מות ממנו אכלך
הי'‡Í(ב) האדם הן שאמר מה בענין י"ל תחלה הנה

הנחש  שאמר מה וכן טו"ר. לדעת ממנו כאחד
מה  זאת ידיע' ענין טו"ר. יודעי כאלקי' והייתם בתחל'
טו"ר  יודע שהאלקי' כפשוטו משמע דלכאורה היא
ובאמת  כו'. בטו"ר האדם ידיעת כמו גמורה בידיעה

טהור  יג) א, (חבקוק באלקי' נא' שהרי כן לומר א"א
יש  וכמ"כ כו'. רע יגורך לא וכן ברע מראות עינים
בחשוכ' מה ידע כב) ב, (דניאל מ"ש על להפליא
אמנם  כו'. היא איך זאת ידיעה כו' שרא עמה ונהורא
אוכלו  היה לא אם טו"ר שעה"ד קצרה דרך הענין הנה
דאלקים  עליונה ידיעה מבחי' בו שיש מה רק אדם
רק  וכלל כלל רע בחי' נמשך היה לא טו"ר שיודע
והגם  ממש רע בחי' בו נמשך דוקא אדם אכלו כאשר
דומה  זה אין טו"ר יודע כאלקים והיה עיניו שנפקחו
טו"ר  יודע שאלקים דמה טו"ר יודע שאלקי' למה כלל
תערובת  כאן ואין לגמרי הרע מן מובדל הטוב הרי
הוא  רק כלל הטוב מן יניקה לרע אין ע"כ כלל טו"ר
וידע  טו"ר מעה"ד אדם כשאכל משא"כ בפ"ע מהות
הטוב  מן יניק' הרע ומקבל בטוב הרע נתערב הרי טו"ר
ה' וסוד טעם עיקר וזה עלמא. לכל מותא גרם וממילא
ביום  כי טו"ר מעה"ד יאכל שלא לאדם שלו בציווי
עיניו  שיפקחו ומה אמת שזה תמות מות ממנו אכלך
רע' אלא כלל האדם לגבי טובה זה אין כאלקים ויהיה
יתורץ  וממילא הב' הקושי' מתורץ ובזה גמורה.
בענין  תחלה להקדים יש זה להבין אך הא'. הקושי'
האדם  כידיעת טו"ר אלקים ידיעת שאין טו"ר ידיעת
וידיעת  או"מ בבחי' הוא טו"ר אלקים שידיעת טו"ר
בידיעת  הטעם ולזה או"פ. בבחי' הוא טו"ר אדם
האדם  ובידיעת הרע מן מובדל הטוב טו"ר אלקים

בקצרה: הענין תוכן זהו כנ"ל טו"ר מעורבים טו"ר
בין ÔÈ·‰ÏÂ(ג) ההפרש ענין להקדים יש זה ביאור

ג"כ  יובן ומזה בכ"מ. לפנימי מקיף בחי'
זאת  ידיעה שבענין לפנימי מקיף בין ההפרש ענין
עיקר  ידוע דהנה האדם. לידיעת אלקי' ידיעת בין דטו"ר
בכלי  מוגבל שהפנימי לא"פ או"מ בחי' בין ההפרש
הכלי  ענין (כי והתכללות תערובות בחי' יש ובכלים
המוח  בכלי השכל אור כמו במורגש הדבר תפיסת הוא
וידוע  ומשיג המכיל המוח כלי לפי שכל במהות שנתפס
רעה  ומחשבה טובה מחשבה כמו בשכל גם טו"ר שיש

שש  המוח וכמו בכלי במורגש נתפס טובה ומחשב' כל
יש  והרי במוח רעה המח' תפיסת באה האופן באותו
חו"ג  בחי' שיש כמו המוח בכלי התכללות בחי' ביניהם
שזהו  ולדין לחוב ושכל ולחסד לזכות שכל המוח בכלי
בחי' יש שבוודאי לרעה ומחשב' לטובה מחשבה כמו
שיוצאים  מאחר מחסד ודין מדין חסד חו"ג התכללות
שיוכל  בחוש וכנרא' המוח. שהוא א' מכלי שניהם
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וכמ"כ  כו' הרעה על וינחם כמו לטובה רעה מח' להפוך
מאחר  זמ"ז התכללות בחי' יש שבלב חו"ג בבחי'
שנתפס  בכלי שהוא במורגש בא והדבר הן א' שבכלי
כידוע  זמ"ז התכללו' בחי' יש מחולקים בכלים (וגם בו
לאבר  שירפא עד זולתו עם אבר לכל וחבור קשר שיש
כידוע  חיבור יש ורגל לראש וגם זולתו אבר ברפואת זה
מב' גם ותערובות התכללות יש הכלים שבבחי' מפני

וד"ל): וכה"ג טו"ר או חו"ג כמו הפכים
ידיעה Ê·Â‰(ד) כמו באדם טו"ר ידיעת ענין ג"כ יובן

הרע  ואת הטוב את שבמוחו במח ' שלו
הלב  אל המוח מן זאת ידיעה בהתפשטות ומכ"ש
של  הענין שבא בכלי האור הגבלת בבחי' שהוא
או  המוח בכלי מורגש בבחי' ממש בעצמותו הידיעה
והיו  טו"ר יתערבו אזי מטו"ר יודע כשהאדם הרי הלב
מן  והטוב הטוב מן יניק' הרע ומקבל ממש לאחדים
באות' (שהרי יחד ונקי פסולת תערוב' כמו הרע
מפני  וזהו הרע. את יודע הטוב את שיודע המחשב'
כמו  דהיינו ממש במורגש אצלו באה זאת שידיעה
התאוה  הרגשת כלי ענין מפני שזהו כו'. ידע והאדם
באה  בה ידיעתו ע"כ זאת תאוה נתאוה שכבר דהיינו
הממון  או הכבוד ידיעת וכמ"כ ההתפעלו' במורגש
דער  ער (בל"א מורגשת בהתפעלו' באה זאת ידיעה
תאות  הרגשת בלבו שיש לפי זייער) זאך דיא הערט
כידיעת  ואינ' בהן ידיעתו מורגשת ע"כ והממון הכבוד
תאות  הרגשת ומוחו בלבו שאין וכבוד בממון התינוק
שהתינוק  והגם דוגמתו ולא מיני' לא והכבוד הממון
זה  נק' לא וכה"ג והכבוד הממון ענין בפיו לומר יודע
אשה  וכל יז) לא, (במדבר מ"ש וכן כלל. ידיעה ענין
כלי  הוכן שכבר מפני כו'. זכר למשכב איש יודעת
כשאין  משא"כ במורגש באה זאת ידיעה ע"כ התאוה
הרכבת  בלי מרחוק רק הידיעה אין התאוה כלי עדיין
באדם  וכך כו'. כלל במורגש בעצמו הידיעה ותפיסת
הם  ערומים כי וידעו כתי' מעה"ד שאכלו לאחר ואשתו
שהן  בעצמן מרגישים היו לא שמתחלה דמשמע
מרגישים  היו לא ערומים א"ע רואים שהיו וגם ערומים
התינוק  כמו בושת דבר הוא שהערום זה דבר ויודעי'
ולא  ערום ילך בערום הבושה ידיעת עדיין בו שאין
שהתאוה  להיות התאוה ידיעת בענין וכן כלל. יתבייש
בכל  בחוש כנרא' בושה בה יש כנ"ל מורגשת בידיעה
ונקבה  זכר משכב ויודעין כשיגדלו ותינוקו' תינוק
אזי  התאוה כלי הוכן שכבר מצד מורגשת בידיעה
בגלוי  ומכ"ש בו מלדבר גם הזיוג בענין מאד מתביישין
הזיוג  מתאות כלל יודעין אין עדיין וכאשר כו' ערוה
וכך  כלל. יתבוששו ולא יחדיו ערוה בגלוי ערומים ילכו
ולא  כו' ערומים שניהם ויהיו ואשתו באדם נאמר

מתייחדים  שהיו והגם כלל. ערוה בגילוי יתבוששו
שהי' והגם כלל. בושה ענין בזה היה לא ומזדווגים
לא  אבל מולידים היו לא לאו ואם התאוה כלי אצלם
המאכל  רעבון כמו רק התאוה הרגשת בבחי' זה הי'
בושה  בזה אין מתאוה שנפשו שהגם אדם יתאו' כאשר
ותאות  אכילה תאות שלכאורה וגם כו'. וכלל כלל
שהמאכל  גדול הפרש יש מ"מ הם א' בענין המשגל
משא"כ  תאותו למלאות ולא נפשו לשובע רק הוא
ושתי' אכילה ענין כמו הזיוג היה ובאדה"ר המשגל
מורגשת  בתאוה הי' לא המאכל בענין (וגם וכה"ג
כמו  אוכל שהי' רק בתענית כרעבון יתירה בהתפעלות
העץ  נחמד כי ראתה כאשר רק המלך צווי עושה שאדם
מורגשת  תאוה בהם נמשך אזי כו' הוא תאוה וכי כו'
וכה"ג  תאותו למלאות שהוא ביותר א"ע להרגיש
היו  כי בזיוג יתבוששו ולא כתיב החטא קודם משא"כ
ולא  בלבד בני' להוליד ה' צווי ע"פ רק הדבר עושין
ככלי  היה לא בזה תאוות' כלי וגם תאוות' למלאו'
ידיעת  בחי' אבל וד"ל). כו' עה"ד שלאח' דעכשיו תאו'
כלל  בכלי מוגבל שבלתי מקיף בבחי' הוא טו"ר אלקים
הוא  בפ"ע א' כל אלא כלל תערובות לטו"ר אין ע"כ
ידיע' ענין כמו אלקי' הידיע' דאין הוא והענין כנ"ל.
מה  דבר יודע שאדם כמו אלא אדם כידיעת במורגש
אל  שמקיף מקיף בחי' רק זו בידיע' שאין במחשבתו
המחשבה  שמתלבשת ולא במחשבתו הדבר אותו
כידיעת  זאת מידיע' מתפעל להיות הדבר אותו במהות
במ"א  (וכמ"ש ניט). דאס הערט ער (בל"א הנ"ל  אדם
ודעת  עליון דעת ובענין כו'. ובחירה ידיעה בענין
מ"ש  למעלה וכך כו'). יתבונן ולא און וירא כמו תחתון
מרחוק  מקיף בבחי' זאת ידיעה טו"ר יודעי כאלקי'

ע  מפי וכמארז"ל וכמ"ש והטוב הרעות תצא לא ליון
קאמר  לא פי' קאמ' לא ורשע צדיק ואילו דנדה) (פ"ב
שא"כ  במורגש גלוי בבחי' נתפס שאינו דבור בבחי'
ורשע  צדיק אלא כו' הבחירה מכרחת הידיע' היתה
(בבחי' עליון מפי וכמ"ש בדבור קאמר לא טו"ר שהוא
מלמעלה  יורד רע אין אמרו וכן כו'. תצא לא הדבור)
ורשע  וצדיק הטו"ר את יודע במחשבה אך כו'.
בכלי  מורגשת בלתי ידיעה בחי' הוא זאת ומחשבה
מקיף  בבחי' רק כנ"ל. בהתפעלו' באדם טו"ר כמחשבת
וערך  שייכות לו שאין דבר על אדם כמחשבת מרחוק
הבחיר' מכרחת הידיע' אין וע"כ כו'. כלל עצמותו אל
עצמו  בידיע' הוא הנבראים ידיעת לומר א"א (כי כלל
כמ"ש  כו' בערך נבדלי' שהנבראים מאחר באדם כמו
וד"ל. במ"א וכמ"ש כו') עליון דעת בענין במ"א
הרע  אלא כלל בטו"ר התכללות אין הרי כן ובהיות
ההבדלה  בתכלית בפ"ע והטוב שהוא כמו בפ"ע
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אין  רע ובורא ז) מה, (ישעי' שנא' והגם זאת בידיע'
וכה"ג  אדם כידיעת א"פ בגלוי המשכה בבחי' הבריאה
סממני  שבי"א הלבונה ענין כמו מרחוק מקיף בבחי' רק
בלבד. מרחוק מקיף בבחי' לקליפות שמחיה הקטרת
שאין  בע"ח כמ"ש מקיף מבחי' לחיצונים דיחוי יש וכן
שמסמא  התכלת וכמו במקיף להסתכל יכולים החיצוני'
למקיף  הפנימי בין הקליפות מעמד וע"כ חיצונים עיני
כלל  הטוב מן לרע יניקה אין מקיף מבחי' ועכ"פ כו'.
תערובות  לו ואין בתכלית הימנו מובדל הטוב וכן וכלל
מורגשת  בידיעה לטו"ר אדם בידיעת משא"כ כלל ברע
מטו"ר  יודע האדם אם ע"כ בכלי מוגבל או"פ בבחי'
הרע  כי טו"ר תערובות להיות לנפשו המזיק ענין הוא
הטוב  וכן בטוב ומתערב או"פ בבחי' הימנו מקבל
שהוא  כמו הבירור בתכלית טוב ואינו ברע מתערב
עושה  שהתערובו' בכסף סיגים תערובת כמו בעצם
כי  נקי יש ובסיג הסיג בערך הוא גם שיהיה לנקי
אדה"ר  חטא שע"י מזה יובן ולמעלה כו'. הכל מעורב

ע"כ  העולמות בכל טו"ר תערובות נעשה טו"ר בעה"ד
הרע  כי מות יגרום שלא מעה"ד לאכול שלא ה' צוה
ואת  החיי' כו' לפניך נתתי ראה כמ"ש המות שרש
כו' מות יורדות רגלי' כמו הרע ואת המות ואת הטוב
צוה  לא למה דלעיל הב' הקושי' מתורץ ובכ"ז וד"ל.
הוא  גם ויהי' שיפקחו כדי כו' מעה"ד לאכול לו
באמת  כי כו'. הוא חסד חפץ שהרי כו' יודעי כאלקים

טו"ר אדם ידיעת הי' ממש אילו אלקי' ידיעת כמו
חסד  לבחי' נחשב זה היה כנ"ל מקיף בבחי' שהוא
ידע  הוא אם שהאדם הוא נהפוך אבל לאדם וטובה
או"פ  בבחי' שידיעתו מטעם לו מזיק יהי' טו"ר מעה"ד
וחמלת  חסד זהו אדרבה טו"ר תערובות נעשה שמזה
יאכל  שלא נפשו על שהזהירו במה האדם על ה'
מן  לגמרי מובדל הטוב בחי' שיהי' כדי כלל מעה"ד
ברע  תערובו' לו אין כי כלל המות נמשך יהי' ולא הרע
מן  יניקה לרע שאין טו"ר אלקים ידיעת משא"כ כלל

וד"ל: כלום מזיק ואינו כלל הטוב
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

dPdexF` zkWndA mwqr lM did mi`xFn`e mi`PYd §¦¥©©¨¦©£¨¦¨¨¨¦§¨§©§¨©
dxFYd ici lr sFqÎoi`17wqrA did mzcFar lk iM . ¥©§¥©¨¦¨£¨¨¨¨§¥¤

mFi oizlYn ilvn dEdC" dcEdi axA ogMW`cM .dxFYd©¨¦§©§§©§©§¨§©¨©§¦¦§¨¦
"mFi oizlzl18oke .dxFYA cEOiNd did FzcFar xTire , ¦§¨¦§¦©£¨¨¨©¦©¨§¥

oizlY lM DicEnlY xCdn ded `A` xA `iIg iAx"©¦¦¨©©¨£¨§©©©§¥¨§¨¦
"mFi19zFkxaC 'e wxR `zi`cM20. ¦§¦¨¤¤¦§¨

