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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד סיון, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א סיון, בו כותב ע"ד התנאים של אחיו מר... שי', ואשר מצטער הוא וכו'.

הנה ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע טובה פעולה אחת מאלף אנחות, 

וכיון שאינו מגדיר אופן האנחה, הרי בטח הכוונה אף אם האנחה היא מפנימיות הלב. ועליו הי' לדבר 

עם הכלה ובפרט שכותב שהיא נערה תמימה, ולהודע אפשר ישנם בין הקרובים של הכלה משפחות 

חרדיות, ובלבד שישפיעו עלי' שתחליט בלי ישונה להתנהג כמנהג בנות ישראל הכשרות. ואף אם אינו 

רואה איך שיפעול זה אצלה, הרי בהדי כבשי דרחמנא למה לו, וכו'. וכן הי' עליו להסביר גם לאחיו שי' 

אשר בהנהגתם הנ"ל תלוי האושר בגשמיות וברוחניות לא רק של החתן והכלה אלא גם של הנולדים 

והן  בגשמיות  הן  החיים שלהם  בזה  בחירה  בהם  ילדים שאין  חיי  לסכן  הוא  ואשר אחריות  אח"כ, 

ברוחניות. רק מפני שאין משיגים עדיין - ההורים - נחיצות הדבר, אף שכמה וכמה מומחים למקצוע 

זה אומרים שנחוץ ואי אפשר בלא"ה וכו' וכו', ובטח בהתענינות המתאימה וועט עם ניט פעלען קיין 

אותיות להסבירם בזה. והשי"ת יצליחו ואת אחיו שיחיו אשר הוא יצליח בהנ"ל, ואחיו שי' יבנה בית 

בישראל על יסודי התורה והמצוה כדבעי...

בברכה.



ד

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





כללי מפתח  

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

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

)ג משכני אחריך נרוצהה "מאמר ד  

ה   .....................  י"חתש'ה  ,)לפנות בוקר(דחג השבועות ' ליל א

)ד לכל קוראיו' קרוב הויה "מאמר ד  

טי   ....................................  י"חתש'ה, השבועות דחג' יום ב

)ה לו  ...................  י"תשח'ה דחג השבועות' יום ב שיחת

)ו מ  ..................  ח"תשמ'דחג השבועות ה' שיחת יום ב

)ז ח "תשמ'ה סיון' ט, פרשת נשא' אור ליום ה  

מג  ..............................  -לאורחים שיחיו ' יחידות כללית'ב –

)ח נ .................   ח "תשמ'ה ב סיון"י, פ נשא"משיחות ש

)ט  נח  ..........  ח"תשמ'הסיון  ב"י, פרשת נשאשיחת שבת

)י סא  ......................  חיכרך  חג השבועותשיחות -לקוטי  

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

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

)יב  סז  ......................  פרשת נשא –ילקוט גאולה ומשיח

)יג חס  .................  פרשת נשאלשבוע יומי חומש  ישיעור

)יד  ק  .................................  פרשת נשאלשיעורי תהלים

)טו  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

קא  ............................................  פרשת נשאלשבוע  

)טז  קי  ......................  פרשת נשאלשבוע " היום יום"לוח

)יז קיג  ...............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יח – טזק  ...................  פרשת נשאלשבוע פרקים ליום ' ג

)יט – עגק   .................  פרשת נשאלשבוע יום פרק אחד ל

)כ – רח  .......................  פרשת נשאלשבוע ות צוספר המ

)כא  נביאים וכתובים  

יר  ..........................................  אפרק  שיר השירים, סגפרק  ישעיה

)כב  נדרים/ותכתובמסכת  –משניות  

ריב  .........................................................ביאור קהתי



)כג  יטר  .......................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

)כד  עם ביאורים זבחיםמסכת  

רכ  .......................................................  מגעד דף  זלמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כה  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

מחר  ........................................................  ר הזקן"אדמו

)כו לולבת שולחן ערוך הלכו  

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

)כז  תורהלקוטי  

אנר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כח  התשובשערי   

סדר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

וסר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)ל ב"תורת שמואל תרל   

וסר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)לא  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

זסר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)לב מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

סחר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לג ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  

אער  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לד  אגרות קודש  

עגר  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

דער  ..........................................  אפרק  ביאורים לפרקי אבות)לה

)לו  הער  .......................................  חומש לקריאה בציבור

)לז פדר  .......................  קודש-ת שבתקריאה התורה למנח

פהר  ...............................פרשת נשאלשבוע לוח זמנים )לח

פזר  ..........  ק וחג השבועות"לשת הדלקת נרות צוסדר מ)לט
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
ÈÎLÓ1 חדריו  ה ּמל הביאני נר ּוצה  אחרי »¿≈ƒֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָ

ּב ונׂשמחה  "מ ׁשכני"2נגילה  ה ּנה  . ְְְְִִִִֵֵָָָָָ

מצרים  יציאת  ּזמן על  ׁשל 3קאי ענין היה  ׁשאז , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשה ּגּלּויים  למ ּטה , מ ּלמעלה   ּבדר וג ּלּוי ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָמ ׁשיכה 

עליהם  ׁשּנגלה  ֿ ּדלעילא , אתער ּותא   ּבדר אז ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָהיּו

ּבכב ֹוד ֹו ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ה ּמלכים  מלכי  ְְְִִֵֶֶַַַָָָמל

ֿ ּכ4ּובעצמ ֹו אחר  אמנם  "מ ׁשכני". ׁשּזה ּו , ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

למעלה . מ ּלמ ּטה   ּבדר העב ֹודה  להיֹות  ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻהצרכה 

העב ֹודה  ענין ׁשה ּוא  וׁשנה , ׁשנה  ּבכל  ה ּוא  ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָוכן

נאמר  זה  ׁשעל  העמר , לכם ",5ּבספירת  "ּוספר ּתם  ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ה ּזקן  אדמ ֹו"ר  הארה ,6ּופר ׁש מ ּלׁשֹון "ּוספר ּתם " ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

וה ּוא  ליכטיק , מאכן אליין ּדארף  מען ְְְְִִֵֶַַַַאז

זה  על  אמנם , למעלה . מ ּלמ ּטה   ּבדר ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָהעב ֹודה 

ּדיקא , "אחרי" נר ּוצה ", אחרי" ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָנאמר 

ּבלבד , אח ֹורים  ּבבחינת  מ ּגעת  זֹו ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָׁשעב ֹודה 

ׁשּנאמר  מה   ּדר ֿ ּתלכ ּו,7על  אלקיכם  הוי' אחרי ֱֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ערם  "וא ּת ּבבחינת  היּו ׁשּבתח ּלה  ּדכיון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוהינּו,

למ ּטה ,8ועריה " מ ּלמעלה  רק  היּו ה ּגּלּויים  וכל  , ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָ

התחלת  לכן ּובעצמ ֹו, ּבכב ֹוד ֹו כ ּו' עליהם  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנגלה 

רק  ׁשּמּגעת  ּבאפן היא  למעלה  מ ּלמ ּטה  ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹהעב ֹודה 

מ ּגיעים  ּכ ֿ ואחר  ּבלבד . אח ֹורים  ְְְֲִִִִִִַַַַַַַּבבחינת 

ֿ ּתֹורה , ה ּמל למ ּתן הביאני  נאמר  זה  ׁשעל  ְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָ

רחמים  ּדין חסד  ֿ ּתב ֹות  רא ׁשי "חדר " ,9חדריו, ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ענין  ׁשּזה ּו ה ּתֹורה , ּדיני ׁשל  ה ּקּוין ּׁשל ׁשת  ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשהם 
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ואילך).1) 299 ע ' חכ"ב  (תו"מ  העומר ספירת ענין להבין ד"ה - שלפניו למאמר המשך הוא זה ד.2)מאמר א, שה"ש

ואילך.3) נט  ע ' שה"ש באוה"ת משכני  ד"ה "ויוציאנו".4)ראה פיסקא לפנ"ז ושם זו", "מצה פיסקא כג,5)הגש"פ  אמור

ועוד.6)טו. ב . לה, אמור לקו"ת ועוד.7)ראה ואילך. ס  ע ' שם אוה"ת וראה ה. יג, ראה ז.8)פ ' טז, יאיר 9)יחזקאל ראה

    
ֿ הוא: ֿ ברוך  הקדוש אל  אומרת ישראל  כנסת השירים', ב'שיר  נאמר 

ÈÎLÓ1‰ÏÈ‚ ÂÈ„Á CÏn‰ È‡È‰ ‰ˆe EÈÁ‡ »¿≈ƒ«¬∆»»¡ƒ«ƒ«∆∆¬»»»ƒ»
Ca ‰ÁÓNÂ2È‡˜ "ÈÎLÓ" ‰p‰ ÈˆÈ‡˙מכוון . ÔÓf ÏÚ ¿ƒ¿¿»»ƒ≈»¿≈ƒ»≈«¿«¿ƒ«

ÌÈˆÓ3Ê‡L ממצרים , ישראל  בני  את הוציא ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש בעת ƒ¿«ƒ∆»
‰ÎÈLÓ ÏL ÔÈÚ ‰È‰ כמו »»ƒ¿»∆¿ƒ»

והארה Èel‚Âהמשכה, התגלות ¿ƒ
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ C„a¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»
ישראל  לבני  שלמעלה מהאלוקות

האלוקיים ÌÈÈelb‰Lלמטה  ∆«ƒƒ
והאירו  ‡Êשהתגלו  eÈ‰ יציאת בעת »»

‡˙Œ‡˙eÚמצרים  C„a¿∆∆ƒ¿¬»
,‡ÏÈÚÏc מצד התעוררות מלמעלה, ƒ¿≈»

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

B„BÎa ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰«»»ƒ¿
BÓˆÚe4"ÈÎLÓ" e‰fL , ¿«¿∆∆»¿≈ƒ

לבני  נגלה ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש היינו 

אליו . אותם והעלה ומשך  ישראל 

CkŒÁ‡ ÌÓ‡ יצאו שכבר  לאחר  »¿»««»
BÈ‰Ï˙ממצרים  ‰Îˆ‰À¿¿»ƒ¿

‰„BÚ‰ ישראל בני  של  ה' עבודת »¬»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ C„a¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»
מצד  מלמטה, שמתחילה התעוררות

מתעלה  הוא ממנה וכתוצאה האדם

האלוקות. אל  למעלה, ומתקרב

,‰LÂ ‰L ÏÎa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿»»»¿»»
מצרים, יציאת זמן  הפסח, שבחג 

שהאירו  ה'גילוים' ומאירים חוזרים

בדרך  היא זו  והארה מצרים יציאת בעת

צריכה  כך  ואחר  למטה, מלמעלה

בדרך  ישראל  בני  של  עבודה להיות

למעלה  ÔÈÚמלמטה ‡e‰L∆ƒ¿«
,ÓÚ‰ ˙ÈÙÒa ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿ƒ«»…∆
של  הראשון  החג  ממחרת המתחילה

Ê‰פסח  ÏÚL העומר ספירת על  ∆«∆
Ó‡5,"ÌÎÏ ÌzÙÒe" ∆¡«¿«¿∆»∆

Ô˜f‰ "BÓ„‡ LÙe6 ≈≈«¿«»≈
,‰‡‰ ÔBLlÓ "ÌzÙÒe"¿«¿∆ƒ¿∆»»
אור , ומפיצה שבוהקת 'ספיר ' אבן  כמו 

,˜ÈËÎÈÏ ÔÎ‡Ó ÔÈÈÏ‡ Û‡c ÔÚÓ Ê‡, בעצמו להאיר  האדם שעל  «∆«¿«≈«¿ƒ¿ƒ
.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ C„a ‰„BÚ‰ ‡e‰Â¿»¬»¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»

‰Ê ÏÚ ,ÌÓ‡ למעלה מלמטה האדם עבודת "‡EÈÁעל  Ó‡ »¿»«∆∆¡««¬∆

,‡˜Èc "EÈÁ‡" ,"‰ˆe ההתקרבות על  ואומר  מדייק הכתוב »»«¬∆«¿»
ללמד  'אחריך ' הביטוי  את זו  בדרך  ÚbÓ˙לאלוקות BÊ ‰„BÚL'נוגעת' ∆¬»«««

והשפעה  פעולה לה Ïa„,ויש ÌÈBÁ‡ ˙ÈÁa ומדרגה בחינה ƒ¿ƒ«¬«ƒƒ¿«
הפנימית  והמדרגה מהבחינה בשונה 'אחוריים' הנקראת באלוקות חיצונית

בקבלה  (כמבואר  פנים הנקראת

מצותיך ' 'דרך  ובספר  וחסידות

משא  מצוות צדק', ה'צמח לאדמו "ר 

משל  דרך  על  ..." נאמר : בכתף  הארון 

הוא  שבפנים ואחור , פנים יש באדם

שכל  המעולים, וחושים החיות עיקר 

והעורף  טעם. דיבור  ריח שמיעה ראיה

מעולים  חושים שם אין  שמאחוריים

חיצוניים, אלא כך  כל  פנימי  וחיות

אחוריים...") לכך  ∆∆»CcŒÏÚונקרא
Ó‡pL ‰Ó7'ÈÂ‰ ÈÁ‡ «∆∆¡««¬≈¬»»

,eÎÏz ÌÎÈ˜Ï‡ הכתוב כאן  וגם ¡…≈∆≈≈
שזו  להורות "אחרי " ואומר  מדייק

'אחוריים' לבחינת רק שמגעת עבודה

‰lÁ˙aL ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â עד ¿«¿¿≈»∆ƒ¿ƒ»
בגלות ‰eÈמצרים יציאת  ישראל  בני  »
ÌÚמצרים  z‡Â" ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿«¿≈…

"‰ÈÚÂ8, של לבושים ללא ¿∆¿»
‰ÌÈÈelbהמצוות, ÏÎÂ הארת של  ¿»«ƒƒ

ביציאת  ישראל  בני  על  האלוקות

ÏÚÓlÓ‰מצרים  ˜ eÈ‰»«ƒ¿«¿»
'eÎ Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚pL ,‰hÓÏ¿«»∆ƒ¿»¬≈∆

,BÓˆÚe B„BÎa שינו לא אבל  ƒ¿¿«¿
בני  של  הרוחני  ומצב המעמד  את

עצמם  מצד  ‰˙ÏÁ˙ישראל  ÔÎÏ»≈«¿»«
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿«»¿«¿»

של  המתחילה העבודה העומר  ספירת

ממצרים  היציאה למחרת È‰ƒ‡מיד 
˙ÈÁa ˜ ˙ÚbnL ÔÙ‡a¿…∆∆««««ƒ¿ƒ«

„Ïa ÌÈBÁ‡ נמצא האדם כי  ¬«ƒƒ¿«
בכוחו  ואין  נחות רוחני  במצב עדיין 

הפנימיות. לבחינת התעלות לפעול 

CkŒÁ‡Â ספירת של  העבודה לאחר  ¿«««
למעלה  מלמטה ÌÈÚÈbÓ«ƒƒהעומר 

‰Ê ÏÚL ,‰BzŒÔzÓÏ על ¿««»∆«∆
העומר  וספירת מצרים יציאת לאחר  שניתנה לאחר בכתוב Ó‡התורה ∆¡«

נרוצה', אחריך  ŒÈL‡'משכני  "„Á" ,ÂÈ„Á CÏn‰ È‡È‰¡ƒ«ƒ«∆∆¬»»∆∆»≈
ÌÈÓÁ ÔÈc „ÒÁ ˙Bz9ÈÈc ÏL ÔÈew‰ ˙LÏM Ì‰L , ≈∆∆ƒ«¬ƒ∆≈¿…∆««ƒ∆ƒ≈
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כללי מפתח  
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)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג משכני אחריך נרוצהה "מאמר ד  

ה   .....................  י"חתש'ה  ,)לפנות בוקר(דחג השבועות ' ליל א

)ד לכל קוראיו' קרוב הויה "מאמר ד  

טי   ....................................  י"חתש'ה, השבועות דחג' יום ב

)ה לו  ...................  י"תשח'ה דחג השבועות' יום ב שיחת

)ו מ  ..................  ח"תשמ'דחג השבועות ה' שיחת יום ב

)ז ח "תשמ'ה סיון' ט, פרשת נשא' אור ליום ה  

מג  ..............................  -לאורחים שיחיו ' יחידות כללית'ב –

)ח נ .................   ח "תשמ'ה ב סיון"י, פ נשא"משיחות ש

)ט  נח  ..........  ח"תשמ'הסיון  ב"י, פרשת נשאשיחת שבת

)י סא  ......................  חיכרך  חג השבועותשיחות -לקוטי  

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

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

)יב  סז  ......................  פרשת נשא –ילקוט גאולה ומשיח

)יג חס  .................  פרשת נשאלשבוע יומי חומש  ישיעור

)יד  ק  .................................  פרשת נשאלשיעורי תהלים

)טו  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

קא  ............................................  פרשת נשאלשבוע  

)טז  קי  ......................  פרשת נשאלשבוע " היום יום"לוח

)יז קיג  ...............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יח – טזק  ...................  פרשת נשאלשבוע פרקים ליום ' ג

)יט – עגק   .................  פרשת נשאלשבוע יום פרק אחד ל

)כ – רח  .......................  פרשת נשאלשבוע ות צוספר המ

)כא  נביאים וכתובים  

יר  ..........................................  אפרק  שיר השירים, סגפרק  ישעיה

)כב  נדרים/ותכתובמסכת  –משניות  

ריב  .........................................................ביאור קהתי



)כג  יטר  .......................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

)כד  עם ביאורים זבחיםמסכת  

רכ  .......................................................  מגעד דף  זלמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כה  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

מחר  ........................................................  ר הזקן"אדמו

)כו לולבת שולחן ערוך הלכו  

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

)כז  תורהלקוטי  

אנר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כח  התשובשערי   

סדר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

וסר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)ל ב"תורת שמואל תרל   

וסר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)לא  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

זסר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)לב מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

סחר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לג ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  

אער  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לד  אגרות קודש  

עגר  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

דער  ..........................................  אפרק  ביאורים לפרקי אבות)לה

)לו  הער  .......................................  חומש לקריאה בציבור

)לז פדר  .......................  קודש-ת שבתקריאה התורה למנח

פהר  ...............................פרשת נשאלשבוע לוח זמנים )לח

פזר  ..........  ק וחג השבועות"לשת הדלקת נרות צוסדר מ)לט



ו  

ּבחינת  ׁשהם  זּכאי, ח ּיב  טה ֹור , טמא  ּפס ּול , ְִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכׁשר 

התח ּלק ּות  ׁשל  ענין ׁשּזה ּו היֹות  ועם  ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָה ּמּדֹות .

ּבחינת  ּבזה  י ׁש ּבפנימ ּיּות  הרי ֿ מק ֹום , מ ּכל  ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָק ּוין,

ׁשּזה ּו ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ס ֹוף  אין א ֹור  ּומה ּות  ְֵֶֶַַָעצמ ּות 

ּכתבית  נפ ׁשי "א ּנא  ֿ ּתב ֹות  רא ׁשי "אנכי", ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹענין

ונׂשמחה 10יהבית " "נגילה  ּבּכת ּוב  ׁשּמס ּים  וזה ּו , ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

 ּבעצמ ּות "ּב" ,"11ּב. ְְְַָָ

לעיל p‰Â‰ב ) "מ ׁשכני"12נת ּבאר  ׁשּכת ּוב  מה  ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֵֶַָָָ

ר ּבים , ּבל ׁשֹון ו"נר ּוצה " יחיד  ְְְִִִִַָָָּבל ׁשֹון

ּביציאת  למ ּטה  מ ּלמעלה  ׁשה ּגּלּוי לפי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּזה ּו

ולכן  ּבלבד , האלקית  ּבּנפ ׁש רק  היה  ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמצרים 

ֿ ּכן  ֿ ׁשאין מה  יחיד , ל ׁשֹון "מ ׁשכני" ְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָנאמר 

ּבׁשּתי  להיֹות  צריכה  העמר  ּבספירת  ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹהעב ֹודה 

הנפ ׁש וק ֹומת  האלקית  הנפ ׁש ק ֹומת  ְֱִֶֶֶֶַַַַַָֹה ּקֹומ ֹות ,

הנפ ׁש עב ֹודת  גם  להיֹות  ׁשּצריכה  הינּו, ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָה ּבהמית ,

ּבּנפ ׁש לפעל  עב ֹודת ּה וגם  ּבעצמ ּה, ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָֹֹהאלקית 

ר ּבים . ל ׁשֹון "נר ּוצה " נאמר  ולכן ְְֱֲִִֵֶַַַַָָָה ּבהמית ,

LÈÂ יֹותר ּובפנימ ּיּות  ּבעמק  ּדה ּנה ,13ל ֹומר  , ¿≈ְְְִִִִֵֵֶַֹ

ּבּנפ ׁש ׁשּפעל  מצרים  יציאת  ׁשל  ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָה ּגּלּוי

וה ּוא  האלקית , ה ּנפ ׁש ּבפנימ ּיּות  ּפעל  ְְֱֱִִִִִֶֶַַָָָֹֹהאלקית ,

רצ ֹון  'רצ ֹון', ּבחינֹות  ׁשּתי יׁש ּדה ּנה  ׁשּבּה. ְְְִִֵֵֵֶָָָָָהרצ ֹון

ֿ ּפי  על  ויּובן טעם . ּבֹו ׁשאין ורצ ֹון טעם , ּבֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּיׁש

ז"ל  ר ּבֹותינּו ל ּה,14מאמר  נקרא ּו ׁשמ ֹות  חמ ּׁשה  ְְֲֲִִֵֵַַַָָ

ׁשּמּצד  הרצ ֹון ה ּנה  יחידה , ח ּיה  נׁשמה  ר ּוח  ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָנפ ׁש

ׁש 'נׁשמה ', ּבבחינת  ה ּוא  ּבינה ,ה ּטעם  ּבחינת  היא  ְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

ׁשּכת ּוב  יֹותר 15ּכמ ֹו ּולמעלה  ּתבינם , ֿ י ׁשּד נׁשמת  ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

ּכמ ֹו החכמה , ּבחינת  ׁשהיא  'ח ּיה ', ּבבחינת  ְְְְִִִִֶַַַַָָָה ּוא 
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ז       

ׁשהיא 16ׁשּכת ּוב  ואף  ּבעליה , ּתח ּיה  החכמה  ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ

מק ֹור  ּכבר  היא  הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  מה ּבינה , ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָלמעלה 

אמנם  ּבעליה ". "ּתח ּיה  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָלה ּׂשגה ,

'יחידה ', ּבחינת  מ ּצד  ה ּוא  טעם  ּבֹו ׁשאין ְְִִִֵֶַַַַָָָהרצ ֹון

ּבׁשם  ׁשּנקראת  ה ּנׁשמה  עצם  ׁשּמּצד  הרצ ֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוה ּוא 

מ 'ּיחיד ' מק ּבלת  ׁשהיא  לפי זה 17'יחידה ' ׁשרצ ֹון , ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָ

וה ּנה , טעם . ּבׁשּום  מר ּכב  ׁשאינֹו ּפׁשּוט  רצ ֹון ְְְִֵֵֶַַָָָֻה ּוא 

ׁשּיׁש ׁשהרצ ֹון ה ּוא , א ּלּו רצ ֹונֹות  ׁשני ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶַָָהחיל ּוק 

וה ּׂשכל , ה ּטעם  אפן ּכפי ּבהג ּבלה  ה ּוא  טעם  ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָֹּבֹו

ּגם  ה ּנה  יֹותר , ּבעמק  ה ּוא  ׁשה ּׂשכל  מה  ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּכל 

אינֹו ה ּׂשכל  וכא ׁשר  יֹותר . ּבתקף  ה ּוא  ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹהרצ ֹון

ּבתקף  אינֹו הרצ ֹון ּגם  ה ּנה  ,ּכ ֿ ּכל  ְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבעמק 

יפעל  זה  הרי ּבּׂשכל , ׁשּנּוי יהיה  וכא ׁשר  .ּכ ֿ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּכל 

ׁשּית ּבּטל  ׁשאפ ׁשר  ועד  ּברצ ֹון, ּגם  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָחליׁשּות 

יׁש זה  ׁשּברצ ֹון זאת , וע ֹוד  לגמרי. ְְְְֵֵֶֶַָָָֹהרצ ֹון

ׁשּבא  ּדמאחר  הרצ ֹון, וא ֹופ ּני ּבפרטי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהתח ּלק ּות 

ּבּׂשכל . ּכמ ֹו התח ּלק ּות  ּבֹו יׁש לכן ה ּׂשכל , ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמ ּצד 

הרי  'יחידה ', ּבחינת  ׁשּמּצד  הרצ ֹון ֿ ּכן ֿ ׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמה 

ׁשאין  ּפׁשּוט  רצ ֹון וה ּוא  ּביֹותר , ּתקיף  רצ ֹון ְְִֵֵֶַָָָה ּוא 

התח ּלק ּות . ְְִַּבֹו

‰p‰Âיׁש האלקית , ׁשּבּנפ ׁש 'יחידה ' ּבחינת  ¿ƒ≈ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹ

היא  זה  ועל  ה ּבהמית , ּבּנפ ׁש ּגם  ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֻּדגמת ּה

יחידתי" "מ ּכפירים  ׁשה ּנפ ׁש18ה ּבּקׁשה  ּכיון , ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

'יחידה ' ּבחינת  על  ּגם  להעלים  יכ ֹולה  ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָה ּבהמית 

יׁש ה ּבהמית  ּבּנפ ׁש ׁשּגם  לפי האלקית , ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּבּנפ ׁש

ׁשּגם  ר ֹואים , ׁשאנּו ּוכמ ֹו 'יחידה '. ּבחינת  ְְְְִִִֶֶַַַָָֻּדגמת 

מד ּוד  ׁשאינֹו ּתּקיף  רצ ֹון יׁש ה ּבהמית  ֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּנפ ׁש

ׁשּתקף  והינּו ה ּׂשכל , והג ּבל ֹות  ּבמדיד ֹות  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֻּומג ּבל 

ויתרה  ה ּטעם . מח ּיּוב  יֹותר  הר ּבה  ה ּוא  ְִִֵֵֵֵַַַַָָָהרצ ֹון
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יב .16) ז, במאמרי17)קהלת משכני , ד"ה א. כה, ראה פ ' לקו"ת הנ"ל ראה ד"ה ואילך. קסט  ע ' לאזניא אתהלך אדה"ז

ואילך. תתטז ע ' ח "ג שה"ש יז.18)באוה"ת לה, תהלים

    
e˙kL BÓk16,‰ÈÏÚa ‰iÁz ‰ÓÎÁ‰ מלמד תחיה' 'החכמה ולשון  ¿∆»«»¿»¿«∆¿»∆»

ו 'חיה' 'חכמה' בין  ושייכות קשר  È‰L‡על  Û‡Â החכמה‰ÏÚÓÏ ¿«∆ƒ¿«¿»
‡È‰ È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰Èa‰Ó נעלה יותר  עניין  שהיא החכמה גם ≈«ƒ»ƒ»»¬≈ƒ

והיא  כל מהבינה של  הבנה היינו  בינה, של  (באופן  והשגה מהבנה למעלה

ולרחבו ) לארכו  לפרטיו , «¿kהעניין 
e˙kL BÓk ,‰‚O‰Ï B˜Ó»¿«»»¿∆»

בפסוק  החכמה ∆»¿"iÁz‰הנזכר על 
"‰ÈÏÚa שלמעלה החכמה וגם ¿»∆»

חיות  של  השפעה לה יש ממש מהשגה

לאדם.