`Ed dNtYde dxFYd oipr dPd iM ,`Ed oiprde§¨¦§¨¦¦¥¦§©©¨§©§¦¨
opFAzOX dn `Ede .dxFYl dnCwd `id dNtYdW¤©§¦¨¦©§¨¨©¨§©¤¦§¥
Ki` `EdÎKExA sFqÎoi`d zlrn z`ltd lcFbA§¤©§¨©©£©¨¥¨¥

"xwg oi` FzNEcbl"W21lM Wixn" ± zFnlFrd lkaE , ¤¦§¨¥¥¤§¨¨¨¥¥¨
wx KxAzi EpOn xi`n oi` ± "oibxc lM sFq cr oibxc©§¦©¨©§¦¥¥¦¦¤¦§¨¥©
DiOw aFxw aFxTd lMW cr ,mId on dRihM zg` dx`d¤¨¨©©§¦¨¦©¨©¤¨©¨¨©¥
,KxAzi FA FzbVd zzigR xzFi xiMOW ipRn ,`lM xzFi ±¥§¨¦§¥¤©¦¥§¦©©¨¨¦§¨¥

.zExixnaE db`cA c`n lFRI z`fl i`e§¥¨Ÿ¦§Ÿ¦§¨¨¦§¦
l"f mxn`A EpeeiM df lre22dxFz ixzq oixqFn oi`" : §©¤¦§§¨§¨©¥§¦¦§¥¨

oFaSr dpi` db`CdW ,"FAxwA b`Fc FANX inl `N ¤̀¨§¦¤¦¥§¦§¤©§¨¨¥¨¦¨

lr mpn`e ,zEdl`d iENib xCrdn wx ,mFlWe qg inWB©§¦©§¨©¥¤§¥¦¨¡Ÿ§¨§¨©
aizkcM FAl gOUi dxFYd ici23igOUn [..] 'd icETR" : §¥©¨§©©¦§¦§¦¦¥§©§¥

did `l dNgzOW rnWn "igOUn" xn`wCnE ,"al¥¦§¨¨©§©§¥©§¨¤¦§¦¨Ÿ¨¨
lre ,zEdl` iENB xCrdn db`Cd zngn Epiide ,gnÜ¥©§©§¥£©©§¨¨¥¤§¥¦¡Ÿ§©
xF` KiWnn df ici lr iM FAl gOUn dxFYd cEOil ici§¥¦©¨§©¥©¦¦©§¥¤©§¦
FzFidA FWtp lr xi`n zFidl oinlr lM aaFQd sFqÎoi ¥̀©¥¨¨§¦¦§¥¦©©§¦§
`Ede ,Fz`xWdl ilM dUrPW ,FpFvxE FznkgA cnFl¥§¨§¨§¤©£¤§¦§©§¨¨§
,mlrdA `idW zlgbA dxEWw `idW zadlXd FnM§©©§¤¤¤¦§¨§©¤¤¤¦§¤§¥
xzFi wfFgA gRpIW lke ,dgtpl Kixv iENibl `aYW ickE§¥¤¨Ÿ§¦¨¦§¨§¨§¨¤¦§©§¤¥

.DzENBzd siqFi KM ±¨¦¦§©¨
xF` zEWAlzd mlrd zpigaA DA Wi dxFYd ok FnM§¥©¨¥¨¦§¦©¤§¥¦§©§
FpFvx md zFvOd lMW ,l"Pd "WFcw" zpigA ,sFqÎoi`d̈¥§¦©¨©©¤¨©¦§¥§
oFincM df ixd ,iENibA Epl bVEn oi`X iR lr s`e ,KxAzi¦§¨¥§©©¦¤¥¨¨§¦£¥¤§¦§
Fpi`W iR lr s` mdA gnVW mixpiC `ln ilM fgF`d̈¥§¦¨¥¦¨¦¤¨¥©¨¤©©¦¤¥
,i`CeA mW mdW rcFIW cSn wx ,lrFtA mzF` d`Fx¤¨§©©¦©¤¥©¤¥¨§©©
FA oFilrd oFvx iENibA dgnVd `id z`U xziA dkke§¨¨§¤¤§¥¦©¦§¨§¦¨¨¤§
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lMn ,oFvxd zEdn biVn Fpi`W mbd ,dxFYd FcEOilA§¦©¨£©¤¥©¦¨¨¨¦¨
rEcie ,zEdl`d `vnp DAW dxFYd `Ed biVn mFwn̈©¦©¨¤¨¦§¨¨¡Ÿ§¨©

`xnBA24Edfe .dgiwl DnW xg` xaC ici lr dgiwlC ©§¨¨¦§¦¨©§¥¨¨©¥§¨§¦¨§¤
aEzMW25dxFzC xF`d cSn `Ede ,"ipzIg Lzxn` iM" ¤¨¦¦§¨§¦¨§¦§¦©¨§¨

.mlrdA `EdW mb©¤§¤§¥

did ,zElcbC oigFn zpigAn EidW ,mi`PYd mpn`e§¨§¨©©¨¦¤¨¦§¦©¦§©§¨¨
gtFPd lWnke ,iENibA dxFzC xF` `ivFdl mgkA§Ÿ¨§¦§¨§¦§¦§©©¥©
zF`ltpe miQp zFUrl mgkA did oM lre ,zadlWA§©§¤¤§©¥¨¨§Ÿ¨©£¦¦§¦§¨
il wFlg i`piB" xn`C xi`i oA qgpR iAx FnkE .milFcB§¦§©¦¦§¨¤¨¦§¨©¦©£¦
`iqMz` `Ed dWAie mIW itl ,miIwzp cInE "Lnin¥¤¦¨¦§©¥§¦¤¨§©¨¨¦§©§¨

`ilbz`e26Wi mXW zElWlYWd zpigaA `N` df oi`e , §¦§©§¨§¥¤¤¨¦§¦©¦§©§§¤¨¥
zpigAn KWnPX dxFzC xF` ici lr la` ,iENibe mlrd¤§¥§¦£¨©§¥§¨¤¦§¨¦§¦©

.daxgl min Ektdp f` ± mieW diOwe oinlr lM aaFq¥¨¨§¦§©¥¨¦¨¤¤§©¦§¨¨¨

dpWi dxFYd dPd iM :"riwxC `zaizn" oipr Edfe§¤¦§©§¦§¨§¨¦©¦¦¥©¨¤§¨
`idW dizFklde ziviv zevn FnkE .r"iaaE zEliv`Ä£¦§¦©§¦§©¦¦§¦§¤¨¤¦
miUaM zpigA Wi zEliv`A oke ,miUaM xnSn dHnN§©¨¦¤¤§¨¦§¥¨£¦¥§¦©§¨¦

"awri cixtd miUaMde" aEzMW FnM27,xnv mdA Wie . §¤¨§©§¨¦¦§¦©£Ÿ§¥¨¤¤¤

"`wp xnrM DiWix xrUE" aEzMX dn `EdW28oke . ¤©¤¨§©¥¥©£©§¥§¥
zEkln `Ed 'c lW xWwe ,oigFn 'c Wi ± oiNitY§¦¦¥¦§¤¤¤©§

dpEazC29Wi dlrnl KM ± xFr on `Ed dHnNW mWMW . ¦§¨¤§¥¤§©¨¦¨§©§¨¥
.miWEal zpigA§¦©§¦

WAlzn minrRW ,WtPAW lkVd lWn Kxc lr `Ede§©¤¤§©©¥¤¤©¤¤¤§¨¦¦§©¥
aWFg minrtE ;ziwl` dnkg aWFgWM ± dnkg xacA¦§©¨§¨§¤¥¨§¨¡Ÿ¦§¨¦¥
aWFg minrtE ;mikEnp miWEal mde ,zxg` dnkg̈§¨©¤¤§¥§¦§¦§¨¦¥
ok FnkE .xzFiA miQB miWEal mdW milhA mixaC§¨¦§¥¦¤¥§¦©¦§¥§¥
dpiaC ,dpFilr dbVd xF`l miWEal dOM Wi dlrnl§©§¨¥©¨§¦§©¨¨¤§¨§¦¨
WEal oipr `Ede ,"xFr" `xwp dpEazC zEkln zpigaE§¦©©§¦§¨¦§¨§¦§©§

.zFvOd lkA dfA `vFIke ,lnWgd©©§©§©¥¨¤§¨©¦§

Pd ozF` dPde± "FciA FcEnlze" dHnN EcnNW zFnW §¦¥¨©§¨¤¨§§©¨§©§§¨
zEki` biVOX Epiid ,cnFle ocr obA oM mB aWFi `Ed¥©¥§©¥¤§¥©§¤©¦¥
lke oiNitYde ziviSd FnM ,zEliv`AW devOd zEOke§©©¦§¨¤©£¦§©¦¦§©§¦¦§¨

oale zlkY ± mdipiC ihxR30zFbixcn lMd mdW , §¨¥¦¥¤§¥¤§¨¨¤¥©Ÿ©§¥
og ircFil rcFPke ,'Ek zFbixcn: ©§¥§©¨§§¥¥

:rixfY zWxR ,rxFvOd z`nEh zevn¦§©§©©§¨¨¨©©§¦©
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(24.` ,fl dMEq¨

(25.p hiw miNdY§¦¦

(26.(dWAi) iENibe (mi) iEQiM¦¨§¦©¨¨

(27,l `vIe.miaUMde :mWe .i ©¥¥§¨§©§¨¦

(28.h ,f l`IpC .iwp xnvM FW`x xrUE§©Ÿ§¤¤¨¦¨¦¥

(29.oiNitY zevn Wix lirl xzFi zEIhxtA d`x§¥¦§¨¦¥§¥¥¦§©§¦¦

(30.b wxR ziviv zevn lirl Ex`Azp¦§¨£§¥¦§©¦¦¤¤

•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰ÙÈ איומה כירושלים נאוה כתרצה רעייתי את
ולשבח, לגנאי מתפרש זה פסוק הנה כנדגלות,
כ"א  בשלימות, לא אבל רעייתי את יפה פי' שבפמ"ג
ואמרו  חפר, בן צלפחד בבנות האחרונה שהיא כתרצה
בעבור  והיינו מנאם, ושבחן מעלתן סדר שלפי שם
קחשיב  צדקתן ודרך אחיותי', מכל להתחכם שנתעצלה
ולא  התעצלת את גם כן באחרונה, חשבה לכן להון
אחרת  כ"א העבירות, שהם המנעול כפות ממך העברת
כ"א  כו', אשווך כן מפני לא ומ"מ עצלותך, מחמת
לשבתו, בחר אשר העיר שהיא כירושלים את נאוה
העולם  לכל להשפיע קדושה שפע לקבל ומוכנת
למה  עליך נקרא ה' שם אם תתמהי ואל את, וכמו"כ
כו', כל על ואימתך את שאיומה אמת הן למרמס, את
עולם  של מלכו המלך שדגל כמו כנגדלות שהוא רק
אותו  אבדת הנה אך אלקי', צלם בחי' היינו עליך

יד  בך שלחו אשר על בעיניך יקשה אל לכן בעוונך,
לא  אבל את שיפה שהגם לגנאי פי' כי ונמצא כו'.

בשלימות.
ÌÓ‡'בחי על קאי רעייתי, את יפה פי' בעהב"ו

את  עושה, את ככה ואם וכענין את, שנק' המל'
שיפה  ואמר כנקבה, כוחי את התשתם אלינו תדבר
ע"ש  רעייתי שנק' הבינה שהיא רעייתי כמו את בחי'
כו' כתרצה כ"א עת בכל לא שזהו רק תרדל"מ, שהם
ונאוה  יפה את ואז מעשיהם, ישראל כשמרצים
ל' התרגום שפי' ע"ד כנגדלות ואיומה כירושלים,
ריבוא  שישים עת בכל הי' שבמדבר וכמו חיילות,
דחירו, עלמא דרור שנק' דיובלא, מעלמא שהם להורות
פי' כי ונמצא כו'. מוטלת שאימתך את איומה ולכן
וכ"מ  הבינה. כמו המל' בחי' שיפה לשבח, הפסוק
פ"ב  במדבר ובפ' ע"ד דל"א זה ע"פ בשה"ש במד"ר
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מתרצי' כשאתם הקרבנות על כתרצה שפי' ע"ד, דר"י
ונמצא  עליו. לכפר לו ונרצה המד"א בקרבנות לפני
לאביהם  מפרנסין ישראל פרנסתי היינו רעייתי לפ"ז
אותי  שרועי' הן במד"ר (וע' הקרבנות ע"י שבשמים

תמידין). בשני
ÈÈÁ·‰Â שלא מקום של רצונו כשעושי' כתרצה פי'

קאי  כתרצה דפי' י"ל והענין פרס. לקבל ע"מ
בסופו  בקהלת במד"ר משמע שכן המצות, מעשה על
שביקש  חפץ, דברי למצוא קהלת ביקש ע"פ ד' דקט"ו
מצות  של שכרן מתן היינו חפץ דברי על לעמוד קהלת
לע"ל  על קאי שזה חפץ, ארץ לי אתם תהיו כי כמ"ש
הנ"ל. ממד"ר כדמשמע דעכשיו התומ"צ עבודת ע"י
איתן  אותיות וע"ד עתיד, ל' הוא תרצה של' וזהו
בישראל  האזרח כל האזרחי, איתן לעתיד, משמשין
עתיק  פנימיות גילוי וה"ע להזריח, שעתיד מה שפי'
שם  אזרח שפי' דתרכ"ב ראה לד"ה בהגהות וע' לע"ל,
ע"י  נמשך וכ"ז ותיקון. מתהו למעלה שהוא ע"ב
הגילוי  יהי' ועי"ז התהו, בירור להיותם המצות מעשה
בסופן, תחילתן נעוץ כי וגם התהו. מבחי' שלמעלה
מזה  כמ"ש התחלה, נעיצת כוונת יש דוקא שבסופן
בענין  מראשית המגיד ובד"ה רגליו, ועמדו בד"ה

נעשה. לא אשר ומקדם
Â‰ÊÂ'דלכאו מאד, מאד הארץ טובה הכתוב שאמר

מאד  הלא יפלא וביותר מאד, ב"פ נא' למה יפלא
לומר  יתכן איך וא"כ מאדך, בכל וכענין גבול, בלי פי'
פירושו  הראשון שגם אחרי השני מאד מה"ע מאד ב"פ
שייך  אינו יותר למעלה ועוד גבול, בלי לבחי' שמגיע
מאד  ל' וכ"ש מהגבלה, למעלה זהו שהרי מדריגות
הוא  הענין אך כו'. ממש עצמו הראשון שבח עוה"פ
ליכנס  רצו שלא המרגלי' טענת לסתור בכדי דזהו
התומ"צ  בעבודת א"ע להשפיל רצו שלא והיינו לארץ,
התורה, כל אברהם שקיים ע"ד ברוחניות כ"א בגשמי'
הם  רצו וכן ברוחניות, אלא בגשמי' הכל שקיים שא"א
מבחי' והיו דיעה דור להיותם במח' ברוחני' לקיים
ודבור  שבמעשה המצות קיום וכל המח', עולם לאה