ÌÚË Ba ÔÈ‡L ÔBˆ‰ ÌÓ‡»¿»»»∆≈««
(בינה) מההשגה רק לא למעלה והוא

(חכמה) להשגה ממקור  גם אלא

„vÓ ‡e‰ יותר גבוהה דרגה ƒ«
והכי  עמוקה הכי  הדרגה בנפש,

e‰Â‡פנימית, ,'‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»¿
ÔBˆ‰ הנפש ÌˆÚשל  „vnL »»∆ƒ«∆∆

ÌLa ˙‡˜pL ‰ÓLp‰«¿»»∆ƒ¿≈¿≈
˙Ïa˜Ó ‡È‰L ÈÙÏ '‰„ÈÁÈ'¿ƒ»¿ƒ∆ƒ¿«∆∆

,ÈÁi'Ó17„'והשפעה הארה  ƒ»ƒ
בעצמו , ֿ הוא ֿ ברוך  «∆ÔBˆLהקדוש

ËeLt ÔBˆ ‡e‰ ‰Ê מופשט ∆»»
הגדרה  ומכל  'צורה' ≈∆BÈ‡Lמכל 

ÌÚË ÌeLa kÓ מעורב ולא À¿»¿««
כלל . שכל  בו 

˜eÏÈÁ‰ ,‰p‰Â ההבדלÈL ÔÈa ¿ƒ≈«ƒ≈¿≈
el‡ ˙BBˆ שמעורב בו הרצון  ¿≈

ֿ שכלי שכל  העל  והרצון  ‰e‡,וטעם
‡e‰ ÌÚË Ba LiL ÔBˆ‰L∆»»∆≈««
ÌÚh‰ ÔÙ‡ ÈÙk ‰Ïa‚‰a¿«¿»»¿ƒ…∆«««

,ÏÎO‰Â של התוקף מידת כלומר , ¿«≈∆
בהתאם  ומדודה מוגבלת זה רצון 

שמחייב  השכל  של  ועניינו  לתוכנו 

וסיבה  טעם לו  ומהווה «∆ÏkLאותו 
˜ÓÚa ‡e‰ ÏÎO‰L ‰Ó«∆«≈∆¿…∆

,˙BÈ השכלי שהרעיון  ככל  ≈
יותר , עמוק הוא הרצון  ≈p‰ƒ‰שמאחורי 
Û˜˙a ‡e‰ ÔBˆ‰ Ìb וחוזק «»»¿…∆

BÈ‡ ÏÎO‰ L‡ÎÂ .˙BÈ≈¿«¬∆«≈∆≈
,CkŒÏk ˜ÓÚa ברעיון מדובר  ולא ¿…∆»«

אלא  שטחי עמוק ‰ÔBˆברעיון  Ìb ‰p‰ זה משכל  ומתחייב שמתעורר  ƒ≈«»»
,ÏÎOa ÈepL ‰È‰È L‡ÎÂ .CkŒÏk Û˜˙a BÈ‡ שינוי ויחול  ≈¿…∆»«¿«¬∆ƒ¿∆ƒ«≈∆

טעות) בו  שהייתה יתברר  אם (למשל , השכלי  ÏÚÙÈברעיון  ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿«

ÔBˆa Ìb ˙eLÈÏÁ,הזה השכלי  מהרעיון  כתוצאה כך ÚÂ„שנובע כדי  ¬ƒ«»»¿«
בשכל  תלוי  משמעותי LÙ‡Lהרצון  כך  כל  יהיה בשכל  שהשינוי  ייתכן  ∆∆¿»

.ÈÓ‚Ï ÔBˆ‰ Ïha˙iL∆ƒ¿«≈»»¿«¿≈
‰Ê ÔBˆaL ,˙‡Ê „BÚÂ הטעם פי  שעל  ‰˙e˜lÁ˙הרצון  LÈ ¿…∆¿»∆≈ƒ¿«¿

והבדלים  ÈpÙB‡Âחילוקים ÈËÙaƒ¿»≈¿«≈
,ÔBˆ‰ מורכב שמהם בפרטים »»

ובא  נרגש הרצון  שבהם ובצורות הרצון 

ביטוי  vÓ„לידי  ‡aL Á‡Óc¿≈««∆»ƒ«
,ÏÎO‰ הרצון זה, שרצון  מאחר  כי  «≈∆

שכלי , מגורם נובע טעם, בו  ≈«ÔÎÏשיש
ÏÎOa BÓk ˙e˜lÁ˙‰ Ba LÈ≈ƒ¿«¿¿«≈∆
השכל  כמו  שונים מפרטים מורכב הוא

נחלק  ומהותו  שבאפיו  אותו , שגורם

שונים. לפרטים

ÔBˆ‰ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó הרצון כוח «∆≈≈»»
'ÈÁÈ„‰',שבנפש  ˙ÈÁa „vnL∆ƒ«¿ƒ«¿ƒ»

של  פנימית והכי  עמוקה הכי  הדרגה

ÛÈ˜zהנשמה, ÔBˆ ‡e‰ È‰¬≈»«ƒ
ËeLtוחזק  ÔBˆ ‡e‰Â ,˙BÈa¿≈¿»»

מהגדרות  Baמופשט ÔÈ‡L∆≈
lÁ˙‰˙e˜ נקודה הוא  אלא לפרטים ƒ¿«¿

מופשטת. אחת

LÙpaL '‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa ‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ«¿ƒ»∆«∆∆
d˙Ó‚c LÈ ,˙È˜Ï‡‰ עניין »¡…ƒ≈À¿»»

לה  ‰ÈÓ‰a˙,מקביל  LÙpa Ìb««∆∆««¬ƒ
‰Lwa‰ ‡È‰ ‰Ê ÏÚÂ בתהילים ¿«∆ƒ««»»

נפשי ", מחרב ÌÈÈÙkÓ"ƒ¿ƒƒ"הצילה
לבקש ,È˙„ÈÁÈ18"אריות  והצורך  ¿ƒ»ƒ

הנפש  של  'יחידה' בחינת של  הצלה

הוא  LÙp‰Lהאלוקית ÔÂÈk≈»∆«∆∆
‰ÏBÎÈ ˙ÈÓ‰a‰ מסוגלת ««¬ƒ¿»

ÌÈÏÚ‰Ï ולהסתירÌb אפילוÏÚ ¿«¿ƒ««
LÙpaL '‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»∆«∆∆
LÙpa ÌbL ÈÙÏ ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿ƒ∆««∆∆

LÈ ˙ÈÓ‰a‰ מקביל דומה, כוח ««¬ƒ≈
BÓÎe .'‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa ˙Ó‚cÀ¿«¿ƒ«¿ƒ»¿

ÌÈ‡B e‡L, בפועלÌbL ∆»ƒ∆«
ÔBˆ LÈ ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa«∆∆««¬ƒ≈»

ÛÈwz מאד e„Ó„וחזק BÈ‡L «ƒ∆≈»
˙BÏa‚‰Â ˙B„È„Óa Ïa‚ÓeÀ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»
ÌÚh‰ eiÁÓ ˙BÈ ‰a‰ ‡e‰ ÔBˆ‰ Û˜zL eÈ‰Â ,ÏÎO‰«≈∆¿«¿∆…∆»»«¿≈≈≈ƒ«««
שיש  מרצון  בשונה מחייב, השכלי  וההגיון  שהטעם ממה יותר  הרבה כלומר ,

לעיל . כמבואר  הטעם, מידת לפי  מוגבלת הרצון  שמידת טעם «≈˙ÈÂƒ‰בו 
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ח  

ה ּפׁשּוט , ּבּׂשכל  אפ ּלּו ּבׂשכל ֹו, ּכא ׁשר  ׁשּגם  ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָמ ּזה ,

זה , ּבדבר  לרצ ֹות  צרי ׁשאין ּומבין מ ּׂשיג  ְְִִִִֵֵֶֶַָָָה ּוא 

רצ ֹון  ׁשה ּוא  לפי ּבֹו, ר ֹוצה  ה ּוא  ֿ מק ֹום  ְִִֶֶָָָמ ּכל 

הנפ ׁש ׁשל  הרצ ֹון ּתקף  אמנם , מה ּטעם . ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלמעלה 

ר ּבים , ּבל ׁשֹון "ּכפירים ", ּבׁשם  נקרא  ְְְְֲִִִִִִֵַַַָה ּבהמית 

ׁשּנקרא  האלקית  הנפ ׁש ׁשל  הרצ ֹון ּתקף  ּכמ ֹו ְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹולא 

ּתקף  ּבין הבדל  ׁשּיׁש לפי והינּו 'יחידה ', ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹּבׁשם 

ׁשּבּנפ ׁש הרצ ֹון לתקף  האלקית  ׁשּבּנפ ׁש ְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהרצ ֹון

ּכדלק ּמן. ְְֲִִַַַָה ּבהמית ,

האלקית e‡eג ) ׁשּבּנפ ׁש הרצ ֹון ּדה ּנה  הענין, ≈ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ענין  הרי ה 'יחידה ', ּבחינת  ְְְֲִִִִֵֶַַַַָׁשּמּצד 

ּומאחדת  מ 'ּיחיד ' ׁשּמק ּבלת  ה ּוא  'יחידה ' ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֻּבחינת 

ׁשּׁשרש  ּדכיון ּגד ֹול , ּבתקף  ה ּוא  הרצ ֹון ׁשּלכן ְְֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹּבֹו,

עם  ש ּמאחדת  'יחידה ' מ ּבחינת  ה ּוא  ְְְִִִִֶֶֶַָָָֻהרצ ֹון

ּומה  ּתע ׂשה  מה   ל יאמר  "מי א ׁשר  ְְֲֲִֶֶַַַַַָֹהעצמ ּות ,

ּכלל ,19ּתפעל " והג ּבל ֹות  מדיד ֹות  ׁשּום  ּבֹו ׁשאין , ְְְְְִִֵֶַָָָ

מניע ֹות  ׁשּום  ּבלי ּגד ֹול  ּבתקף  ה ּוא  הרצ ֹון ּגם  ְְְִִֵֶַָָָָֹלכן

ׁשּׁשר ׁשֹו לפי ה ּוא  הרצ ֹון ׁשּתקף  וכיון ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹוע ּכּובים ,

הנפ ׁש ׁשל  הרצ ֹונֹות  ׁשּכל  מ ּובן הרי ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָמהעצמ ּות ,

ּבעצמ ּות ֹו ּדהינּו אחד , ּבדבר  הם  ְְְְְֱִֵֶַַָָָָֹהאלקית 

. ְִֵָית ּבר

ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ּבא 'יחידה ' ּדבחינת  הרצ ֹון ׁשּגם  ¿««ƒְְִִִֶַַָָָָ

ּפרט ּיים , לרצ ֹונֹות  ְְְְְִִִִַָּבהתח ּלק ּות 

ׁשּכת ּוב  הוי'20ּכמ ֹו ּבבית  ׁשב ּתי ּגֹו' ׁשאל ּתי אחת  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּכל  היֹות  ׁשעם  והינּו, וג ֹו', הוי' ּבנעם  לחזת  ְְְְֱֲֲִֶֶַַַָָָֹֹג ֹו'

מ ּכל ֿ ׁשאל ּתי", "אחת  מ ּבחינת  הם  ְְְִִִִֵַַַַָָָהרצ ֹונֹות 

ּבאמת  הרי ּפרט ּיים , רצ ֹונֹות  ּכּמה  ּבזה  יׁש ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָמק ֹום 

ׁשּזה ּו אחד , רצ ֹון ּבפנימ ּיּות  הם  הרצ ֹונֹות  ּכל  ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָה ּנה 

הנפ ׁש ׁשל  הרצ ֹון ואמ ּתית  ׁשאל ּתי", "אחת  ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָענין

ׁשהיה  ּוכמ ֹו . ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו רק  ה ּוא  ְְְְֱִִֵֶַַָָָָֹהאלקית 
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הקרבנות).19) סדר (קודם השחר ואילך.20)תפילת סע "ב  צו, מסעי  לקו"ת עה"פ . ויל"ש תהלים מדרש וראה ד. כז, שם

    
,‰fÓ יותר עוד  שמדגיש נוסף דבר  רואים הבהמית הנפש של  החזק ברצון  ƒ∆

שלו  התוקף ‰ËeLtאפילו ÌbLאת ÏÎOa elÙ‡ ,BÏÎNa L‡k ∆««¬∆¿ƒ¿¬ƒ«≈∆«»
להתעמק, מבלי  בפשטות, לאדם ÈOÓשמובן  ‡e‰CÈˆ ÔÈ‡L ÔÈÓe ‚ «ƒ≈ƒ∆≈»ƒ

,‰Ê „a ˙BˆÏ, רצוי ולא ראוי  לא הדבר  ‰e‡כי  ÌB˜ÓŒÏkÓ ƒ¿¿»»∆ƒ»»
,Ba ‰ˆB הנפש של  חזק ברצון  ∆

ÔBˆהבהמית  ‡e‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»
.ÌÚh‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«««

הרצון  בין  מהותי  הבדל  יש זאת, ועם

הנפש  של  'יחידה' בחינת של  החזק

הנפש  של  החזק לרצון  האלוקית

כפי  בדוגמתה, שהוא הבהמית

ומבאר : שממשיך 

LÙ‰ ÏL ÔBˆ‰ Û˜z ,ÌÓ‡»¿»…∆»»∆«∆∆
‡˜ ˙ÈÓ‰a‰ של הנזכר  בפסוק ««¬ƒƒ¿»

הנפש  של  ה'יחידה' להצלת הבקשה

הבהמית  מהנפש ≈¿ÌLaהאלוקית
‡ÏÂ ,ÌÈa ÔBLÏa ,"ÌÈÈÙk"¿ƒƒƒ¿«ƒ¿…
LÙ‰ ÏL ÔBˆ‰ Û˜z BÓk¿…∆»»∆«∆∆
ÌLa ‡˜pL ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆ƒ¿»¿≈

,'‰„ÈÁÈ', יחיד ÈÙÏבלשון  eÈ‰Â ¿ƒ»¿«¿¿ƒ
ÔBˆ‰ Û˜z ÔÈa Ï„‰ LiL∆≈∆¿≈≈…∆»»

˙È˜Ï‡‰ LÙpaL מבחינת הנובע ∆«∆∆»¡…ƒ
שבנשמה ‰ÔBˆ'יחידה' Û˜˙Ï¿…∆»»

,˙ÈÓ‰a‰ LÙpaL מאותה הנובע ∆«∆∆««¬ƒ
בדוגמת  שהיא הבהמית בנפש בחינה

האלוקית  הנפש של  ה'יחידה'

Ôn˜Ï„k להלן שיוסבר  וכפי  ¿ƒ¿«»
דומה  ש'אינו  כך  כדי  עד  הוא שההבדל 

כלל '.

ÔBˆ‰ ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ e‡e (‚≈»ƒ¿»¿ƒ≈»»
והתקיף  ‰‡È˜Ï˙החזק LÙpaL∆«∆∆»¡…ƒ

'‰„ÈÁÈ'‰ ˙ÈÁa „vnL∆ƒ«¿ƒ««¿ƒ»
ÔÈÚשבנשמה, È‰ והמהות התוכן  ¬≈ƒ¿«

‰e‡של  '‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»
'„ÈÁi'Ó ˙Ïa˜nL ֿ ֿ ברוך  הקדוש ∆¿«∆∆ƒ»ƒ

בעצמו  Ba,הוא ˙„Á‡Óe בטלה ¿À∆∆
מציאות אליו  שאיננה עד  לגמרי 

הדבקות ÔÎlLלעצמה  בגלל  ∆»≈
של ‰ÔBˆב'יחיד 'וההתאחדות  »»

האלוקית  ÏB„b,הנפש Û˜˙a ‡e‰¿…∆»
‡e‰ ÔBˆ‰ ˘ML ÔÂÈÎc¿≈»∆…∆»»

„ÈÁÈ' ˙ÈÁaÓ,˙eÓˆÚ‰ ÌÚ ˙„Á‡n˘ ומהותו ‰' של עצמותו  ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆¿À∆∆ƒ»«¿
בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  אומרים ‡Lהקדוש האלוקות עצמיות בנוסח לגבי  ¬∆

ÏÚÙz"התפילה  ‰Óe ‰NÚz ‰Ó EÏ Ó‡È ÈÓ"19, אחד לאף ƒ…«¿««¬∆«ƒ¿»
הכל אין  לגביו  כי  ופעולותיו  מעשיו  על  להשפיע אפשרות ושום כוח שום

ואפס  ÏÏk,אין  ˙BÏa‚‰Â ˙B„È„Ó ÌeL Ba ÔÈ‡L איננו שכך  וכיוון  ∆≈¿ƒ¿«¿»¿»
הגבלה,מוגבל  ‰ÔBˆבשום Ìb ÔÎÏ אליו שבטלה מה'יחידה' ונובע שבא »≈«»»

עמו  ÏB„bומאוחדת Û˜˙a ‡e‰¿…∆»
,ÌÈekÚÂ ˙BÚÈÓ ÌeL ÈÏa על ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ

הגבלה,דרך  מכל  נעלה עצמו  שהוא

ÈÙÏ ‡e‰ ÔBˆ‰ Û˜zL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆…∆»»¿ƒ
È‰ ,˙eÓˆÚ‰Ó BLML∆»¿≈»«¿¬≈
ÏL ˙BBˆ‰ ÏkL ÔeÓ»∆»»¿∆
„a Ì‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙ‰«∆∆»¡…ƒ≈¿»»
Ca˙È B˙eÓˆÚa eÈ‰c ,„Á‡∆»¿«¿¿«¿ƒ¿»≈
הנשמה. של  הרצון  תוקף של  השורש

ÔBˆ‰ ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«»»
‡a '‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁc ביטוי לידי  ƒ¿ƒ«¿ƒ»»

BBˆÏ˙בפועל  ˙e˜lÁ˙‰a¿ƒ¿«¿ƒ¿
ÌÈiËt,שוניםe˙kL BÓk20 ¿»ƒƒ¿∆»
Bb'בתהילים  ÈzÏ‡L ˙Á‡ אבל ««»«¿ƒ

את  ומפרט ממשיך  כך  אחר  מיד 

ואומר  פרטים לכמה האחת המשאלה

ומשאלות  רצונות כמה לו  ÈzLƒ¿ƒשיש
˙ÊÁÏ 'B‚ 'ÈÂ‰ ˙Èa לראות ¿≈¬»»«¬…

ÌÚL ,eÈ‰Â ,'B‚Â 'ÈÂ‰ ÌÚa¿…«¬»»¿¿«¿∆ƒ
Ì‰ ˙BBˆ‰ ÏkL ˙BÈ‰¡∆»»¿≈
,"ÈzÏ‡L ˙Á‡" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«««»«¿ƒ
מהגדרות  מופשטת אחת נקודה

‰nk ‰Êa LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆«»
,ÌÈiËt ˙BBˆ לכאורה כן  ואם ¿¿»ƒƒ

שבשונה  לעיל  לאמור  סתירה זו 

שמתחלק  ושכל  טעם בו  שיש מהרצון 

הנובע  הרצון  בכוח רבים, לפרטים

רצון  האלוקית, הנפש של  מ'יחידה'

אחת, נקודה רק יש מהטעם, שלמעלה

כי  סתירה זו  אין  דבר  של  לאמתו  אבל 

˙BBˆ‰ Ïk ‰p‰ ˙Ó‡a È‰¬≈∆¡∆ƒ≈»»¿
ביטוי  לידי  באים שבפועל  למרות

ומשאלות, eiÓÈÙa˙ברצונות Ì‰≈ƒ¿ƒƒ
,„Á‡ ÔBˆ הפרטיים הרצונות ולכל  »∆»

משותפת, אחת נקודה בפנימיות, יש,

,"ÈzÏ‡L ˙Á‡" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«««»«¿ƒ
LÙ‰ ÏL ÔBˆ‰ ˙ÈzÓ‡Â«¬ƒƒ»»∆«∆∆

˙È˜Ï‡‰ שלה הרצונות כל  של  והעניין  התוכן  ˜שהוא ‡e‰ »¡…ƒ«
Ca˙È B˙eÓˆÚa. לעיל כמבואר  ומאוחדת, דבוקה היא בו  ¿«¿ƒ¿»≈
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ט       

ּבדב  ֿ עדן נׁשמת ֹו ה ּזקן ר ּבנּו לי 21ק ּות ֹוא ֹומר  "מי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

חפצ ּתי" לא  וע ּמ ּגאר 22ּבּׁשמים  זע  וויל  אי , ְְְִִִִִֶַַָָָָֹ

ניט  וויל  אי ֿ עדן, ּגן דאין ניט  וויל  אי ְִִִִִִִִֵֶַַניסט ,

ּדי אז ניט  מער  וויל  אי כ ּו', ֿ ה ּבא  ע ֹולם  ִִִִִֶַַַָָדאין

עצם  ׁשּמּצד  הרצ ֹון מ ּצד  ה ּוא  זה  וענין ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאליין.

מ ּכח  ּגם  ה ּכח ֹות , מ ּכל  למעלה  ׁשה ּוא  ְְְִִֶַַַַַָָָָֹֹה ּנׁשמה 

וכ ּיד ּוע  ּכח 23ה ּתענּוג , ה ּנה  ה ּכח ֹות , ׁשּבפנימ ּיּות  ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָֹֹ

אנּו ולכן ה ּתענּוג, מ ּכח  למעלה  ה ּוא  ְְְֲִֵַַַַָָָָָֹהרצ ֹון

ּבהם  אין ֿ עצמם  מ ּצד  א ׁשר  ענינים  ׁשּגם  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָר ֹואים 

ֿ מק ֹום , מ ּכל  ה ּתענּוג ,  הפ הם  ואדר ּבה  ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָּתענּוג ,

ׁשּגם  יפעל  ֿ ידיֿזה  ועל  ּבהם , ׁשּירצה  ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאפ ׁשר 

ענינים  ּגם  ה ּנה  ּגיסא ,  ּולאיד מהם . ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָיתע ּנג 

ֿ עדן  ּגן ּוכמ ֹו ּתענּוג , ּבהם  יׁש ֿ עצמם  ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּמּצד 

ה ּתענּוג אמ ּתית  ׁשה ּוא  והעליֹון ְְְֲֲִִֶֶַַַַָה ּתח ּתֹון

ּבהם , ירצה  ׁשּלא  אפ ׁשר  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלמעלה ,

והינּו , ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו רק  יהיה  הרצ ֹון ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָא ּלא 

ׁשּלמעלה  ה ּנׁשמה  עצם  מ ּצד  ּבא  זה  ׁשרצ ֹון ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָלפי

ּפׁשּוט  רצ ֹון וה ּוא  ה ּתענּוג , מ ּכח  ּגם  ה ּכח ֹות , ְֲִִַַַַַָָָֹֹמ ּכל 

ה ּנׁשמה  עצם  ׁשּמּצד  והינּו, העצם , ׁשּמּצד  ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָועצמי

רצ ֹון  וה ּוא  , ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו עצמי רצ ֹון ל ֹו ְְְְְִִֵֵַַָָָיׁש

ּבלבד . ְִֶַָאחד 

ÌÓ‡ׁשּׁשר ׁשּה האלקית  ּבּנפ ׁש ה ּוא  זה  ּכל  »¿»ְֱִֶֶֶֶַָָָָֹ

מה ֿ האחד ּות . ע ֹולם  ה ּתּקּון, ְִֵַַַָָָמע ֹולם 

ה ּתה ּו, מע ֹולם  ׁשּׁשר ׁשּה ה ּבהמית  ּבּנפ ׁש ֿ ּכן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאין
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שנהֿזו 21) ה' קרוב  ד"ה גם וראה כסלו. יח  יום" ב "היום נעתק  - א). (קלח , פ "מ  התפילה מצות שורש להצ "צ  סהמ "צ 

.(24 ע ' חכ"ג התוועדויות - מנחם (תורת כה.22)פ "ב  עג, ואילך.23)תהלים סה ע ' תרס "ו המשך גם ראה

    
B˙e˜„a Ô„ÚŒB˙ÓL Ô˜f‰ ea ÓB‡ ‰È‰L BÓÎe21 בעת ¿∆»»≈«≈«»≈ƒ¿»≈∆ƒ¿≈

באלוקות  גדולה בדבקות Ï‡שהיה EnÚÂ ÌÈÓMa ÈÏ ÈÓ"ƒƒ«»»ƒ¿ƒ¿…
"ÈzˆÙÁ22,ËÒÈ ‡b ÚÊ ÏÈÂÂ CÈ‡ דבר , שום רוצה ‡CÈאינני  »«¿ƒƒƒ∆»ƒ¿ƒ

,'eÎ ‡a‰ ÌÏBÚ ÔÈ‡„ ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,Ô„ÚŒÔb ÔÈ‡„ ËÈ ÏÈÂÂƒƒ«ƒ«≈∆ƒƒƒ«ƒ»«»
אינני  שלך , ֿ עדן  הגן  את רוצה אינני 

שלך , ֿ הבא העולם את CÈ‡ƒרוצה
ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ ËÈ ÚÓ ÏÈÂÂƒ∆ƒ«ƒ«≈

רוצה  בעצמך .אינני  אותך  «¿ÔÈÚÂ¿ƒאלא
‰Ê של בעצמותו  ורק אך  רצון  של  ∆

ֿ הוא, ֿ ברוך  vÓ„הקדוש ‡e‰ƒ«
„vnL ÔBˆ‰‰ÓLp‰ ÌˆÚ »»∆ƒ«∆∆«¿»»

,˙BÁk‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ»«…
,‚eÚz‰ ÁkÓ Ìb כמבואר «ƒ…«««¬

מתחלקים  הנפש כוחות בחסידות,

כלל  המתלבשים בדרך  כוחות לשניים,

מוגבלים  והם פנימית בהתלבשות בגוף

ושאר  והרגש, השכל  כמו  ומדודים,

של  ה'כלים' לפי  שמותאמים הכוחות

שנעלים  נפשיים וכוחות הגוף, אברי 

וקיימים  הגוף על  'מקיפים' שהם יותר 

בשווה, הגוף חלקי  בכל  ופועלים

והרצון  התענוג  לכוחות בעיקר  והכוונה

הוא  התענוג  שכוח מבואר  כלל  ובדרך 

וכאן  הרצון , מכוח יותר  ופנימי  עמוק

בכוח  יתרון  יש ֿ מקום שמכל  מוסיף

התענוג , כוח לגבי  אפילו  הרצון 

Úe„iÎÂ23 החסידות בתורת ¿«»«
Ák ‰p‰ ,˙BÁk‰ ˙eiÓÈÙaL∆ƒ¿ƒƒ«…ƒ≈…«
ÁkÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔBˆ‰»»¿«¿»ƒ…«
ÌÈ‡B e‡ ÔÎÏÂ ,‚eÚz‰««¬¿»≈»ƒ

ÌÈÈÚבפועל  ÌbL כאלה דברים ∆«ƒ¿»ƒ
Ì‰a ÔÈ‡ ÌÓˆÚŒ„vÓ L‡¬∆ƒ««¿»≈»∆

‚eÚz לאדםÌ‰ ‰a„‡Â , «¬¿«¿«»≈
,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‚eÚz‰ CÙ‰≈∆««¬ƒ»»

Ì‰a ‰ˆiL LÙ‡,בהם מעוניין  ויהיה שירצה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰האדם ∆¿»∆ƒ¿∆»∆¿«¿≈∆
ÌbLבהם  ÏÚÙÈ דבר בסופו Ì‰Ó,של  ‚pÚ˙È הם עצמם שמצד  אף ƒ¿«∆«ƒ¿«≈≈∆

עונג  לו  גורמים שלא להיפך .דברים ÒÈb‡,אלא C„È‡Ïe, שני ‰p‰מצד  ¿ƒ»ƒ»ƒ≈
‚eÚz Ì‰a LÈ ÌÓˆÚŒ„vnL ÌÈÈÚ Ìb,לנשמהBÓÎe «ƒ¿»ƒ∆ƒ««¿»≈»∆«¬¿

‚eÚz‰ ˙ÈzÓ‡ ‡e‰L ÔBÈÏÚ‰Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb הנשמות של  «≈∆««¿¿»∆¿∆¬ƒƒ««¬
,‰ÏÚÓlL,השכינה מזיו  נהנות והנשמות אלוקות גילוי  בהם יש כי  ∆¿«¿»

LÙ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ייתכןÌ‰a ‰ˆÈ ‡lL היהודי ,האדם‡l‡ ƒ»»∆¿»∆…ƒ¿∆»∆∆»
Ca˙È B˙eÓˆÚa ˜ ‰È‰È ÔBˆ‰ רק לדבוק ושאיפה רצון  »»ƒ¿∆«¿«¿ƒ¿»≈

ממנו , והתגלות הארה שהן  אלו  בדרגות ולא בעצמו , ֿ הוא ֿ ברוך  ¿»¿eÈ‰Âבקדוש
‰Ê ÔBˆL ÈÙÏ,האלקות בעצמיות ÌˆÚנובע a‡לדבוק „vÓ ¿ƒ∆»∆»ƒ«∆∆

‚eÚz‰ ÁkÓ Ìb ,˙BÁk‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ כלל שבדרך  «¿»»∆¿«¿»ƒ»«…«ƒ…«««¬
הרצון , מכוח יותר  ונעלה ועמוק פנימי  כוח ËeLtנחשב ÔBˆ ‡e‰Â לא ¿»»

גורם ÈÓˆÚÂמוגדר  בשום תלוי  שלא ¿«¿ƒ
רצון  אלא ‰ÌˆÚ,צדדי  „vnL∆ƒ«»∆∆

‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ«∆∆«¿»»
B˙eÓˆÚa ÈÓˆÚ ÔBˆ BÏ LÈ≈»«¿ƒ¿«¿
„Á‡ ÔBˆ ‡e‰Â ,Ca˙Èƒ¿»≈¿»∆»

„Ïa בכמה מתבטא הוא אם וגם ƒ¿«
'אחת  שלאחר  לעיל , כנזכר  דברים,

לאמיתו  דברים, מספר  נמנים שאלתי '

בשונה  בלבד , אחד  רצון  זהו  דבר  של 

רצונות, כמה לה שיש הבהמית מהנפש

וכפי  רבים, לשון  'כפירים' נקראת ולכן 

ומבאר . שממשיך 

‰Ê Ïk ÌÓ‡ כך על  לעיל  המבואר  »¿»»∆
'רצון  בלבד  אחד  רצון  לנשמה שיש

יתברך ', בעצמותו  LÙpaעצמי  ‡e‰«∆∆
ÌÏBÚÓ dLML ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆»¿»≈»

.˙e„Á‡‰ ÌÏBÚ ,Ôewz‰«ƒ»»«¿
בריאת  לפני  בחסידות, כמבואר 

של  השתלשלות' ב'סדר  העולמות

עולם  את ה' ברא התיקון ', 'עולם

אורות  היינו  התיקון ', 'עולם התוהו .

מדוד  באופן  המאירים הספירות

והאורות  המקבלים, לכלי  ומותאם

ב'עולם  ואילו  מרובים, והכלים מועטים

מאירים  האורות רבה התוהו ' בעוצמה

המק  כלי  לפי  (וכיוון שלא בלים

מרובים  האורות התוהו  שבעולם

'שבירת  הייתה מועטים, והכלים

של  האלוקי  מהאור  וניצוצות הכלים'

ביותר , למטה ירדו  התוהו  עולם

את  ולגלות 'לברר ' היא הזה בעולם האדם ועבודת הגשמיים, בדברים

המהותיים  ההבדלים ואחד  הגשמיים). שבדברים הנעלים האלקיים הניצוצות

כלולות  הספירות ולכן  האחדות עולם הוא ש'תיקון ' הוא ו 'תיקון ' 'תוהו ' בין 

הפירוד  עולם הוא ותוהו  וכד '), שבחסד  גבורה שבגבורה, חסד  (למשל , בזו  זו 

כך  ועל  'התכללות', בו  ואין  מהאחרות נפרדת מידה וכל  ספירה כל  שבו 

כי  אחד  רצון  יש האלוקית שבנפש כאן  שהוא מבואר  התיקון  מעולם שורשה

האחדות, ÌÏBÚÓעולם dLML ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«∆∆««¬ƒ∆»¿»≈»
,Ì‰L ,e‰z‰,וחסידות בקבלה נקראים התוהו , בעולם והספירות המידות «…∆≈
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י  

מת ּפרדין  ענפין ּבּה24ׁשהם  ׁשּגם  ֿ ּפי ֿ על  אף  הרי , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ֿ מק ֹום  מ ּכל  מה ּטעם , ׁשּלמעלה  ּתּקיף  רצ ֹון ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָיׁש

האלקית , הנפ ׁש ׁשל  לרצ ֹון ּכלל  ד ֹומה  זה  ְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאין

ז"ל  ר ּבֹותינּו לית 25ּוכמאמר  ּדבב ּואה  "ּבב ּואה  ְְֲֵֵַַַָָָָ

ׁשּבּנ והינּו, אחד ,לה ּו", רצ ֹון ה ּוא  האלקית  פ ׁש ְְְֱִֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּלפעמים  ר ּבים , רצ ֹונֹות  הם  ה ּבהמית  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָּוב ּנפ ׁש

ּבקו  לפעמים  זה , ּדבר  ולפעמים  זה  ּדבר  ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָר ֹוצה 

רצ ֹונֹותיו  ּוכלל ּות  ה ּגב ּורה , ּבקו ולפעמים  ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָהחסד 

ה ּוא  ׁשּכלל ּותם  וחמר ּיים , ּגׁשמ ּיים  ּבדברים  ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָהם 

ׁשל  הרצ ֹון ּתקף  נקרא  ולכן ּפר ּוד , ׁשל  ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹענין

 א ר ּבים . ל ׁשֹון "ּכפירים ", ּבׁשם  ה ּבהמית  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַהנפ ׁש

ה ּבהמית  הנפ ׁש ׁשל  הרצ ֹון  ׁשּגם  ּכיון ֿ מק ֹום , ֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמ ּכל 

על  ׁשּיעלים  אפ ׁשר  לכן ּכּנ"ל , ּתּקיף  רצ ֹון ְְִִֵֶֶַַַַַָָָה ּוא 

זה  ועל  האלקית , הנפ ׁש ׁשל  ה 'ּיחידה ' ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָֹּבחינת 

ֿ על ֿ אף  אבל  יחידתי". "מ ּכפירים  ה ּבּקׁשה  ְְֲִִִִִִַַַַָָָָהיא 

ׁשּלכן  'יחידה ', לבחינת  ּכלל  ד ֹומה  זה  אין ֿ כן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּפי

וזה ּו ר ּבים . ּבל ׁשֹון "ּכפירים ", ּבׁשם  ְְְְְִִִִִֵֶַָנקרא 

נאמר  האלקית  ׁשּבּנפ ׁש נר ּוצה ", אחרי ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ"מ ׁשכני

הם  רצ ֹונֹותיו ׁשּכל  לפי  יחיד , ּבל ׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֶָָָָ"מ ׁשכני"

ּבעב ֹודה  ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  ּכּנ"ל , האחד ּות  ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבבחינת 

ׁשל  ה ּמּדֹות  ּבר ּור  ה ּוא  ׁשענינּה העמר  ספירת  ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשל 

ר ּבים , ּבל ׁשֹון "נר ּוצה " נאמר  ה ּבהמית , ְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָהנפ ׁש

ה ּתה ּו, מע ֹולם  ה ּוא  ה ּבהמית  הנפ ׁש ׁשּׁשרש  ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹלפי

ּבע ׂשו  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו מת ּפרדין, 26ענפין ְְְְֲִִִֵֶָָָָ

ר ּבים . ּבל ׁשֹון ְְִִַַ"נפ ׁשֹות ",

"מ ׁשכני ÔÈ„ÚÂד ) ׁשּכת ּוב  מה  להבין צרי «¬«ƒְְִִִֵֶַָָָָ

ה ּפס ּוק  ּדמ ׁשמע ּות  נר ּוצה ", ְְֲֶַַַָָָָאחרי

ׁשּבתח ּלה  והינּו ּבד ּיּוק , ה ּוא  הענינים  ׁשּסדר  ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָהיא 

אחרי" ּכ ֿ ואחר  "מ ׁשכני", ּבחינת  להיֹות  ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָצרי

לבחינת  לה ּגיע  אפ ׁשר  ּדוקא  ואז ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָנר ּוצה ",
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ובכ"מ .24) ואילך. א ט , בראשית תו"ח  פ "ה). התיקון (שער י  שער חיים עץ  לו,25)ראה תצא לקו"ת וראה א. כב , יבמות

ג. לז, ו.26)ג. לו, וישלח 

    
ÔÈ„t˙Ó ÔÈÙÚ24, מזה זה נפרדים ÌbLענפים ÈtŒÏÚŒÛ‡ È‰ ¬»ƒƒ¿»¿ƒ¬≈««ƒ∆«

da הבהמית בנפש,ÌÚh‰Ó ‰ÏÚÓlL ÛÈwz ÔBˆ LÈ רצון »≈»«ƒ∆¿«¿»≈«««
ֿ שכלי , Ê‰על  ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ הבהמית הנפש של  ÏÏkהרצון  ‰ÓB„ ƒ»»≈∆∆¿»

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe ,˙È˜Ï‡‰ LÙ‰ ÏL ÔBˆÏ25 »»∆«∆∆»¡…ƒ¿«¬««≈
,"e‰Ï ˙ÈÏ ‰‡ec ‰‡ea"»»¿»»≈¿
יש  בקדושה וענין  בחינה לכל  כלומר ,

זה  'את ככתוב ב'קליפה' ענין  כנגדו 

מובא  כך  ועל  אלקים', עשה זה לעומת

שלקליפות  ז "ל  חכמינו  לשון  בחסידות

'בבואה  אך  'צל ', – 'בבואה' יש

(דברי  להם אין  הצל , צל  – דבבואה'

אדם  על  עדות לענין  נאמרו  הגמרא

להינשא, אשתו  את להתיר  כדי  שמת

שלם, אדם ולא אדם" "דמות ראו  שאם

מה  אולי  חוששים ואין  נחשבת, העדות

השדים  כי  שד , אלא אדם אינו  שראו 

להם  'בבואה יש אבל  (צל ) 'בבואה'

שיש  הרי  להם) אין  צילו ) (צל  דבבואה'

כנגדה  שאין  הקדושה בצד  בחינה

עצם  והיא זה', ב'לעומת בחינה

ה'יחידה' בחינת הנשמה, של  הקדושה

הנפש, LÙpaLועצם ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆∆
,„Á‡ ÔBˆ ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰ רצון »¡…ƒ»∆»

האלוקות, ב'עצמות' ∆∆»LÙpeלדבוק
,ÌÈa ˙BBˆ Ì‰ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ≈¿«ƒ
‰Ê c ‰ˆB ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ∆»»∆
ÌÈÓÚÙÏ ,‰Ê c ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿»ƒ
Â˜a ÌÈÓÚÙÏÂ „ÒÁ‰ Â˜a¿««∆∆¿ƒ¿»ƒ¿«

ÂÈ˙BBˆ ˙eÏÏÎe ,‰eb‰ של «¿»¿»¿»
ÌÈ„aהבהמית הנפש  Ì‰≈ƒ¿»ƒ

Ì˙eÏÏkL ,ÌÈiÓÁÂ ÌÈiÓLb«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ∆¿»»
,„et ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ניכרת ולא ƒ¿»∆≈

האלוקית, האחדות ˜‡בהם ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»
LÙ‰ ÏL ÔBˆ‰ Û˜z…∆»»∆«∆∆
,"ÌÈÈÙk" ÌLa ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿≈¿ƒƒ

.ÌÈa ÔBLÏ¿«ƒ
,ÌB˜ÓŒÏkÓ C‡ ההבדל אף על  «ƒ»»

הנפש  של  הרצון  תוקף בין  האמור 

בלבד , אחד  בדבר  שהוא האלוקית

הבהמית  הנפש של  הרצון  לתוקף

וגם  שונים מפרטים מורכב שהוא

זאת  בכל  שונים, וכיוונים שונים לדברים ÏLמשתנה ÔBˆ‰ ÌbL ÔÂÈk≈»∆«»»∆
ÛÈwz ÔBˆ ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ‰ מהשכל למעלה הוא Ï"pk,וגם «∆∆««¬ƒ»«ƒ««

LÙ‡ ÔÎÏ ייתכןÌÈÏÚiL התקיף הבהמית הרצון  הנפש ÏÚשל  »≈∆¿»∆«¿ƒ«
‰Lwa‰ ‡È‰ ‰Ê ÏÚÂ ,˙È˜Ï‡‰ LÙ‰ ÏL '‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ»∆«∆∆»¡…ƒ¿«∆ƒ««»»

'הצילה...' ה', ‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛמאת Ï‡ ."È˙„ÈÁÈ ÌÈÈÙkÓ"ƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¬»««ƒ≈
‰Ê ÔÈ‡ הבהמית הנפש של  התקיף ÈÁÏ˙הרצון  ÏÏk ‰ÓB„ ≈∆∆¿»ƒ¿ƒ«

ÌLa ‡˜ ÔÎlL ,'‰„ÈÁÈ'¿ƒ»∆»≈ƒ¿»¿≈
,ÌÈa ÔBLÏa ,"ÌÈÈÙk"¿ƒƒƒ¿«ƒ

לעיל . כמבואר 

e‰ÊÂ הכתוב של  הפנימי  התוכן  ¿∆
,"‰ˆe EÈÁ‡ ÈÎLÓ"»¿≈ƒ«¬∆»»

מדוע  מתחיל וההסבר  הכתוב

וממשיך  יחיד  בלשון  ב'משכני '

היינו  רבים, בלשון  ∆∆»∆LÙpaLב'נרוצה'
˙È˜Ï‡‰ לדבוק שלה הרצון  לגבי  »¡…ƒ

"ÈÎLÓ"באלקות, Ó‡∆¡«»¿≈ƒ
ÏkL ÈÙÏ ,„ÈÁÈ ÔBLÏaƒ¿»ƒ¿ƒ∆»
˙ÈÁa Ì‰ ÂÈ˙BBˆ¿»≈ƒ¿ƒ«
ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,Ï"pk ˙e„Á‡‰»«¿«««∆≈≈
ÓÚ‰ ˙ÈÙÒ ÏL ‰„BÚa»¬»∆¿ƒ«»…∆

ea ‡e‰ dÈÚL ותיקון ∆ƒ¿»»≈
˙Bcn‰ והנטיותLÙ‰ ÏL «ƒ∆«∆∆

"‰ˆe" Ó‡ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆¡«»»
˘ML ÈÙÏ ,ÌÈa ÔBLÏaƒ¿«ƒ¿ƒ∆…∆
ÌÏBÚÓ ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ‰«∆∆««¬ƒ≈»

,e‰z‰ הן והמידות הספירות שבו  «…
BÓÎeבבחינת  ,ÔÈ„t˙Ó ÔÈÙÚ¬»ƒƒ¿»¿ƒ¿

ÂNÚa e˙kL26 הוא ששורשו  ∆»¿≈»
התוהו מעולם  עולם עניין  וגם התוהו 

במסופר  וישלח) (בפרשת בתורה נרמז 

שהיו  לפני  שמלכו  אדום מלכי  אודות

עולם  בשורשו  (כי  ישראל  בבני  מלכים

התיקון ) מעולם למעלה הוא התוהו 

,ÌÈa ÔBLÏa ,"˙BLÙ"«¿ƒ¿«ƒ
בניו  ואת נשיו  את עשו  "ויקח ככתוב

ביתו ...". נפשות כל  ואת בנותיו  ואת

‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ„ÚÂ („«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«
EÈÁ‡ ÈÎLÓ" e˙kL∆»»¿≈ƒ«¬∆
˜eÒt‰ ˙eÚÓLÓc ,"‰ˆe»»¿«¿»«»

ÌÈÈÚ‰ „qL ‡È‰' משכני' של  ƒ∆≈∆»ƒ¿»ƒ
'נרוצה' אחר  ורק ‰e‡תחילה

CÈˆ ‰lÁ˙aL eÈ‰Â ,˜ei„a¿ƒ¿«¿∆ƒ¿ƒ»»ƒ
,"ÈÎLÓ" ˙ÈÁa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ«»¿≈ƒ

מצרים  יציאת האלוקית, הנפש של  ה' "‡EÈÁעבודת CkŒÁ‡Â¿««««¬∆
,"‰ˆe העומר ספירת הבהמית, הנפש תיקון  של  Âc˜‡העבודה Ê‡Â »»¿»«¿»
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יי       

אין  מ ּדּוע  להבין, וצרי חדריו".  ה ּמל ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ"הביאני

העב ֹודה  ׁשהיא  ּד"מ ׁשכני", העב ֹודה  ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָמס ּפיקה 

ּגם  צרי א ּלא  ֿ עצמ ּה, מ ּצד  האלקית  הנפ ׁש ְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל 

האלקית  ׁשה ּנפ ׁש נר ּוצה ", ּד"אחרי ְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹלעב ֹודה 

כ ּו'. לברר ּה ּכדי ּדוקא  ה ּבהמית  ּבּנפ ׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּתתל ּבׁש

לעיל  ׁשּנת ּבאר  מה  ֿ ּפי על  מ ּובן, אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָּוביֹותר 

ה 'ּיחידה ', ּבחינת  ּגּלּוי ׁשה ּוא  "מ ׁשכני" ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבענין

ה ּוא  "מ ׁשכני" ׁשענין ה ּיציאה והינּו, רק  לא  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹ

חם " ּבני "אדמת  ּכפ ׁשּוט ֹו, ה ּוא 27מ ּמצרים  א ּלא  , ְְְְִִִִֵֶַַַָָ

ּגם  וה ּגב ּולים , ה ּמצרים  מ ּכל  ה ּיציאה  ְְְְְִִִִִַַַַַָָָענין

ּבחינת  ֿ ּכן ּגם  ׁשהיא  ּדאציל ּות , חכמה  ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָמ ּבחינת 

ה ּמאחדת  'יחידה ' ּבחינת  ׁשּתת ּגּלה  עד  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻהג ּבלה ,

יתר ֹון  איזה  ֿ ּכן ואם  ּגב ּול , ּבלי ׁשה ּוא  ְְְְִִִִֵֵֶֶַָּב'יחיד '

הנפ ׁש ּבר ּור  ֿ ידי על  האלקית  ּבּנפ ׁש יהיה  ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹמעלה 

לה ּגיע  ֿ אפ ׁשר  ׁשאי ,ּכ ּכדי עד  ּדוקא , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָה ּבהמית 

הנפ ׁש עב ֹודת  ֿ ידי  על  ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן ְְֲִֵֶֶַַַַַַָל ּגּלּוי

'יחידה ', ּבחינת  ּבג ּלּוי ֿ עצמ ּה מ ּצד  ְְְְֱִִִִִַַַָָָֹהאלקית 

ּדוקא , ה ּבהמית  נפ ׁש ּבר ּור  ֿ ידי על  ֿ אם  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָּכי

לא  וגם  ל ּמלאכים , ּתֹורה  נּתנה  לא  זה  ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּמּטעם 

ּדוקא , ּבג ּופים  ל ּנׁשמ ֹות  ֿ אם  ּכי למעלה , ְְְְְְִִִִַַַָָָָל ּנׁשמ ֹות 

ּביניכם " יׁש ֿ הרע  ויצר  כ ּו' ירד ּתם  ,28ׁש"ּלמצרים  ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ה ּבהמית  הנפ ׁש ּבר ּור  ֿ ידי על  ׁשּדוקא  לפי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָוהינּו

ֿ ּתֹורה . ּבמ ּתן ל ּגּלּוי ְִִַַַָזֹוכים 

לעיל ‡Cה ) נת ּבאר  ּדה ּנה  ה ּוא , הענין «ְְְְִִִֵֵֵָָָ

היא  נר ּוצה " ּד"אחרי ְֲֲִֶֶַָָָָׁשהעב ֹודה 

היה  ׁשהעמר  ויד ּוע  העמר , ספירת  ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֹעב ֹודת 

ּבהמה  מאכל  ה ּוא 29מ ּׂשע ֹורים , למעלה  וענינֹו , ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָ
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שמובא  (וכפי  ומוגדרת מסויימת ספירה

חכמה  שבמהותה מאחר  כי  בחסידות

גם  הרי  חכמה, אינו  וחסד  חסד  לא היא

יש  האצילות בעולם שהן  כפי  הספירות

ההגבלות  מכל  ויציאה הגבלה), בהן 
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BÚ„˙העומר  È„ÈŒÏÚ ‰BzŒÔzÓa ÈelbÏ ÚÈb‰Ï LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»¿«ƒ««ƒ¿««»«¿≈¬«
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‰Ê ÌÚhnL ,‡˜Âc הצורך בגלל  «¿»∆ƒ««∆
הבהמית  הנפש את ולתקן  …Ï‡לברר 

Ì‚Â ,ÌÈÎ‡ÏnÏ ‰Bz ‰zƒ¿»»««¿»ƒ¿«
ÏÚÓÏ‰,ואפילו  ˙BÓLpÏ ‡Ï…«¿»¿«¿»

ÌÈÙe‚a ˙BÓLpÏ Ì‡ŒÈkƒƒƒ¿»¿ƒ
'eÎ Ìz„È ÌÈˆÓl"L ,‡˜Âc«¿»∆¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆

"ÌÎÈÈa LÈ Ú‰ŒˆÈÂ28, ¿≈∆»«≈≈≈∆
משה  שעלה "בשעה הגמרא, כסיפור 

אמרו  התורה], את [לקבל  למרום

ֿ הוא: ֿ ברוך  הקדוש לפני  השרת מלאכי 

אשה  לילוד  מה עולם, של  ריבונו 

בא. תורה לקבל  להן : אמר  בינינו ?

לך  שגנוזה גנוזה חמודה לפניו : אמרו 

דורות  וארבעה ושבעים מאות תשע

מבקש  אתה העולם, שנברא קודם

תזכרנו  כי  אנוש מה ודם, לבשר  ליתנה

מה  אדונינו  ה' תפקדנו  כי  אדם ובן 

הודך  תנה אשר  הארץ בכל  שמך  אדיר 

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש לו  אמר  השמים? על 

אמר  תשובה... להן  החזר  למשה:

שאתה  תורה עולם, של  ריבונו  לפניו :

אלוקיך נותן  ה' אנכי  בה, כתיב מה לי 

אמר  מצרים. מארץ הוצאתיך  אשר 

לפרעה  ירדתם? למצרים להן :

לכם?... תהא למה תורה השתעבדתם?

ֿ הוא...", ֿ ברוך  להקדוש לו  הודו  מיד 

È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«¿»«¿≈
ÌÈÎBÊ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ‰ ea≈«∆∆««¬ƒƒ

.‰BzŒÔzÓa ÈelbÏ«ƒ¿««»
בירור  דווקא באמת מדוע לבאר  ויש

תורה? למתן  הראוייה ההכנה הוא הבהמית הנפש

EÈÁ‡"c ‰„BÚ‰L ÏÈÚÏ ‡a˙ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (‰«»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆»¬»¿«¬∆
"‰ˆe ביציאת יחיד  לשון  "משכני ", של  העבודה (לאחר  רבים לשון  »»

ÓÚ‰Lמצרים) Úe„ÈÂ ,ÓÚ‰ ˙ÈÙÒ ˙„BÚ ‡È‰ ממנו שהביאו  ƒ¬«¿ƒ«»…∆¿»«∆»…∆
הפסח, ממחרת בניסן , ט"ז  ביום המקדש בבית מנחה ««‰È‰קרבן 

‰Ó‰a ÏÎ‡Ó ,ÌÈBÚOÓ29,,אדם מאכל  שהם מחיטים בשונה ƒ¿ƒ«¬«¿≈»
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יב  

ּבהמה  ּבגימטר ּיא  ּב"ן ׁשם  ׁשה ּמאכל 30ּבחינת  , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשה ּוא  ׁשּבמלכ ּות , מלכ ּות  מ ּבחינת  ה ּוא  ְְְִִֶֶֶַַַַָׁשּלּה

ֿ יצירה ֿ ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  ה ּמת ּפּׁשטת  ְְְִִִֶֶַַַַָָָָהח ּיּות 

'עמר ', ּבׁשם  לפעמים  ׁשּנקראת  להחיֹותם , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹע ׂשּיה 

נאמר  זה  ה ּוא ,31ועל  האיפה  ע ׂשירית  והעמר  ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּב'מא ֹורי  (ּכדאיתא  ה ּמלכ ּות  ּבחינת  ה ּוא  ְְְְִִִִֵֵַַַָָ"איפה "

מ 32א ֹור ' ּבחינת  ה ּוא  האיפה " ו"ע ׂשירית  לכ ּות ), ְְֲִִִֵַַַָָ

ּכמ ׁשל  וה ּוא  ה ּדֹומם . לבחינת  ונח ׁשב  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָׁשּבמלכ ּות ,

אין  עצמן ׁשּבא ֹות ּיֹות  האדם , ׁשּבד ּבּור  ְְִִִֵֶֶַָָָָָָהא ֹות ּיֹות 

לג ּבי  ּבלבד  ּדֹומם  ּבחינת  והן ּומ ּדה , ׂשכל  ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָׁשּום 

וה ּׂשכל . ה ּמּדֹות  הר ּגׁש מ ּצד  ּבהם  ׁשּנמ ׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהח ּיּות 

ל ּנבראים  הח ּיּות  המ ׁשכת  היא  ֿ זה   ּדר ֿ ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָועל 

היא  ׁשהח ּיּות  ׁשּבמלכ ּות , מלכ ּות  ְְְִִִֶֶַַַַַַמ ּבחינת 

ענין  וזה ּו ּדֹומם . ּבחינת  ּכמ ֹו ּגד ֹולה , ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָּבהג ּבלה 

ה ' 'ׁשע ּור  ה ּוא  ּד"ׂשע ֹורה " ׂשע ֹורים ", ה '33"עמר  , ְְִִִֶָֹ

הח ּיּות  נמ ׁשכת  ׁשּמּמּנה  ה ּמלכ ּות  ספירת  ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָהיא 

זֹו וח ּיּות  ֿ ע ׂשּיה , ֿ יצירה  ּדבריאה  ְְְְֲִִִִִִַַָָָָל ּנבראים 

ׁשּזה ּו וׁשע ּור , והג ּבלה  מדידה  ּבבחינת  ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָנמ ׁשכת 

המ ׁשכת  אפן ה ּוא  זה  ּכל  אמנם , ה '. ְְִֶֶַַָָָָֹ'ׁשע ּור 

ׁשּבמלכ ּות  מלכ ּות  מ ּבחינת  ל ּנבראים , ְְְְִִִִֶַַַַַַַָהח ּיּות 

עב ֹודת  ֿ ידי על  אבל  למ ּטה . מ ּלמעלה   ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָּבדר

נאמר  זה  על  ה ּנה  למעלה , מ ּלמ ּטה  34ה ּנבראים  ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּומנּׂשא ֹות , נֹוׂשא ֹות  ה ּכּסא , את  נֹוׂשא ֹות  ְְְְִֵֶַַַָֻוהח ּיֹות 

הח ּיּות  ע ֹולה  ה ּמלאכים  עב ֹודת  ֿ ידי ְְֲִֵֶַַַַַַָָׁשעל 

'ּבהמה ' לבחינת  ּומזֹון מאכל  ונע ׂשה  ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָלמעלה ,

'ּבהמה  ּבבחינת  ל ׁשר ׁשֹו ׁשע ֹולה  ועד  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָהעליֹונה ,
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שמיני .30) ר"פ  להרח "ו המצות טעמי  סל"ו. תהלים להאריז"ל לו.31)ל"ת טז, עא.32)בשלח  אות א זח "ג 33)מערכת

ב . יא, ב . י , במדבר שם. לקו"ת וראה ב . תו"א 34)קפח , וראה י . כה, תרומה בחיי  דר "ה. כתר בקדושת "וחיות" פיוט  ע "פ 

ואילך. ד עב , ואילך. סע "א עא, יתרו

    
Ô"a ÌL ˙ÈÁa ‡e‰ ‰ÏÚÓÏ BÈÚÂ במילוי כתוב הוי ' שם וכאשר  ¿ƒ¿»¿«¿»¿ƒ«≈«

היא  הללו  האותיות של  הגימטרייא ה"ה ו "ו , ה"ה, יו "ד , היינו  ה"א, אותיות

.(52) Ó‰a‰ב"ן  ‡iËÓÈ‚a30dlL ÏÎ‡n‰L ה'בהמה', ‰e‡של  ¿ƒ«¿ƒ»¿≈»∆««¬»∆»
,˙eÎÏÓaL ˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓ עולם האחרונה של  הבחינה האצילות ƒ¿ƒ««¿∆««¿

שהיא  המלכות בספירת ביותר  והנמוכה

ביותר  והנמוכה האחרונה הבחינה

הספירות  זה e‰L‡בעשר  עניין  ∆
‰ËMt˙n˙באלוקות  ˙eiÁ‰«««ƒ¿«∆∆
Œ‰‡Èaמהבורא  ˙BÓÏBÚa»»¿ƒ»

‰iNÚŒ‰ÈˆÈ העולמות שלושת ¿ƒ»¬ƒ»
האצילות  מעולם שלמטה הכלליים

˙‡˜pL ,Ì˙BÈÁ‰Ï זו בחינה ¿«¬»∆ƒ¿≈
שבמלכות' 'מלכות ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒשל 

Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,'ÓÚ' ÌLa31 ¿≈…∆¿«∆∆¡«
הנקראת בתורה  השעורים כמות לגבי 

‰‡ÙÈ‰'עומר ' ˙ÈÈNÚ ÓÚ‰Â¿»…∆¬ƒƒ»≈»
,‡e‰ נפח שיעורו ממידת עשירית

ולפי  איפה, המשמעות הנקראת

הדברים  של  «≈"‡ÙÈ‰"הפנימית
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«««¿

‡˙È‡„k) כמובאÈB‡Ó'a ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
'B‡32 בערכים ספר המסודר  קבלה

ֿ ב לפי  א ÈÈNÚ"Â˙סדר  ,(«¬ƒƒ
"‰ÙÈ‡‰ מספירת מעשר  אחד  חלק »≈»

eÎÏÓ˙המלכות  ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ««¿
,˙eÎÏÓaL הספירות מעשר  אחת ∆««¿

בקבלה  כמבואר  במלכות, הכלולות

מכל  כלולה הספירות מעשר  אחת שכל 

'מלכות העשר  עד  שבחכמה' (מ'חכמה

ÈÁÏ˙שבמלכות') LÁÂ¿∆¿»ƒ¿ƒ«
ÌÓBc‰ הנחלקת) בבריאה החלק «≈

הכי  בו  שיש מדבר ) חי , צומח, לדומם,

חיות. ÏLÓkמעט ‡e‰Â¿ƒ¿«
˙Bi˙B‡‰ ההברותea„aL »ƒ∆¿ƒ

ÔÈ‡ ÔÓˆÚ ˙Bi˙B‡aL ,Ì„‡‰»»»∆»ƒ«¿»≈
,‰cÓe ÏÎN ÌeL עצמן ההברות ≈∆ƒ»

רגש  או  שכל  מכילות Èa‚Ïלא „Ïa ÌÓBc ˙ÈÁa Ô‰Â אל ביחס ¿≈¿ƒ«≈ƒ¿«¿«≈
ÏÎO‰Â ˙Bcn‰ Lb‰ „vÓ Ì‰a CLÓpL ˙eiÁ‰, כלומר ««∆ƒ¿»»∆ƒ«∆¿≈«ƒ¿«≈∆

וכיוון  שלו  רגשות או  רעיונות ביטוי  לידי  מביאות אכן  מדבר  שאדם המילים

חיות. חסרות הן  עצמן  האותיות אבל  חיות, באמצעותן  ומתגלה נמשכת שכך 

ÌÈ‡pÏ ˙eiÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ וחומר ֿ וקל  הרוחניים ¿«∆∆∆ƒ«¿»««««ƒ¿»ƒ
ֿ עשיה  ֿ יצירה בריאה שבעולמות eÎÏÓaL˙,הגשמיים ˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿∆««¿

,‰ÏB„b ‰Ïa‚‰a ‡È‰ ˙eiÁ‰L ביותר ומצומצמת BÓkמוגבלת ∆««ƒ¿«¿»»¿»¿
ÌÓBc ˙ÈÁa. מאד מועטת חיות בו  שיש ¿ƒ«≈

‡e‰ "‰BÚN"c ,"ÌÈBÚN ÓÚ" ÔÈÚ e‰ÊÂ אותיותeÚL' ¿∆ƒ¿«…∆¿ƒƒ¿»ƒ
הוי '‰'האות ,‰33' שם של  ‰eÎÏn˙האחרונה ˙ÈÙÒ ‡È‰ƒ¿ƒ«««¿

שארבעת  וחסידות בקבלה (כמבואר 

לעשר  רומזות הוי ' של  האותיות

– י  –הספירות, ראשונה ה' , חכמה,

– אחרונה ה' המידות, – ו ' בינה,

המלכות pnnL‰מלכות) מספירת ∆ƒ∆»
האצילות  ‰eiÁ˙שבעולם ˙ÎLÓƒ¿∆∆««

Œ‰ÈˆÈŒ‰‡Èc ÌÈ‡pÏ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»
BÊ ˙eiÁÂ ,‰iNÚ המלכות מספירת ¬ƒ»¿«

˙ÎLÓ ולנבראים לעולמות ƒ¿∆∆
‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿ƒ»¿«¿»»

,eÚLÂ מצומצמת e‰fLבמידה ¿ƒ∆∆
''‰ eÚL' המלכות המשכת כלומר  ƒ

ומוגבלת. מועטת במידה

‰Ê Ïk ,ÌÓ‡ כך על  האמור  כל  »¿»»∆
ונמשכת  היורדת האלוקית שהחיות

מועטה  חיות היא ולנבראים לעולמות

‰ÎLÓ˙ומצומצמת  ÔÙ‡ ‡e‰…∆«¿»«
˙ÈÁaÓ ,ÌÈ‡pÏ ˙eiÁ‰«««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«
C„a ˙eÎÏÓaL ˙eÎÏÓ«¿∆««¿¿∆∆

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ הנמשכת חיות ƒ¿«¿»¿«»
הנבראים  אל  האלוקות, מצד  מלמעלה,

BÚ„˙‡למטה. È„ÈŒÏÚ Ï¬»«¿≈¬«
‰hÓlÓ ÌÈ‡p‰,הנבראים מצד  «ƒ¿»ƒƒ¿«»

ולהתקרב  אל ÏÚÓÏ‰,להתעלות ¿«¿»
Ê‰האלוקות  ÏÚ ‰p‰ החיות ƒ≈«∆

התקרבות  ידי  על  הנמשכת האלוקית

למעלה  מלמטה הנבראים והתעלות

Ó‡34˙BiÁ‰Â המלאכים ∆¡«¿««
הקודש' 'חיות ¿B‡NB˙הנקראים

‰qk‡,מרוממות  הכבוד ‡˙ כסא ∆«ƒ≈
ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש ¿B‡NB˙של 

,˙B‡OÓe נושאות גם כלומר , ¿À»
מנושאות  עצמן  הן  גם זה ידי  ועל  כביכול , שמעליהן , מה את ומרוממות

ומתרוממות  ‰ÌÈÎ‡Ïnומתעלות ˙„BÚ È„ÈŒÏÚL חיות הנקראים' ∆«¿≈¬«««¿»ƒ
‰eiÁ˙הקודש' ‰ÏBÚ כפי עצמה, ומצד  המלכות מספירת שהיא שבאה »««

היא  המלאכים עבודת ידי  על  הרי  מוגבלת, חיות היא למטה, מלמעלה יורדת

NÚÂ‰עולה  ,‰ÏÚÓÏ זו 'Ó‰a‰'חיות ˙ÈÁÏ ÔBÊÓe ÏÎ‡Ó ¿«¿»¿«¬»«¬»»ƒ¿ƒ«¿≈»
‰ÏBÚL „ÚÂ ,‰BÈÏÚ‰ זו בחינת BLLÏחיות של  והשורש המקור  »∆¿»¿«∆∆¿»¿
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יג       

'ּבהמה ' ּבחינת  עד  מאציל ּות , ׁשּלמעלה  ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָר ּבה '

הן  ֿ זה  ֿ ידי ועל  יֹותר , ּולמעלה  קדמ ֹון', ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָּד'אדם 

ה ּכּסא " ׁשעל  והאדם  ה ּכּסא  את  ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ"נֹוׂשא ֹות 

ה ּוא ". אדם  לא  "ּכי ְִִִַָָֹלבחינת 

e‡e היא ה ּמלאכים  עב ֹודת  ּדה ּנה  הענין, ≈ְְְֲִִִִֵַַַָָָ

וגבריאל  ּבאהבה  מיכאל  ה ּמּדֹות , ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָּבענין

ּכפי 35ּביראה  ׁשּלא  ּגד ֹול  ּבתקף  הם  ּומ ּדֹותיהם  , ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֹ

ּבׁשם  ה ּמלאכים  נקראים  ולכן ּכלל , הה ּׂשגה  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹאפן

ּובהמ ֹות " ּבעלי 36"ח ּיֹות  הם  הרי ּדלכא ֹורה , , ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָ

"ח ּיֹות  ּבׁשם  נקראים  ול ּמה  ּגד ֹולה , ְְְְִִֵַַָָָָָָה ּׂשגה 

אינֹו ענינם  ׁשע ּקר  לפי ה ּוא , הענין  א ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּובהמ ֹות ",

ה ּמּדֹות  ענין ֿ אם  ּכי ׁשּלהם הה ּׂשגה  וה ּמּדֹות  , ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ

ּכלל . הה ּׂשגה  אפן ּכפי ׁשּלא  ּגד ֹול  ּבתקף  ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹה ּמה 

ּבתקף  היא  ׁשּלהם  ה ּמּדֹות  ׁשהתק ּׁשר ּות  ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָֹּומ ּזה 

ה ּמּדֹות  ׁשּׁשרש  מ ּובן, הה ּׂשגה , ּכפי ׁשּלא  ְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּגד ֹול 

החיל ּוק  ֿ ּפי על  זה  ויּובן מה ּׂשכל . למעלה  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָה ּוא 

ּובן. אב  להתק ּׁשר ּות  ותלמיד ', רב  התק ּׁשר ּות  ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָּבין

לרב , מק ּׁשר  ׁשה ּתלמיד  אף  ה ּנה  ותלמיד , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻׁשרב 

ּבהג ּבלה  היא  התק ּׁשר ּות ֹו ֿ מק ֹום  ְְְְִִִַַָָָָמ ּכל 

ענין  עצם  ׁשּמּצד  היֹות  ּדעם  והינּו, ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַּובהתח ּלק ּות ,

ההתק ּׁשר ּות  להיֹות  צריכה  היתה  ְְְְְְְִִִִַַַַָָָההתק ּׁשר ּות ,

ׁשּטעם  ּכיון ֿ מק ֹום , מ ּכל  ּגב ּול , ּבלי ׁשל  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹּבאפן

ל ֹו ׁשה ׁשּפיע  הה ׁשּפעה  מ ּצד  ה ּוא  ְְְְִִִִֶַַַַַַָָההתק ּׁשר ּות 

אפן  ּכפי ּבהתח ּלק ּות  ההתק ּׁשר ּות  ּבאה  לכן ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהרב ,

ההתק ּׁשר ּות  ּובן, ּבאב  ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָהה ׁשּפעה .