נמשך  יהי' ועי"ז במח' לקיים ורצו ג"כ, במח' ישנם
אך  לארץ. ליכנס רצו לא וע"כ למעלה, אלקות גילוי
העשי' הוא שהעיקר ברואה ושגו בזה טעו באמת
משה  התפלל ולכן דוקא, בארץ לעשותם דוקא גשמי'
מפרי' לאכול וכי שהקשו לארץ, לכנס תפילות תקט"ו
שצריך  והיינו בה, התלוי' מצות לקיים אלא צריך הוא
אותם  ועשיתם שזה"ע בכלי' עליוני' אורות להמשיך
אזי  סט"א דאתכפיא ע"י וגם עשאוני, כאילו כתי' אתם
ומתגלה, ומאיר עלמין בכולהו דקב"ה יקרא אסתלק
המגבילי' הכלי' צמצום בחי' גם נבקעים ידו ועל
גם  אח"כ נמשך זו בקיעה וע"י האור, את ומסתירי'
וב"ן  מ"ה בחי' שהם ברוחני' ודבש חלב זבת להיות
בינה, במקום (דדים דגדלות ממוחין הם ושניהם חו"ג,
שיהי' בגשמי' וגם השופר), כוונת שער בפע"ח וע'
דוקא  תלוי וכ"ז התאנים. מן ודבש העיזים מן חלב זבת

סט"א. דאתכפי' גשמי' במעשה
‰ÂÌÚË עלה מעשה וסוף בתחלתן, סופן שנעוץ הוא

גבוה  היותר דבר שכל וכנודע תחלה במח'
דוקא, נמוך היותר בדבר מתלבש יותר בעצם ומרומם
עמוק  שכל כשיש דהיינו ברמיזא, לחכימא די וכענין
הדבור, אותיות ע"י לזולתו להסבירו א"א אשר מאד
ואינו  הדבור, אותיות אותו יכילו לא עמקותו שמגודל
יבינהו  הנה לזולתו, יובן שעי"ז להגבילו ביכולתם
שבהרמיזה  אות שזהו גשמי', בתנועה רמיזה ע"י לזולתו
שלהיות  למעלה, יובן וכמו"כ כו'. הדבור על יתרון יש
דגדלות  מוחין בחי' גילוי להיות עליונה ההמשכה
ע"י  כ"א זה לעורר א"א הכלי', את האורות שיבקעו
בתחלתן  סופן דנעוץ משום המח', ע"י ולא דוקא מעשה

כו'. דוקא לארץ לכנס משה ובקש רצה ולזה דוקא,
˘"ÊÂ סתימין עלמין נגד ב"פ, מאד מאד הארץ טובה

את  האורות בוקעי' שבשניהם דאתגלין, ועלמין
שמאד  ג"כ ומתורץ למטה. ונמשכים ונבקעי' הכלי'
בחי' היינו דאתגלי' דעלמין גבול בלי בחי' שהוא
מאד  עוה"פ יתכן מ"מ הכלים, נגד בל"ג שהם האורות

דאתכסיא. עלמא דבחי'
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz jynd - mixn`nd xtq

את Ê"„ÚÂק) ומגלים מספרים שהן דאצי' בע"ס יובן
אומרים  אנו דהנה הבל"ג, האוא"ס בחי'
דבר  מתוך דבר להבין דהיינו להבין בינה בלבנו ותן

שבא  האור תפיסת בחי' הוא הבינה ענין דהנה כו',
בנפש  הבינה כח עד"מ וכמו דוקא, התלבשו' בבחי'
בכלי  תפיסא בבחי' שבא שכלי ענין כל להשיג שהיא
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תפיסא  בבחי' שאינה החכ' נקודת כמו ולא מוחו,
אצלו  הענין אין בכללו' הענין את שיודע דע"ה עדיין,
לבד  מקיף בבחי' כ"א ממש תפיסא בבחי' עדיין
אבל  כו', לבד הענין כללו' רק ויודע מוחו על שמרחף
שיודע  ממש תפיסא בבחי' הענין בא הבינה במוח
הו"ע  וכמו"כ כו'. הוא ומה איך היטב אותו ומשיג
דוקא  בכלי האור תפיסת בחי' שהוא למע' הבינה
בניקוד  הוא דבינה ה' דש' וזהו כו', ומושג שידוע
וזהו  במ"א, וכמ"ש כו' הכלים בחי' דהיינו אלקי'
תבינם  שדי נשמת וכמ"ש נשמה בחי' היא שהבינה
את  ממלאה שהנשמה דכשם או"פ, גילוי בחי' דהיינו
יודעים  שאנו עד ממש בגילוי התלבשו' בבחי' הגוף
ידיעת  בענין פצ"ח (וכנ"ל כו' הכחות את ומשיגים
בחי' שהיא בינה כמו"כ כו'), המהות והשגת המציאו'
(וה"ז  כו' בהאור ממש ותפיסא השגה בחי' ה"ה נשמה
המהות  השגת שאינם למטה הנפש כחות מהשגת יותר
מהות  שמושג הוא בינה בבחי' ולמע' כמשנת"ל, ממש
מזיו  שנהנין בג"ע הנשמו' השגת וכמו כו', והזיו האור
במ"א), וכמ"ש כו' ממש המהות השגת בבחי' השכינה
לידי  בא זאת דמהשגה הוא דבר מתוך דבר להבין וענין
שמזה  והיינו הקודמת, מההשגה ההפכי' אחרת השגה
מושג  הבלתי דבר שיש לומר שבהכרח השגה לידי בא
דהיינו  דבר מתוך דבר להבין ענין מבו' ובמ"א כו'.
שייכות  לכאו' לו שאין אחר ענין על זו מהשגה שבא
מתוך  דבר מבין בכלל הוא ג"ז אמנם הזה, להענין כלל
הבלתי  דבר שיש השגה לידי בא השגה שמתוך דבר
מהשגה  הפכי זאת שהשגה מה וענין כו'. מושג
זמ"ז, הפכים ה"ה מושג ובלתי השגה כי הוא הקודמת
העדר  ענין בו יהי' לא ההשגה בחוש שהוא מי וע"כ
בהשגת  הוא שלו התעסקו' וכל ענינו שכל והיינו השגה
הוא  שהענין בזה לא מושג שהענין איך היינו הענין
ההתעסקו' ענין שבכל והיינו כו', המושג משכל למע'
מושג  שהוא איך ר"ל שבו המושג למצוא הוא שלו
מושג  שאינו איך בו למצוא לא השגה לידי ולהביאו
בהשגה  הוא שלו שהחוש להיות שלו, מהחוש שא"ז
ב' שהן ומקשה וחריף ומסיק מתון שיש וע"ד דוקא.
וההתגלות  הירידה הו"ע ומסיק דמתון נבדלים חושים
פון  רעכטקייט דיא געפינען (בל"א כו' המושכל של

רע  איז ענין דער ווי ענין הוא דעם ומקשה וחריף כט),
כו' מובן הענין אין שעדיין איך ולהסתיר להעלים
ומסיק  מתון שהוא דמי חושים ב' ה"ה במ"א, וכמ"ש
ההשגה  בחוש שהוא מי כמו"כ כו'. ומקשה חריף אינו
והתעסקו' ענינו כל כ"א מושג הבלתי למצוא ענינו אין
הוא  שלו התעסקו' ובד"כ כו', המושג את למצוא שלו
מהשגה  למע' שהן בעניני' לא דוקא המושגים בעניני'
הענין  את להשיג הוא שלו התעסקו' ענין ובכל כו',

כו', דוקא תפיסא בבחי' ולהיות דוקא השגה בלבושי
ה"ז  מושג הבלתי דבר שיש וההרגש ההשגה וע"כ
הו"ע  השגה שהרי ובפרט כו', שלו החוש מעצם הפכי
כו' ביטול בחי' זהו מהשגה דלמע' וענין יש בחי'
דבר  שיש איך דההרגש כו'), ויש אין שהן חו"ב (וכמו
כו' שלו ובחושים מוחו בכלי ביטול פועל מושג הבלתי
ההשגה  לידי בא ה"ה ומ"מ כו', זמ"ז הפכים ה"ה א"כ
דוקא, בינה פנימי' בבחי' זהו באמת הנה הנ"ל, האחרת
והשגה  כו', ולתפוס להשיג הוא בינה דחיצוני'
בגילוי  שבא כמו האלקי בהאור הוא בינה דחיצוני'
שתופס  אחר אמנם כו', והשגה תפיסא בזה ששייך
גופא  זו מהשגה בא ה"ה האלקי הענין את היטב ומשיג
דמאחר  בינה), פנימי' בחי' (מצד פנימי' השגה לידי
והארה  זיו רק שזהו בהכרח בהשגה בא הענין שזה
תפיסא, ובגדר התלבשו' בגדר אינו העצמי' שהרי לבד
הארה  רק ה"ז ותפיסא התלבשו' בבחי' שבא ומאחר
ובלתי  מזה ומובדל שמופלא העצמי' בחי' ויש לבד
כלל  ערוך באין הוא בהשגה שבא האור דכללו' מושג,
מבחי' היא זו השגה לידי שבא ומה כו'. העצמות לגבי
א' מחוש יציאה כמו שזהו לפי דוקא בינה פנימי'
להשיג  רק הוא ההשגה חוש כי כו', ההפכי אחר לחוש
ארוף) גאר קומט ער וואס (בל"א שבא מה וא"כ כנ"ל,
החוש  היפך התחדשו' ה"ז מושג שבלתי מה שיש ע"ז
ומציאו' הישות הו"ע ההשגה שהרי וביותר כנ"ל, שלו
יש  בחי' הוא בעצם שהשגה מה דלבד והיינו הדבר,
דבר  מציאו' בבחי' שהוא בהכרח המושג הענין הרי
ההשגה  וע"י כו'. השגה בו שייך דאז ציור באיזה
כו', יותר מציאו' בבחי' בא ה"ז מוחו בכלי והתפיסא
דמשו"ז  דבר מציאו' בבחי' אינו הרי מושג והבלתי
איך  היינו בהמושג גם הביטול ופועל מושג, אינו
הו"ע  דהשגה נמצא כו', ערוך באין הוא שהמושג
בעצם  הוא מושג והבלתי הדבר ביטול לא המציאו'
המושג  הדבר ביטול בבחי' ועוד מציאו' בלתי בבחי'

הכח מציאו' היפך ה"ז א"כ כו',כו', בינה דחיצוני'
רק  הזאת ההשגה כח אין בינה בחיצוני' באמת ולכן
בבחי' הוא הזה הכח כ"א כו' ומציאותה הדבר השגת
דבר  מתוך דבר מבין שנק' וזהו כו'. דוקא בינה פנימי'
ה"ה  הקודמת מההשגה שבאה דהגם חדשה הבנה כמו
ע"י  דוקא ובאה הקודמת מההבנה והפכי' חדשה הבנה
על  הכרח אין המושג יהי' לא דאם הקודמת, ההבנה
השגת  את תכריח אשר היא ההשגה כ"א מושג הבלתי

כו'. מושג הבלתי והרגש
.¯ÂˆÈ˜,הבל"ג אוא"ס בחי' מגלים הע"ס וכמו"כ

מתוך  דבר להבין בינה בלבנו ותן א"א דהנה
נשמה  נק' ולכן בכלי, ותפיסא השגה היא בינה דבר,
הבלתי  דבר שיש השגה לידי בא ההשגה ומתוך או"פ,
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ההשגה  דחוש מהקודמת, הפכיות השגה והיא מושג,
מושג, הבלתי לא המושג את ענין בכל למצוא היא
והמושג  יש היא השגה גם ומקשה, חריף ומסיק מתון
מושג  והבלתי מציאות בבחי' ובא בציור מוגבל הוא

ביטול  ופועל הדבר והרגש וידיעת במציאות לא הוא
ההשגה, מתוך ובא התחדשות, שזה הרי בהמושג,
והוא  מושג, הבלתי ויש הארה ה"ז שמושג דמאחר

בינה. פנימיות בחי'

b"xrz ,zeclez t"y .c"qa

•
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

(mbxezn) yici` - mixn`nd xtq

àåä-êåøá ùåã÷ä ïéà""בריותיו עם בטרוניא גדולות 1בא בבקשות לברואיו בא אינו יתברך ה' .
יסוד. להן שאין

מוצא 2במדרש  אתה כוחו. לפי אלא לנברא בא לא בריותיו, עם בטרחות בא הקב"ה אין נאמר:
שנאמר  לעמוד, יכולים היו לא כוחו, בחוזק אליהם בא הי' אילו לישראל, התורה את הקב"ה "אם 3כשנתן

שנאמר  כוחם, לפי אלא עליהם בא לא אלא וגו'". לשמוע אנחנו נאמר,4יוספים לא בכוחו בכח". ה' "קול
ואחד. אחד כל של כוחו לפי בכוח, אלא

התורה  לקיים היכולת לנו יש לכוחנו. בהתאם הוא והמצוות, התורה לנו נתן שהקב"ה שזה מובן, מזה
מגיע  שהאדם גדולה עבודה זו כנדרש, שמים, יראת מתוך ומצוות תורה שקיום אף לנו. שניתנו והמצוות

רבה. ביגיעה אליה

במדרש  שנאמר כפי המקיימן, את מעדנות והמצוות את 5התורה בהן לצרף אלא המצוות ניתנו לא :
הנבראים. את לעדן כדי המצוות את נתן יתברך ה' הבריות.

כוונת  לדוגמה; – כוונה יש מצוה שלכל לכך נוסף הנברא. את לעדן כדי שונה תוכן יש מצוה לכל
חלה  מצות וכוונת לאלקות; שייכים בה אשר וכל שהדירה היא, מזוזה לאלה 6מצות חלק לתת שיש היא,

הנברא. את לעדן כדי שונה, כוח פרטית, כוונה יש מצוה בכל כך – יתברך ה' בעבודת העוסקים

שהמלאכים  אף ישראל, לבני דוקא התורה את הקב"ה נתן זאת, למרות רבה. ביגיעה מושג זה כל
שכתוב 7בקשו  כמו התורה, השמים",8את על הודך דוקא "תנה אלא התורה, את להם נתן לא יתברך ה'

שכתוב  כמו ישראל, בני עבור 9לנו העולם, את ברא יתברך ה' בראתי". עליה ואדם ארץ עשיתי "אנכי
בראת"י  עבור ברא הוא האדם ואת מצוות.10האדם, תרי"ג לקיים ,

.øåöé÷ יתברך ה' האדם. את מעדנות ומצוות תורה כוחו. כפי רק לעשות מהאדם תובע יתברך ה'
למלאכים. ולא ישראל לבני רק התורה את נתן
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ע"א.1) ג, זרה עבודה
לד.2) פרשה רבה שמות
כב.3) ה, דברים
ד.4) כט, תהלים
מד.5) פרשה רבה בראשית
סיבות 6) בשל בימינו, לכהן. אותה למסור היא: חלה מצות

סימן  יורה-דעה שולחן-ערוך (ראה החלה את שורפים שונות,

וראה  אדמו"ר]. כ"ק [הערת תנז) סימן סוף אורח-חיים שכב.
.199 ע' לקמן

ה.7) פרשה השירים שיר רבה, מדרש
ע"ב.8) פח, שבת וראה ב. ח, תהלים
יב.9) מה, ישעיהו

אדמו"ר].10) כ"ק [הערת תרי"ג ,613 בגימטריא
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.a

'ä ומצוות תורה לקיים הכוח נתן יתברך

האדם  על ומצוות התורה להשפעת נוסף ומצוות, התורה קיום ידי על ההמשכות כל את להמשיך –
לעיל  כאמור הגשמיים,11עצמו הדברים נעשים המצוות ועלֿידי גשמיים, בדברים מלובשות המצוות שכן ,

– לאלקות כלים המצוות, מלובשות בהם

מסירתֿנפש. של הכוח את יש ישראל שלבני משום ישראל, לבני רק

ישראל  לבני אמר רבינו שמשה מה כי 12זהו בכם, ויבחר בכם ה' חשק העמים מכל מרובכם "לא :
העמים". מכל המעט אתם

– פנימיים כוחות להם שיש משום לא התורה, את ישראל לבני נתן שהקב"ה היא, הדברים כוונת
העמים. לכל מאשר יותר – ומידות שכל

נפשות:13כידוע  שלוש ליהודי יש ,

בהמית. נפש הנקראת הטבעית , נפש (א)

שבמרכבה. אדם' מ'פני ששרשה השכלית, נפש (ב)

שכתוב  כמו העליון', מ'אדם ששרשה האלקית, נפש אדם".14(ג) כמראה דמות הכסא דמות "ועל

באומות  שהן מכפי יהודי אצל שונות – השכלית ונפש הטבעית נפש – הראשונות הנפשות שתי
ממש' – ממעל אלקה 'חלק שהיא האלקית, הנפש במיוחד דקדושה,15העולם. ומידות משכל מורכבת היא ,

האלקית בנפש מדריגות שתי הא שהם הנפש טוב. ויצר האלקית נפש בינה – חכמה שכל, היא לקית
בפועל. המצוות וקיום לזולת טובות מידות הוא טוב ויצר ודעת,

כוחותיהם  של אלו מעלות בשל לא ישראל, לבני והמצוות התורה את יתברך ה' נתן זה, כל עם
אחרים, עמים אצל שהם מכפי ביותר שונה באופן ישראל בני אצל שהם – ומידות שכל – הפנימיים

המעט". אתם "כי משום אלא

מכל  אחד אף אצל ולא ישראל בני אצל רק נמצא שזה מסירתֿנפש. עם הביטול הוא "המעט" ענין
העמים.

שכתוב  כמו רצון, גם משמעה נפש הרצון. ביטול נקרא מסירתֿנפש הזה",16ענין העם אל נפשי "אין
רצוני". – "נפשי רש"י מפרש

מההבנה  למעלה הרצון, ביטול שזהו לאלקות, הרצון את למסור הרצון, מסירת היינו מסירתֿנפש
להבין. יכול אנושי ששכל

הרצון  ביטול מתוך מסירות הוא 'נעשה' מתןֿתורה. בשעת אמרו ישראל שבני ונשמע' ה'נעשה זהו
הרצון. בעל ברוךֿהוא לאיןֿסוף לאלקות,

שה' מה כל את לקיים מנת על מלכותֿשמים, קבלתֿעול משמעה, 'נשמע' לפני 'נעשה' הקדמת
התורה. את ישראל לבני יתברך ה' נתן זו מסירתֿנפש ובשל יצוה, יתברך
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האדם.11) את מעדנים והמצוות שהתורה
ז.12) ז, דברים
ואילך.13) צא ע' אבות', לפרקי דרושים – מנחם 'תורת

p"ye.

כו.14) א, יחזקאל
ב.15) פרק ריש תניא
תרפ"ה,16) בסה"מ אדמו"ר כ"ק הערת וראה א. טו, ירמיהו
רנז. ע'
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.øåöé÷ זה כוח ישראל. לבני יתברך ה' נתן הקושי, כל עם ומצוות, תורה לקיים שיוכלו הכוח את
קבלתֿעול  והשכלית. הטבעית הנפשות לשתי בנוסף ישראל, לבני נתן יתברך שה' האלקית, מהנפש בא

ונשמע. נעשה של

.b

íåé÷ הוא גם ממש בפועל המצוות שקיום עד ויותר, יותר קשה נהיה הגלות בזמן והמצוות התורה
בפועל. המצוות לקיים האפשריות ומונעים המפריעים ועיכובים מניעות יש שכן רב, בקושי בא

רק  אפשרי שזה המידות, והתעוררות הבנה בהכרח נחוצה שלזה ומצוות, בתורה 'עבודה' במיוחד
והמוח. הלב מנוחת כשיש

הגדולה  והטירדה לחמו, יביא אפו שבזיעת קשה, מעבודה והנפש הגוף מיסורי חוץ הגלות, בזמן אך
גדולה. ונמיכותֿרוח שפלות גם נוספת הפרנסה, ודאגת

שכתוב  כמו קשה, גלות היתה היא שגם מצרים. בגלות רבינו משה בימי גם היה אמנם "מקוצר 17כך
וקבלת  יםֿסוף וקריעת המכות עשר של הניסים עלֿידי התעלו ישראל בני אבל קשה", ומעבודה רוח

התורה.

ומצוות  תורה לקיים ויכלו גדולה, חשיבות בדרגת ישראל בני היו קיים, היה המקדש שבית בזמן
שכתוב  כמו הרחבה, למדו 18מתוך ובשלווה, בשובע חיו ישראל בני תאנתו". תחת ואיש גפנו תחת "איש

בעולם. אלקות גילוי והיה מצוות וקיימו תורה

כאשר  משיחא', 'עקבות הנקראים אלו, שבדורות עד והסתר, העלם כשנתהווה הגלות בזמן אבל
ארץ" יכסה קדרות"19"החשך שמים שמצירים 20ו"אלביש ודוקרים עוקצים הרבה יש כפול, חושך שזהו ,

המצוות. קיום על ומקפיד ליראֿשמים ומרעים

הפסוק  על חז"ל כמאמר לו, לועגים חד, כבברזל אותו דוקרים מאחר 21הם – היום" כל "נגינתם
בי  ומלעיגין בי ומשיחין יושבין הן ומשתכרין, ושותין ואוכלין יושבין .22שהן

לו. לועגים פראיֿאדם, הערך, פחותי ביותר, שפלים אנשים כאשר הנפש, יסורי הם מזה יתירה
עלֿכלֿפנים  או עדינה, בהבנה שקדו לא שמעולם אנשים בהבנה, עונג לא וגם הבנה, להם שאין טפשים

טובה. מידה של עדינות

והרע  הגס שליבם מה כל את ועושים וסובאים, זוללים גדולים, תאוה בעלי היותם רק היא מהותם כל
להו  ניחא שבהפקירא מושחתות ומידות גופניים ותענוגים תאוות ושאר לו, להיות 23מתאווה להם נוח ,

וחיות. כבהמות ביותר מגושמים הם בהפקירות. עול, כל ללא

ויסורים. גדול בזיון שזהו אלקים, ויראי תורה ללומדי לועגים גם אלו, שפלים כה ברואים

מלומדים  מחנכים עלֿידי המלך בהיכל שחונך חושים, ובעל גדול כשרון בעל מלך, בן משל: דרך על
וגם  עמוקות, חכמות להבין אותו להכשיר שכל, בעניני גם המאמצים, מירב את בחינוכו שהשקיעו היטב,

טובות. מידות רגש, בעניני
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ט.17) ו, שמות
ד.18) ד, מיכה ה. ה, מלכים על-פי
ב.19) ס, ישעיהו
ג.20) נ, שם

ה.21) ג, פרשה רבה איכה וראה יד. ג, איכה
שם.22) הפסוק, על רש"י
חלק 23) התוועדויות' – מנחם 'תורת וראה ע"א. יג, גיטין

ואילך. 88 ע' ב, תשי"ד יא,
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המלך, כלפי כשחטא מלך בן עבור ביותר הגדול שלועגים העונש נחותים אנשים בידי מסירתו הוא
לו.

.øåöé÷ של ולעג רבות הפרעות בשל ביותר, קשה ומצוות התורה קיום המרה, הגלות בעת
בחברה  אותו שמושיבים הוא, ביותר הגדול שהעונש שחטא, מלך כבן ביותר, הנחותים בעליֿהתאוה

ביותר. הנחותה

.c

íâ שיש אלה שלהם, הגופניים ולתענוגים לתאוות רק המסורים אלה מבין טובים היותר האנשים בין
השכל  אין זה, כל עם אך משכילים, נקראים הם שלכן ההבנה, בענין משהו ועושים בהשכלות מושג להם
הגאוה. בענין ובפרט להתעדן, המידות על ישפיע שהשכל טובות, מידות אצלם שיתהוו גורמים והחכמה

ּכלא  הם העולם אנשי וכל שלו, רק הן והחכמה ההשכלה בדורו', 'יחיד שהוא סבור מהם אחד 24כל ְָ
לעומתו.

מהם. הבנה יותר יש שלזולת אפשרות כלל, דעתם על עולה לא

לומד. הוא בה בחכמה הבנה מעט לו שיש מכך בעיקר נובעת והגאוה הרוח, מגסות נובע זה כל

לו  העניק יתברך כשה' משלו. זהובים מאה לו היו לא שמעולם מרוד עני מאיש הוא, לכך המשל
מקבל  הוא העשירים. כל את ומבטל מתגאה הוא הרי גדול, כסף סכום הרוויח והוא גדולה הצלחה

שלו. ההבנה במעט 'גדול' עצמו שמחזיק זה, גם הוא כן מורם. בראש ומתהלך 'רוחבֿלב'

הבנה  בעל שהוא מי מכל ללמוד ומשתדל עצמו, בעיני צנוע מאוד הוא באמת החכם דבר, של לאמיתו
שכתוב  כמו טובה, מידה או השכלתי".25טובה מלמדי "מכל

החכמה; לימוד ואופן תנאי עלֿפי מהחכמים, אחד מכל ילמד ביסודיות, חכמה ללמוד החפץ

למורה. והתקשרות ללימוד התמסרות הוא חכמה בלימוד הראשון התנאי

ועמוק  טוב החכמה השכלת את מבינים כך שלומדים, החכמה ואל המורה אל  יותר שמקושרים ככל
כראוי, ההשכלה את שיתפוס עד פעמים כמה לעצמו ולבאר להתעמק יש שלומדים, ׂשכל דבר ובכל יותר.

ההשכלה. את כראוי להבין ניתן אז ורק

בעלֿגאוה, שהוא מי מקור אבל והיא מאוד, נחותה מידה היא גאוותו חכמה, אינה שחכמתו לזה נוסף
וכבוד. תאוה קנאה, של הרעות למידות

ההבנה. לאיבוד גורמת התאוה והתגברות נפרד, דבר והתאוה נפרד דבר היא החכמה – אלו אצל

שכלו  ומצד שכלו. הוא האדם ויתרון חיים, בבעלי גם נמצאות  מידות שהרי שכל. היא האדם מהות
בפרט. לבו תאוות ועל בכלל, מידותיו על שליטה יכולת ובעל תקיף להיות צריך הוא

מבעלֿחי. יותר עוד גרוע הוא הרי כבעלֿחי, גופניים לתענוגים ומתמסר מהתאוות, נמנע שאינו מי

הרוח. ונמיכות גדולים יסורים גורם זה אלקים, ויראי תורה ללומדי לועג גם כזה, שפל כאשר
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לב 24) ד, דניאל ראה דשמשא'. 'חירגא הוא ָ'לא'
ע"ב. ח, ונדרים ובמפרשים.

צט.25) קיט, תהלים
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.øåöé÷,צנוע להיות צריך הוא דבר של שלאמיתו הרוח, גס נעשה עושרו או חכמתו שבשל זה גם
הינם  ומצוות, תורה למקיימי ולועגים הרוח גסי שהם אלו עניו. יותר להיות עליו מלומד, יותר שהוא וככל

מבעליֿחיים. נחותים

.d
ורש"י 26הגמרא  שיחנא", גמלא "לפום משא".27אומרת: יטעינוהו הגמל, כוח "לפי מפרש:

לבצע. מהיכולת יותר לא תובע יתברך ה'

הגלות  כשבזמן

המשנה  כדברי משיחא' ב'עקבות לפני 28– הגלות, סוף בזמן משיחא: עקבות מהו מפרש ורש"י ,
– המשיח ביאת

קיים  ישראל שבבני לדעת יש אותם, ודוקרים אלקים ויראי התורה ללומדי המפריעים רבים ישנם
כי  קיים. היה המקדש שבית בזמן מאשר יותר עוד גדול בכוח ההפרעות, כל בפני לעמוד שיוכלו הכוח

המקדש. בית בזמן מאשר הגלות בזמן יותר גדול מסירותֿנפש של הכוח

בהשפעתם, חלוקים הם אמנם שוים; האיברים כל בגוף הגוף. באיברי רואים שאנו ממה יובן הדבר
שוים. כולם שבראש, מהמוח שחיותם בזה אבל

חמים  במים העקבים ואת הרגליים את שלהכניס רואים אנו זה, עם להכניס 29יחד מאשר יותר קל ,
הראש. את בהם

פחו  הכאב מרגיש שהעקב משום היא, לזה שהסיבה אומרים הראש.אנשים מאשר ת

הראש? מאשר פחות בכאב העקב חש מדוע ביאור: דורש עצמו זה דבר אבל

שהרבי  כפי הראש, כמו מהנפש חיות מקבל העקב בתניא 30הרי אומר החיות 31נשמתוֿעדן שעיקר ,
והשפעתו. להרכבו בהתאם כוחו ואת חיותו את ממנו מקבל איבר וכל שבראש, במוח היא

שתוכל  בנפש טבע יתברך ה' קבע (שכך האיברים בכל בגוף מתפשטת הנפש שחיות מובן מזה
רוחניות  לחבר לעשות, מפליא הוא יתברך שה' זהו גשמי. בגוף שתתלבש הנפש על וגזר גוף, להחיות

גשמיות). עם

מובן, אינו זה לפי העקב. את שמחיה לחיות הראש את שמחיה החיות בין חילוק שאין מובן במילא
הראש? את בהם להכניס מאשר יותר בקלות חמים במים העקב את להכניס אפשר מדוע

בטל  הגוף, בחלקי נמוך היותר הראש. מאשר יותר לנפש בטל שהעקב משום – היא לכך התשובה
לנפש. יותר

לא  המסירתֿנפש. כוח של התגלות יותר יש משיחא, בעקבות הגלות, בזמן – בעניננו גם הוא כן
את  מחזקים אדרבה, אלא ומצוות, תורה לקיום השונים ומהמפריעים מהלועגים מתפעלים שלא בלבד זו
עולם, מרחבי בכל ישראל בני כל  נזכה, ומצוות, לתורה מסירתֿנפש של זה ובכוח ומצוות. התורה קיום

צדק. גואל משיח לביאת
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ע"א.26) סז, כתובות
שם.27)
טו.28) משנה ט, פרק סוטה

באריכות.29) ד, אות ישנה, אני ד"ה הבא, במאמר יתבאר
הזקן.30) אדמו"ר
נא.31) פרק
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.øåöé÷ מהאמת שנובע מסירתֿנפש של הקדוש הכוח את לו נתן יתברך שה' לדעת צריך יהודי
אצל  קיים המסירתֿנפש וכוח הגוף, כל את מחזיקות הרגלים משיחא. עקבות נקראת הגלות שבנשמה.