כ ּו'. האב  עצם  מ ּצד  להיֹות ּה ּגד ֹול , ּבתקף  ְְִִִֶֶֶַָָָָֹהיא 

ה ּמלאכים  ׁשל  ּבמ ּדֹותיהם  ּגם  יּובן ֿ זה  ֿ ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָועל 

ה ּמּדֹות  ׁשּׁשרש  מ ּוכח  ׁשּמּזה  ּגד ֹול , ּבתקף  ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשהן

מ ּצד  ׁשּבא ֹות  ּבּמּדֹות  ׁשּגם  והינּו, מה ּׂשכל . ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָאינֹו
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ובכ"מ .35) שם. במדבר לקו"ת ובכ"מ .36)ראה רפל"ט . תניא ראה

    
ברוחניות, למעלה ÏÚÓlL‰'בהמה' '‰a ‰Ó‰a' ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿≈»«»∆¿«¿»

,˙eÏÈˆ‡Ó והנבראים העולמות של  השתלשלות' 'סדר  מעל  Ú„היינו  ≈¬ƒ«
,'ÔBÓ„˜ Ì„‡'c '‰Ó‰a' ˙ÈÁa שלכל וחסידות בקבלה כמבואר  ¿ƒ«¿≈»¿»»«¿

'כתר  (בחינת זו  בחינה להתהוות רצון  קדם השתלשלות' ב'סדר  '),בחינה

רצון  יש ההשתלשלות כל  ובראשית

"אדם  הנקרא כללי ), ('כתר ' כללי 

וכל  הרצונות לכל  הרצון  שהוא קדמון "

בהשוואה  בו  כלולות אחת הבחינות

,˙BÈ ‰ÏÚÓÏe המלאכים ועבודת ¿«¿»≈
החיות  את מרוממת למטה מלמעלה

קדמון ' מ'אדם יותר  למעלה אפילו 

˙B‡NB" Ô‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆≈¿
Ì„‡‰Âומרוממות  ‡qk‰ ˙‡∆«ƒ≈¿»»»

‡Ï Èk" ˙ÈÁÏ "‡qk‰ ÏÚL∆««ƒ≈ƒ¿ƒ«ƒ…
,"‡e‰ Ì„‡ מבחינת גם למעלה »»

קדמון '. 'אדם

˙„BÚ ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ e‡e'ה ≈»ƒ¿»¿ƒ≈¬«
ÔÈÚaשל  ‡È‰ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒƒ¿ƒ¿«

,˙Bcn‰ מלאך עניין הרגש, «ƒ
Ï‡ÎÈÓ'ה את ‰‡a‰עובד  ƒ»≈¿«¬»

ה' אהבת של  ≈Ï‡È‚Â¿«¿ƒברגש
‰‡Èa35,,'ה יראת של  ברגש ¿ƒ¿»

Ì‰È˙BcÓe המלאכים ‰Ìשל  ƒ≈∆≈
Û˜˙aוחוזקÈÙk ‡lL ÏB„b ¿…∆»∆…¿ƒ

,ÏÏk ‰‚O‰‰ ÔÙ‡ מעבר הרבה …∆««»»¿»
מההשגה למה  ומתבקש שמתחייב

באלוקות  ÌÈ‡˜שלהם ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»ƒ
˙BiÁ" ÌLa ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ¿≈«

"˙BÓ‰e36, במעשה שכתוב כמו  ¿≈
העליונה  נקראים המרכבה שהמלאכים

שור ' ו 'פני  אריה' «¿B‡ÎÏc¿ƒ‰,'פני 
Ì‰ È‰ העליונים ÈÏÚaהמלאכים ¬≈≈«¬≈

‰ÏB„b ‰‚O‰,באלוקות‰nÏÂ «»»¿»¿»»
˙BiÁ" ÌLa ÌÈ‡˜ƒ¿»ƒ¿≈«

?"˙BÓ‰e¿≈
wÚL ÈÙÏ ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ«

‰‚O‰‰ BÈ‡ ÌÈÚ השכל עניין  ƒ¿»»≈««»»
ÔÈÚאלא Ì‡ŒÈkוהמוחין  ƒƒƒ¿«

,˙Bcn‰ הרגש Bcn‰Â˙עניין  «ƒ¿«ƒ
ÏÏk ‰‚O‰‰ ÔÙ‡ ÈÙk ‡lL ÏB„b Û˜˙a ‰n‰ Ì‰lL ולכן ∆»∆≈»¿…∆»∆…¿ƒ…∆««»»¿»

הרגש  הוא העיקר  והבהמות החיות אצל  גם כי  ו 'בהמות' 'חיות' נקראו 

שלהם. התוקף הוא ובזה Ì‰lLוהמידות ˙Bcn‰ ˙eM˜˙‰L ‰fÓeƒ∆∆ƒ¿«¿«ƒ∆»∆
באלוקות  המלאכים, ‰‰O‚‰,של  ÈÙk ‡lL ÏB„b Û˜˙a ‡È‰ƒ¿…∆»∆…¿ƒ««»»

לעיל , ÏÎO‰Óכאמור  ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙Bcn‰ ˘ML ,ÔeÓ, כלומר »∆…∆«ƒ¿«¿»≈«≈∆

(וכך  המידות מעל  הוא השכל  השתלשלות' 'סדר  של  המדרגות בסדר  אמנם

שורש  הדברים, של  העליון  ובמקור  בשורש אבל  האדם) בנפש גם הוא

ומבאר . שממשיך  וכפי  המוחין , משורש נעלה יותר  המידות

˜eÏÈÁ‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê ÔeÈÂ ההבדל˙eM˜˙‰ ÔÈa הפנימי הקשר  ¿»∆«ƒ«ƒ≈ƒ¿«¿
ÈÓÏ˙Â„בין הקיים  «¿«¿ƒ

L .Ôe ‡ ˙eM˜˙‰Ï¿ƒ¿«¿»≈∆«
„ÈÓÏz‰L Û‡ ‰p‰ ,„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒƒ≈«∆««¿ƒ

,Ï M˜Ó ביניהם יש ואכן  ¿À»»«
ועמוק, קרוב ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒקשר 

B˙eM˜˙‰ לתלמיד הרב של  ƒ¿«¿
‰Ïa‚‰a ‡È‰ מוגבלת במידה ƒ¿«¿»»

,˙e˜lÁ˙‰e לחלקים מתחלקת ¿ƒ¿«¿
כל  את לגמרי  ומקיפה תופסת ולא

‰BÈ˙המהות  ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡
ÔÈÚ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆ƒ¿«

,˙eM˜˙‰‰ טיבה מעצם «ƒ¿«¿
– (ולעניננו  ההתקשרות של  ומהותה

לרב), התלמיד  ˆÎÈ‰של  ‰˙È‰»¿»¿ƒ»
ÏL ÔÙ‡a ˙eM˜˙‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¿«¿¿…∆∆

,Ïeb ÈÏa מוגבלת במידה ולא ¿ƒ¿
בתכלית ולא  אלא ב'התחלקות'

ÔÂÈkהשלמות, ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
ÌÚhL של והגור הסיבה ם ∆««

˙eM˜˙‰‰ לרבו התלמיד  של  «ƒ¿«¿
‰ÚtL‰‰ „vÓ ‡e‰ השכלית ƒ«««¿»»

‰,הרוחנית  BÏ ÚÈtL‰L∆ƒ¿ƒ«»«
גורם  יש שלהתקשרות מוגבל וכיוון 

מוגבלת, ההשפעה a‡‰שהרי  ÔÎÏ»≈»»
˙e˜lÁ˙‰a ˙eM˜˙‰‰ ולא «ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿

ובהגבלה  מושלמת ÈÙk¿ƒבצורה
,‰ÚtL‰‰ ÔÙ‡ ההשפעה אם …∆««¿»»

ואם  מועטת. ההתקשרות מועטת,

גדולה  ההתקשרות מרובה ההשפעה

יותר .יותר  ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óוחזקה
‡È‰ ˙eM˜˙‰‰ ,Ôe ‡a¿»≈«ƒ¿«¿ƒ

ÏB„b Û˜˙a, גבול לה ואין  ¿…∆»
'eÎ ‡‰ ÌˆÚ „vÓ d˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ«∆∆»»
של  המהות מעצם נובעת היא כי 

נתינה  של  במידה תלוייה ולא האב

אחרת. או  כזו  והשפעה

Ì‰È˙BcÓa Ìb ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ויראה אהבה של  ÏLוכד 'הרגשות ¿«ƒ∆»«¿ƒ≈∆∆
,ÏB„b Û˜˙a Ô‰L ÌÈÎ‡Ïn‰,מחייב שהשכל  למה ומעבר  מעל  ««¿»ƒ∆≈¿…∆»
˙Bcn‰ ˘ML ÁÎeÓ ‰fnL בכללÏÎO‰Ó BÈ‡ ממקור אלא ∆ƒ∆»∆…∆«ƒ≈≈«≈∆

יותר  ‰ÏÎO,נעלה „vÓ ˙B‡aL ˙Bcna ÌbL ,eÈ‰Â ולכאורה . ¿«¿∆««ƒ∆»ƒ««≈∆
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יד  

ה ּמּדֹות  התע ֹורר ּות  ׁשרק  ּבאפן זה  הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹה ּׂשכל ,

ה ּוא  ה ּמּדֹות  ׁשר ׁש אבל  הה ּׂשגה , מ ּצד  ֲִִֶַַַַָָָָָֹּבאה 

ה ּׂשכל . מ ּׁשר ׁש ּגם  ּולמעלה  מה ּׂשכל , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלמעלה 

ּד'זעיר ֿ ׁשה ּׁשר ׁש למעלה , ּבׁשר ׁשם  ׁשה ּוא  ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹּוכמ ֹו

ֿ וא ּמא ', ּד'א ּבא  מה ּׁשר ׁש למעלה  ה ּוא  ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹאנּפין'

ּוזעיר 37ּֿכמאמר  את ּכליל ּו, ּבמזלא  ֿ וא ּמא  "א ּבא  ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

מ ּדֹותיהם  ולכן ותליא ", אחיד  ּבע ּתיקא  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָאנּפין

אפן  ּכפי ׁשּלא  ּגד ֹול , ּבתקף  הן ה ּמלאכים  ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשל 

ר ֹואים  ׁשאנּו מה  ֿ ּפי על  ֿ ּכן ּגם  זה  ויּובן ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָה ּׂשכל .

ׁשּנתע ֹורר  ה ּמּדֹות  ׁשּגם  למ ּטה , האדם  ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבמ ּדֹות 

ּבתקף  הן ה ּמּדֹות  ה ּׂשכל , ה ּׂשגת  ֿ ידי על  ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּבהם 

ֿ מק ֹום  מ ּכל  ה ּׂשכל , יׁשּתּנה  ּכא ׁשר  וגם  ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּגד ֹול ,

ּכיון  ולכא ֹורה , ּבתק ּפן. ה ּמּדֹות  ְְְְֲִִִֵַָָָָָיּׁשאר ּו

אי ה ּׂשכל , מ ּצד  ּבאה  ה ּמּדֹות  ְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהתע ֹורר ּות 

ּכׁשּנׁשּתּנה  ּגם  ּבתק ּפן יּׁשאר ּו ׁשה ּמּדֹות  ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָאפ ׁשר 

ׁשר ׁש ׁשּבאמת  לפי ה ּוא , הענין  א ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹה ּׂשכל .

ׁשּנתע ֹורר ּוה  ורק  מה ּׂשכל , למעלה  ה ּוא  ּמּדֹות  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

ּבד ּקּות  הן ׁשה ּמּדֹות  זמן ּכל  ולכן ה ּׂשכל , ֿ ידי  ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעל 

ּופ ֹועל  ה ּׂשכל  ּבהן מאיר  אזי ל ּׂשכל , 'ּכלים ' ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָוהן

אבל  ה ּׂשכל . אפן ּכפי ה ּמּדֹות  ׁשּיהיּו ּבהם , ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנּוי

ּבחמר  ּובא ֹות  מה ּׂשכל , מתרחק ֹות  ה ּמּדֹות  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכא ׁשר 

לא ֹור  ּכלים  אינן אזי מ ּמׁש, מ ּדֹות  ונע ׂשֹות  ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָה ּלב 

ולכן  ּבהן, לפעל  יכ ֹול  ה ּׂשכל  אין ואז ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה ּׂשכל ,

והינּו, ׁשר ׁשן, אפן ּכפי ּגד ֹול  ּבתקף  הן אז ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹּדוקא 

ּבהן  אין מה ּׂשכל , ׁשּנתרחק ּו ֿ ידיֿזה  ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשעל 

ׁשר ׁשן  ּבהן מאיר  ואז ה ּׂשכל , ׁשּמּצד  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָההג ּבלה 

מ ּדֹות  ּבענין  יּובן  וכ מה ּׂשכל . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּלמעלה 

ׁשר ׁשם  מ ּצד  ּגד ֹול  ּבתקף  ׁשהן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹה ּמלאכים ,
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הללו , המידות את 'מוליד ' השכל  ‰˙eBÚ˙הרי  ˜L ÔÙ‡a ‰Ê È‰¬≈∆¿…∆∆«ƒ¿¿

גלוי ‰Bcn˙והתגלות  ‰‰O‚‰כרגש „vÓ ‰‡a,השכליתÏ‡ «ƒ»»ƒ«««»»¬»
Ìb ‰ÏÚÓÏe ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙Bcn‰ LL אפילו …∆«ƒ¿«¿»≈«≈∆¿«¿»«

.ÏÎO‰ LMÓƒ…∆«≈∆
ÌLLa ‡e‰L BÓÎe השכל של  ¿∆¿»¿»

שעניינים ÏÚÓÏ‰,והמידות  כפי  ¿«¿»
באלוקות,אלה  ∆…»∆LM‰Lהם

'ÔÈt‡ŒÈÚÊ'c המידות עניין  ƒ¿≈«¿ƒ
לאור  ביחס (כי  זעירות' 'פנים הנקראות

האור  לגבי  ובוודאי  במוחין , המאיר 

האור  הספירות, מעשר  שלמעלה

ו 'קטן ') מועט אור  הוא במידות המאיר 

LM‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈«…∆
,'‡n‡ÂŒ‡a‡'c ובינה חכמה ¿«»¿ƒ»

כמשל  ו 'אם' 'אב' בקבלה (הנקראות

מהשכל  המידות 'הולדת' שאופן  לכך 

ואם) מאב הוולד  הולדת לאופן  דומה

Ó‡Ók37 הזוהר‡n‡ÂŒ‡a‡" ¿«¬««»¿ƒ»
ובינה, ‡˙eÏÈÏk,חכמה ‡ÏÊÓa¿«»»ƒ¿¿ƒ

'מזל ' בבחינת ÔÈt‡ŒÈÚÊe¿≈«¿ƒנכללים
המידות  זעירות, «ÈzÚa¿«ƒ˜‡פנים

יומין ' 'עתיק ÈÁ‡»ƒ„בבחינת
"‡ÈÏ˙Â ותוכן ותלוי , (תפוס) אחוז  ¿«¿»

כאן  המבואר  לגבי  לענייננו , הדברים

משורש  למעלה הוא המידות ששורש

לגבי  המוחין  של  שהיחס הוא המוחין ,

שהם  באופן  הוא ֿ סוף, באין  מקורם

"מתלבש" שאינו  כך  ממנו , מרוחקים

בבחינת  הוא אלא ובפנימיותם, בתוכם

ממנו  שהארה היינו  לגביהם, "מזל "

נמוך  למקום ו "נוזלת" "מטפטפת"

חיצונית  בחינה והיא לגמרי  ושונה

ולהשפיע  ו "לנזול " "לטפטף" שענינה

קשורות  המידות ואילו  החוצה,

האור  הוא יומין ", "עתיק במדרגת

מן  לגמרי  ומובדל  העולמות,הנעתק

בבחינה  הוא המידות שורש כן  ואם

ֿ סוף, האין  של  ומרוממת מופשטת

ÔÎÏÂ, ביותר גבוה משורש הן  שהמידות ÏLבגלל  Ì‰È˙BcÓ ¿»≈ƒ≈∆∆
.ÏÎO‰ ÔÙ‡ ÈÙk ‡lL ,ÏB„b Û˜˙a Ô‰ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ≈¿…∆»∆…¿ƒ…∆«≈∆

‰Ê ÔeÈÂ, השכל על  המידות מעלת אודות לעיל  ÈtŒÏÚהאמור  ÔkŒÌb ¿»∆«≈«ƒ
ÌÈ‡B e‡L ‰Ó במוחש˙Bcn‰ ÌbL ,‰hÓÏ Ì„‡‰ ˙BcÓa «∆»ƒ¿ƒ»»»¿«»∆««ƒ

Ì‰a BÚ˙pL האדם,ÏÎO‰ ˙‚O‰ È„ÈŒÏÚ אז ‰Ôגם  ˙Bcn‰ ∆ƒ¿≈»∆«¿≈«»««≈∆«ƒ≈
Ì‚Â ,ÏB„b Û˜˙a אפילוÏÎO‰ ‰pzLÈ L‡k להתעוררות שגרם ¿…∆»¿««¬∆ƒ¿«∆«≈∆

Ôt˜˙aהמידות, ˙Bcn‰ e‡MÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ שאכן הוכחה ומכאן  ƒ»»ƒ»¬«ƒ¿»¿»
ומבאר . שממשיך  כפי  בשכל , קיים שלא ותוקף חוזק יש «¿B‡ÎÏÂ¿ƒ‰,למידות

˙Bcn‰ ˙eBÚ˙‰L ÔÂÈk הללו ‰ÏÎO,המסויימות „vÓ ‰‡a ≈»∆ƒ¿¿«ƒ»»ƒ««≈∆
LÙ‡ CÈ‡ ייתכן Ôt˜˙aאיך  e‡MÈ ˙Bcn‰L ייחלשו Ìbולא ≈∆¿»∆«ƒƒ»¬¿»¿»«

ÏÎO‰ ‰pzLpLk את המחייב ¿∆ƒ¿«»«≈∆
למסקנה  הגיע שהאדם למשל  המידות,

הוא  ולכן  לו  טוב מסויים שדבר  שכלית

כך  ואחר  בו  ומעוניין  אותו  אוהב

איך  לו , טוב זה אין  שבעצם לו  הוסבר 

לא  הדבר  כלפי  החיובי  שהרגש ייתכן 

ישתנה?

˙Ó‡aL ÈÙÏ ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ∆∆¡∆
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙Bcn‰ LL…∆«ƒ¿«¿»

,ÏÎO‰Ó ממקום נובעות והמידות ≈«≈∆
מאשר  האדם בנפש יותר  ופנימי  עמוק

eBÚ˙pLהשכל , ˜Â לידי ובאו  ¿«∆ƒ¿¿
וגילוי  ‰ÏÎO,ביטוי  È„ÈŒÏÚ«¿≈«≈∆

Ô‰ ˙Bcn‰L ÔÓÊ Ïk ÔÎÏÂ¿»≈»¿«∆«ƒ≈
˙ew„a ותקיף חזק ולא עדין  ברגש ¿«

,ÏÎOÏ 'ÌÈÏk' Ô‰Â שהשכל היינו  ¿≈≈ƒ«≈∆
במידות  ונקלט המידות על  משפיע

אותו  Ô‰aהמכילות È‡Ó ÈÊ‡¬«≈ƒ»∆
ÎO‰,Ì‰a ÈepL ÏÚBÙe Ï «≈∆≈ƒ»∆

ÔÙ‡ ÈÙk ˙Bcn‰ eÈ‰iL∆ƒ¿«ƒ¿ƒ…∆
ÏÎO‰ הוא והרגש אליו  ובהתאמה «≈∆

מחייב. השכל  אותן  למסקנות בהתאם

˙B˜Á˙Ó ˙Bcn‰ L‡k Ï‡¬»«¬∆«ƒƒ¿«¬
˙B‡e ,ÏÎO‰Ó להיות ויורדות ≈«≈∆»

BNÚÂ˙נרגשות  l‰ ÓÁa¿…∆«≈¿«¬
,LnÓ ˙BcÓ חזקים רגשות ƒ«»

ÌÈÏkהמידות ‡ÈÊותקיפים, ÔÈ‡ ¬«≈»≈ƒ
ומתאימים  ‰ÏÎO,ראויים B‡Ï¿«≈∆

ÏÚÙÏ ÏBÎÈ ÏÎO‰ ÔÈ‡ Ê‡Â¿»≈«≈∆»ƒ¿…
Ô‰a להחליש יכול  אינו  שגם ומובן  »∆
‡Êאותן , ‡˜Âc ÔÎÏÂ כשהמידות ¿»≈«¿»»

בלב  גלוי  רגש ונעשו  הרבה ≈‰Ôירדו 
ÔLL ÔÙ‡ ÈÙk ÏB„b Û˜˙a¿…∆»¿ƒ…∆»¿»

משורש במקום  הנעלה בנפש, גבוה

e˜Á˙pLהשכל , ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â המידותÔÈ‡ ,ÏÎO‰Ó ¿«¿∆«¿≈∆∆ƒ¿«¬≈«≈∆≈
ÔLL Ô‰a È‡Ó Ê‡Â ,ÏÎO‰ „vnL ‰Ïa‚‰‰ Ô‰a»∆««¿»»∆ƒ««≈∆¿»≈ƒ»∆»¿»

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL שהשכל מה לפי  מוגבל  לא הרגש מזה וכתוצאה ∆¿«¿»≈«≈∆
מזה. יותר  הרבה ותקיף חזק הוא אלא מחייב

CÎÂ באדם שהם כפי  הדברים על  לעיל  BcÓ˙מהמבואר  ÔÈÚa ÔeÈ ¿«»¿ƒ¿«ƒ
‰ÏÚÓlL ÌLL „vÓ ÏB„b Û˜˙a Ô‰L ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆≈¿…∆»ƒ«»¿»∆¿«¿»
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טו       

ה ּכּסא " את  "נֹוׂשא ֹות  הן ולכן מה ּׂשכל , ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה 

אדם ". "לא  לבחינת  ה ּכּסא " ׁשעל  "אדם  ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּובחינת 

ה ּמּדֹות  על  ּגם  מעלה  יתר ֹון ּבהן ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָוהינּו,

לפי  ּבהג ּבלה , הן ּדאציל ּות  ׁשה ּמּדֹות  ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָּדאציל ּות ,

הארת  מ ּצד  ּבהג ּבלה  הן ולכן ּבד ּקּות , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהן

ֿ ּכן  ֿ ׁשאין מה  ּבהן, ׁשּמאירה  ֿ ּובינה  ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָחכמה 

ּבהג ׁשמה , ׁשהן ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּדבריאה  ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּבמ ּדֹות 

ּבבחינת  הן זה  ּומ ּצד  ה ּמֹוחין, לא ֹור  ּכלים  ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָואינן

ׁשּלמעלה  ׁשר ׁשן ּבהן ׁשּמאיר  לפי ֿ ּגב ּול , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָּבלי

ה ּכּסא ", את  נֹוׂשא ֹות  ׁש"הח ּיֹות  וזה ּו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַמה ּׂשכל .

ּכלל ּות  את  ּומג ּביה ֹות  נֹוׂשא ֹות  ְְְִֵֶֶַָׁשהן

ׁשּלמעלה  אדם " "לא  לבחינת  ְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹהה ׁשּתל ׁשל ּות 

ְְְִֵַמה ׁשּתל ׁשל ּות .