צדק. גואל משיח פני לקבל נזכה זו ובמסירתֿנפש ישראל. בני כל

[`"yz'd xii`] `ipexha `a d"awd oi`

1

2

3

•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

„"˘˙ ,È˘ ÁÒÙ ,¯ÈÈ‡ „"È*
ההלל ‡. מילות הן לא־ל" ו"השבח השם" "ברוך

יחיד  גם שיהודי, הראשונות האלקיות תמימות־הלב 
להחזקת  ובהתכנסות הזדמנות, בכל אומר ציבור, וגם

בפרט. תורה הרבצת
בברכת  כמו להשי"ת, וההודאה ההלל בנוסח
שונים. והסברים דיעות ובגמרא במשנה ישנן המזון,
של  שלחבורה ההלכה, להחלטת באים כולם ברם,
שמו  את להזכיר וצריך מותר – יהודים עשרה – מניין

"אלקינו". בתואר השי"ת של הקדוש
זו  לא הרי תורה, הרבצת החזקת של התכנסות
מהתכונות  אחת אתם מביאים שהמתכנסים בלבד

אחרים" ויתנו הוא "יתן ביותר, הטובות ,1היהודיות
הנכון  המקום תורה, הרבצת של התכנסות מהווה 

שהגמרא  שכינתא 2למה עשרה ּבי "אּכל  ֵאומרת
המתכנסים  יהודים עשרה של חבורה כל על שריא",

הקדושה. האלקות שורה שבקדושה, דבר לשם
אין  שהרי מפורטת, הסברה בת איננה אלקות

ש  אלקות בכוחו להשיג  הגשמי, האנושי שכלנו ל
ואשה, איש יהודי, שכל רגש, זה אלא ישיר, באופן

חייו. ולנוהג לחינוכו בהתאם מרגיש וצעיר, זקן
של  סוג בכל שונה שהוא כמה עד האלוקי, הרגש
המעיין  כללי, באופן משמש, הוא הרי אבל אנשים,

הגוף. חיי את ומעשירה המאירה הנשמה חיי של
ולהזינו, לפרנסו ההכרח מן השי"ת, שברא מה כל
של  פרנסתה הגוף. לחיי הנשמה חיי דומים בכך

ומצוות. תורה הן הנשמה
ברם, הנשמה. רוח של המזון הן ומצוות תורה
הבנה  בהרחבה להסביר אפשרי בלתי קצרה, בשיחה
לעובדה  הלב  תשומת את להעיר די שכזו. עמוקה
מסורה  תפילה איך היום־יום, בחיי לכל הידועה
משביעים  מצוה, וקיום תהלים פרק או ונעימה

אמונה. בעלי תמימים ליהודים קורת־רוח וגורמים
של  הרע, עין בלי כזה, רב  מספר בראותנו

בי  "אכל של כפול פעמים עשרות כאן, הנאספים
בכך, בטוחים בהיותנו שריא", שכינתא עשרה
ילדיהם  את לראות בעונג באים ההורים שנשמות
ביראת  תורה החזקת לשם מתאספים ילדיהם וילדי
הכבוד  והדרת החסידי בדרך־ארץ הרי שמים,
אני  הגדול, שריא" ה"שכינתא בפני ביותר, הגדולים

תהיו"!. "ברוכים לא־ל", "השבח אומר
המצב ·. בגלל ביותר המודאג אחד ככל אני,

כאן, במדינתנו גם ישראל, בני של הכללי החמור
כדי  לעשות מוכרחים שאנו מה על לדבר, מוכרחני
החמור  המצב את להקל ולכל־הפחות בעזה"י למנוע

שלימה. בגאולה היהודית השמש שתזרח עד
כעת  הנעילה. במאמר אי"ה זאת אעשה אך,
על  החשובים המתכנסים לב  תשומת להעיר ברצוני

הנוכחית. התכנסותינו כוונת
התורה  של הגדול חגה היא התכנסותינו מטרת
תמימים  'תומכי הישיבות מרכז חגיגת התמימה,

ליובאוויטש'.
תורה  של הגדולה העבודה את לשבח אתעכב לא
'תומכי  ישיבות שמרכז טובות ומדות שמים ויראת
כה  בתקופה לבצע, ב"ה הצליח ליובאוויטש' תמימים
המסועפים  התורה ובחדרי בישיבות יחסית, קצרה
סבא, ישראל ברוח התורה קרן את הרים ובכך שלו,
החרדיות  הישיבות בכל הטון' ו'נותן דרך כמורה
מדברים  אלה דברים הרי זו. בארץ מכבר הקיימות

עצמם. בעד
של  הקשה הפיננסי המצב על להתעכב ברצוני
החייב  ליובאוויטש' תמימים 'תומכי ישיבות מרכז
נכבדים, נאספים לכם, אומר אני מועד. בעוד להינצל

האמריקאית: היהדות אל ובאמצעותכם
תמימים  'תומכי ישיבות מרכז  מנהיגי אנו,
במאמצים  וזמננו כוחותינו את מוסרים ליובאוויטש',
משפחותיכם. חיי בשביל לטובתכם, ביותר הגדולים

התורה. הוא ישראל עם של קיומו שכן,
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וטובתי  האישי בטחוני לשם זו לארץ באתי לא
לא  בואי ההשגחה הגופנית. שליחות הוא זו רץ

תורה  למקום אמריקה את בעזה"י, לעשות, העליונה,
החינוך  והצלת שמים ביראת תורה הרבצת על־ידי
לקיים  האפשרות את לי תנו אליכם: אני פונה הכשר.

שליחותי. את

זו  אסיפה של הנכבדים שהמנהיגים בתקווה
את  ביותר, הטובה במדה יצילו הנכבדים, והאורחים
ממצבו  ליובאוויטש' תמימים 'תומכי ישיבת מרכז
התכניות  את לבצע ויאפשרו הקשה, הפיננסי
תמימים  תומכי ישיבות 'מרכז שהכין התורניות

ברכתי. את לכם אני מעניק – ליובאוויטש'
dgiztd xn`nn rhw

'mininz iknez zeaiyid fkxn' ly zizpyd dbibga

•
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yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

aehÎmyÎlra l`xyi iax ± h"v wxt

בחובות  שקועים נותרו שאריי, הקטנה מהעיירה ברכה, ציפה וזוגתו קערפיל יעקב
משמד. – דוד – השניםֿעשר בן הילד של הצלתו בעול נשאו לבדם שהם מכך כפועלֿיוצא
לפני  התלוננו לא ואשתו קערפיל יעקב האכזרי. לפריץ מחובו יצחק גרשון אביו, של ושחרורו

פרס. לקבל מנת על שלא לשמה, ובאמת מצוה, קיימו שהם בזה נוחם מצאו הם אחד. אף

של  יותר גדול לסבך הבנים חשוך הזוג את גרר זה דבר קערפיל. יעקב חלה מכן לאחר
המדרש  בבית עבורו להתפלל שנאלצו עד רצינית, כה הייתה קערפיל יעקב של מחלתו חובות.
קיבלו  זה את גם ימים. לאריכות כסגולה – חיים – חדש שם לו ולהוסיף פתוח קודש ארון לפני

ודרכיו. עולם" של ה"רבונו על התרעמו ולא באהבה הזוג בני

סוד. – דחוק במצב נמצא קערפיל שיעקב – זה היה רבו, לפני אפילו

רגילים  אורח מעוברי שונים היו אשר אורחים, בשריי, תכופות להיראות החלו זמן באותו
הירש  ר' ולמד ישב בו הקטן המדרש בבית תמיד התעכבו אלו, חדשים אורחים לעיר. באים שהיו 

ולן. סעד גם ובו לייב,

להתעסק  עניין דווקא להם היה נסתרים, צדיקים היו שכולם אלו שאורחים שיער לא איש
ביניהם. דנו בהם שונים  נסתרים עניינים להם והיו הוא, אף נסתר שהיה לייב, הירש ר' עם

הם  ללינה. ולא לסעודה לא לאיש, נזקקו לא הם עצמו: לייב הירש כר' נהגו אלו אורחים
רוח  גיבורי יהודים של האיתנה עמידתם על להם וסיפרו הפשוטים, האנשים עם תמיד התיידדו
היו  לזמן ומזמן והמצוות. מהתורה כלשהו זיז לנטות מבלי – גזירות של קשות בתקופות –

ז"ל. חכמינו ומאמרי תורה פסוקי ההמון את מלמדים האורחים

צדיקים  הינם עצמו, לייב הירש ר' וגם אלו שאורחים הרעיון, עלה לא בשאריי אדם לאף
אדם  ר' זה היה תחילה הנסתרים, מנהיגי שהיו "בעליֿהשם" בדרכי הולכים הם ואשר נסתרים,

מאקופ. בעלֿשםֿטוב ישראל ר' זה היה מכן ולאחר מראפשיץ בעלֿשם

הייתה  מהם אחד לכל החדשה. החסידות דרך הפצת והיא, משימה, כעת הייתה אלו לנסתרים
בנדודיו  לבצע צריך היה אותה מיוחדת, .שליחות
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הכללית", מה"קופה הצטרכויותיהם כל עם הוחזקו הם כי לאיש, נזקקו לא אלו, נסתרים
ממקום  נודדים היותם בעת הוצאותיהם את לממן כדי – מנהיגיהם השגחת תחת – הוקמה אשר

למקום.

יוצאים  היו ומשם נסתרים, אותם נפגשים היו בה חשאית, נקודה להיות הפכה שאריי העיירה
החדשה. החסידות תורת בהשרשת בעיקר, כאמור, התבטאה, אשר שליחותם, את לבצע

נשארה  העם המון עבור הרי החסידות, לדרך הרף ללא נמשכו סגולה שיחידי בעת אך –
– נעלמה זו תורה

שהייתה  הנסתרים, בעדת נכבד חבר בעלֿשםֿטוב ישראל ר' כבר היה שמונהֿעשרה בגיל
עסק  – החסידות תנועת של לעתיד מייסדה – ישראל ר' בעלֿשם. אדם ר' של הנהגתו תחת אז

הנסתרים. של הקודמת בדרכם חידושים בהכנסת או חדשה, דרך בסלילת אז כבר

פני  על נדודם בעת לבצע הנסתרים צריכים היו שאותם חדשות משימות הרבה היו לדעתו,
ישראל. ועיירות ערי

להיות  הפך נסתר צדיק אותו ואשר מסוים, נסתר צדיק בפני רעיונותיו את העלה ישראל ר'
מרדכי. ר' היה זה נסתר צדיק של שמו כמדריכו. ישראל ברבי בו וראה אליו, מאוד קשור

אדם  ר' הנסתרים עדת למנהיג הועברו ותכניותיו ישראל ר' של ורעיונותיו רב, זמן חלף לא
את  וכן קהת, ר' שמו ואשר נסתר צדיק עוד אליו שיצרף מרדכי, ר' מאותו ביקש והוא בעלֿשם,
אסיפת  לפני להם, שיש והרעיונות התכניות כל את יביאו שלושתם ואשר בעצמו, ישראל ר'

קצר. זמן תוך להתקיים שעמדה הנסתרים,

צדיקים  שאותם הייתה, נסתרים אסיפת לאותה בעלֿשםֿטוב ישראל ר' של ההצעות אחת
להפוך  כגון: מוגדרים. תפקידים עצמם על יקבלו היהודיות, ועיירות לערים הנשלחים נסתרים
כפריים  יהודים נמצאו שם אשר בכפרים, ובמיוחד למלמדים, שזקוקים במקום מלמדים להיות

אות. צורת שיכירו מבלי  גידלו ילדיהם ואת מלמדים, אצלם החזיקו לא אשר

ואשר  מגושמים כאלו יהודים – מבוגרים אנשים גם ללמד אמורים היו הנסתרים הצדיקים
מיהדות. דבר ידעו לא פשוט

כך, לצורך להם. נזקקו לא עתה שעד גדולים כסף סכומי טבעי באופן דרוש היה זה למבצע
– חיים שלמה ור' ברוד, מהעיירה נגר – דוד אהרן ר' נסתרים, צדיקים בשני ישראל ר' בחר
שני  אותם ואכן, זו, למטרה הנחוץ הכסף גיוס את עצמם על ייקחו ושהם למברג, מהעיר חייט

זה. בתפקידם מאוד הצליחו נסתרים צדיקים

זה בעלֿשם היה אדם ר' הטיל שעליהם שלושה מאותם אחד קהת, ר' הגיע לשאריי כאשר
וכפי  לכן, קודם בשאריי כבר היה לייב הירש ר' הנסתרים. של החדשה פעולתם צורת את להכין
ממש  איתם מתחיל הוא כאשר פשוטים, יהודים תורה ללמד שם התמסר הוא לעיל שסופר
אודות  התעניין מאוד והוא לייב הירש ר' עם להתדבר תיכף החל קהת ר' אל"ףֿבי"ת. מאותיות 

קערפיל. יעקב

לי  אמר "הבעלֿשםֿטוב לומר קהת ר' החל בעלֿשםֿטוב" ישראל ר' לכאן אותי "שלח
ובעל  טוב, לב בעל אך פשוט, יהודי קערפיל, יעקב בשם  יהודי נמצא "בשאריי אלו": דברים
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מצוה  קיימו ברכה ציפה ואשתו קערפיל יעקב אותו רושם. למעלה עשו מעשיו גבוהה. מדרגה
יעקב  מאותו מתפעלים אתם מעלה: של לפמליא ואמר לקטרג, השטן הגיע כאן אך רגילה. לא
קערפיל  ביעקב שילח השטן היה. וכך ואנסהו. לידי קודם אותו לי תנו הטובים. ומעשיו קערפיל
שכעת  בעלֿשםֿטוב, ישראל ר' מודיע ולכן דרכו. את שינה ולא בניסיון עמד הוא אך מחלה.
יבורכו  הם לילד. הורים להיות ואשתו, קערפיל יעקב של הגדולה ליבם משאלת להתקיים תוכל

בעשירות". גם יבורכו כן  כמו זכר. בן דווקא זה ויהיה בצאצא

תקופה  עברה קערפיל יעקב שעל קהת, מר' לראשונה כעת שמע הוא הופתע. לייב הירש ר'
מצרה, יהודית ומשפחה משמד יהודי ילד פדיית עבור כספו כל את נתן שהוא כך עקב קשה,

גדולים. בחובות שקוע הוא  וכעת

יעקב  לר' בזה לעזור שיוכל כדי לו ניתן זה כסף רובלים. וחמישים מאה היו קהת ר' בידי
במסחר. ידיו את לשלוח ולהתחיל חובותיו את לשלם קערפיל,

תוך  קהת ר' אמר נדבות" מקבלים שאינם יהודים מאותם הינו קערפיל שיעקב הנני "משער
למצוא  צריכים ולכן גמילותֿחסד. בתורת גם הכסף את לקבל יסכים לא הסתם "ומן הרהור כדי
הרי  אתה אליך, נשלחתי ולכן – לייב הירש ר' – תפקידך וזהו הכסף. את לו למסור איך דרך

ממני". טוב יותר הרבה  קערפיל יעקב את מכיר

ליעקב  הלכו ושניהם עימו קהת ר' את לקח הוא עצה. ומיד תיכף לייב הירש ר' מצא ואמנם,
רובלים. חמישים מאה באמתחתו שיש אורח, כעובר קהת ר' את לייב הירש ר' הציג שם קערפיל.
בידיים  הכסף את להשאיר הוא מעוניין רחוקה, לדרך לצאת צריך – קהת ר' – והוא והיות

קערפיל  יעקב – אצלך הכסף את שישאיר קהת, לר' יעצתי לכן זאת בטוחות. עושה והוא –
גמילותֿחסד. בתורת

לממון  אחריות לקבל הוא יכול איך השאלה עומדת לפניו כאשר קערפיל יעקב היסס בתחילה
קהת, ר' והאורח לייב הירש ר' רבו הפצרות לאחרי אך לקרות?! עלול מה יודע מי והרי זר?