ÌLÎeֿ ּגם ה ּוא  ּכ ה ּמלאכים , ּבעב ֹודת  ׁשה ּוא  ¿≈ְֲִֶַַַַַַָ

יֹותר  (וע ֹוד  ה ּמּדֹות 38ּכן ּבר ּור  ּבעב ֹודת  ( ְֲִֵֵֵַַַ

העמר , ספירת  עב ֹודת  ׁשהיא  ה ּבהמית , הנפ ׁש ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשל 

ּגד ֹול , ּבתקף  הן ה ּבהמית  הנפ ׁש ׁשל  ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשה ּמּדֹות 

הן  ׁשה ּמּדֹות  וכיון ה ּתה ּו, מע ֹולם  ׁשּׁשר ׁשּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלפי

מאיר  לכן ה ּמֹוחין, לא ֹור  ּכלים  ׁשאינן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבהג ׁשמה ,

אמנם , ּגד ֹול . ּבתקף  הן זה  ּומ ּצד  ׁשר ׁשן, ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבהן

ה ּבהמית  הנפ ׁש ׁשל  ה ּמּדֹות  את  לברר  ֿ אפ ׁשר  ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאי

ׁשל  ה ּמּדֹות  ׁשהרי ה ּמֹוחין, א ֹור  ּגּלּוי ֿ ידי ְֲִִִֵֵֶֶַַַעל 

נתרחק ּו ה ּבהמית  ּכלים הנפ ׁש ואינן מה ּׂשכל  ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּבהם  יפעל  לא  ה ּׂשכל  ולכן (ּכּנ"ל ), ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹל ּׂשכל 

ניט  אים  מען קען ׂשכל  (מיט  ְִִִֵֶֶֶָמא ּומה 

ּגּלּוי  ֿ ידי על  ה ּוא  ׁשּלהם  וה ּבר ּור  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָּדערנעמען),

מה  ׁשּזה ּו ודעת , מ ּטעם  ׁשּלמעלה  ר ּבה ' ְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָ'אהבה 

ּכהן 39ׁשּנאמר  אהרן על  ּדקאי העמר , את  והניף  ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

ּבלי  היא  ר ּבא ' 'ּכהנא  אהרן אהבת  ּכי ְֲֲֲִִִַַַַַָָָֹּגד ֹול ,

וכ ּיד ּוע  אהבת 40ּגב ּול , על  אהרן אהבת  ּבמעלת  ְְְֲֲֲֲַַַַַַַַַַָֹ

'אהבת  ּבחינת  היא  אברהם  אהבת  ְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָאברהם ,
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(המו"ל).38) בבירור זוכרים אין - זה יא.39)פרט  כג, בהעלותך.40)אמור ר"פ  לקו"ת

    
Ô‰ ÔÎÏÂ ,ÏÎO‰Ó'חיות' הנקראים ‡˙המלאכים ˙B‡NB" ≈«≈∆¿»≈≈¿∆

"Ì„‡ ‡Ï" ˙ÈÁÏ "‡qk‰ ÏÚL Ì„‡" ˙ÈÁe "‡qk‰«ƒ≈¿ƒ«»»∆««ƒ≈ƒ¿ƒ«…»»
שלא  רב עילוי  גורמת למעלה מלמטה בדרך  המלאכים שעבודת לעיל  וכאמור 

בהמש  למטה.קיים מלמעלה כה

Ô‰a LiL ,eÈ‰Â שהן כפי  במידות ¿«¿∆≈»∆
המלאכים  ומשם ֿ עשיה ֿ יצירה בבריאה

ביותר , נעלות למדרגות אותן  מעלים

Ìb ‰ÏÚÓ ÔB˙È אפילוÏÚ ƒ¿«¬»««
,˙eÏÈˆ‡c ˙Bcn‰ שבסדר אף על  «ƒ«¬ƒ

הוא  האצילות עולם למעלה המדרגות

והיתרון  ֿ עשיה, ֿ יצירה בריאה מעולמות

‰Ôהוא  ˙eÏÈˆ‡c ˙Bcn‰L∆«ƒ«¬ƒ≈
,˙ew„a Ô‰L ÈÙÏ ,‰Ïa‚‰a¿«¿»»¿ƒ∆≈¿«

מעודנות  שהן  משום ולא דווקא

Ïa‚‰a‰תקיפות  Ô‰ ÔÎÏÂ ולא ¿»≈≈¿«¿»»
רב  Œ‰ÓÎÁבתוקף ˙‡‰ „vÓƒ«∆»«»¿»

Ô‰a ‰È‡nL ‰Èe ונקלטת ƒ»∆¿ƒ»»∆
לא  עליהן  ומשפיעה בפנימיות בהן 

כפי  מוגבלות אלא רב בתוקף להיות

מחייב, שהשכל  ≈∆»ŒÔÈ‡LŒ‰Óהמידה
Œ‰ÈˆÈŒ‰‡Èc ˙BcÓa Ôk≈«ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»

,‰ÓL‚‰a Ô‰L ‰iNÚ בדומה ¬ƒ»∆≈¿«¿»»
שכאשר  מהאדם במשל  לעיל  לאמור 

גלוי  ברגש להיות יורדות שלו  המידות

מהשפעת  רחוקות והן  חומריות הן  בלב

B‡Ïהשכל , ÌÈÏk ÔÈ‡Â¿≈»≈ƒ¿
˙ÈÁa Ô‰ ‰Ê „vÓe ,ÔÈÁBn‰«ƒƒ«∆≈ƒ¿ƒ«
Ô‰a È‡nL ÈÙÏ ,ÏebŒÈÏa¿ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ»∆

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔLL ואילו »¿»∆¿«¿»≈«≈∆
אותן . מגביל  לא ∆¿e‰ÊÂהשכל 

˙‡ ˙B‡NB ˙BiÁ‰"L∆««¿∆
,"‡qk‰ המלאכים שעבודת היינו  «ƒ≈

האלוקית  החיות את ומרוממת מגביהה

 ֿ ֿ יצירה בריאה שבעולמות שבמידות

B‰Èa‚Óe˙עשייה  ˙B‡NB Ô‰L∆≈¿«¿ƒ
eÏÏk˙ומרוממות  ˙‡∆¿»

˙eÏLÏzL‰‰ השונות הדרגות של  «ƒ¿«¿¿
לדרגה  מדרגה האלוקי  האור  בירידת

‰ÏÚÓlL "Ì„‡ ‡Ï" ˙ÈÁÏƒ¿ƒ«…»»∆¿«¿»
,˙eÏLÏzL‰Ó. לעיל כמבואר  ≈ƒ¿«¿¿

˙„BÚa ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆«¬«
,ÌÈÎ‡Ïn‰ בחיות עילוי  הפועלת ««¿»ƒ

באריכות, לעיל  כמבואר  ֿ עשיה, ֿ יצירה בריאה עולמות של  במידות האלוקית

˙BÈ „BÚÂ) ÔkŒÌb ‡e‰ Ck38ea ˙„BÚa וזיכוך ) ותיקון  ««≈¿≈«¬«≈

,ÓÚ‰ ˙ÈÙÒ ˙„BÚ ‡È‰L ,˙ÈÓ‰a‰ LÙ‰ ÏL ˙Bcn‰«ƒ∆«∆∆««¬ƒ∆ƒ¬«¿ƒ«»…∆
ממ"ט  יום שבכל  המידות כידוע משבע אחד  פרט מתקנים העומר  ספירת ימי 

ובסך  שבמלכות') 'מלכות עד  שבחסד ' (מ'חסד  משבע כלולה מהן  אחת שכל 

מ"ט  ÈÙÏהכל  ,ÏB„b Û˜˙a Ô‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ‰ ÏL ˙Bcn‰L∆«ƒ∆«∆∆««¬ƒ≈¿…∆»¿ƒ
dLML הנפש הוא של  הבהמית ∆»¿»

˙Bcn‰L ÔÂÈÎÂ ,e‰z‰ ÌÏBÚÓ≈»«…¿≈»∆«ƒ
,‰ÓL‚‰a Ô‰ לעיל כמבואר ≈¿«¿»»

מהשכל  מתרחקות המידות שכאשר 

החומרי  בלב חזק רגש הן והן 

B‡Ïבהגשמה  ÌÈÏk ÔÈ‡L∆≈»≈ƒ¿
,ÔÈÁBn‰ לגבי מעודן  אור  שהוא «ƒ

המידות, Ô‰aחומריות È‡Ó ÔÎÏ»≈≈ƒ»∆
אלו  תקיפות «¿«ÔLL,במידות

מהשכל , ‰Ôשלמעלה ‰Ê „vÓeƒ«∆≈
.ÏB„b Û˜˙a¿…∆»

Ï LÙ‡ŒÈ‡ ,ÌÓ‡ ולתקן »¿»ƒ∆¿»¿»≈
‰LÙולזכך  ÏL ˙Bcn‰ ˙‡∆«ƒ∆«∆∆

B‡ Èelb È„ÈŒÏÚ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«¿≈ƒ
,ÔÈÁBn‰ יאיר המוחין  אור  אם גם כי  «ƒ

השפעה, לכך  תהיה לא המידות על 

LÙ‰ ÏL ˙Bcn‰ È‰L∆¬≈«ƒ∆«∆∆
ÏÎO‰Ó e˜Á˙ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒƒ¿«¬≈«≈∆
,(Ï"pk) ÏÎOÏ ÌÈÏk ÔÈ‡Â¿≈»≈ƒ«≈∆««

ÏÚÙÈ ‡Ï ÏÎO‰ ÔÎÏÂ ולא ¿»≈«≈∆…ƒ¿«
ÏÎNישפיע  ËÈÓ) ‰Óe‡Ó Ì‰a»∆¿»ƒ≈∆

ÔÚÓÚÚc ËÈ ÌÈ‡ ÔÚÓ ÔÚ∆̃∆ƒƒ∆¿∆∆
'לתפוס' ניתן  לא השכל  באמצעות

שבלב  התקיף הרגש את ),אותו ,
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ Ì‰lL ea‰Â¿«≈∆»∆«¿≈

'‰a ‰‰‡' Èelb הנשמה של  ƒ«¬»«»
Óלאלוקות  ‰ÏÚÓlLÌÚh ∆¿«¿»ƒ««
,˙Ú„Â שכלית,אהבת ֿ על  e‰fLה' »««∆∆

Ó‡pL ‰Ó39 אופן לגבי  בתורה «∆∆¡«
השעורים  מעומר  המנחה קרבן  הקרבת

È‡˜c ,ÓÚ‰ ˙‡ ÛÈ‰Â¿≈ƒ∆»…∆¿»≈
היא  ÏB„bוהכוונה Ô‰k Ô‰‡ ÏÚ««¬……≈»

הקרבן , את יניף ‡‰˙שהוא Èkƒ«¬«
'‡a ‡‰k' Ô‰‡ גדול כהן  «¬…«¬»«»

Úe„iÎÂ ,Ïeb ÈÏa ‡È‰40 ƒ¿ƒ¿¿«»«
החסידות  ‡‰˙בתורת ˙ÏÚÓa¿«¬««¬«

,Ì‰‡ ˙‰‡ ÏÚ Ô‰‡«¬…««¬««¿»»
˙ÈÁa ‡È‰ Ì‰‡ ˙‰‡«¬««¿»»ƒ¿ƒ«

,'ÌÏBÚ ˙‰‡' אלוקות בענייני  מהתבוננות כתוצאה שמתעוררת אהבה «¬«»
כפי  באלוקות מהשגה כתוצאה היינו  בעולם, ומתגלים יורדים שהם כפי 
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טז  

ר ּבה ', 'אהבה  ּבחינת  היא  אהרן ואהבת  ְְֲֲֲִִַַַַַַָָָֹע ֹולם ',

ׁשּלמעלה  ר ּבה ' 'אהבה  ּגּלּוי ֿ ידי על  ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָודוקא 

ׁשל  ה ּמּדֹות  ּבר ּור  לפעל  יכ ֹולים  ודעת , ְְִִִִֵֶַַַַַָֹמ ּטעם 

הנפ ׁש ׁשל  ה ּמּדֹות  ּבר ּור  ֿ ידי ועל  ה ּבהמית , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַהנפ ׁש

לפי  האלקית , ּבּנפ ׁש ּגם  על ּיה  נע ׂשית  ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹה ּבהמית ,

ה ּבהמית  הנפ ׁש ׁשל  ּבּׁשר ׁש מ ּגיעים  ֿ זה  ֿ ידי ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹׁשעל 

ה ּתּקּון. מע ֹולם  ׁשּלמעלה  ה ּתה ּו ְְְִֵֶַַַָָָֹּבע ֹולם 

צריÌÓ‡ו) מה  מ ּפני להבין, צרי עדין »¿»ְְֲִִִִִֵַַָָָ

ּדוקא , ה ּבהמית  הנפ ׁש ְֲִֵֶֶַַַַָּבר ּור 

ׁשאינן  ה ּמּדֹות  ּתקף  מעלת  מ ּצד  אם  ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹּדלכא ֹורה ,

האלקית  ּבּנפ ׁש ּגם  הרי ה ּׂשכל , ּבהג ּבלת  ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמד ּוד ֹות 

ׁשּלמעלה  הרצ ֹון ׁשה ּוא  ה 'ּיחידה ' ּבחינת  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָיׁש

אחד  ּבכל  יׁשנּה 'יחידה ' ּובחינת  ּכּנ"ל , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָמה ּטעם ,

ּבחינת  נמ ּוכה , נפ ׁש ל ֹו ׁשּיׁש מי ׁשּגם  ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמ ּיׂשראל ,

ּבחינת  יׁש ּבֹו ּגם  ה ּנה  ּבלבד , ּדנפ ׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַנפ ׁש

ּגם  ּבנפ ׁשֹו מאירה  'ּיחידה ' ּובחינת  ְְְְְְִִִִַַַָָָ'יחידה ',

ׁשּלמ ּטה  ֿ ח ּיה  ֿ נׁשמה  ֿ ר ּוח  נפ ׁש ה ּמדרג ֹות  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבפרטי

ּד"מ ׁשכני" העב ֹודה  לאחרי ּכן, ואם  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָמ ּמּנה .

צרי ל ּמה  'יחידה ', ּבחינת  ּגּלּוי ענין ְְְִִִִִֶַַָָָָׁשה ּוא 

הנפ ׁש ּבר ּור  ׁשה ּוא  נר ּוצה " אחרי" ֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָלעב ֹודת 

ּדוקא . ְֲִַַַָה ּבהמית 

C‡ היא האלקית  ׁשה ּנפ ׁש ּדכיון ה ּוא , הענין «ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ּבֹו ׁשאין הרצ ֹון ּגם  לכן "אדם ", ְִֵֵֶַַָָָָָּבחינת 

עניני  ׁשּכל  לפי והינּו ּכמ ּוס , טעם  ּבֹו יׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָטעם ,

זה , על  ּוראיה  ּדוקא . ה ּטעם  מ ּצד  הם  ְְִֵֶַַַַַַָָָָָָהאדם 

ּבֹו ׁשאין ּברצ ֹון ּגם  לפעמים  ר ֹואים  אנּו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהרי

ּכׁשּמׁשּתּנה  ׁשּגם  ּתּקיף  רצ ֹון היֹות ֹו ׁשעם  ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָטעם ,

יכ ֹול  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּבתק ּפֹו, הרצ ֹון נׁשאר  ְְְִִַַַָָָָָָָה ּטעם 

חליׁשּות  יהיה  ה ּטעם  מ ּצד  ה ּזמן, ׁשּבמ ׁש ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַלהיֹות 

ולכא ֹורה , לגמרי. וית ּבּטל  ׁשּיׁשּתּנה  עד  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּברצ ֹון,

היה  ׁשּלכן מ ּטעם , ׁשּלמעלה  רצ ֹון ׁשה ּוא  ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמאחר 

ּכלל , טעם  ֿ ּפי על  ׁשּלא  ּגד ֹול  ּבתקף  ְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹּבתח ּלה 

הג ּבלת  ּבֹו ּגם  נע ׂשה  ּכ ֿ אחר  ל ּמה  ֿ ּכן ְֲִֵַַַַַַַָָָָאם 

ּבֹו ׁשאין הרצ ֹון ׁשּגם  ל ֹומר , ּובהכרח  ְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָה ּטעם .

ּבאדם  ּכי טעם , ֿ ּכן ּגם  ּבֹו יׁש ּבאמת  ה ּנה  ֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָטעם ,
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יז       

טעם  ׁשה ּוא  א ּלא  ה ּטעם , מ ּצד  ה ּוא  הענינים  ְִִִֶֶַַַַַַָָָָּכל 

ולכן, ׂשכלי. מ ּטעם  ׁשּלמעלה  ונעלם  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּכמ ּוס 

ולא  הרצ ֹון רק  ׁשּנת ּגּלה  הרצ ֹון, הת ּגּלּות  ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹּבתח ּלת 

ּבמ ׁש אבל  ּגד ֹול . ּבתקף  הרצ ֹון היה  ְְֲֶֶֶַַַָָָָָָֹה ּטעם ,

ונע ׂשה  ׁשּבֹו, ה ּכמ ּוס  ה ּטעם  ּגם  נת ּגּלה  ְְְֲִֶַַַַַַַַַָָָה ּזמן,

הרצ ֹון  נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ׂשכלי, טעם  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָמ ּמּנּו

ׁשינּוי  מ ּצד  נׁשּתּנה  ולכן ה ׂשכלי, ּבּטעם  ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֻמר ּכב 

ׁשּלמעלה 41ה ּטעם  הרצ ֹון ׁשּגם  מ ּובן, ונמצא  . ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָ

עניני  ׁשּכל  לפי ּכמ ּוס , טעם  ּבֹו יׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָמה ּטעם ,

ּבחינת  ׁשּגם  והינּו ּדוקא , ה ּטעם  מ ּצד  הם  ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָהאדם 

ה ּטעם  מ ּצד  ֿ ּכן ּגם  ה ּוא  ׁשּבאדם , אדם " ִֵֶַַַַַָָָָָֹ"לא 

ֿ ּכן  ֿ ׁשאין מה  ּבהג ּבלה . זה  הרי ולכן ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּדוקא ,

וכ ׁשמ ּה 'ּבהמה ', ּבׁשם  ׁשּנקראת  ה ּבהמית , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבּנפ ׁש

ּבלי  ה ּוא  ה ּבהמית  הנפ ׁש ׁשל  הרצ ֹון ה ּנה  היא , ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכן

לה ּגיע  ּבכדי ולכן ּכלל , מג ּבל  ואינֹו לגמרי  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻטעם 

לגמרי, מהג ּבלה  למעלה  ׁשה ּוא   ית ּבר ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָלעצמ ּות ֹו

ּדוקא . ה ּבהמית  הנפ ׁש ּבר ּור  ֿ ידי על  זה  ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהרי

ׁשהח ּיֹות  ה ּכּסא ", את  נֹוׂשא ֹות  "והח ּיֹות   ּדר ֿ ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַועל 

הנפ ׁש ּבר ּור  ענין ה ּוא  ּבעב ֹודה  ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֻ(ׁשּדגמתם 

ה ּכּסא  את  ּומג ּביה ֹות  "נֹוׂשא ֹות  הם  ְְֲִִִֵֵֶַַַַה ּבהמית )

אדם " "לא  ּבחינת  וגם  ה ּכּסא ", ׁשעל  ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹוהאדם 

ׁשּלמעלה  אדם " "לא  לבחינת  ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹׁשּבאדם ,

ּבר ּור  לפעל  ּבכדי אמנם , לגמרי. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹמה ׁשּתל ׁשל ּות 

ּבחינת  הת ּגּלּות  להיֹות  צריכה  ה ּבהמית , ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָהנפ ׁש

ּדכיון  ּדוקא , האלקית  הנפ ׁש ׁשל  ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹ'יחידה '

מ ּצד  הרי מ ּדֹות ', 'ּבעלת  היא  ה ּבהמית  ֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַׁשה ּנפ ׁש

עליו  לפעל  ֿ אפ ׁשר  אי ֿ ודעת , וטעם  ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹה ּׂשכל 

הת ּגּלּות  להיֹות  צריכה  א ּלא  ּכּנ"ל , ְְְְְִִִֶַַַָָָּולברר ֹו

ׁשּלמעלה  האלקית  הנפ ׁש ׁשל  ר ּבה ' ְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ'אהבה 

לברר  אפ ׁשר  ֿ ידיֿזה  על  ׁשּדוקא  ֿ ודעת , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמ ּטעם 

על ּיה  נע ׂשית  ה ּבר ּור  ּולאחרי ה ּבהמית . הנפ ׁש ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָאת 
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ÌÚË ‡e‰L ‡l‡ ,ÌÚh‰ „vÓ ‡e‰ ÌÈÈÚ‰ Ïk Ì„‡a»»»»»ƒ¿»ƒƒ««««∆»∆««

ÈÏÎN ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÌÏÚÂ ÒeÓk אלא קיים הטעם כלומר , »¿∆¿»∆¿«¿»ƒ««ƒ¿ƒ
בשכל . מלובש בהיגיון  לגילוי  בא לא lÁ˙a˙שהוא ,ÔÎÏÂ הראשון בשלב ¿»≈ƒ¿ƒ«

‰ÌÚh,של  ‡ÏÂ ÔBˆ‰ ˜ ‰lb˙pL ,ÔBˆ‰ ˙elb˙‰ ואילו ƒ¿«»»∆ƒ¿«»«»»¿…«««
'טעם  שהוא כיוון  התגלה, לא הטעם

להתגלות  יכול  שלא ונעלם כמוס'

בשכל , מובנת ‰ÔBˆבצורה ‰È‰»»»»
CLÓa Ï‡ .ÏB„b Û˜˙a¿…∆»¬»¿∆∆

,ÔÓf‰ של יותר  המאוחר  הבא, בשלב «¿«
והתפתחות  «»¿lb˙ƒ‰הרצון ,התגלות

,BaL ÒeÓk‰ ÌÚh‰ Ìb«««««»∆
epnÓ ‰NÚÂ שהיה מהעניין  ¿«¬»ƒ∆

הוסר  שההעלם לאחר  ונעלם, מכוסה

נעשה התגלה, כן  ÈÏÎN,והוא ÌÚË««ƒ¿ƒ
ÔBˆ‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬»»»

,ÈÏÎN‰ ÌÚha kÓ בשונה À¿»««««ƒ¿ƒ
של  מתערובת ו 'נקי ' 'פשוט' מרצון 

משכל , גם מורכב נעשה זה רצון  שכל ,

‰pzL ÔÎÏÂ בו וחלו  הרצון  ¿»≈ƒ¿«»
‰ÌÚhשינויים  ÈeÈL „vÓ41. ƒ«ƒ«««

,ÔeÓ ‡ˆÓÂ כי שהוכח לאחר  ¿ƒ¿»»
מן  שלמעלה רצון  גם דבר  של  לאמתו 

על  שמבוסס רצון  בעצם הוא הטעם

גלוי  טעם בין  הבדל  שיש (אלא טעם

כמוס') ‰ÔBˆל 'טעם ÌbL∆«»»
Ba LÈ ,ÌÚh‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«««≈
ÈÈÚ ÏkL ÈÙÏ ,ÒeÓk ÌÚË««»¿ƒ∆»ƒ¿¿≈
,‡˜Âc ÌÚh‰ „vÓ Ì‰ Ì„‡‰»»»≈ƒ«««««¿»
"Ì„‡ ‡Ï" ˙ÈÁa ÌbL eÈ‰Â¿«¿∆«¿ƒ«…»»

,Ì„‡aL מלשון הוא 'אדם' כי  ∆»»»
'בצלמנו  נברא והאדם לעליון ' 'אדמה

וכשם  מעלה, של  בדוגמה כדמותנו '

'לא  ובחינת 'אדם' בחינת יש שלמעלה

מבואר  כך  ועל  למטה, גם כך  אדם',

אדם' 'לא בחינת שאפילו  ‰e‡כאן 
,‡˜Âc ÌÚh‰ „vÓ ÔkŒÌb«≈ƒ«««««¿»

‰Ê È‰ ÔÎÏÂ סוף Ïa‚‰a‰סוף ¿»≈¬≈∆¿«¿»»
האלוקית  הנפש ענייני  גם ולסיכום,

הם  והטעם, מהשכל  שלמעלה

מוגבלים.

,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«∆∆««¬ƒ
,'‰Ó‰a' ÌLa ˙‡˜pL∆ƒ¿≈«≈¿≈»

,‡È‰ Ôk dÓLÎÂ את שמבטא שם אלא גרידא כינוי  רק זה שאין  היינו  ¿ƒ¿»≈ƒ

ÈÓ‚Ïהמהות, ÌÚË ÈÏa ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ‰ ÏL ÔBˆ‰ ‰p‰ƒ≈»»∆«∆∆««¬ƒ¿ƒ««¿«¿≈
È„Îa ÔÎÏÂ ,ÏÏk Ïa‚Ó BÈ‡Â, כלל גבול  ללא בעלייה להתעלות ¿≈À¿»¿»¿»≈ƒ¿≈

,ÈÓ‚Ï ‰Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L Ca˙È B˙eÓˆÚÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿«¿ƒ¿»≈∆¿«¿»≈«¿»»¿«¿≈
‡˜Âc ˙ÈÓ‰a‰ LÙ‰ ea È„ÈŒÏÚ ‰Ê È‰ עם רצון  לה שיש ¬≈∆«¿≈≈«∆∆««¬ƒ«¿»

מוגבל . בלתי  תוקף

CcŒÏÚÂ בעניין לעיל  המבואר  ¿«∆∆
˙‡ ˙B‡NB ˙BiÁ‰Â"¿««¿∆

˙BiÁ‰L ,"‡qk‰ המלאכים «ƒ≈∆««
הן  שלהם והמידות מידות שעיקרם

גדול  BÚa„‰בתוקף Ì˙Ó‚cL)∆À¿»»»¬»
LÙ‰ ea ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«≈«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ ולא ֿ שכלי  על  רצון  שיש ««¬ƒ
"B‡NB˙כלל מוגבל  Ì‰ (≈¿

Ì„‡‰Â ‡qk‰ ˙‡ ˙B‰Èa‚Óe«¿ƒ∆«ƒ≈¿»»»
˙ÈÁa Ì‚Â ,"‡qk‰ ÏÚL∆««ƒ≈¿«¿ƒ«

"Ì„‡ ‡Ï" והטעם מהשכל  למעלה …»»
"Ì„‡ ‡Ï" ˙ÈÁÏ ,Ì„‡aL∆»»»ƒ¿ƒ«…»»

«¿»¿∆ÏÚÓlL‰באלוקות 
.ÈÓ‚Ï ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿«¿≈

ea ÏÚÙÏ È„Îa ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿≈ƒ¿…≈
,˙ÈÓ‰a‰ LÙ‰ היא שדווקא «∆∆««¬ƒ

עצמות  עד  ש'נוגעת' הנעלית העבודה

לעיל , כמבואר  האלוקות, ומהות

˙ÈÁa ˙elb˙‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«
˙È˜Ï‡‰ LÙ‰ ÏL '‰„ÈÁÈ'¿ƒ»∆«∆∆»¡…ƒ

,‡˜Âc הבהמית הנפש של  וה'בירור ' «¿»
ה' עבודת באמצעות להיות יכול  לא

לבדה, עצמה הבהמית הנפש עם

‡È‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«∆∆««¬ƒƒ
,'˙BcÓ ˙ÏÚa' הן והמידות «¬«ƒ

שלה, ‰ÏÎOהמהות „vÓ È‰¬≈ƒ««≈∆
ÏÚÙÏ LÙ‡ŒÈ‡ ,˙Ú„ÂŒÌÚËÂ¿««»««ƒ∆¿»ƒ¿…

,Ï"pk BÏe ÂÈÏÚ ר כמוסב »»¿»¿««
בין  'מרחק' שקיים באריכות לעיל 

לא  הזה והריחוק והמידות, השכל 

על  השכל  של  ופעולה השפעה מאפשר 

BÈ‰Ï˙המידות, ‰ÎÈˆ ‡l‡∆»¿ƒ»ƒ¿
ÏL '‰a ‰‰‡' ˙elb˙‰ƒ¿««¬»«»∆
‰ÏÚÓlL ˙È˜Ï‡‰ LÙ‰«∆∆»¡…ƒ∆¿«¿»
ŒÏÚ ‡˜ÂcL ,˙Ú„ÂŒÌÚhÓƒ««»««∆«¿»«

‰ÊŒÈ„È אהבה של  שלמעלה בכוחה ¿≈∆
גבול , ללא אהבה «¿∆‡LÙמהשכל ,

Ìb ‰iÏÚ ˙ÈNÚ ea‰ ÈÁ‡Ïe .˙ÈÓ‰a‰ LÙ‰ ˙‡ Ï¿»≈∆«∆∆««¬ƒ¿«¬≈«≈«¬≈¬ƒ»«
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יח  

מ ּצד ֿ האלקית  ׁשה ּנפ ׁש לפי האלקית , ּבּנפ ׁש ְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּגם 

הנפ ׁש ֿ ידי ועל  "אדם ", ּבחינת  היא  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָעצמ ּה

אדם " "לא  לבחינת  נתע ּלה  ה ּוא  הרי ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹה ּבהמית 

ַַּכּנ"ל .

ה ּמל e‰ÊÂז) הביאני נר ּוצה , אחרי "מ ׁשכני ¿∆ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

היא  העב ֹודה  ׁשּתח ּלת  ּגֹו', ְֲֲִִֶַָָָָחדריו"

'יחידה ', ּבחינת  ּגּלּוי ענין ׁשה ּוא  ְְְְִִִִִֵֶַַָָ"מ ׁשכני",

העב ֹודה  להיֹות  אפ ׁשר  ֿ זה  ֿ ידי על  ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָׁשּדוקא 

ּבּנפ ׁש ּגם  העב ֹודה  ׁשּזֹוהי  נר ּוצה ", ְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָּד"אחרי

ֿ ידיֿ ועל  מ ּדֹותיה , ּפרטי ּכל  את  לברר  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָה ּבהמית ,

 ה ּמל "הביאני לבחינת  ׁשּמּגיעים  האלקית , ּבּנפ ׁש ּגם  על ּיה  נע ׂשית  ְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹזה 

ה ּקּוין  ּכל  ׁשהם  ֿ רחמים , ֿ ּדין חסד  ֿ ּתב ֹות  רא ׁשי "חדר " ה ּתֹורה , חדרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָחדריו",

"אנכי", ּבחינת  , ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו מתק ּׁשרים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ה ּתֹורה , ּדיני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשל 

את  הכניס  מ ּמׁש  ית ּבר ׁשעצמ ּות ֹו יהבית ", ּכתבית  נפ ׁשי "א ּנא  ֿ ּתב ֹות  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרא ׁשי

,"ּב ונׂשמחה  "נגילה  ׁשּמס ּים  וזה ּו ּבּתֹורה , אוועק ּגע ּגע ּבן) זי (האט  ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָעצמ ֹו

. ּבעצמ ּות "ּב"ְְְַָ
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˙È˜Ï‡‰ LÙpa, הבירור מלאכת את שעשתה LÙp‰Lעצמה, ÈÙÏ «∆∆»¡…ƒ¿ƒ∆«∆∆

,"Ì„‡" ˙ÈÁa ‡È‰ dÓˆÚŒ„vÓ ˙È˜Ï‡‰ שכל שעיקרה »¡…ƒƒ««¿»ƒ¿ƒ«»»
‡Ï" ˙ÈÁÏ ‰lÚ˙ ‡e‰ È‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«∆∆««¬ƒ¬≈ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«…

"Ì„‡ מהשכל Ï"pk.שלמעלה »»««
e‰ÊÂ (Ê בפסוק הפנימי  הפירוש ¿∆

,‰ˆe EÈÁ‡ ÈÎLÓ"»¿≈ƒ«¬∆»»
,'Bb "ÂÈ„Á CÏn‰ È‡È‰¡ƒ«ƒ«∆∆¬»»

‰„BÚ‰ ˙lÁzL של התוכן  והיא ∆¿ƒ«»¬»
מצרים  "ÈÎLÓ",יציאת ‡È‰ƒ»¿≈ƒ

על  שפועלת למטה מלמעלה התגלות

האלוקית  Èelbהנפש ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ
ŒÏÚ ‡˜ÂcL ,'‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»∆«¿»«

‰ÊŒÈ„È הנפש של  ה'יחידה' בכוח ¿≈∆
BÈ‰Ï˙יכולה ‡LÙהאלוקית  ∆¿»ƒ¿
כך  EÈÁ‡"cאחר  ‰„BÚ‰»¬»¿«¬∆

Ìb ‰„BÚ‰ È‰BfL ,"‰ˆe»»∆ƒ»¬»«
Ïk ˙‡ Ï ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa«∆∆««¬ƒ¿»≈∆»

,‰È˙BcÓ ÈËt של העבודה והיא ¿»≈ƒ∆»
לעיל , כמבואר  העומר , ספירת ימי 

Ìb ‰iÏÚ ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬≈¬ƒ»«
,˙È˜Ï‡‰ LÙpa של ההתעלות «∆∆»¡…ƒ

תורה  ÈÁÏ˙מתן  ÌÈÚÈbnL∆«ƒƒƒ¿ƒ«
,"ÂÈ„Á CÏn‰ È‡È‰"¡ƒ«ƒ«∆∆¬»»
ŒÈL‡ "„Á" ,‰Bz‰ È„Á«¿≈«»∆∆»≈

ÔÈew‰ Ïk Ì‰L ,ÌÈÓÁŒÔÈcŒ„ÒÁ ˙Bz השוניםÈÈc ÏL ≈∆∆ƒ«¬ƒ∆≈»««ƒ∆ƒ≈
,‰Bz‰ ולטהר ולהכשיר  להתיר  ההלכות שורש שהם והרחמים החסדים «»

וכו ', לאסור  של  ההלכות שורש שהוא ÌÈM˜˙Óוהדין  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«¿ƒ
הנמצאים  ישראל  בתורה בני  ועוסקים תורה Ca˙È,בחדרי  B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈

,"ÈÎ‡" ˙ÈÁa כמאמר שהוא ¿ƒ«»…ƒ
"‡p‡ז "ל חכמינו  ˙BzŒÈL‡»≈≈¬»

,"˙È‰È ˙È˙k ÈLÙ את אני  «¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
נתתי , כתבתי  ¿»∆B˙eÓˆÚLעצמי 

BÓˆÚ ˙‡ ÒÈÎ‰ LnÓ Ca˙Èƒ¿»≈«»ƒ¿ƒ∆«¿
ÔaÚbÚb˜ÚÂÂ‡ CÈÊ Ë‡‰) נתן »ƒ«∆¿∆∆¿

שלו  העצמיות את עצמו , )את
ÌiÒnL e‰ÊÂ ,‰Bza בסוף «»¿∆∆¿«≈

'משכני ...', «ÏÈ‚"»ƒ‰הפסוק
"Ca" ,"Ca ‰ÁÓNÂ¿ƒ¿¿»»»

E˙eÓˆÚa ֿ הקדוש של  בעצמיות ¿«¿¿
בעצמו . ֿ הוא ברוך 
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו סיון, תשכ"א

ברוקלין.