הכסף. את ולקח בקולם שמע

אצלו  שהשאיר בכסף להשתמש היה יכול קערפיל ויעקב שאריי, את מכן לאחר עזב קהת ר'
קהת. ר'

היה  שהוא החובות את ובמיוחד ביותר, הלוחצים החובות את קערפיל יעקב שילם בתחילה
ולצאת  חדשה, סחורה לקבל קערפיל יעקב היה יכול כעת בעבר. שרכש סחורה עבור חייב

הכפרים. בין שוב עימה ולסחור

לקראתו  סבב ההצלחה גלגל הראשון. מהיום תיכף ההצלחה האירה קערפיל יעקב לר'
מחדש.

עומדת  שהיא חשה שהיא ברכה, ציפה מאשתו התבשר קערפיל ויעקב רב זמן חלף לא
בישראל. אם להיות

מלאו  קערפיל ליעקב צעירים. היו לא כבר שניהם שכן עבורם. גדולה הפתעה זאת הייתה
שנים. ושבע חמישים כבר מלאו ברכה ולציפה שנים, ושלוש שישים כבר
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מין  איזו יודע מי ובכלל הנולד, הוולד יחיה לא שמא חששו הם מאוד. נבהלו בתחילה
מבוגרים?! כה לאנשים להיוולד שעומד מילד לצפות אפשר כבר מה כי זה, עּוּבר יהיה ָבריאה

זאת  לראות יכולים היו ביותר, מוצלח דווקא – זכר בן הנולד, – הילד היה לשמחתם אך
שצריך. כפי ולהתפתח לחיות יוכל זה שילד הראו הסימנים כל לידתו. עם ומיד תיכף

הוא  זה, ילד ברכה. ציפה של אביה שם על יצחק", "יוסף השם את הנולד לרך נתנו ההורים
של  אביו ברוך, של אחותו לאה דבורה את לאשה נשא יותר מאוחר אשר יצחק" "יוסף אותו
ישראל  ר' של ברכתו ידי על נולד – יצחק יוסף – הוא חב"ד. חסידות של ומייסדה התניא בעל

בעלֿשםֿטוב.

התורה  ללימוד התמסר זה זמן כל במשך בשאריי. המסתורי לייב הירש ר' שהה שנים מספר
מהעיירה. הפשוטים היהודים עם

יהדות. בלימודי למבינים – כך עקב – הפכו אלו פשוטים מיהודים מעט לא

ללמוד  הייתה לשאריי בואו ושמטרת נסתר צדיק הוא לייב הירש שר' כמובן, ידע לא איש
הפשוטים. היהודים עם

והיה  אחרת, שליחות עליו הוטלה בשאריי, לייב הירש ר' של שליחותו הסתיימה כאשר
שאריי. העיירה את לעזוב צריך

בו  אשר קערפיל, יעקב הראשון, לתלמידו לייב הירש ר' הלך המקום, את שעזב לפני אך
ביות  עמו לימודו השפעת גם הורגשה אלא ביותר גדול למדן רק לא עתה היה קערפיל יעקב ר,

גדול. עשיר

– חברו עלֿידי – חסד כגמילות – הבעלֿשםֿטוב לו שלח אותם זהב רובל ל150ֿ אודות
הגיע  ממי אמנם ידע לא – קערפיל יעקב – הוא קערפיל. יעקב התעשר – קהת ר' הנסתר הצדיק
בעבודת  חדשה שיטה  של מייסדה שהוא בעלֿשםֿטוב, בשם אדם בעולם קיים ושבכלל הכסף,

החסידות. שיטת – הבורא 

עתה  אך קערפיל. יעקב מפני בסוד – לייב הירש ר' – זאת שמר בשאריי שהותו זמן כל
שהוא  ראשון דבר והוא: – לתלמידו זה סוד גילה שאריי, העיירה את לעזוב נאלץ הוא כאשר
בזמנו, – קערפיל יעקב אצל – אצלו שהושאר שהכסף שני, ודבר נסתר, הינו – לייב הירש ר' –
של  המיוחדת מהקופה ונלקח בעלֿשםֿטוב ישראל מרבי מקורו אלא קהת, לר' שייך אינו

הנסתרים. הצדיקים

כפי  החסידות, של החדשה ודרכה הנסתרים דרך אודות לראשונה קערפיל יעקב שמע כעת
שלוחי  ידי על ישראל בני בין זו דרך מופצת ואיך הבעלֿשםֿטוב, ידי על שנקבעה

הנסתרים. הצדיקים – הבעלֿשםֿטוב

עוד  והוסיף זהב, רובל ה150ֿ את לייב הירש לר' השיב הוא מאוד. התרגש קערפיל יעקב
הנסתרים. הצדיקים לקופת יוכנס זה שכסף כדי כזה סכום פעמיים

ואת  הנסתרים הצדיקים את להכיר מעוניין היה עצמו קערפיל יעקב עבורו. הספיק לא זה כל
הירש  ור' לנדודיו, יצרפהו לייב הירש שר' דעתו, על עמד לכן החסידות. תורת – החדשה הדרך

לכך. הסכים לייב
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היה  לשאריי חזר וכאשר לייב. הירש ר' הנסתר הצדיק עם קערפיל יעקב נדד מספר, חדשים
גם  סיפר זו ובהזדמנות ומעשיהם, בדרך שפגש הנסתרים הצדיקים אודות לספר מה הרבה לו

אליו. הביאו לייב הירש  ר' אשר הבעל ֿשםֿטוב אודות

•

1

2

3

ycew zexb`

á"ôøú øãà 'å 'á ä"á

ïàã-áåèñàø

,äëøáå 'åìù

ã"ëî éáúëîá øåîàä ,èáù 'èî åáúëî ìò äðòîá

äúò éë øîåà éðéàå ,ììëá ïîæä áöî éôì àåä øáòä à"ðî

èòî èùôúäì íéìåëé ë"ãá êà ,éøîâì íéøáãä åðúùä

éðéðò ìë øéñäì íéëéøö çèáå ,àøéëä 'éá úéìã àúìéîá

.ãàî ø÷é ïîæäå ,åéçé íéðè÷î àãøèäå ìåáìáä

êàå ,ïîæ ìëáå ,øáã ìëá 'éäéù ãàî õåçð ï[å]áùçä

,úåéåàø éúìá úåáùçî áåùçì íå÷î ïúåðä äæ àåä äèåù

íå÷î ïúéì àìù øúåéá øäæäì íéëéøö åìàë íéðéðòáå

.æ"ò

äæá øäøäì äî ïéàù äîåãîë åúåììëá òéöäù øãñä

.àåä øùé éë ,ììë

ïôåàá åúìàù ïéáî éððä 'åë íéðáä ïéá ïá úåðùì ã"òå

åì òéâî íàä ¯ 'ä åäëøáé ¯ øéùò àåä øåëáä íàã ,äæë

(æ"òø î"ç ò"åùá) ãçåéî óéòñá ùøåôî äæ øáã .å÷ìç

,äøåúä é"ôòù äî àåäå ,íéðù éô å÷ìç ìèåð íìåòìã

úáù) ì"æøàùîå ,åëôäå øùåò äæá êééù ïéà äøåàëì øùà

íéøáãá àåä íéðáä ïéá åðá íãà äðùé ìà íìåòì ('á 'é

áö÷åäù øáãá àì ìáà åöôçë åúåùòì íãàì úåùø ùéù

ïéðòìå .ììë úåøçúå äàð÷ íåùî äæá ïéàå ,äøåúä é"ôò

àäëá ,åùøåéì éåàøù éîá éåäã ãçàì ãçàî äìçð úøáòä

àìù íéîëç ååö â"éä å"ô úåìçð úåëìä í"áîøá øîà

ìåëé äùåøéá éë ,'åë åééçá íéðáä ïéá åðá íãà äðùé

å"ç íâ äçåð íéîëç çåø ïéàù àìà ùøåéì ùøåéî øéáòäì

ìåëé íà ÷ø ,äøåùë âäåðá ù"ëîå äøåùë åá âäåð åðéàùë

ãçà åîëå ,íéîòè øàù åà ,åëôäå øùåòä éîòè úåéäì

÷åçø íå÷îá éðùäå ãçé åéáà íò çøåèå äùåòä íéðáä

çëá óåúéù éðéðò íâ åá ùé ïá åúåéä ãáìî æàã ,åîöòìå

,çë éåôé äæéà åì äáøé úàæ ììâá øùà ,'åë äãåáòå

÷ìçî åðééä øåëáä íâ íéçàä ìë ÷ìçì äæ áùçúéå

ãâð íéðù éôäá) äøåúä åäëéæù äîá ìáà ,åáù èåùôä

àåä íéðù éô ÷ìçä íàäå ,úåëðì øùôà éà äæî (èåùôä

ïôåà ìëáå ,éì øåøá àì äæá ,éåàøá íâ åà ÷æçåîá ÷ø

.òâåð äæ ïéà 'åëå øùåòä

÷ø àåä äùåøé éðéðò ìëã úåáéø éøáã ú"åùá øàåáîå

'éäúù äæéà íéîòä ÷åç éøáã ìëå ,äøåú é"ôò àåäù åîë

.äøåú äøîàù äîá éåðéù úåùòì ìëåú àì

ìò ãå÷ùì íéðùå íéîé úåëéøà åðìå åì ïúé ú"éùäå

.ø"åâá çåîäå úòãä úçåðîá äøåúä

ci jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ו אדר, תשי"ב

ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר משה שי'

שלום וברכה!

נהניתי להודע ממכתבו, ע"ד השיעור שסדר עם אלו התלמידים והתלמידות שביקרו אצלי, 
וראוי הי' להשתדל ביותר:

א( שיביאו אתם לשיעור זה גם חברים וחברות שאינם לומדים בישיבה.

ב( לדבר במשך שיעורים אלו בנוגע למצות מעשיות הנוגעים בחיי היום יומי.

ג( אם באפשר כדאי שידברו ע"ד מצות מעשיות הנ"ל, אחד מהתלמידים או התלמידות.

מכתבי בשביל מר העריס בטח נתקבל וכן מכתבי הקודם בשבילו.

בברכת הצלחה בע' בק'.
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àø÷éå úùøô
àïåùàøàø÷iåàìäàî åéìà ýåýé øaãéå äLî-ìà ©¦§−̈¤¤®©§©¥³§Ÿ̈Æ¥½̈¥¬Ÿ¤

:øîàì ãrBîázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥−¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék íãà íäìà£¥¤½¨À̈¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦
-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe ø÷aä-ïî äîäaä©§¥À̈¦©¨¨Æ¦©½Ÿ©§¦−¤

:íëðaø÷âíéîz øëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà ¨§©§¤«¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬¨¦−
Bðöøì Búà áéø÷é ãrBî ìäà çút-ìà epáéø÷é©§¦¤®¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½¦§Ÿ−

:ýåýé éðôìãäöøðå äìòä Làø ìr Bãé Cîñå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ®̈§¦§¨¬
:åéìr øtëì Bì(éåì)äéðôì ø÷aä ïa-úà èçLå −§©¥¬¨¨«§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´

ícä-úà íéðäkä ïøäà éða eáéø÷äå ýåýé§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ¤©½̈
çút-øLà áéáñ çaænä-ìr ícä-úà e÷øæå§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ¨¦½£¤¤−©

:ãrBî ìäàådúà çzðå äìòä-úà èéLôäå ¬Ÿ¤¥«§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈
:äéçúðìæçaænä-ìr Là ïäkä ïøäà éða eðúðå ¦§¨¤«¨§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©

:Làä-ìr íéör eëøråçïøäà éða eëørå §¨«§¬¥¦−©¨¥«§¨«§À§¥³©«£ŸÆ
øãtä-úàå Làøä-úà íéçúpä úà íéðäkä©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤¨−Ÿ§¤©¨®¤
:çaænä-ìr øLà Làä-ìr øLà íéörä-ìr©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−©©¦§¥«©

è-úà ïäkä øéè÷äå íéna õçøé åérøëe Baø÷å§¦§¬§¨−̈¦§©´©¨®¦§¦§¦̧©Ÿ¥³¤
:ýåýéì çBçéð-çéø äMà äìò äçaænä ìkäñ ©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬¥«©¦−©©«Ÿ̈«

(ìàøùé)éBà íéáNkä-ïî Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯¦©§¨¦²¬
:epáéø÷é íéîz øëæ äìòì íéfrä-ïîàéèçLå ¦¨«¦¦−§Ÿ¨®¨¨¬¨¦−©§¦¤«§¨©̧

éða e÷øæå ýåýé éðôì äðôö çaænä Cøé ìr BúàŸ¹©´¤¯¤©¦§¥²©¨−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¿§¥Á
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà íéðäkä ïøäà©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

áéBøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì Búà çzðå§¦©³ŸÆ¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®
Làä-ìr øLà íéörä-ìr íúà ïäkä Cørå§¨©³©Ÿ¥ÆŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½

:çaænä-ìr øLàâéõçøé íérøkäå áøwäå £¤−©©¦§¥«©§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´
äçaænä øéè÷äå ìkä-úà ïäkä áéø÷äå íéna©¨®¦§¦§¦¸©Ÿ¥³¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨

:ýåýéì ççéð çéø äMà àeä äìòô Ÿ¨´À¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1306 'r c"g zegiy ihewl)

‰¯Bz ÈLnÁ ‰MÓÁ „‚k ,'‰¯B‡' Ô‡k ·È˙k ÌÈÓÚt LÓÁ»≈¿»ƒ¿ƒ»»¿∆∆¬ƒ»À¿≈»
‡e‰L ,‡¯˜iÂ ¯ÙÒ „‚k Y '·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ' . .««¿¡…ƒ∆»ƒ¿∆∆≈∆«ƒ¿»∆

˙Ba¯ ˙BÎÏ‰ ‡ÏÓ(ה פ"ג, רבה (בראשית »≈¬»«
למרֹות  'טֹוב', ּבֹו נאמר 'וּיקרא' ספר ׁשּדוקא לכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָההסּבר

ּדברי  עלּֿפי הּוא רּבֹות'. הלכֹות 'מלא ּדברים ספר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּגם

"ּכּמה  לידי מביאים הּתֹורה ּבלּמּוד ועמל ׁשּיגיעה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּזהר,

עלֿידי  ּכׁשּמּגיע הּתֹורה לּמּוד על נאמר ׁש'ּטֹוב' ּדהינּו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָטבין",

מּפני  'טֹוב', נאמר וּיקרא ּבספר ּדוקא ולכן ועמל. ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיגיעה

ה'ּתֹוספֹות' ּכדברי הּתֹורה. ספרי מּבין ּבהבנה הּקׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

ׁשּבֹו ׁשּבּספרים', 'חמּור וּיקרא ספר על ּברכֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבמסכת

להבינֹו. ּבכדי רּבה יגיעה ְְְְִִִֵַָָָָּדרּוׁשה

éðùãéáéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

åèBLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìr Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

æèéìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäådúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷ çaænä ìöàæéòqLå ¥³¤©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤§¦©̧

ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá BúàŸ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
àeä äìò Làä-ìr øLà íéörä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

:ýåýéì ççéð çéø äMàñáà-ék Lôðå ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¤À¤¦«
÷ áéø÷úBðaø÷ äéäé úìñ ýåýéì äçðî ïaø ©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´¨§¨®

:äðáì äéìr ïúðå ïîL äéìr ÷öéåádàéáäå §¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«¤«¡¦À̈
Böî÷ àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿª§À
ïäkä øéè÷äå dúðáì-ìk ìr dðîMîe dzìqî¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧©Ÿ¥¹
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

âLã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤
:ýåýé éMàî íéLã÷ñãïaø÷ áø÷ú éëå ¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«§¦¬©§¦²¨§©¬

úìeìa úvî úBlç úìñ øepú äôàî äçðî¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³©ŸÆ§´Ÿ
:ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMañä-íàå ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤§¦

ðaø÷ úáçnä-ìr äçðîïîMá äìeìa úìñ E ¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äéäú ävîåäéìr z÷öéå íézt dúà úBút ©¨¬¦«§¤«¨³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨

:àåä äçðî ïîLñ ¨®¤¦§−̈¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(488 'r a"g zeiecreezd ± mgpn zxez)

ÂÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ(א (א, «ƒ¿»∆…∆«¿«≈≈»
,‰‡È¯˜ ‰Ó„˜ ÌÈÈeeˆ ÏÎÏe ˙B¯ÈÓ‡‰ ÏÎÏe ˙B¯ac‰ ÏÎÏ¿»«ƒ¿¿»»¬ƒ¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»

‰aÁ ÔBLÏ(רש"י) ¿ƒ»
'אמירֹות' 'ּדּברֹות', לׁשֹונֹות ׁשלֹוׁש ּומביא מדּיק ְְְֲִִִִֵֵַַָרׁש"י

זֹו". אף זֹו "לא לֹומר ּכבא ְְִִַַָֹו'צּוּויים',

"˙B¯ac" ׁשּדּבּור מּפני חּבה, ׁשל לׁשֹון ׁשּיקּדים מּובן : ƒ¿ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

יקּדים  הּׁשֹומע את להבהיל ׁשּלא ּובכדי קׁשה, לׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

.ר צריB¯ÈÓ‡"˙"לׁשֹון אין 'אמירה' ׁשּקדם לחׁשב יכלנּו : ַָ¬ƒְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֹ

רׁש"י  מחּדׁש רּכה, לׁשֹון היא ׁשאמירה מּפני חּבה, ׁשל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשֹון

חּבה. לׁשֹון נאמר "אמירֹות" קדם לכאֹורה "ˆÌÈÈee"ׁשּגם : ְֱֲִִֶֶֶַַָֹƒƒְִָ
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ׁשּצּוּוי  מּפני מּזיקה, חּבה ׁשּלׁשֹון לחׁשב מקֹום היה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּב'צּוּויים'

את  להחליׁש יכֹול חּבה ּולׁשֹון ואיתנה, מחלטת אמירה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהּוא

קדם  ׁשּגם יֹותר, ּגדֹול חּדּוׁש רׁש"י מחּדׁש הּצּוּוי. ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּתקף

חּבה. לׁשֹון נאמר ְֱִִִֶַַָל"צּוּויים"

éùéìùæðaø÷ úLçøî úçðî-íàåïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤
:äNrzçäNré øLà äçðnä-úà úàáäå ¥«¨¤«§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²

-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå ýåýéì älàî¥¥−¤©«Ÿ̈®§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤
:çaænäèdúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå ©¦§¥«©§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈

ççéð çéø äMà äçaænä øéè÷äå:ýåýéì §¦§¦−©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
éLã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤

:ýåýé éMàî íéLã÷àéeáéø÷z øLà äçðnä-ìk ¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«¨©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ
Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç äNrú àì ýåýéì©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−¨¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½

:ýåýéì äMà epnî eøéè÷ú-àìáéúéLàø ïaø÷ «Ÿ©§¦¯¦¤²¦¤−©«Ÿ̈«¨§©¬¥¦²
çéøì eìré-àì çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©Ÿ©«£−§¥¬©

:ççéðâéàìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷-ìëå ¦«Ÿ©§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ
éäìà úéøa çìî úéaLúìr Eúçðî ìrî E ©§¦À¤µ©§¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬

ðaø÷-ìk:çìî áéø÷z Eñãéúçðî áéø÷z-íàå ¨¨§¨«§−©§¦¬¤«©§¦©§¦²¦§©¬
ìîøk Nøb Làa éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³¨¥Æ¤´¤©§¤½

éøeka úçðî úà áéø÷z:EåèïîL äéìr zúðå ©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤
:àåä äçðî äðáì äéìr zîNåæèïäkä øéè÷äå §©§¨¬¨¤−¨§Ÿ®̈¦§−̈¦«§¦§¦̧©Ÿ¥¹

dúðáì-ìk ìr dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨®̈
:ýåýéì äMàô ¦¤−©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f"ig zegiy ihewl)

'‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆»¿»«
ÔÈÚ‰ ¯ac ‰·„ ˙Ba¯˜a(רש"י) ¿»¿¿¿»»ƒ∆»ƒ¿»

ּדוקא, יחיד קרּבנֹות ּבדיני ּפֹותחת הּתֹורה מּדּוע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָההסּבר

נדבה  קרּבנֹות מקּדימה יחיד ּובקרּבנֹות צּבּור, ּבקרּבנֹות ְְְְְְְְְְְִִִַָָָָָָָֹולא

וחֹובה  צּבּור קרּבנֹות ׁשּלכאֹורה למרֹות - חֹובה ְְְְְְְְִִֶַָָָָָלקרּבנֹות

נאמרּו וצו) (וּיקרא אּלּו ׁשּפרׁשּיֹות מּפני הּוא - יֹותר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחׁשּובים

ּומּטרת  ׁשמיני). (ׁשּבפרׁשת והקמתֹו הּמׁשּכן לחנּכת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻקדם

מעׂשית  הֹוראה ּבניֿיׂשראל את ללּמד היא אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּפרׁשּיֹות

הּמׁשּכן. חנּכת ְְֲִִַַַָֻלקראת

ׁשמֹונת  ּבמׁש ּכי ללּמד, עדין צר אין הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

לכן  הּצּבּור, קרּבנֹות את רּבנּו מׁשה הקריב הּמּלּואים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

יחיד  ּובקרּבנֹות זֹו. ּבפרׁשה ּכלל מֹופיעים לא ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹּדיניהם

הּקרּבנֹות  ׁשהרי לחֹובה, נדבה קרּבנֹות הּתֹורה ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָמקּדימה

ּכי  נדבה, קרּבנֹות היּו הּמׁשּכן ּבהקמת (ּבעּקר) ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָׁשהּובאּו

מסּתּבר  ולא חטאים, על ּככּפרה מּגיעים חֹובה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹקרּבנֹות

לכן  ּבניֿיׂשראל. חטאּו הּמׁשּכן ּכהקמת נׂשּגב ּכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזמן

חֹובה. לקרּבנֹות הּתֹורה אֹותם ְְְְִַַָָָָָמקּדימה

éòéáøâàø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ
epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î àeä́©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−

:ýåýé éðôìáBèçLe Bðaø÷ Làø-ìr Bãé Cîñå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾
íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãrBî ìäà çút¤−©´Ÿ¤¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯

:áéáñ çaænä-ìr ícä-úàâçáfî áéø÷äå ¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦Æ¦¤´©
äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà: ¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

ãïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©

:äpøéñé úBéìkääïøäà-éðá Búà eøéè÷äå ©§¨−§¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ
øLà íéörä-ìr øLà äìòä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈£¤¬©¨«¥¦−£¤´

:ýåýéì ççéð çéø äMà Làä-ìrôå-ïî-íàå ©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦¦
äá÷ð Bà øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ´§¥½̈

:epáéø÷é íéîzæ-úà áéø÷î-àeä áNk-íà ¨¦−©§¦¤«¦¤¬¤«©§¦−¤
:ýåýé éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷çBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ

ãrBî ìäà éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìr©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

èBaìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
-úàå äpøéñé äörä únrì äîéîú äéìàä̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìréøLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´
-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäìr£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©

:äpøéñé úéìkä-ìr ãákäàéïäkä Bøéè÷äå ©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¬©Ÿ¥−
:ýåýéì äMà íçì äçaænäôáéær-íàå ©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«§¦¥−

:ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷âéBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ
Búà èçLå BLàø-ìre÷øæå ãrBî ìäà éðôì ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®§Â¨«§Â

:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éðaãéáéø÷äå §¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦³
äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
:áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

åèïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
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-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©
:äpøéñé úéìkäæèäçaænä ïäkä íøéè÷äå ©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨

:ýåýéì áìç-ìk ççéð çéøì äMà íçìæéúwç ¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©¨¥−¤©«Ÿ̈«ª©³
áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤

:eìëàú àì íc-ìëåô §¨−̈¬ŸŸ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'r e"hg zegiy ihewl)

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(טז (ג, »≈∆«
ÔÓ Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,Ú¯‰ B¯ˆÈ ÛÎÈ - BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB¯‰»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿»ƒ»¿»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ . . epnÓ ‡È·iL ÔÈn‰ B˙B‡aL ¯˙BÈa ÁaLn‰ ‰Ùi‰«»∆«¿À»¿≈∆¿«ƒ∆»ƒƒ∆¿≈

'‰Ï ·ÏÁ Ïk :¯ÓB‡(מזבח איסורי הל' סוף (רמב"ם ≈»≈∆«
ׁשעל  לה'", חלב "ּכל לפרׁש הרמּב"ם צרי היה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה

ויׁש הּמינים? ׁשּבכל והמׁשּבח הּמבחר מן להביא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻהאדם

ׁשל  ּבבעלּותֹו האדם להּכרת ּבּטּוי הּוא לה'" חלב "ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָלֹומר,

ולכן  - ּומלֹואּה הארץ לה' - ּכּלֹו העֹולם ּכל על ְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻהּקּב"ה

מינים  ּכלּולים ׁשּבּבריאה והיֹות והמׁשּבח. הּמבחר מן ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָֻֻמקריב

ּוגרּועים, ּפׁשּוטים וחלקם ּומׁשּבחים יפים חלקם ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָֻׁשֹונים,

והמׁשּבח  הּמבחר על מדּבר לה'" חלב ׁש"ּכל לֹומר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻצרי

ּבכ  ּכי מין. לגּלֹות ׁשּבאֹותֹו צרי והּגרּוע, המׁשּבח ומין, מין ל ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ

הּקּב"ה. ׁשל ּבבעלּותֹו ְֲֵֶֶַַָָׁשהם

éùéîçãà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
äââLá àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ
äNrå äðéNrú àì øLà ýåýé úåöî ìkî¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈

:äpäî úçàîâàèçé çéLnä ïäkä íà ¥«©©−¥¥«¨¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈
àèç øLà Búàhç ìr áéø÷äå írä úîLàì§©§©´¨¨®§¦§¦¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈

:úàhçì ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øtãàéáäå ©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−§©¨«§¥¦´
Cîñå ýåýé éðôì ãrBî ìäà çút-ìà øtä-úà¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìr Bãé-úà¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýéäàéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈«§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬
:ãrBî ìäà-ìà BúàåBòaöà-úà ïäkä ìáèå Ÿ−¤¬Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−

ýåýé éðôì íéîrt òáL ícä-ïî äfäå íca©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
Lãwä úëøt éðt-úà:æícä-ïî ïäkä ïúðå ¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈

ýåýé éðôì íénqä úøè÷ çaæî úBðø÷-ìr©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
CtLé øtä íc-ìk | úàå ãrBî ìäàa øLà£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´©À̈¦§ŸÆ
:ãrBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

ç-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìr äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìrèáìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ
úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr øLà£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ

:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákä-ìréíøeé øLàk ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨©«£¤´½̈
çaæî ìr ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−¦§©¬

:äìòäàé-ìr BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå ¨«Ÿ¨«§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©
:BLøôe Baø÷å åérøk-ìrå BLàøáéàéöBäå Ÿ−§©§¨¨®§¦§−¦§«§¦´

øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤¨³¨Æ
Làa íéör-ìr Búà óøNå ïLcä CôL-ìà¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−¨¥®

:óøOé ïLcä CôL-ìrôâéúãr-ìk íàå ©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«§¦̧¨£©³
eNrå ìäwä éðérî øác íìrðå ebLé ìàøNé¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−©¨®̈Â§¨Â
äðéNrú-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:eîLàåãéäéìr eàèç øLà úàhçä ärãBðå §¨¥«§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨
eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä eáéø÷äå§¦§¦¸©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´

:ãrBî ìäà éðôì Búàåèäãrä éð÷æ eëîñå Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤¥«§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯
èçLå ýåýé éðôì øtä Làø-ìr íäéãé-úà¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬

:ýåýé éðôì øtä-úàæèçéLnä ïäkä àéáäå ¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©
:ãrBî ìäà-ìà øtä ícîæéïäkä ìáèå ¦©´©®̈¤−Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²

òáL äfäå ícä-ïî Bòaöàýåýé éðôì íéîrt ¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:úëøtä éðt úàçéúðø÷-ìr | ïzé ícä-ïîe ¥−§¥¬©¨«Ÿ¤¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ

úàå ãrBî ìäàa øLà ýåýé éðôì øLà çaænä©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´
-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé ícä-ìk̈©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤

:ãrBî ìäà çútèéepnî íéøé Baìç-ìk úàå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®
:äçaænä øéè÷äåëäNr øLàk øtì äNrå §¦§¦−©¦§¥«¨§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ

ïäkä íäìr øtëå Bl-äNré ïk úàhçä øôì§©´©«©½̈¥−©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−
:íäì çìñðåàëõeçî-ìà øtä-úà àéöBäå §¦§©¬¨¤«§¦´¤©À̈¤¦Æ

øtä úà óøN øLàk Búà óøNå äðçnì©©«£¤½§¨©´Ÿ½©«£¤´¨©½¥−©¨´
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøäôáëàéNð øLà ¨«¦®©©¬©¨−̈«£¤¬¨¦−

åéäìà ýåýé úåöî-ìkî úçà äNrå àèçé¤«¡®̈§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¹̈
:íLàå äââLa äðéNrú-àì øLàâëòãBä-Bà £¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥««©³

Bðaø÷-úà àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈®̈§¥¦¯¤¨§¨²
:íéîz øëæ íéfr øérNãëLàø-ìr Bãé Cîñå §¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«§¨©³¨Æ©´Ÿ

-úà èçLé-øLà íB÷îa Búà èçLå øérOä©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²£¤¦§©¬¤
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòääëïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«§¨©̧©Ÿ¥¹
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çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä: ¨«Ÿ®̈§¤¨´¦§½Ÿ¤§−¦§©¬¨«Ÿ¨«

åëçáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
çìñðå Búàhçî ïäkä åéìr øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬

:Bìô «
ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r a"ig zegiy ihewl)

ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆

ּדוקא  ּדהינּו מּכם", יקריב ּכי "אדם הּכתּוב מדּגיׁש ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָמּדּוע

קרּבנֹות  להביא יכֹולים נכרים ּגם להלכה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמּבניֿיׂשראל,

ּפעמים  מסּפר נכּתב הּקרּבנֹות ׁשּבפרׁשת לֹומר, ויׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנדבה?