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבה מכ"א אייר,

ובעת רצון אזכירה ואת בנה שי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

אשר תמורת הצער ועגמ"נ יוסיף ה' ברכות בכל המצטרך להם ובתכ"י הנמצאים לע"ע בכל מקום שהם 

בגלות יזכו בקרוב לקיום היעודים )ועד ]ש[יהי' המצב באופן, ד(ואמרת ביום ההוא אודך ה' כי אנפת 

בי, ישוב אפך ותנחמני, והרי אין מקרא יוצא מידי פשוטו, שההודאה היא גם על ה"אנפת" אף שלע"ע 

אין הבנה בזה בשכל, אבל מה לשכל כי ירצה להאבק ולהתקומם נגד האמונה הפשוטה של כאו"א מבני 

ישראל מאמינים בני מאמינים.

מצו"פ בהנאמר לבנות חב"ד שמכוון כמובן לכל נשי ובנות ישראל ועאכו"כ לאלו שגזע צור 

מחצבתם זקני חסידי חב"ד.

בברכה לבשו"ט.



יט

    


(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
B˜יקרא ּוה ּו א ׁשר  לכל  ק ֹוראיו לכל  הוי' »ְְְְֲֲִֶָָָָָֹ

ענין 1ּבאמת  ׁשּי אי להבין וצרי , ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָ

ׁשה ּוא  הוי' ּבׁשם  ּובפרט  ּבכלל , ּבאלק ּות  ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָֹה ּקר ּוב 

העצם  נאמר 2ׁשם  ּדבתח ּלה  להבין, צרי וע ֹוד  . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָ

הג ּבל ֹות  ּבזה  ׁשאין היינּו ק ֹוראיו, לכל  הוי' ְְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָקר ֹוב 

ּבאמת  יקרא ּוה ּו א ׁשר  לכל  נאמר  ּכ ֿ ואחר  ְְְְֱֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹּכלל ,

ּביֹותר , נעלה  ענין ה ּוא  האמת  ענין והרי ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּדייקא ,

ּביּה ּדכתיב  ּבמ ׁשה  אפיל ּו ׁשּמצינּו על 3ּכפי וּיּפל  ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹֹ

ז"ל  חכמינּו ואמר ּו אמת 4ּפניו, מ ּדת  ראה , מה  ְְֱֲִֵֶַַָָָָָָָ

מ ׁשה  ּגם  ה ּנה  האמת  מ ּדת  ׁשּמּצד  היינּו, ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹראה ,

ּבאמת  ּדיקרא ּוה ּו ׁשהענין ונמצא , ּפניו, על  ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָנפל 

א ֹומר  אי ּכן, ואם  ּביֹותר , ּגד ֹולה  הג ּבלה  ְְְְִֵֵֵֵַָָָה ּוא 

ור ּבינּו ק ֹוראיו. לכל  הוי' קר ֹוב  ה ּכת ּוב  ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָּבתח ּלת 

ּבּתניא  היינּו5ּפר ׁש ּבאמת  יקרא ּוה ּו ּׁשּכת ּוב  ּדמה  ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּדאין  ּדוקא , ה ּתֹורה  ֿ ידי על  להק ּב"ה  ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּקֹורא 

ּתֹורה  א ּלא  ה ּקריאה 6אמת  ֿ ידי ׁשעל  והינּו , ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָ

לכל  קר ֹוב  ה ּוא  אזי ה ּתֹורה , ענין ׁשה ּוא  ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָּבאמת 

ּדקר ֹוב  הענין ּוכלל ּות  ּכלל . הג ּבל ֹות  ּבלי ְְְְְְְִִַָָָָָָָק ֹוראיו

ה ּוא  ׁשהרי ּבמק ֹום , לקר ּוב  ה ּכּונה  אין ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָהוי'

היא  ה ּכּונה  א ּלא  מק ֹום , מ ּגדר  למעלה   ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָית ּבר

אי ּביֹותר  יק ׁשה  ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ּבמעלה . ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֻלקר ּוב 

אם  ּדב ׁשלמא  ּבאלק ּות , ּבמעלה  ה ּקר ּוב  ענין ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּי

ּדגמת ֹו מצינּו הרי ּבמק ֹום , לקר ּוב  היתה  ְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָֻה ּכּונה 

ׁשה  ה ּמק ּדׁש ה ּׁשכינה ,ּבבית  ה ׁשראת  ּבֹו יתה  ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ׁשכינה , מ ּבחינת  ׁשּלמעלה  הענינים  ּגם  ֿ יד ּה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָועל 

ּבמעלה , קר ּוב  היא  ּכאן ׁשה ּכּונה  מאחר  אבל  רא ׁשֹון, חלק  ס ֹוף  ּבּתניא  ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹוכ ּמבאר 

ּבלי  ק ֹוראיו, לכל  ּדקר ֹוב  ּבאפן ּובפרט  ּבכלל , ה ּקר ּוב  ענין ּׁשּי מה  מ ּובן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹאינֹו

ּכלל . הג ּבל ֹות  ְְַָָׁשּום 
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א.4)ד. קיא, ה"ח .6)ספל"ז.5)סנהדרין פ "ג ר"ה ירושלמי 

    
˙Ó‡a e‰e‡˜È L‡ ÏÎÏ ÂÈ‡B˜ ÏÎÏ 'ÈÂ‰ B˜1CÈˆÂ , »¬»»¿»¿»¿…¬∆ƒ¿»∆¡∆¿»ƒ

CiL CÈ‡ ÔÈ‰Ï ייתכן ÏÏÎaאיך  ˙e˜Ï‡a ew‰ ÔÈÚ והרי ¿»ƒ≈«»ƒ¿««≈∆¡…ƒ¿»
האדם, מבני  ונבדל  נעלה כך  כל  ֿ הוא ֿ ברוך  ‰ÈÂ'הקדוש ÌLa ËÙeƒ¿»¿≈¬»»

ÌˆÚ‰ ÌL ‡e‰L2 נקרא ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש השונים השמות מבין  כי  ∆≈»∆∆
יו "ד , האותיות ארבעת בן  זה, שם בהם

ההוי ' לעצם מתייחס ה"א, וא"ו , ה"א,

ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש של  והמציאות

איך  – יותר  עוד  גדולה השאלה ולגביו 

ועצמותו ?. למהותו  להתקרב יתכן 

‰lÁ˙c ,ÔÈ‰Ï CÈˆ „BÚÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»
,ÂÈ‡B˜ ÏÎÏ 'ÈÂ‰ B˜ Ó‡∆¡«»¬»»¿»¿»
ללא  קוראיו , "לכל " שנאמר  ומאחר 

הכלל  מן  Êa‰יוצא ÔÈ‡L eÈÈ‰ ,«¿∆≈¿∆
Ó‡ CkŒÁ‡Â ,ÏÏk ˙BÏa‚‰«¿»¿»¿««»∆¡«
˙Ó‡a e‰e‡˜È L‡ ÏÎÏ¿…¬∆ƒ¿»∆¡∆

‡˜ÈÈc,דווקא˙Ó‡‰ ÔÈÚ È‰Â »¿»«¬≈ƒ¿«»¡∆
ÈÙk ,˙BÈa ‰ÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»«¬∆¿≈¿ƒ

‰LÓa eÏÈÙ‡ eÈˆnL רבינו ∆»ƒ¬ƒ¿…∆
dÈa È˙Îc3 בו ÏÚשכתוב ÏtiÂ ƒ¿ƒ≈«ƒ…«

Ï"Ê eÈÓÎÁ eÓ‡Â ,ÂÈt4 על »»¿»¿¬»≈«
ארצה  ויקוד  משה "וימהר  הפסוק

"י "ג  לגבי  בתורה האמור  וישתחו "

הרחמים" ‡‰מידות ‰Ó,משה »»»
המידות  י "ג  מבין  מידה איזו  כלומר ,

שישתחווה, לו  ‡Ó˙גרמה ˙cÓƒ«¡∆
˙cÓ „vnL ,eÈÈ‰ ,‰‡»»«¿∆ƒ«ƒ«
ÏÚ ÏÙ ‰LÓ Ìb ‰p‰ ˙Ó‡‰»¡∆ƒ≈«…∆»««

ÂÈt ביטול על  שמורה בהשתחוואה »»
כך  כל  דבר  היא האמת כי  המציאות,

משה  על  אפילו  שמשפיע ונעלה חזק

ÔÈÚ‰Lרבינו , ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»ƒ¿»
‰Ïa‚‰ ‡e‰ ˙Ó‡a e‰e‡˜Èc¿ƒ¿»∆¡∆«¿»»

˙BÈa ‰ÏB„b'לה ההתקרבות על  ¿»¿≈
כך  כל  דבר  היא שהאמת מאחר  כי 

מסוגלים  מעטים שרק מובן  נפלא

ה' אל  שלהם שהקריאה לזה להגיע

באמת, ‡ÓBתהיה CÈ‡ ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈≈≈
'ÈÂ‰ B˜ e˙k‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««»»¬»»

ÂÈ‡B˜ ÏÎÏ ללא כולם שמשמעו  ¿»¿»
הגבלה?. Ltהזקן eÈaÂכל  ¿«≈≈≈

‡Èza5e‰e‡˜È e˙kM ‰Óc ««¿»¿«∆»ƒ¿»
‡BwL eÈÈ‰ ˙Ó‡a האדם ∆¡∆«¿∆≈

‰Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‰"a˜‰Ï¿«»»«¿≈«»

‰Bz ‡l‡ ˙Ó‡ ÔÈ‡c ,‡˜Âc6eÈ‰Â הפסוק , חלקי  שני  שבעצם «¿»¿≈¡∆∆»»¿«¿
אחד  דבר  אומרים אלא סותרים e‰L‡לא ˙Ó‡a ‰‡Èw‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»∆¡∆∆

.ÏÏk ˙BÏa‚‰ ÈÏa ÂÈ‡B˜ ÏÎÏ B˜ ‡e‰ ÈÊ‡ ,‰Bz‰ ÔÈÚƒ¿««»¬«»¿»¿»¿ƒ«¿»¿»
זה: בפסוק ולהבין  להוסיף יש ועוד 

ÔÈ‡ 'ÈÂ‰ B˜c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»¿»¬»»≈
e˜Ï ‰ek‰ התקרבות,ÌB˜Óa ««»»¿≈¿»

‰ÏÚÓÏ Ca˙È ‡e‰ È‰L∆¬≈ƒ¿»≈¿«¿»
ÌB˜Ó „bÓ איננו ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ƒ∆∆»

וההתקרבות  המקום, בגדרי  מוגדר 

מדבר  הכתוב שבה ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש

קירוב  של  במובן  התקרבות פירושה אין 

גשמי , ‰È‡מקום ‰ek‰ ‡l‡∆»««»»ƒ
‰ÏÚÓa e˜Ï ובתוכן בדרגה ¿≈¿«¬»

˙BÈaהעניין . ‰L˜È ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆À¿∆¿≈
CiL CÈ‡ ייתכן ‰ewאיך  ÔÈÚ ≈«»ƒ¿««≈

‡ÓÏLc ,˙e˜Ï‡a ‰ÏÚÓa¿«¬»∆¡…¿ƒ¿»»
אם  ומוסכם מובן  להיות יכול  ִהיה

,ÌB˜Óa e˜Ï ‰˙È‰ ‰ek‰««»»»¿»¿≈¿»
˙Èa B˙Ó‚c eÈˆÓ È‰¬≈»ƒÀ¿»¿≈

Lc˜n‰ מוגדר גשמי  מקום שהוא  «ƒ¿»
,‰ÈÎM‰ ˙‡L‰ Ba ‰˙È‰L∆»¿»«¿»««¿ƒ»

d„ÈŒÏÚÂ על התקדש שהמקום לאחר  ¿«»»
הנקראת  האלוקות בחינת בו  ששרתה ידי 

בו  והתגלו  האירו  »Ìb"שכינה",
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ¿ƒ«
ÛBÒ ‡Èza ‡nÎÂ ,‰ÈÎL¿ƒ»¿«¿…»««¿»

ÔBL‡ ˜ÏÁ מדריגת אודות ≈∆ƒ
כלל  שבדרך  "שכינה" הנקראת האלוקות

שבעולם  המלכות לספירת הכוונה

הדרגות  מלובשות ובה האצילות

שבאצילות, חכמה עד  יותר  העליונות

‡È‰ Ô‡k ‰ek‰L Á‡Ó Ï‡¬»≈««∆««»»»ƒ
‰ÏÚÓa e˜ במקום ‡BÈולא , ≈¿«¬»≈
CiM ‰Ó ÔeÓ ייתכן ÔÈÚואיך  »««»ƒ¿«

ew‰ לאלוקותËÙe ,ÏÏÎa «≈ƒ¿»ƒ¿»
,ÂÈ‡B˜ ÏÎÏ B˜c ÔÙ‡a¿…∆¿»¿»¿»

ממש  כולם משמעו  ÌeLש"כל " ÈÏa¿ƒ
.ÏÏk ˙BÏa‚‰? «¿»¿»
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כ   

ח ּיים '7ה ּוא ÔÈÚ‰Âב ) ּב'עץ  מצינּו ּדה ּנה , ,8 ¿»ƒ¿»ְְִִִֵֵַָ

ּבּכתר  מאיר  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ִֵֵֶֶֶַׁשא ֹור 

מק ֹום , ּברח ּוק  ּובבינה  מק ֹום , ּבקר ּוב  ְְְְְִִֵָָָָָּובחכמה 

נקב .  ּדר ּובמלכ ּות  ח ּלֹון,  ּדר ֿ אנּפין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַּבזעיר 

ורח ּוק  מק ֹום  קר ּוב  ענין ּבאלק ּות  ׁשּמצינּו ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹוהינּו

ּכּמה  ּכן ּגם  יׁש ּגּופא  מק ֹום  ּובריח ּוק  ְִֵֵַַָָָָמק ֹום ,

רק  ׁשּמאיר  א ֹו לגמרי, מאיר  ה ּוא  אם  ְְִִִִִֵֵֵֶַַח ּלּוקים ,

ֿ ּדר ֿ על  זה  ויּובן ּבלבד . נקב   ּדר א ֹו ח ּלֹון  ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָּדר

ה ּמׂשּכיל , מ ּכח  ה ּׂשכל  ּבג ּלּוי למ ּטה  ּבאדם  ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמ ׁשל 

א ֹות ּיֹות  ֿ ידי על  לזּולת ֹו ּבג ּלּוי ּבא  ּכא ׁשר  ְְְְֲִִִֵֶַַָָָּובפרט 

ּבין  יׁש  הער רח ּוק  ּכּמה  מ ּובן הרי ֲִִֵֵֵֶֶַַָָָה ּדּבּור ,

א ֹות ּיֹות  ֿ ידי על  ּבא  ׁשה ּוא  ּובפרט  - ה ּגל ּוי ְְִִֵֵֶֶַַַָָָה ּׂשכל 

ּולמעלה  ה ּמׂשּכיל , ּבכח  ל ׁשר ׁשֹו - לזּולת ֹו ְְְְְְְִִַַַַַָָָֹה ּדּבּור 

למעלה , יּובן ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ה ּנפ ׁש. ּבעצם  ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיֹותר 

ֿ ס ֹוף , ֿ אין לא ֹור  ער ֹו ֿ ּבאין היא  ה ּבינה  ְְְֲִִִֵֵֶַַָׁשּספירת 

ׁשה ּכתר  וה ּטעם  מק ֹום . ּברח ּוק  היא  ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָולכן

הם  ׁשּגם  ּדאף  היינּו, מק ֹום , ּבקר ּוב  הם  ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָוהחכמה 

מאיר  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ֿ ס ֹוף , ֿ אין לא ֹור  ער ֹו ֿ ְְֲִִֵֵֵָָּבאין

על ֿ זה  י ּובן מק ֹום , ּבקר ּוב  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ְֵֵֶֶַָָָּבהם 

(ׁשהרי  האדם  ּבנפ ׁש הרצ ֹון מענין ֿ מ ׁשל   ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּדר

ה ּטית  ה ּוא  ׁשענינֹו הרצ ֹון), ּדגמת  ה ּוא  ְְִֶֶֶַַַָָָָֻּכתר 

הרצ ֹון, ענין ׁשּכלל ּות  היֹות  ּדעם  והינּו, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָה ּנפ ׁש,

ּבאיןֿ ה ּוא  ה ּזּולת , ּבּדבר  ר ֹוצה  ּכא ׁשר  ְְֲִֵֶֶַַַַָָָּובפרט 

זה  ּברצ ֹון ֿ מק ֹום , מ ּכל  ה ּנפ ׁש, עצם  לג ּבי ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָער ֹו

ה ּטית  ה ּוא  הרצ ֹון ׁשהרי ה ּנפ ׁש, עצם  ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָנמצא 

ֿ ט ֹוב  ֿ ׁשם  ה ּבעל  ּוכמאמר  נמצא , ה ּוא  ּוב ֹו 9ה ּנפ ׁש ְְֲִֵֶֶַַַַַַָ

וזה ּו נמצא . ה ּוא  ׁשם  אדם  ׁשל  ׁשרצ ֹונֹו ְְְְִֶֶֶָָָָָּבמק ֹום 
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‡e‰ ÔÈÚ‰Â (7'ÌÈiÁ ıÚ'a eÈˆÓ ,‰p‰c ,8ŒÔÈ‡ŒB‡L ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»ƒ¿≈«ƒ∆≈

˜eÁa ‰Èe ,ÌB˜Ó e˜a ‰ÓÎÁe ˙ka È‡Ó ÛBÒ≈ƒ«∆∆¿»¿»¿≈»¿ƒ»¿ƒ
ÔÈt‡ŒÈÚÊa ,ÌB˜Ó הוד נצח, תפארת, גבורה, (חסד , המידות ששת »ƒ¿≈«¿ƒ

זעירות' 'פנים הנקראות ÔBlÁויסוד ) Cc,רחב˜ Cc ˙eÎÏÓe ∆∆«¿«¿∆∆∆∆
e˜Ï‡a˙צר  eÈˆnL eÈ‰Â .¿«¿∆»ƒ∆¡…

˜eÁÂ ÌB˜Ó e˜ ÔÈÚƒ¿«≈»¿ƒ
,ÌB˜Ó ֿ הקדוש שכאמור  למרות »

בגדרי  מוגדר  לא בוודאי  ֿ הוא ברוך 

באלוקות  גם מצינו  זאת בכל  המקום,

והקירוב  ההארה של  השונות שהצורות

של  במשלים הקבלה בספרי  מתוארות

מקום  וריחוק מקום eÁÈe¿ƒ˜קירוב
‡Ùeb ÌB˜Ó עצמוÔk Ìb LÈ »»≈«≈

ÌÈ˜elÁ ‰nk במידת והבדלים «»ƒƒ
ÈÓ‚Ïהריחוק, È‡Ó ‡e‰ Ì‡ƒ≈ƒ¿«¿≈

ממש, ˜בקירוב È‡nL B‡∆≈ƒ«
ÔBlÁ Cc יותר הארה שזו  ∆∆«

עדיין  אבל  מקרוב מהארה מצומצמת

רחב  פתח להארה שיש באופן  מדובר 

דרכו  Ïa„להאיר  ˜ Cc B‡∆∆∆∆ƒ¿«
כפי  ביותר , מצומצמת הארה שזו 

להלן . שיתבאר 

Ì„‡a ÏLÓŒCcŒÏÚ ‰Ê ÔeÈÂ¿»∆«∆∆»»»»»
Èel‚a ‰hÓÏ התגלותÏÎO‰ ¿«»¿ƒ«≈∆

השכלי  ‰ÏÈkNnהרעיון  ÁkÓƒ…«««¿ƒ
ולהבין  להשכיל  בנפש שקיים הכוח

רעיונות, L‡kולהמציא ËÙeƒ¿»«¬∆
‡a השכלי בהתגלות Èel‚aהרעיון  »¿ƒ

B˙ÏeÊÏ אחר לאדםÈ„ÈŒÏÚ ¿»«¿≈
ÔeÓ È‰ ,eac‰ ˙Bi˙B‡ƒ«ƒ¬≈»

LÈ CÚ‰ ˜eÁ ‰nk איזה «»ƒ»∆∆≈
קיים  גדול  ופער  ‰ÏÎO'מרחק' ÔÈa≈«≈∆

ÈeÏb‰ מהכוח שהתגלה לאחר  «»
- האדם שבנפש «¿ËÙeƒהמשכיל 

˙Bi˙B‡ È„ÈŒÏÚ ‡a ‡e‰L∆»«¿≈ƒ
B˙ÏeÊÏ eac‰ כך מוכרחים ולשם «ƒ¿»

הרעיון  עומק את ו 'להלביש'לצמצם

שמגדיל  דבר  הדיבור  באותיות אותו 

- הפער  את יותר  הרעיון BLLÏעוד  ‰ÏÈkNnשל  ÁÎa,שבנפש ¿»¿¿…«««¿ƒ
LÙp‰ ÌˆÚa ˙BÈ ‰ÏÚÓÏe הרובד הוא הנפש עצם אחד  מצד  שכן  ¿«¿»≈¿∆∆«∆∆

כוחות  כל  שני  מצד  אבל  ואחרים כאלה בגדרים מוגדר  שאינו  והפנימי  העמוק

ומובן  בהעלם בו  קיימים כפי הנפש השכלי  הרעיון  בין  מאד  גדול  פער  שיש

אחר . אדם אל  בדיבור  דבר  של  בסופו  שהתגלה לכפי  הנפש בעצם שהוא

CBÚŒÔÈ‡a ‡È‰ ‰Èa‰ ˙ÈÙqL ,‰ÏÚÓÏ ÔeÈ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿«¿»∆¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈¬
,ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡Ï' ציור' עם מוגדרת ספירה בתור  הבינה, ספירת בין  הפער  ¿≈

האינסופי  האור  לעומת מסוים ותואר 

כדי  עד  עצום פער  הוא מוגבל , הבלתי 

דמיון  שום אין  הבינה שלספירת כך 

ֿ סוף  האין  לגבי  השוואה ≈«¿ÔÎÏÂושום
‡È‰ הבינה ÌB˜Óספירת ˜eÁa ƒ¿ƒ»

ֿ סוף  האין  והאור  ֿ סוף האין  לעומת

מרחוק. בה ˙k‰Lמאיר  ÌÚh‰Â¿«««∆«∆∆
,ÌB˜Ó e˜a Ì‰ ‰ÓÎÁ‰Â¿«»¿»≈¿≈»
ŒÔÈ‡a Ì‰ ÌbL Û‡c ,eÈÈ‰«¿¿«∆«≈¿≈

ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡Ï CBÚ ספירת כמו  ¬¿≈
הוא  סוף לאין  ביניהם הפער  וגם הבינה

דמיון עצום  ÌB˜ÓŒÏkÓ,וללא ,ƒ»»
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ Ì‰a È‡Ó≈ƒ»∆≈

ÌB˜Ó e˜a גדולה ובהארה ¿≈»
הנה  מקרוב, שמאיר  אור  כמו  וחזקה

לכך  ŒCcŒÏÚהטעם ‰Ê ÔeÈ»∆«∆∆
LÙa ÔBˆ‰ ÔÈÚÓ ÏLÓ»»≈ƒ¿«»»¿∆∆

˙k È‰L) Ì„‡‰ הבחינה »»»∆¬≈∆∆
הספירות  מעשר  שלמעלה באלוקות

האדם  בנפש מקבילות להם שיש

עליון " "כתר  Ó‚c˙ונקראת ‡e‰À¿«
ÔBˆ‰ האדם BÈÚLשבנפש ,( »»∆ƒ¿»

הרצון  ‰Èh˙של  ‡e‰ של נטייה «»«
LÙp‰,מסויים לדבר  או  לכיוון  «∆∆

˙eÏÏkL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡∆¿»
L‡k ËÙe ,ÔBˆ‰ ÔÈÚƒ¿«»»ƒ¿»«¬∆

˙Ïef‰ ca ‰ˆB, אחר דבר  ∆«»»««
עצמו , האדם של  למציאות ‰e‡מחוץ

CBÚŒÔÈ‡a דמיון כל  וללא ¿≈¬
‰LÙpוהשוואה ÌˆÚ Èa‚Ï¿«≈∆∆«∆∆

לעצם  שמחוץ דבר  כל  שלעומתה

ושונה, רחוק ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,נחשב
הגדול  והפער  הריחוק «¿ÔBˆaלמרות

‡ˆÓ ‰Êבהעלם,LÙp‰ ÌˆÚ ∆ƒ¿»∆∆«∆∆
LÙp‰ ˙Èh‰ ‡e‰ ÔBˆ‰ È‰L עצמהBe עצם הּוא הרצון  בתוך  ∆¬≈»»«»««∆∆

‰BËŒÌLŒÏÚaהנפש  Ó‡ÓÎe ,‡ˆÓ9ÏL BBˆL ÌB˜Óa ƒ¿»¿«¬««««≈¿»∆¿∆
‡e‰ ÌL Ì„‡ עצמו‡ˆÓ. ברצון נמצא שהעצם ‰ÌÚhהרי  e‰ÊÂ »»»ƒ¿»¿∆«««
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כי    

ח ּיים '7ה ּוא ÔÈÚ‰Âב ) ּב'עץ  מצינּו ּדה ּנה , ,8 ¿»ƒ¿»ְְִִִֵֵַָ

ּבּכתר  מאיר  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ִֵֵֶֶֶַׁשא ֹור 

מק ֹום , ּברח ּוק  ּובבינה  מק ֹום , ּבקר ּוב  ְְְְְִִֵָָָָָּובחכמה 

נקב .  ּדר ּובמלכ ּות  ח ּלֹון,  ּדר ֿ אנּפין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַּבזעיר 

ורח ּוק  מק ֹום  קר ּוב  ענין ּבאלק ּות  ׁשּמצינּו ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹוהינּו

ּכּמה  ּכן ּגם  יׁש ּגּופא  מק ֹום  ּובריח ּוק  ְִֵֵַַָָָָמק ֹום ,

רק  ׁשּמאיר  א ֹו לגמרי, מאיר  ה ּוא  אם  ְְִִִִִֵֵֵֶַַח ּלּוקים ,

ֿ ּדר ֿ על  זה  ויּובן ּבלבד . נקב   ּדר א ֹו ח ּלֹון  ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָּדר

ה ּמׂשּכיל , מ ּכח  ה ּׂשכל  ּבג ּלּוי למ ּטה  ּבאדם  ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמ ׁשל 

א ֹות ּיֹות  ֿ ידי על  לזּולת ֹו ּבג ּלּוי ּבא  ּכא ׁשר  ְְְְֲִִִֵֶַַָָָּובפרט 

ּבין  יׁש  הער רח ּוק  ּכּמה  מ ּובן הרי ֲִִֵֵֵֶֶַַָָָה ּדּבּור ,

א ֹות ּיֹות  ֿ ידי על  ּבא  ׁשה ּוא  ּובפרט  - ה ּגל ּוי ְְִִֵֵֶֶַַַָָָה ּׂשכל 

ּולמעלה  ה ּמׂשּכיל , ּבכח  ל ׁשר ׁשֹו - לזּולת ֹו ְְְְְְְִִַַַַַָָָֹה ּדּבּור 

למעלה , יּובן ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ה ּנפ ׁש. ּבעצם  ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיֹותר 

ֿ ס ֹוף , ֿ אין לא ֹור  ער ֹו ֿ ּבאין היא  ה ּבינה  ְְְֲִִִֵֵֶַַָׁשּספירת 

ׁשה ּכתר  וה ּטעם  מק ֹום . ּברח ּוק  היא  ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָולכן

הם  ׁשּגם  ּדאף  היינּו, מק ֹום , ּבקר ּוב  הם  ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָוהחכמה 

מאיר  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ֿ ס ֹוף , ֿ אין לא ֹור  ער ֹו ֿ ְְֲִִֵֵֵָָּבאין

על ֿ זה  י ּובן מק ֹום , ּבקר ּוב  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ְֵֵֶֶַָָָּבהם 

(ׁשהרי  האדם  ּבנפ ׁש הרצ ֹון מענין ֿ מ ׁשל   ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּדר

ה ּטית  ה ּוא  ׁשענינֹו הרצ ֹון), ּדגמת  ה ּוא  ְְִֶֶֶַַַָָָָֻּכתר 

הרצ ֹון, ענין ׁשּכלל ּות  היֹות  ּדעם  והינּו, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָה ּנפ ׁש,

ּבאיןֿ ה ּוא  ה ּזּולת , ּבּדבר  ר ֹוצה  ּכא ׁשר  ְְֲִֵֶֶַַַַָָָּובפרט 

זה  ּברצ ֹון ֿ מק ֹום , מ ּכל  ה ּנפ ׁש, עצם  לג ּבי ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָער ֹו

ה ּטית  ה ּוא  הרצ ֹון ׁשהרי ה ּנפ ׁש, עצם  ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָנמצא 

ֿ ט ֹוב  ֿ ׁשם  ה ּבעל  ּוכמאמר  נמצא , ה ּוא  ּוב ֹו 9ה ּנפ ׁש ְְֲִֵֶֶַַַַַַָ

וזה ּו נמצא . ה ּוא  ׁשם  אדם  ׁשל  ׁשרצ ֹונֹו ְְְְִֶֶֶָָָָָּבמק ֹום 
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‡e‰ ÔÈÚ‰Â (7'ÌÈiÁ ıÚ'a eÈˆÓ ,‰p‰c ,8ŒÔÈ‡ŒB‡L ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»ƒ¿≈«ƒ∆≈

˜eÁa ‰Èe ,ÌB˜Ó e˜a ‰ÓÎÁe ˙ka È‡Ó ÛBÒ≈ƒ«∆∆¿»¿»¿≈»¿ƒ»¿ƒ
ÔÈt‡ŒÈÚÊa ,ÌB˜Ó הוד נצח, תפארת, גבורה, (חסד , המידות ששת »ƒ¿≈«¿ƒ

זעירות' 'פנים הנקראות ÔBlÁויסוד ) Cc,רחב˜ Cc ˙eÎÏÓe ∆∆«¿«¿∆∆∆∆
e˜Ï‡a˙צר  eÈˆnL eÈ‰Â .¿«¿∆»ƒ∆¡…

˜eÁÂ ÌB˜Ó e˜ ÔÈÚƒ¿«≈»¿ƒ
,ÌB˜Ó ֿ הקדוש שכאמור  למרות »

בגדרי  מוגדר  לא בוודאי  ֿ הוא ברוך 

באלוקות  גם מצינו  זאת בכל  המקום,

והקירוב  ההארה של  השונות שהצורות

של  במשלים הקבלה בספרי  מתוארות

מקום  וריחוק מקום eÁÈe¿ƒ˜קירוב
‡Ùeb ÌB˜Ó עצמוÔk Ìb LÈ »»≈«≈

ÌÈ˜elÁ ‰nk במידת והבדלים «»ƒƒ
ÈÓ‚Ïהריחוק, È‡Ó ‡e‰ Ì‡ƒ≈ƒ¿«¿≈

ממש, ˜בקירוב È‡nL B‡∆≈ƒ«
ÔBlÁ Cc יותר הארה שזו  ∆∆«

עדיין  אבל  מקרוב מהארה מצומצמת

רחב  פתח להארה שיש באופן  מדובר 

דרכו  Ïa„להאיר  ˜ Cc B‡∆∆∆∆ƒ¿«
כפי  ביותר , מצומצמת הארה שזו 

להלן . שיתבאר 

Ì„‡a ÏLÓŒCcŒÏÚ ‰Ê ÔeÈÂ¿»∆«∆∆»»»»»
Èel‚a ‰hÓÏ התגלותÏÎO‰ ¿«»¿ƒ«≈∆

השכלי  ‰ÏÈkNnהרעיון  ÁkÓƒ…«««¿ƒ
ולהבין  להשכיל  בנפש שקיים הכוח

רעיונות, L‡kולהמציא ËÙeƒ¿»«¬∆
‡a השכלי בהתגלות Èel‚aהרעיון  »¿ƒ

B˙ÏeÊÏ אחר לאדםÈ„ÈŒÏÚ ¿»«¿≈
ÔeÓ È‰ ,eac‰ ˙Bi˙B‡ƒ«ƒ¬≈»

LÈ CÚ‰ ˜eÁ ‰nk איזה «»ƒ»∆∆≈
קיים  גדול  ופער  ‰ÏÎO'מרחק' ÔÈa≈«≈∆

ÈeÏb‰ מהכוח שהתגלה לאחר  «»
- האדם שבנפש «¿ËÙeƒהמשכיל 

˙Bi˙B‡ È„ÈŒÏÚ ‡a ‡e‰L∆»«¿≈ƒ
B˙ÏeÊÏ eac‰ כך מוכרחים ולשם «ƒ¿»

הרעיון  עומק את ו 'להלביש'לצמצם

שמגדיל  דבר  הדיבור  באותיות אותו 

- הפער  את יותר  הרעיון BLLÏעוד  ‰ÏÈkNnשל  ÁÎa,שבנפש ¿»¿¿…«««¿ƒ
LÙp‰ ÌˆÚa ˙BÈ ‰ÏÚÓÏe הרובד הוא הנפש עצם אחד  מצד  שכן  ¿«¿»≈¿∆∆«∆∆

כוחות  כל  שני  מצד  אבל  ואחרים כאלה בגדרים מוגדר  שאינו  והפנימי  העמוק

ומובן  בהעלם בו  קיימים כפי הנפש השכלי  הרעיון  בין  מאד  גדול  פער  שיש

אחר . אדם אל  בדיבור  דבר  של  בסופו  שהתגלה לכפי  הנפש בעצם שהוא

CBÚŒÔÈ‡a ‡È‰ ‰Èa‰ ˙ÈÙqL ,‰ÏÚÓÏ ÔeÈ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿«¿»∆¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈¬
,ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡Ï' ציור' עם מוגדרת ספירה בתור  הבינה, ספירת בין  הפער  ¿≈

האינסופי  האור  לעומת מסוים ותואר 

כדי  עד  עצום פער  הוא מוגבל , הבלתי 

דמיון  שום אין  הבינה שלספירת כך 

ֿ סוף  האין  לגבי  השוואה ≈«¿ÔÎÏÂושום
‡È‰ הבינה ÌB˜Óספירת ˜eÁa ƒ¿ƒ»

ֿ סוף  האין  והאור  ֿ סוף האין  לעומת

מרחוק. בה ˙k‰Lמאיר  ÌÚh‰Â¿«««∆«∆∆
,ÌB˜Ó e˜a Ì‰ ‰ÓÎÁ‰Â¿«»¿»≈¿≈»
ŒÔÈ‡a Ì‰ ÌbL Û‡c ,eÈÈ‰«¿¿«∆«≈¿≈

ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡Ï CBÚ ספירת כמו  ¬¿≈
הוא  סוף לאין  ביניהם הפער  וגם הבינה

דמיון עצום  ÌB˜ÓŒÏkÓ,וללא ,ƒ»»
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ Ì‰a È‡Ó≈ƒ»∆≈

ÌB˜Ó e˜a גדולה ובהארה ¿≈»
הנה  מקרוב, שמאיר  אור  כמו  וחזקה

לכך  ŒCcŒÏÚהטעם ‰Ê ÔeÈ»∆«∆∆
LÙa ÔBˆ‰ ÔÈÚÓ ÏLÓ»»≈ƒ¿«»»¿∆∆

˙k È‰L) Ì„‡‰ הבחינה »»»∆¬≈∆∆
הספירות  מעשר  שלמעלה באלוקות

האדם  בנפש מקבילות להם שיש

עליון " "כתר  Ó‚c˙ונקראת ‡e‰À¿«
ÔBˆ‰ האדם BÈÚLשבנפש ,( »»∆ƒ¿»

הרצון  ‰Èh˙של  ‡e‰ של נטייה «»«
LÙp‰,מסויים לדבר  או  לכיוון  «∆∆

˙eÏÏkL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡∆¿»
L‡k ËÙe ,ÔBˆ‰ ÔÈÚƒ¿«»»ƒ¿»«¬∆

˙Ïef‰ ca ‰ˆB, אחר דבר  ∆«»»««
עצמו , האדם של  למציאות ‰e‡מחוץ

CBÚŒÔÈ‡a דמיון כל  וללא ¿≈¬
‰LÙpוהשוואה ÌˆÚ Èa‚Ï¿«≈∆∆«∆∆

לעצם  שמחוץ דבר  כל  שלעומתה

ושונה, רחוק ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,נחשב
הגדול  והפער  הריחוק «¿ÔBˆaלמרות

‡ˆÓ ‰Êבהעלם,LÙp‰ ÌˆÚ ∆ƒ¿»∆∆«∆∆
LÙp‰ ˙Èh‰ ‡e‰ ÔBˆ‰ È‰L עצמהBe עצם הּוא הרצון  בתוך  ∆¬≈»»«»««∆∆

‰BËŒÌLŒÏÚaהנפש  Ó‡ÓÎe ,‡ˆÓ9ÏL BBˆL ÌB˜Óa ƒ¿»¿«¬««««≈¿»∆¿∆
‡e‰ ÌL Ì„‡ עצמו‡ˆÓ. ברצון נמצא שהעצם ‰ÌÚhהרי  e‰ÊÂ »»»ƒ¿»¿∆«««
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וגם  ה ּכח ֹות  ּכל  על  ׁשּליט  ה ּוא  ׁשהרצ ֹון ְִֶַַַַַַַָָָֹה ּטעם 

לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּוכמ ֹו ה ּתענּוג . ּכח  ׁשּגם 10על  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹ

ּתענּוג , ּבהם  אין עצמם  ׁשּמּצד  ּכא ּלּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָענינים 

ֿ מק ֹום  מ ּכל  ה ּתענּוג ,  הפ ׁשהם  מ ּזה , ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָויתירה 

יהיה  אזי ּבהם  ירצה  וכא ׁשר  ּבהם , לרצ ֹות  ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָיּוכל 

ענינים  ׁשּגם  ּגיסא ,  לאיד כן ּוכמ ֹו ּתענּוג . ְְְֲִִִִֵֶַַָָָל ֹו

ירצה  לא  ׁשאפ ׁשר  ּתענּוג , ּבהם  יׁש עצמם  ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמּצד 

ה ּיד ּוע  וכ ּלׁשֹון א ֹומר 11ּבהם , ה ּזקן ר ּבנּו ׁשהיה  ְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

לא  וע ּמ ּבּׁשמים  לי מי ּבּתפ ּלה : ְְְְִִִִִִֵַַַָָֹּבדביק ּות ֹו

ניט 12חפצ ּתי  וויל  אי ניסט , ּגאר  זע  וויל  אי , ְְִִִִִִִֶַָָ

ה ּבא  ע ֹולם  דאיין ניט  וויל  אי ֿ עדן, ּגן ְְִִִֵֶַַַַָָּדאיין

היֹות  ּדעם  אליין, ּדי אז ניט  מער  וויל  אי ְֱִִִִִֵֶַַכ ּו',

ֿ מק ֹום  מ ּכל  ה ּתענּוג , אמ ּתית  ה ּוא  ֿ עדן ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּבגן

נמצא  ׁשּברצ ֹון לפי והינּו ּבזה , ירצה  ׁשּלא  ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹאפ ׁשר 

עליו. וׁשּליט  מה ּתענּוג , למעלה  ׁשה ּוא  ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָהעצם ,

ה ּנפ ׁש, לעצם  ער ֹו ֿ ּבאין ה ּוא  ׁשהרצ ֹון אף  ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָולכן,

יּובן  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  העצם . ּבֹו נמצא  ֿ מק ֹום , ְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָמ ּכל 

ּבקר ּוב  ּבּכתר  מאיר  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ׁשא ֹור  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָלמעלה 

לא ֹור  ער ֹו ֿ ּבאין ה ּוא  ׁשה ּכתר  ּדהגם  ְְֲֲֵֶֶֶַַַָמק ֹום ,

ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ּבֹו מאיר  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ֿ ס ֹוף , ִִֵֵֵָָאין

להמ ׁשכת  ּדֹומה  ׁשאינֹו והינּו, מק ֹום , ְְְְְֵֵֶֶַַַָָּבקר ּוב 

וכ ּמה  ּכּמה  ֿ ידי על  ּבא  ׁשהא ֹור  ּבּבינה , ְְִֵֶַַַַָָָָָָהא ֹור 

נמצא  ּבּכתר  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ּוממ ּצעים , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמדרג ֹות 

ֿ איןֿ א ֹור  מאיר  ּבחכמה  וגם  ׁשה ּוא . ּכמ ֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָהעצם 

מאין  ׁשהחכמה  היֹות  ּדעם  מק ֹום , ּבקר ּוב  ְְְֱִִֵֵֶַַָָָס ֹוף 

ּכיון 13ּתּמצא  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ,ער ֹו ֿ ּבאין והיא  , ְְֲִִִֵֵֵָָָָ

ר ּבינּו ׁשּכתב  ּוכמ ֹו ּבב ּטּול , היא  14ׁשהחכמה  ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ההר ּגׁש ה ּוא  החכמה  ׁשּמדרגת  מ ֹור ֹו ׁשה ּוא ּבׁשם  ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
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(10.(16 ע ' (לעיל פ "ג משכני  א).11)ד"ה (קלח , פ "מ  התפלה מצות שרש להצ "צ  כה.12)סהמ "צ  עג, איוב 13)תהלים

יב . בהגהה.14)כח , פל"ה תניא

    
ËÈlL ‡e‰ ÔBˆ‰L˙BÁk‰ Ïk ÏÚ הכוחות כלל  שבדרך  ואף ∆»»«ƒ«»«…

מהם  למעלה הוא הרצון  הרי  והרגש, השכל  הם באדם שפועלים  העיקריים

עליהם  ושולט אותם ‰eÚz‚ומכווין  Ák ÏÚ Ì‚Â בלבד זו  לא כלומר , ¿««…«««¬
אפילו  ושליטה השפעה לו  שיש אלא ממנו  שלמטה הכוחות על  שולט שהרצון 

בנפש  שלו  שהדרגה התענוג  כוח על 

הרצון . כוח של  מהדרגה ¿BÓÎeנעלית
ÏÈÚÏ ‡a˙pL10 דיבור במאמר  ∆ƒ¿»≈¿≈

א' בליל  שנאמר  "משכני " המתחיל 

(לפנות  תשח"י  זה, השבועות דחג 

הרצון  כוח הכוחות שבפנימיות בוקר ),

והראיה  התענוג  מכוח למעלה הוא

„vnL el‡k ÌÈÈÚ ÌbL∆«ƒ¿»ƒ»≈∆ƒ«
,‚eÚz Ì‰a ÔÈ‡ ÌÓˆÚ«¿»≈»∆«¬
CÙ‰ Ì‰L ,‰fÓ ‰È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆≈≈∆
ÏÎeÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‚eÚz‰««¬ƒ»»«

Ì‰a ˙BˆÏ כלל בדרך  ולדוגמא ƒ¿»∆
אדם  אם אבל  התענוג  היפך  היא תענית

חלום  תענית בשבת להתענות רוצה

הרצון  בגלל  כי  זאת לעשות רשאי  הוא

עונג , לו  גורמת התענית דווקא כעת

Ì‰a ‰ˆÈ L‡ÎÂ דברים באותם ¿«¬∆ƒ¿∆»∆
התענוג  היפך  הם עצמם »¬‡ÈÊשמצד 

‚eÚz BÏ ‰È‰È הוא הרצון  כן  ואם ƒ¿∆«¬
התענוג . על  ÔÎהשולט BÓÎe¿≈

ÌÈÈÚ ÌbL ,‡ÒÈb C„È‡Ï¿ƒ»ƒ»∆«ƒ¿»ƒ
,‚eÚz Ì‰a LÈ ÌÓˆÚ „vnL∆ƒ««¿»≈»∆«¬

Ì‰a ‰ˆÈ ‡Ï LÙ‡L לא ואם ∆∆¿»…ƒ¿∆»∆
מהם, יתענג  לא בהם «»¿ÔBLlÎÂירצה

Úe„i‰11Ô˜f‰ ea ‰È‰L «»«∆»»«≈«»≈
ÈÓ :‰lÙza B˙e˜È„a ÓB‡≈ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ
‡Ï EnÚÂ ÌÈÓMa ÈÏƒ«»«ƒ¿ƒ¿…

ÈzˆÙÁ12‡b ÚÊ ÏÈÂÂ CÈ‡ , »«¿ƒƒƒ∆»
,ËÒÈ דבר שום רוצה ‡CÈאינני  ƒ¿ƒ

,Ô„ÚŒÔb ÔÈÈ‡c ËÈ ÏÈÂÂ אינני ƒƒ«¿«≈∆
שלך , עדן  הגן  את ÏÈÂÂרוצה CÈ‡ƒƒ

‡a‰ ÌÏBÚ ÔÈÈ‡„ ËÈ אינני ƒ«¿»«»
שלך  הבא העולם את ‡CÈרוצה ,'eÎƒ

ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ ËÈ ÚÓ ÏÈÂÂƒ∆ƒ«ƒ«≈
בעצמך , אותך  רק רוצה ÌÚc¿ƒאני 

‚eÚz‰ ˙ÈzÓ‡ ‡e‰ Ô„ÚŒÔ‚aL ˙BÈ‰ של האמיתי  הנשמה התענוג  ¡∆¿«≈∆¬ƒƒ««¬
מזיו  ו "נהנין  ביותר  הנעלה במצב נמצאות הנשמות שם עדן  בגן  הוא האלוקית

ויותר  פנימי  יותר  כוח הוא הנפש כוחות (שבסדר  העונג  כלל  ובדרך  השכינה"

עונג  לו  שגורמים דברים רוצה אדם כי  הרצון , את המעורר  הוא מהרצון ) נעלה

כי  הוא הביאור  אלא ֿ עדן "?, הגן  את רוצה "אינני  האמירה פשר  מה כן  ואם

ÌB˜ÓŒÏkÓ עונג גורם שהדבר  Êa‰,ייתכן ‡LÙלמרות ‰ˆÈ ‡lL ƒ»»∆¿»∆…ƒ¿∆»∆
‡ˆÓ ÔBˆaL ÈÙÏ eÈ‰Â בהעלם‡e‰L ,ÌˆÚ‰ לעיל כאמור  ¿«¿¿ƒ∆»»ƒ¿»»∆∆∆

,ÔÎÏÂ .ÂÈÏÚ ËÈlLÂ ,‚eÚz‰Ó ‰ÏÚÓÏ נמצאת הנפש שעצם מאחר  ¿«¿»≈««¬¿«ƒ»»¿»≈
של  נטייה הוא הרצון  כי  הרצון  בתוך 

הרי  לעיל , כמבואר  עצמה, »‡Ûהנפש
CBÚŒÔÈ‡a ‡e‰ ÔBˆ‰L∆»»¿≈¬

LÙp‰ ÌˆÚÏ דמיון כל  ואין  ¿∆∆«∆∆
Baביניהם, ‡ˆÓ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿»

.ÌˆÚ‰»∆∆
‰ÏÚÓÏ ÔeÈ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿«¿»

È‡Óבאלוקות ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡L∆≈≈ƒ
ÌB˜Ó e˜a ˙ka גדולה הארה «∆∆¿≈»

קרוב  ממקום הארה כמו  ,וחזקה
‡e‰ ˙k‰L Ì‚‰c למעלה «¬«∆«∆∆

מבחינה  בהיותו  אבל  הספירות, מעשר 

ותכונות  גדרים עם הוא מסויימת משלו 

CBÚŒÔÈ‡a דמיון B‡Ïוללא ¿≈¬¿
ÛBÒŒÔÈ‡ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  אורו  ≈

והגבלות, גדרים כל  לו  שאין  בעצמו 

Ba È‡Ó ÌB˜ÓŒÏkÓ בכתר ƒ»»≈ƒ
,ÌB˜Ó e˜a ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡≈¿≈»
˙ÎLÓ‰Ï ‰ÓBc BÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆¿«¿»«

B‡‰ סוף ֿ האין  Èaa‰,של  »«ƒ»
‰nk È„ÈŒÏÚ ‡a B‡‰L∆»»«¿≈«»

ÌÈÚvÓÓe ˙B‚„Ó ‰nÎÂ והאור ¿«»«¿≈¿À»ƒ
כמו  ומועט מצומצם הוא בבינה המאיר 

מרחוק  המאיר  ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óאור 
BÓk ÌˆÚ‰ ‡ˆÓ ˙ka«∆∆ƒ¿»»∆∆¿

‡e‰L הנ שעצם נמצא כשם פש ∆
לעיל  כמבואר  הרצון , »¿Ì‚Âבתוך 

ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ È‡Ó ‰ÓÎÁa¿»¿»≈ƒ≈
ÌB˜Ó e˜a וחזקה גדולה בהארה ¿≈»

אור  מקרוב,כמו  ‰BÈ˙המאיר  ÌÚc¿ƒ¡
‡ˆnz ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰L13, ∆«»¿»≈«ƒƒ»≈

CBÚŒÔÈ‡a ‡È‰Â לשורש ביחס ¿ƒ¿≈¬
דמיון ומקור  כל  לה שאין  עד  שלה,

כ "אין " והוא מציאות)אליו  (לא ֲִ

‰ÓÎÁ‰L ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆«»¿»
Ïeha ‡È‰ החכמה האדם של  השכל  שבכוח הכי כשם הנקודה היא ƒ¿ƒ

ל 'אין ' יותר  ודומה מציאות לא עדיין  הוא כאשר  השכלי , הרעיון  של  ראשונית

ל 'יש' eÈaמאשר  ˙kL BÓÎe התניא בספר  14BBÓהזקן  ÌLa ¿∆»««≈¿≈
ממעזריטש המגיד  ‰ÓÎÁ‰הרב ˙‚„nLהעליונהLb‰‰ ‡e‰ ∆«¿≈««»¿»«∆¿≈
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כב   

ּדחכמה  ה ּבּטּול  מ ּצד  ה ּנה  זּולת ֹו, ואין ה ּוא  ְְְְִִִֵֵַַַָָָלב ּדֹו

ּוכמ ֹו מק ֹום , ּבקר ּוב  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ּבּה ְְִֵֵֵָָמאיר 

ּוׁשפל 15ׁשּכת ּוב  ּדּכא  ואת  א ׁשּכֹון וקד ֹוׁש מר ֹום  ְְְְֶֶֶַַָָָָ

מציא ּות  ּבבחינת  ׁשהיא  ּבינה  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָר ּוח .

ּברח ּוק  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ּבּה מאיר  ְְְְִִִֵֵַָוהת ּפּׁשט ּות ,

ּברח ּוק  ה ּוא  ׁשהא ֹור  ּבבינה  ּגם  אמנם , ְְְִִֶַָָָָָמק ֹום .

ּבכל  ּבכ ּלּה, ּבהתרחב ּות  הא ֹור  מאיר  ְְְְֲִִֵַָָָָֻמק ֹום ,

ֿ אנּפין  ּבזעיר  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ה ּקרנֹות , ּובכל  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָה ּפּנֹות 

ּבלבד . מס ּים  ּבמק ֹום  ּדהינּו ח ּלֹון,  ּדר מאיר  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻה ּוא 

ׁשּכא ׁשר  האדם , ּבנפ ׁש ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ על  זה  ְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָויּובן

הרי  ענין, ּבאיזה  ֿ וטריא  ּבׁשקלא  ּבׂשכל ֹו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָמת ּבֹונן

סבר ֹות  ּתמיד  ל ֹו ׁשּנֹולד ֹות  ה ּמת ּגּבר , ּכמעין ְְְְִִֵֶַַַָָָָה ּוא 

הרי  יֹותר  עמ ּוקה  סברא  מאירה  וכא ׁשר  ְְְֲֲֲֲִֵֵֶַָָָָָחד ׁשֹות ,

ּכ ֿ ואחר  ה ּקֹודמת , ה ּסברא  את  מב ּטלת  ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהיא 

ּגם  ּומת ּבּטלת  יֹותר  עמ ּוקה  סברא  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָמתח ּדׁשת 

לא  זה  ּומ ּצד  כ ּו', ּומט ּפס  ע ֹולה   וכ זֹו, ְְְִֵֶֶַַָָָֹסברא 

מתח ּדׁשים  ׁשּתמיד  לפי הלכה , לפסק  לב ֹוא  ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹיּוכל 

ה ּמתח ּדׁש. ּכמעין יֹותר  עמ ּקֹות  סבר ֹות  ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָֻאצל ֹו

לצמצם  צרי ההלכה  לפסק  לב ֹוא  ׁשּיּוכל  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּובכדי

וכ ּיד ּוע  מס ּימת . סברא  על  ּולהתע ּכב  ׂשכל ֹו 16את  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ע ׂשירי  חלק  רק  היא  ּבּמּדֹות  ה ּׂשכל  ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהמ ׁשכת 

ּבכ ּמּות  ע ׂשירי חלק  רק  זה  וגם  ה ּׂשכל , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַמעצם 

ּבמק ֹום  מאיר  הא ֹור  ּכא ׁשר  ּגם  וה ּנה , ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּבלבד .

ׁשהא ֹור  ֿ אנּפין, זעיר  ּבין הפר ׁש יׁש ּבלבד , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻמס ּים 

ׁשהא ֹור  ה ּמלכ ּות  ספירת  ּובין ח ּלֹון,  ּדר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָמאיר 

ּבזעיר ֿ ׁשּגם  היֹות  ּדעם  והינּו, נקב ,  ּדר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַמאיר 

הרי  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ּבלבד , ע ׂשירי חלק  מאיר  ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָאנּפין

לג ּבי  ער ֹו ֿ ּבאין נעלה  ה ּוא  ׁשּבּמּדֹות  ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָהא ֹור 

ּוכמ ֹו ּדּבּור , ּבחינת  ה ּמלכ ּות , ׁשּבספירת  ְְְְִִִִֶַַַַָהא ֹור 

ׁשּכא ׁשר  למ ּטה , האדם  ּבנפ ׁש ר ֹואים  ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאנּו

מציא ּות  ׁשּתהיה  ֿ אפ ׁשר  אי ּבתק ּפם  הם  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָה ּמּדֹות 
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טו.15) נז, ג.16)ישעי ' ע , יתרו תו"א ראה

    
ֿ הואe‰L‡התחושה  ֿ ברוך  B˙ÏeÊהקדוש ÔÈ‡Â ‡e‰ BcÏ ממנו וחוץ ∆¿«¿≈»

אמיתית, מציאות שום daאין  È‡Ó ‰ÓÎÁc Ïeha‰ „vÓ ‰p‰ƒ≈ƒ««ƒ¿»¿»≈ƒ»
e˙kL BÓÎe ,ÌB˜Ó e˜a ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡15LB„˜Â ÌBÓ ≈¿≈»¿∆»»¿»

Áe ÏÙLe ‡kc ˙‡Â ÔBkL‡ במי שוכן  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש היינו  ∆¿¿∆«»¿««
מתגאה  ואינו  עצמו  בעיני  ששפל 

'יש'. למציאות עצמו  את ומחשיב

‡È‰L ‰Èa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó גם «∆≈≈ƒ»∆ƒ
העליונות »ÈÁaƒ¿ƒ˙בספירות

˙eËMt˙‰Â ˙e‡ÈˆÓ והתרחבות ¿ƒ¿ƒ¿«¿
החכמה, נקודת daשל  È‡Ó≈ƒ»

ÌB˜Ó ˜eÁa ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡≈¿ƒ»
אור  כמו  ומצומצמת, מועטת במידה

מ  רחוק.שמאיר 

ÌÓ‡, שני Èa‰מצד  Ìb »¿»«¿ƒ»
ÌB˜Ó ˜eÁa ‡e‰ B‡‰L∆»¿ƒ»

ומצומצם, מועט אור  È‡Ó≈ƒוהוא
˙eÁ˙‰a B‡‰ ומתפשט »¿ƒ¿«¬

ÏÎe ˙Bpt‰ ÏÎa ,dlÎa¿À»¿»«ƒ¿»
˙Bw‰ נשאר ולא הבינה ספירת של  «¿»

מגיע  לא ֿ סוף אין  שהאור  פרט שום

ŒÈÚÊaאליו , ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿≈
ÔÈt‡ המידות הם ֿ קטנות, פנים «¿ƒ

È‡Ó ‡e‰ אלא מרחוק רק לא ≈ƒ
מזו  eÈ‰cיתירה ,ÔBlÁ Cc∆∆«¿«¿

„Ïa ÌiÒÓ ÌB˜Óa המקום ¿»¿À»ƒ¿«
מתרחב  ולא החלון  כנגד  שמכוון 

המידות. בכל  Ê‰ומתפשט ÔeÈÂ¿»∆
בספירות משמעות  למעלה העניין 

תובן  ««∆∆»ÏLÓŒCcŒÏÚהעליונות
L‡kL ,Ì„‡‰ LÙa¿∆∆»»»∆«¬∆
Œ‡Ï˜La BÏÎNa ÔBa˙Óƒ¿≈¿ƒ¿¿«¿»

‡ÈËÂ בדיוןÈ‰ ,ÔÈÚ ‰ÊÈ‡a ¿«¿»¿≈∆ƒ¿«¬≈
ab˙n‰ ÔÈÚÓk ‡e‰ זורם שאינו  ¿«¿»«ƒ¿«≈

אלא  ובמנוחה גובר בשקט בזרם

ÈÓz„והולך , BÏ ˙B„ÏBpL בכל ∆»»ƒ
BL„Á˙,הדיון עת  ˙BÒ¿»¬»

‡Ò ‰È‡Ó L‡ÎÂ חדשה ¿«¬∆¿ƒ»¿»»
‡È‰ È‰ ˙BÈ ‰˜eÓÚ¬»≈¬≈ƒ
˙Ó„Bw‰ ‡q‰ ˙‡ ˙ÏhÓ¿«∆∆∆«¿»»«∆∆
הסברא  ולעומת עמוקה פחות שהייתה

נחשבת, לא היא «»»¿CkŒÁ‡Âהחדשה
תוספת  ∆∆»¿LcÁ˙Óƒ˙עיון לאחר 

BÊ ‡Ò Ìb ˙Ïha˙Óe ˙BÈ ‰˜eÓÚ ‡Ò שלעומת למרות ¿»»¬»≈ƒ¿«∆∆«¿»»
ביותר , עמוקה סברא היא לה הקודמת eÎ'הסברא ÒtËÓe ‰ÏBÚ CÎÂ¿»∆¿«≈

עמוקות, ויותר  גבוהות יותר  לרמות העיון , Ê‰במהלך  „vÓe רוב מפני  ƒ«∆
הנביעה  ‰ÎÏ‰ועומק ˜ÒÙÏ ‡BÏ ÏÎeÈ ‡Ï,למעשה„ÈÓzL ÈÙÏ …«»ƒ¿…¬»»¿ƒ∆»ƒ

LcÁ˙n‰ ÔÈÚÓk ˙BÈ ˙BwÓÚ ˙BÒ BÏˆ‡ ÌÈLcÁ˙Ó ללא ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»¬À≈¿«¿»«ƒ¿«≈
מסוגל  לא והוא לעצור  מבלי  למסקנה.הרף BÏ‡להגיע ÏÎeiL È„Îeƒ¿≈∆«»

‰ÎÏ‰‰ ˜ÒÙÏ מסקנה לפי  למעשה ƒ¿…«¬»»
העמוק  הדיון  ÌˆÓˆÏמתוך  CÈ»̂ƒ¿«¿≈

BÏÎN הנביעה ‡˙ שפע את ולעצור  ∆ƒ¿
˙ÓiÒÓ ‡Ò ÏÚ kÚ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈«¿»»¿À∆∆

שהשכל אחת. לכך  הוכחה והנה

חלק  ורק הרף ללא נובע כשלעצמו 

ממנו  חוץ ונשפע יורד  מאד  קטן 

- הנפש בכוחות נמוכות יותר  לדרגות

Úe„iÎÂ16ÏÎO‰ ˙ÎLÓ‰L ¿«»«∆«¿»««≈∆
ÈÈNÚ ˜ÏÁ ˜ ‡È‰ ˙Bcna«ƒƒ«≈∆¬ƒƒ
˜ ‰Ê Ì‚Â ,ÏÎO‰ ÌˆÚÓ≈∆∆«≈∆¿«∆«
„Ïa ˙enÎa ÈÈNÚ ˜ÏÁ≈∆¬ƒƒ¿«ƒ¿«
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כג    

ּדחכמה  ה ּבּטּול  מ ּצד  ה ּנה  זּולת ֹו, ואין ה ּוא  ְְְְִִִֵֵַַַָָָלב ּדֹו

ּוכמ ֹו מק ֹום , ּבקר ּוב  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ּבּה ְְִֵֵֵָָמאיר 

ּוׁשפל 15ׁשּכת ּוב  ּדּכא  ואת  א ׁשּכֹון וקד ֹוׁש מר ֹום  ְְְְֶֶֶַַָָָָ

מציא ּות  ּבבחינת  ׁשהיא  ּבינה  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָר ּוח .