רׁש"י: ּכ על ּומסּביר לה'", ניחֹוח ריח "אּׁשה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּקרּבן

הּכתּוב, מדּגיׁש לכן רצֹוני". ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ"נחתֿרּוח

היא  הּקרּבן, ע"י ׁשּנגרמת רּוח' ה'ּנחת מּכם", יקריב ּכי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ"אדם

העֹולם. אּמֹות קרּבנֹות ולא ּבניֿיׂשראל, קרּבנֹות ע"י ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָָֹֻּדוקא

éùéùæëírî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´
-àì øLà ýåýé úåönî úçà dúNra õøàä̈®̈¤Â©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ

:íLàå äðéNrúçëøLà Búàhç åéìà òãBä Bà ¥«¨¤−¨§¨¥«µ©´¥½̈©¨−£¤´
äá÷ð äîéîz íéfr úøérN Bðaø÷ àéáäå àèç̈¨®§¥¦̧¨§¨¹§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈

:àèç øLà Búàhç-ìrèëìr Bãé-úà Cîñå ©©¨−£¤¬¨¨«§¨©Æ¤¨½©−
íB÷îa úàhçä-úà èçLå úàhçä LàǿŸ©«©¨®§¨©Æ¤©´©½̈¦§−

:äìòäìïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾
CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìr©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ®̈§¤¨¨¨´¦§½Ÿ

:çaænä ãBñé-ìààìøéñé daìç-ìk-úàå ¤§−©¦§¥«©§¤¨¤§¨´¨¦À
øéè÷äå íéîìMä çáæ ìrî áìç øñeä øLàk©«£¤̧©´¥»¤»¥©´¤©́©§¨¦¼§¦§¦³
åéìr øtëå ýåýéì ççéð çéøì äçaænä ïäkä©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²

:Bì çìñðå ïäkäôáìBðaø÷ àéáé Nák-íàå ©Ÿ¥−§¦§©¬«§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−
:äpàéáé äîéîú äá÷ð úàhçìâìBãé-úà Cîñå §©¨®§¥¨¬§¦−̈§¦¤«¨§¨©Æ¤¨½

íB÷îa úàhçì dúà èçLå úàhçä Làø ìr©−´Ÿ©«©®̈§¨©³Ÿ¨Æ§©½̈¦§¾
:äìòä-úà èçLé øLàãìícî ïäkä ç÷ìå £¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³

äìòä çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàåäì-úàå §¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©§¤

k øéñé daìç-ìkçáfî áNkä áìç øñeé øLà ¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»¦¤´©
éMà ìr äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−¦¥´
àèç-øLà Búàhç-ìr ïäkä åéìr øtëå ýåýé§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈

:Bì çìñðåôäàärîLå àèçú-ék Lôðå §¦§©¬«§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ
àBì-íà òãé Bà äàø Bà ãr àeäå äìà ìB÷́¨½̈§´¥½¬¨−̈´¨¨®¦¬

:Bðår àNðå ãébéáøác-ìëa òbz øLà Lôð Bà ©¦−§¨¨¬£Ÿ«´¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´
äîäa úìáða Bà äàîè äiç úìáðá Bà àîè̈¥¼Á§¦§©̧©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´
àeäå epnî íìrðå àîè õøL úìáða Bà äàîè§¥½̈¾§¦§©−¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬

:íLàå àîèâìëì íãà úàîèa òbé éë Bà ¨¥−§¨¥«´¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆ
òãé àeäå epnî íìrðå da àîèé øLà Búàîèª§¨½£¤¬¦§−̈¨®§¤§©´¦¤½§¬¨©−

:íLàåãíéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà §¨¥«´¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦
íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì Bà | òøäì§¨©´´§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²
úçàì íLàå òãé-àeäå epnî íìrðå äráLa¦§ª−̈§¤§©´¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬

:älàîääcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå ¥¥«¤§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈
:äéìr àèç øLàåìr ýåýéì BîLà-úà àéáäå £¤¬¨−̈¨¤«¨§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´

äaNk ïàvä-ïî äá÷ð àèç øLà Búàhç©¨Á£¤̧¨¹̈§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²
ïäkä åéìr øtëå úàhçì íéfr úøérN-Bà«§¦©¬¦¦−§©®̈§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−

:Búàhçîæàéáäå äN éc Bãé rébú àì-íàå ¥«©¨«§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧
éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà BîLà-úà¤£¨¹£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬
:äìòì ãçàå úàhçì ãçà ýåýéì äðBé-éðá§¥«−̈©«Ÿ̈®¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«

çøLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
Btør ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−

ìécáé àìå:èøé÷-ìr úàhçä ícî äfäå §¬Ÿ©§¦«§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´
çaænä ãBñé-ìà äöné íca øàLpäå çaænä©¦§¥½©§©¦§¨´©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©

:àeä úàhçéètLnk äìò äNré éðMä-úàå ©−̈«§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®
çìñðå àèç-øLà Búàhçî ïäkä åéìr øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬

:Bìñ «
ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"kg zegiy ihewl)

ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡Â ,ÌÈ‰k ˙¯B˙a ˙B˜BÈ˙Ï ÔÈÏÈÁ˙n ‰Ó ÈtÓƒ¿≈««¿ƒƒ¿ƒ¿«…¬ƒ¿≈«¿ƒƒ
;ÔÈ¯B‰Ë ˙Ba¯w‰Â ÔÈ¯B‰Ë ˙B˜BÈz‰L ‡l‡ ?˙ÈL‡¯·aƒ¿≈ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ¿«»¿»¿ƒ

ÔÈ¯B‰Ëa e˜qÚ˙ÈÂ ÔÈ¯B‰Ë e‡B·È(ג פ"ז, רבה (ויקרא »¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
הּתֹורה  מצּינת נח, אצל הּקרּבנֹות הקרבת ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאֹודֹות

הּטהֹור' העֹוף ּומּכל הּטהֹורה הּבהמה 'מּכל היּו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהּקרּבנֹות

טהֹורים  לׁשאינם טהֹורים קרּבנֹות ּבין ׁשההבּדל למרֹות –ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

היתה  לכן קדם ׁשּׁשנים הּתֹורה מסּפרת ּתֹורה, ּבמּתן רק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנקּבע

הׁשּפעה  ּכדי עד והּמצוֹות, הּתֹורה עלֿידי ּבעֹולם ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָהׁשּפעה

ילדי  מתחילים לכן הּקרּבנֹות. ּבהקרבת נח ׁשל התנהגּותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹעל

ׁשהקרבת  ׁשּכמֹו ללּמדם הּקרּבנֹות, ּבענין ּתֹורה ללמד ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ּכ והּמצוֹות, מהּתֹורה הׁשּפעה מּתןּֿתֹורה קדם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות
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והּמצוֹות, מהּתֹורה מׁשּפעים להיֹות צריכים ׁשּלהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻחּייהם

ׁשּקדם  הּמּצב עלּֿדר – ּבמצוֹות חּיבים אינם ׁשעדין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלמרֹות

ּתֹורה. ְַַָלמּתן

éòéáùàéì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLéðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´
úøéNr àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå äðBé-éðá§¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯
ïîL äéìr íéNé-àì úàhçì úìñ äôàä̈«¥¨²−Ÿ¤§©®̈«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤

:àåä úàhç ék äðáì äéìr ïzé-àìåáédàéáäå §«Ÿ¦¥³¨¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«¤«¡¦¨»
Böî÷ àBìî äpnî | ïäkä õî÷å ïäkä-ìà¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸ª§¹
ýåýé éMà ìr äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®

:àåä úàhçâéBúàhç-ìr ïäkä åéìr øtëå ©−̈¦«§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯
äúéäå Bì çìñðå älàî úçàî àèç-øLà£¤¨¨²¥«©©¬¥¥−¤§¦§©´®§¨«§¨¬

:äçðnk ïäkìñãéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©Ÿ¥−©¦§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlåèäââLa äàèçå ìrî ìòîú-ék Lôð ¥«Ÿ¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈

ìéà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ýåýé éLãwî¦¨§¥−§Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦
-ì÷La íéì÷L-óñk Ekøra ïàvä-ïî íéîz̈¦´¦©ÀŸ§¤§§²¤«¤§¨¦¬§¤«¤

:íLàì LãwäæèLãwä-ïî àèç øLà úàå ©−Ÿ¤§¨¨«§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤
ïäkì Búà ïúðå åéìr óñBé BúLéîç-úàå ílLé§©¥À§¤£¦«¦Æ¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®

ìñðå íLàä ìéàa åéìr øtëé ïäkäå:Bì çô §©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬¨«¨−̈§¦§©¬«
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זכר  ּבלׁשֹון ולא 'זּו', - נקבה ּבלׁשֹון הּפסּוק ְְְְְְִִִֵַַָָָָֹהׁשּתּמׁשּות

האדם  על מֹורה נקבה החסידּות: ּתֹורת עלּֿפי יּובן ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ'זה',

ּורצֹונֹות  ׁשאיפֹות אין ׁשּלֹו ּדהינּו 'מקּבל', ּבבחינת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַׁשהּוא

לכן  מקּבל. ׁשּמּמּנּו לּדבר התּבּטלּות ּכּלֹו וכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמעצמֹו,

ׁשּנמצא  אדם רק לֹומר, נקבה, ּבלׁשֹון הּפסּוק ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָמׁשּתּמׁש

א הּקּב"ה. ׁשל ּבתהּלתֹו לסּפר יכֹול ּבּטּול, - מקּבל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבבחינת

לסּפר  יכֹול אינֹו הּקּב"ה ּבפני ּבהתּבּטלּות נמצא ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאדם

עצמאית. למציאּות מקֹום אין הּקּב"ה לפני ּכי ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָּבתהּלתֹו,
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אגרות קודש

]י"ג אדר ה'תשי"ב[

... לענין מחשבות זרות, צריך להרבות באותיות התורה ואותיות התפלה. ושיהי' גם כן חקוק 
אותם  חוזרים  שאין  בשעה  אפי'  מגין  שזה  משניות,  פרקים  ואיזה  תניא  פרקים  איזה  זכרונו  במוח 
ואפילו במחשבה. וכמובאן בלקוטי תורה סוף פ' קדושים, ובמילא מהנכון שילמוד בע"פ גם את דרוש 

הנ"ל והדרת פני זקן.

כיון שלעתים תכופות מחשבות הנ"ל מבלבלות דוקא בעת התפלה ובעת הלמוד, לכן טוב שבעת 
התפלה ובעת הלימוד יהי' הסידור או הספר שלומר - ]פתוח[ לפניו באותו מקום שעומד. וכשירגיש 

שמחשבותיו מתפזרות הרי יעיין תיכף בהסידור והספר - שאותיות הכתב, האלטען איין...



לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא - זכור - בערים שונות בעולם רפו
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
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06:5006:4509:1609:1309:4609:4310:4710:4513:1613:1418:4218:4419:0519:0718:2519:16הודו, פונה )ח(

06:1506:0308:2008:1309:0308:5610:0209:5712:2512:2317:3617:4518:0818:1717:2518:30הונגריה, בודפשט )ח(

06:2706:1708:3908:3309:1809:1210:1710:1312:4212:4017:5718:0318:2618:3317:4418:44טורקיה, איסטנבול )ח(

06:5006:4109:0508:5909:4109:3610:4110:3713:0613:0518:2318:2918:5118:5718:1019:08יוון, אתונה )ח(



רפז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא - זכור - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:3606:2408:4108:3409:2409:1710:2310:1812:4612:4417:5718:0618:2918:3817:4618:51מולדובה, קישינב )ח(

06:5106:4709:1709:1409:4709:4410:4910:4613:1713:1518:4318:4519:0619:0818:2619:17מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:1206:2008:4108:4509:2409:2810:3110:3313:1313:1119:0918:5719:4119:2918:4119:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:2306:1708:4508:4109:1709:1310:1810:1512:4512:4318:0718:1018:3218:3517:5218:45נפאל, קטמנדו )ח(

06:4106:3108:5308:4809:3109:2610:3110:2712:5612:5418:1118:1718:4018:4617:5618:57סין, בייג'ין )ח(

07:1307:1109:4409:4310:1310:1111:1511:1313:4613:4519:1919:1719:4119:3919:0019:48סינגפור, סינגפור )ח(

06:1105:5808:1008:0208:5808:5009:5609:5012:1712:1617:2417:3518:0018:1117:1518:25פולין, ורשא )ח(

06:1106:1208:4408:4409:1309:1310:1710:1612:5012:4818:2718:2418:5018:4618:0618:55פרו, לימה )ח(

07:1106:5909:1809:1109:5909:5310:5810:5413:2213:2018:3418:4219:0619:1418:2319:26צרפת, ליאון )ח(

07:2307:1109:2609:1910:1110:0411:0911:0413:3213:3018:4318:5319:1519:2518:3219:38צרפת, פריז )ח(

06:0606:0408:3608:3409:0509:0310:0710:0512:3812:3618:0918:0818:3118:3017:5018:39קולומביה, בוגוטה )ח(

06:4506:3508:5508:4909:3509:2910:3510:3012:5912:5718:1518:2318:4318:5118:0119:03קנדה, טורונטו )ח(

06:2406:1208:3108:2509:1309:0610:1210:0712:3512:3417:4917:5718:2018:2817:3718:40קנדה, מונטריאול )ח(

06:0906:0108:2608:2109:0108:5610:0109:5712:2712:2517:4517:5018:1218:1717:3218:28קפריסין, לרנקה )ח(

07:3407:1909:2809:1910:1910:1111:1711:1113:3713:3618:4218:5419:2019:3218:3419:47רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:0906:5309:0008:5209:5309:4510:5010:4413:1113:0918:1718:3018:5419:0618:0719:21רוסיה, מוסקבה )ח(

06:5206:4108:5808:5109:4109:3410:3910:3413:0213:0118:1318:2218:4618:5518:0319:07רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:5706:4509:0208:5509:4509:3910:4410:3913:0713:0618:2218:3118:5118:5918:0719:12שוויץ, ציריך )ח(

06:3206:2808:5908:5709:2909:2610:3010:2812:5912:5818:2718:2818:5018:5118:1019:00תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם – לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd ± g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור – המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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תפלת הדרךחפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
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