ּברח ּוק  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ּבּה מאיר  ְְְְִִִֵֵַָוהת ּפּׁשט ּות ,

ּברח ּוק  ה ּוא  ׁשהא ֹור  ּבבינה  ּגם  אמנם , ְְְִִֶַָָָָָמק ֹום .

ּבכל  ּבכ ּלּה, ּבהתרחב ּות  הא ֹור  מאיר  ְְְְֲִִֵַָָָָֻמק ֹום ,

ֿ אנּפין  ּבזעיר  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ה ּקרנֹות , ּובכל  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָה ּפּנֹות 

ּבלבד . מס ּים  ּבמק ֹום  ּדהינּו ח ּלֹון,  ּדר מאיר  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻה ּוא 

ׁשּכא ׁשר  האדם , ּבנפ ׁש ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ על  זה  ְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָויּובן

הרי  ענין, ּבאיזה  ֿ וטריא  ּבׁשקלא  ּבׂשכל ֹו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָמת ּבֹונן

סבר ֹות  ּתמיד  ל ֹו ׁשּנֹולד ֹות  ה ּמת ּגּבר , ּכמעין ְְְְִִֵֶַַַָָָָה ּוא 

הרי  יֹותר  עמ ּוקה  סברא  מאירה  וכא ׁשר  ְְְֲֲֲֲִֵֵֶַָָָָָחד ׁשֹות ,

ּכ ֿ ואחר  ה ּקֹודמת , ה ּסברא  את  מב ּטלת  ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהיא 

ּגם  ּומת ּבּטלת  יֹותר  עמ ּוקה  סברא  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָמתח ּדׁשת 

לא  זה  ּומ ּצד  כ ּו', ּומט ּפס  ע ֹולה   וכ זֹו, ְְְִֵֶֶַַָָָֹסברא 

מתח ּדׁשים  ׁשּתמיד  לפי הלכה , לפסק  לב ֹוא  ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹיּוכל 

ה ּמתח ּדׁש. ּכמעין יֹותר  עמ ּקֹות  סבר ֹות  ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָֻאצל ֹו

לצמצם  צרי ההלכה  לפסק  לב ֹוא  ׁשּיּוכל  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּובכדי

וכ ּיד ּוע  מס ּימת . סברא  על  ּולהתע ּכב  ׂשכל ֹו 16את  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ע ׂשירי  חלק  רק  היא  ּבּמּדֹות  ה ּׂשכל  ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהמ ׁשכת 

ּבכ ּמּות  ע ׂשירי חלק  רק  זה  וגם  ה ּׂשכל , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַמעצם 

ּבמק ֹום  מאיר  הא ֹור  ּכא ׁשר  ּגם  וה ּנה , ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּבלבד .

ׁשהא ֹור  ֿ אנּפין, זעיר  ּבין הפר ׁש יׁש ּבלבד , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻמס ּים 

ׁשהא ֹור  ה ּמלכ ּות  ספירת  ּובין ח ּלֹון,  ּדר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָמאיר 

ּבזעיר ֿ ׁשּגם  היֹות  ּדעם  והינּו, נקב ,  ּדר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַמאיר 

הרי  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ּבלבד , ע ׂשירי חלק  מאיר  ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָאנּפין

לג ּבי  ער ֹו ֿ ּבאין נעלה  ה ּוא  ׁשּבּמּדֹות  ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָהא ֹור 

ּוכמ ֹו ּדּבּור , ּבחינת  ה ּמלכ ּות , ׁשּבספירת  ְְְְִִִִֶַַַַָהא ֹור 

ׁשּכא ׁשר  למ ּטה , האדם  ּבנפ ׁש ר ֹואים  ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאנּו

מציא ּות  ׁשּתהיה  ֿ אפ ׁשר  אי ּבתק ּפם  הם  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָה ּמּדֹות 
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ּבסדר  יהיה  ׁשה ּדּבּור  ּובכדי מס ּדר , ּדּבּור  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָֻׁשל 

וזה ּו ּבּמּדֹות . צמצ ּום  להיֹות  צרי ְְְְִִִִֶַָָֻמס ּדר 

נ   ּדר מאיר  ה ּמלכ ּות  ׁשה ּוא ׁשּבספירת  קב , ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַ

ההפר ׁש ּכלל ּות  וזה ּו כ ּו'. צמצ ּום  אחר  ְְְְְִִֵֶֶַַַָצמצ ּום 

מאיר  ׁשּבהם  ּומלכ ּות , ֿ אנּפין זעיר  ּבינה  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבין

נקב ,  ּדר א ֹו ח ּלֹון  ּדר מק ֹום , ּברח ּוק  ְִֶֶֶֶֶֶַָָהא ֹור 

ּבאיןֿ היֹותם  ׁשעם  וחכמה , ּבכתר  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמה 

ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ּבהם  מאיר  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ,ֲִִֵֵֶָָָער ֹו

מק ֹום . ְֵָּבקר ּוב 

ּבּתֹורה ÊŒCcŒÏÚÂ‰ג ) ּדהגם 17יּובן , ¿«∆∆∆ֲַַַָָ

ער ֹו ֿ ּבאין היא  ְֲִֵֶַָׁשה ּתֹורה 

ּוכמ ֹו העצם , ּבּה יׁש ֿ מק ֹום , מ ּכל  ֿ ס ֹוף , ֿ אין ְְִֵֵֶֶָָָָלא ֹור 

ׁשּמג ּלה 18ׁשּכת ּוב  א ֹור  היא  ׁשה ּתֹורה  א ֹור , ות ֹורה  ְְִֶֶֶֶַַָָָ

ׁשּבׁשניהם  אף  וחכמה , ּכתר  ּדה ּנה , העצם . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָאת 

ֿ מק ֹום , מ ּכל  מק ֹום , ּבקר ּוב  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ְִִֵֵֵָָָמאיר 

סתימא  ּבהעלם , ה ּוא  ׁשּבּכתר  ּביניהם , הפר ׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָיׁש

סתימין  ׁשהרי 19ּדכל  ּבג ּלּוי, ה ּוא  ּובחכמה  , ְְְְְֲִִִֵֶָָָ

מאיר  ׁשּבׁשניהם  וכיון ה ּגּלּוי. רא ׁשית  היא  ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָחכמה 

ׁשא ֹות ּה ל ֹומר , צרי מק ֹום , ּבקר ּוב  ֿ איןֿס ֹוף  ְִֵֵֶַָָָא ֹור 

זֹו ּבחינה  ה ּנה  ּבהעלם , היא  ׁשּבּכתר  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָה ּבחינה 

ׁשענין  והינּו, ּבג ּלּוי, ּבחכמה  ּבאה  ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָעצמ ּה

ּבּכתר  ׁשּנמצא  העצם  את  לג ּלֹות  ה ּוא  ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהחכמה 

ׁשענין  א ֹור , ות ֹורה  ּׁשּכת ּוב  מה  וזה ּו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָּבהעלם .

וזה ּו העצם . את  ׁשּמג ּלה  א ֹור  ה ּוא  ְְֶֶֶֶֶֶַַָָה ּתֹורה 

נקראת  ׁשה ּתֹורה  למצ ֹות , ּתֹורה  ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָההפר ׁש

לב ּוׁשים  ּבׁשם  נקרא ֹות  וה ּמצ ֹות  א ֹור , ,20ּבׁשם  ְְְְְְִִִֵֵַָ

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  מ ּמּנּו, ׁשח ּוץ  ּדבר  הם  ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשה ּלב ּוׁשים 

העצם . את  מג ּלה  ׁשה ּוא  ְֶֶֶֶֶַָָהא ֹור ,
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בעוצמה  פועל  ÏLייתכן לא ‡LÙ‡ŒÈוהרגש ˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zL ƒ∆¿»∆ƒ¿∆¿ƒ∆

cÒÓ eac את וכאשר לסדר  מסוגל  לא הוא מאד , מתרגש האדם ƒ¿À»
מסודרת, בצורה ולדבר  „Òaמחשבותיו  ‰È‰È eac‰L È„Îeƒ¿≈∆«ƒƒ¿∆¿≈∆

cÒÓ יתבטא ומסודרת והאדם ברורה ˆÌeˆÓבצורה ˙BÈ‰Ï CÈˆ ¿À»»ƒƒ¿ƒ¿
˙Bcna שיירגע לאחר  ורק «ƒ

מסוגל  יהיה הגדולה מההתרגשות

מסודרת. בצורה ∆¿e‰ÊÂלדבר 
È‡Ó ˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒaL אור ∆ƒ¿ƒ«««¿≈ƒ

כמו  מצומצמת מאד  במידה ֿ סוף האין 

שחודר  ˜אור  Cc וקטן ,צר ∆∆∆∆
ÌeˆÓˆ Á‡ ÌeˆÓˆ ‡e‰L∆ƒ¿««ƒ¿

'eÎ שבסופו לאחר עד  דבר , של 

מועט  אור  רק נשאר  הרבים, הצמצומים

ביותר .

LÙ‰‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ ההבדל ¿∆¿»«∆¿≈
כללי  הבחינות ÔÈaבאופן  שלושת ≈

ÔÈt‡ŒÈÚÊהעליונות  ‰Èaƒ»¿≈«¿ƒ
Ì‰aLהדיבור ,eÎÏÓe˙המידות  «¿∆»∆

,ÌB˜Ó ˜eÁa B‡‰ È‡Ó≈ƒ»¿ƒ»
ÔBlÁ Cc בבינה הוא שהאור  כפי  ∆∆«

˜ובמידות  Cc B‡ שהאור כפי  ∆∆∆∆
במלכות, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמאיר 

Ì˙BÈ‰ ÌÚL ,‰ÓÎÁÂ ˙Îa¿∆∆¿»¿»∆ƒ¡»
CBÚŒÔÈ‡a סוף ֿ האין  אור  לעומת ¿≈¬

Ì‰aעצמו , È‡Ó ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈ƒ»∆
ÌB˜Ó e˜a ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡≈¿≈»
לעיל . כמבואר  וחזקה, גדולה ובהארה

ÔeÈ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ (‚¿«∆∆∆»
‰Bza17, לעיל בתחילת כמובא «»

בתניא  הזקן  רבינו  מדברי  המאמר 

שקורא  היינו  באמת", ש"יקראוהו 

ואזי  התורה ֿ ידי  על  ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש

ללא  לקוראיו  קרוב ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

‰È‡הגבלות  ‰Bz‰L Ì‚‰c«¬«∆«»ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡Ï CBÚŒÔÈ‡a¿≈¬¿≈
קיים  האלוקי  ֿ סוף והאין  התורה ובין 

עצום, daפער  LÈ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
,ÌˆÚ‰ שעצם לעיל  למבואר  בדומה »∆∆

הרצון  כוח בתוך  נמצא ¿BÓÎeהנפש
e˙kL18 התורה על‰l‚nL B‡ ‡È‰ ‰Bz‰L ,B‡ ‰B˙Â ∆»¿»∆«»ƒ∆¿«∆

ÌˆÚ‰ אמצעי ‡˙ היא שיעור , לאין  מהעצם ורחוקה העצם שאיננה ואף ∆»∆∆

מתגלה. העצם È‡Óשדרכו  Ì‰ÈLaL Û‡ ,‰ÓÎÁÂ ˙k ,‰p‰c¿ƒ≈∆∆¿»¿»«∆ƒ¿≈∆≈ƒ
,ÌB˜Ó e˜a ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡, לעיל LÈכמבואר  ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ≈¿≈»ƒ»»≈

LÙ‰ הבדלÌ‰ÈÈa,ההארה ÌÏÚ‰a,באופן  ‡e‰ ˙kaL ∆¿≈≈≈∆∆«∆∆¿∆¿≈
ÔÈÓÈ˙Ò ÏÎc ‡ÓÈ˙Ò19‰ÓÎÁ È‰L ,Èel‚a ‡e‰ ‰ÓÎÁe , ¿ƒ»¿»¿ƒƒ¿»¿»¿ƒ∆¬≈»¿»

Èelb‰ ˙ÈL‡ ‡È‰ כמבואר ƒ≈ƒ«ƒ
שהוא  כפי  החכמה שאור  בחסידות

היות  סתימאה" "חכמה נקרא בכתר 

הוא  כאשר  ורק ונעלם 'סתום' והוא

לידי  בא הוא הרי  בחכמה ונמשך  יורד 

הגילוי  ראשית היא החכמה ולכן  גילוי 

(וכמו  מציאות בתור  האור  בחכמה של 

לאחר  שרק האדם בנפש שהיא כפי 

בחכמה  ונמשך  יורד  השכלי  שהרעיון 

ואילו  להתגלות מתחיל  הוא הרי 

עדיין  הוא המשכיל ' ב'כוח בהיותו 

מאד  הבדל  שיש ונמצא ונעלם) 'סתום'

ההארה  אופן  לגבי  ביניהם משמעותי 

בהם. ֿ סוף ֿ אין  אור  של 

ŒB‡ È‡Ó Ì‰ÈLaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿≈∆≈ƒ
,ÌB˜Ó e˜a ÛBÒŒÔÈ‡ למרות ≈¿≈»

ביניהם  הגדול  ÓBÏ,ההבדל  CÈ»̂ƒ«
‡È‰ ˙kaL ‰ÈÁa‰ d˙B‡L∆»«¿ƒ»∆«∆∆ƒ
dÓˆÚ BÊ ‰ÈÁa ‰p‰ ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈ƒ≈¿ƒ»«¿»
,eÈ‰Â ,Èel‚a ‰ÓÎÁa ‰‡a»»¿»¿»¿ƒ¿«¿
˙Bl‚Ï ‡e‰ ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««»¿»¿«
˙ka ‡ˆÓpL ÌˆÚ‰ ˙‡∆»∆∆∆ƒ¿»«∆∆

ÌÏÚ‰a חכמה' שבחינת כאמור  ¿∆¿≈
שבהיותו  העצם היא שבכתר , סתימאה'

סתום  הוא ויורדת בכתר  באה ונעלם,

הגלויה. לחכמה ∆¿e‰ÊÂונמשכת
של  הפנימי  e˙kMהפירוש ‰Ó«∆»

‰Bz‰ ÔÈÚL ,B‡ ‰B˙Â¿»∆ƒ¿««»
ÌˆÚ‰ ˙‡ ‰l‚nL B‡ ‡e‰∆¿«∆∆»∆∆

בהעלם.של  בה שנמצא האלוקות

‰Bz ÔÈa LÙ‰‰ e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈≈»
˙‡˜ ‰Bz‰L ,˙BˆÓÏ¿ƒ¿∆«»ƒ¿≈

B‡ ÌLa העצם,הארה של  ¿≈
ÌLa ˙B‡˜ ˙Bˆn‰Â¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈

ÌÈLeÏ20Ì‰ ÌÈLel‰L , ¿ƒ∆«¿ƒ≈
epnÓ ıeÁL c באדם מעצמיותו ,כמו  חלק אינם Œ‰Óשלבושיו  »»∆ƒ∆«

ÌˆÚ‰ ˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L ,B‡‰ ÔkŒÔÈ‡M.הפנימיות ואת ∆≈≈»∆¿«∆∆»∆∆
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כד   

ÔeÈÂ למצ ֹות ּתֹורה  ּבין ההפר ׁש  ּדר ֿ על  זה  ¿»ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָ

היא  ׁשה ּתֹורה  האדם , ּבנפ ׁש ׁשהם  ְְִֵֶֶֶֶַָָָָּכמ ֹו

ע ּמֹו, ּומאחד  ּכב ׂשר ֹו ּוב ׂשר  ּדם  ׁשּנע ׂשה  מזֹון ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֻּכמ ֹו

עם  מתאחדת  ה ּתֹורה  ׁשה ּׂשגת  לפי נפ ׁשֹווהינּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָ

ענין  רק  ׁשהן ה ּמצ ֹות , ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָה ּמׂשּכלת ,

הן  ולכן ע ּמֹו, מתאחד ֹות  ואינן ּבפעל  ע ׂשּיה  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשל 

ּגם  יּובן ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ּבלבד . ל ּנפ ׁש ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָלב ּוׁשים 

ונקרא ֹות  ּבלבד , לב ּוׁשים  הן ׁשה ּמצ ֹות  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָלמעלה ,

ּדמל ּכא  אברין ּבּתֹורה 21ּבׁשם  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  , ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

חד  ּכּוּלא  ֿ ה ּוא  ּברי ֿ וק ּוד ׁשא  א ֹוריתא  ,22איּתמר  ְְְְְִִַַַָָָ

ׁשהיא  אף  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  עם  מתאחדת  ְִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשה ּתֹורה 

מעלת  מ ּצד  ה ּוא  זה  וענין כ ּו'. ער ֹו ֿ ְְְֲֲִִֵֶַַַָּבאין

מ ּכל ֿ ,ער ֹו ֿ ּבאין היא  ׁשהה ּׂשגה  ּדאף  ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָהה ּׂשגה ,

ה ּמׂשּכלת  ה ּנפ ׁש עם  מתאחדת  היא  הרי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָמק ֹום ,

ּדא ֹוריתא  ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ְְְִֵַָָועם 

ׁשּגם  היֹות  ועם  חד . ּכּוּלא  ֿ ה ּוא   ּברי ֿ ְְְְֱִִֶַַָָוק ּוד ׁשא 

ה ּוא  ה ּכּונה  ענין והרי ה ּמצ ֹות , ּכּונת  יׁש ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָּבמצ ֹות 

ה ּמצ ֹות  ענין ע ּקר  ֿ מק ֹום , מ ּכל  וה ּׂשגה , ְְְְִִִִִַַַַָָָָָידיעה 

וה ּפעל . הע ׂשּיה  אם  ּכי ׁשּבהן, ה ּכּונה  ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאינֹו

ענין  אינּה ה ּמצ ֹות  ּכּונת  ּגם  ה ּנה  יֹותר , ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּובעמק 

אינֹו ה ּמצ ֹות  ּכּונת  ענין ׁשהרי והה ּׂשגה , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָה ּידיעה 

הע ּקר  א ּלא  ,ּכ ּבאפן היא  ה ּמצוה  ׁשּכּונת  ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּידע 

ּבנפ ׁשֹו ה ּבּטּול  ׁשּיפעל  אים 23ה ּוא  זאל  (עס  ְְְִִִֶֶַַַָ

ׁשענינּה ּתפ ּלין מצות  ּבכ ּונת  ּוכמ ֹו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָּדּורכנעמען),

וה ּלב  ה ּמח  ל ׁשע ּבד  ּכּונה 24ה ּוא  ענין אין הרי , ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ

(ׁשה ּוא  ּתפ ּלין מצות  ׁשל  ה ּפנימי הענין ידיעת  ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָזֹו

ה ּוא  הענין א ּלא  וה ּלב ), ה ּמח  ׁשע ּבּוד  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹענין

ול ּבֹו, מח ֹו את  ׁשּיׁשע ּבד  ּבנפ ׁשֹו, ה ּפע ּלה  ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻׁשּתהיה 
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זו ,BLÙaהזו  בכוונה המצווה את המקיים האדם ‡˙של  „aÚLiL ¿«¿∆¿«¿≈∆
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כה    

ÔeÈÂ למצ ֹות ּתֹורה  ּבין ההפר ׁש  ּדר ֿ על  זה  ¿»ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָ

היא  ׁשה ּתֹורה  האדם , ּבנפ ׁש ׁשהם  ְְִֵֶֶֶֶַָָָָּכמ ֹו

ע ּמֹו, ּומאחד  ּכב ׂשר ֹו ּוב ׂשר  ּדם  ׁשּנע ׂשה  מזֹון ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֻּכמ ֹו

עם  מתאחדת  ה ּתֹורה  ׁשה ּׂשגת  לפי נפ ׁשֹווהינּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָ

ענין  רק  ׁשהן ה ּמצ ֹות , ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָה ּמׂשּכלת ,

הן  ולכן ע ּמֹו, מתאחד ֹות  ואינן ּבפעל  ע ׂשּיה  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשל 

ּגם  יּובן ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ּבלבד . ל ּנפ ׁש ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָלב ּוׁשים 

ונקרא ֹות  ּבלבד , לב ּוׁשים  הן ׁשה ּמצ ֹות  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָלמעלה ,

ּדמל ּכא  אברין ּבּתֹורה 21ּבׁשם  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  , ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

חד  ּכּוּלא  ֿ ה ּוא  ּברי ֿ וק ּוד ׁשא  א ֹוריתא  ,22איּתמר  ְְְְְִִַַַָָָ

ׁשהיא  אף  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  עם  מתאחדת  ְִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשה ּתֹורה 

מעלת  מ ּצד  ה ּוא  זה  וענין כ ּו'. ער ֹו ֿ ְְְֲֲִִֵֶַַַָּבאין

מ ּכל ֿ ,ער ֹו ֿ ּבאין היא  ׁשהה ּׂשגה  ּדאף  ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָהה ּׂשגה ,

ה ּמׂשּכלת  ה ּנפ ׁש עם  מתאחדת  היא  הרי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָמק ֹום ,

ּדא ֹוריתא  ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ְְְִֵַָָועם 

ׁשּגם  היֹות  ועם  חד . ּכּוּלא  ֿ ה ּוא   ּברי ֿ ְְְְֱִִֶַַָָוק ּוד ׁשא 

ה ּוא  ה ּכּונה  ענין והרי ה ּמצ ֹות , ּכּונת  יׁש ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָּבמצ ֹות 

ה ּמצ ֹות  ענין ע ּקר  ֿ מק ֹום , מ ּכל  וה ּׂשגה , ְְְְִִִִִַַַַָָָָָידיעה 

וה ּפעל . הע ׂשּיה  אם  ּכי ׁשּבהן, ה ּכּונה  ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאינֹו

ענין  אינּה ה ּמצ ֹות  ּכּונת  ּגם  ה ּנה  יֹותר , ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּובעמק 

אינֹו ה ּמצ ֹות  ּכּונת  ענין ׁשהרי והה ּׂשגה , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָה ּידיעה 

הע ּקר  א ּלא  ,ּכ ּבאפן היא  ה ּמצוה  ׁשּכּונת  ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּידע 

ּבנפ ׁשֹו ה ּבּטּול  ׁשּיפעל  אים 23ה ּוא  זאל  (עס  ְְְִִִֶֶַַַָ

ׁשענינּה ּתפ ּלין מצות  ּבכ ּונת  ּוכמ ֹו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָּדּורכנעמען),

וה ּלב  ה ּמח  ל ׁשע ּבד  ּכּונה 24ה ּוא  ענין אין הרי , ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ

(ׁשה ּוא  ּתפ ּלין מצות  ׁשל  ה ּפנימי הענין ידיעת  ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָזֹו

ה ּוא  הענין א ּלא  וה ּלב ), ה ּמח  ׁשע ּבּוד  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹענין

ול ּבֹו, מח ֹו את  ׁשּיׁשע ּבד  ּבנפ ׁשֹו, ה ּפע ּלה  ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻׁשּתהיה 
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..." ה): (פרק בתניא שמבואר  וכפי 

ושכלו ... האדם בנפש מלובשת התורה

כי  הנפש ומזון  לחם בשם נקראת לכן 

שהלחם  הגוף כמו  את זן  הגשמי 

ונהפך  ממש וקרבו  בתוכו  כשמכניסו 

יחיה  ואזי  כבשרו  ובשר  דם להיות שם

והשגתה  התורה בידיעת כך  ויתקיים

בעיון  היטב שלומדה האדם בנפש

ומתאחדת  בשכלו  שנתפסת עד  שכלו 

לנפש  מזון  נעשה לאחדים והיו  עמו 

סוף  אין  החיים מחיי  בקרבה וחיים

הוא...", ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óברוך 
ÏL ÔÈÚ ˜ Ô‰L ,˙Bˆn‰«ƒ¿∆≈«ƒ¿»∆

ÏÚÙa ‰iNÚ חיצוני דבר  שהוא ¬ƒ»¿…«
עצמה  הנפש «≈¿ÔÈ‡Âלעומת

Ô‰ ÔÎÏÂ ,BnÚ ˙B„Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ¿»≈≈
ÌÈLeÏ חיצוניים„Ïa LÙpÏ ¿ƒ«∆∆ƒ¿«

לתוך  חודר  המזון  שבגשמיות כשם

חוץ  נשארים הבגדים ואילו  האדם

Ìbממנו . ÔeÈ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«
,‰ÏÚÓÏ כשם הן אשר  שהמצוות ¿«¿»

אותן  המקיים האדם לגבי  לבד  לבושים

כביכול , ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש אצל  גם כך 

„Ïa ÌÈLeÏ Ô‰ ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿≈¿ƒƒ¿«
סוף, האין  עצם בזוהר B‡˜Â˙לגבי  ¿ƒ¿»

‡kÏÓc ÔÈ‡ ÌLa21 אברי ¿≈≈»ƒ¿«¿»
ולא  של המלך  והפנימיות העצם

Bza‰המלך  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,«∆≈≈«»
ÓzÈ‡ נאמרŒ‡L„e˜Â ‡˙ÈB‡ ƒ¿««¿»¿¿»

„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈa22, התורה ¿ƒ»«
אחד  הכל  ֿ הוא ֿ ברוך  והקדוש

ŒB‡ ÌÚ ˙„Á‡˙Ó ‰Bz‰L∆«»ƒ¿«∆∆ƒ
‡È‰L Û‡ ÛBÒŒÔÈ‡ רחוקה ≈«∆ƒ

'eÎ CBÚŒÔÈ‡a. לעיל ÏÚÓ˙כמבואר  „vÓ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ ¿≈¬¿ƒ¿»∆ƒ««¬«
‰‚O‰‰,והידיעה CBÚŒÔÈ‡aההבנה ‡È‰ ‰‚O‰‰L Û‡c וכאמור ««»»¿«∆««»»ƒ¿≈¬

וההשגה, מההבנה נעלית הנפש שעצם ‰È‡לעיל  È‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈ƒ

ה' בתורת האדם של  וההשגה ‰ÏkNn˙ההבנה LÙp‰ ÌÚ ˙„Á‡˙Óƒ¿«∆∆ƒ«∆∆««¿∆∆
תורה דברי  ויודעת e‰ŒCea‡,המבינה ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ÌÚÂ¿ƒ≈»

„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜Â ‡˙ÈB‡c עם מתאחדים כאשר  ולכן  ¿«¿»¿¿»¿ƒ»«
ֿ הוא. ֿ ברוך  הקדוש עם גם מתאחדים ממילא ÌbLהתורה, ˙BÈ‰ ÌÚÂ¿ƒ¡∆«
LÈ ˙BˆÓa המצוות למעשה בנוסף ¿ƒ¿≈

ÔÈÚבפועל  È‰Â ,˙Bˆn‰ ˙ek«»««ƒ¿«¬≈ƒ¿«
‰‚O‰Â ‰ÚÈ„È ‡e‰ ‰ek‰ ואם ««»»¿ƒ»¿«»»

עם  התאחדות לכאורה יש בה גם כן 

ההבנה  באמצעות שנפעלת ֿ סוף האין 

ÔÈÚוההשגה, wÚ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ«ƒ¿«
Ô‰aL ‰ek‰ BÈ‡ ˙Bˆn‰«ƒ¿≈««»»∆»∆
הבנה  בידיעה, הקשור  החלק שהיא

ÏÚt‰Âוהשגה, ‰iNÚ‰ Ì‡ Èkƒƒ»¬ƒ»¿«…«
השכל  לכוח ביחס חיצוני  כוח שהוא

והתורה  ללבוש דומות המצוות ולכן 

לעיל . כמבואר  למזון , ∆…¿ÓÚe˜דומה
˙Bˆn‰ ˙ek Ìb ‰p‰ ,˙BÈ≈ƒ≈««»««ƒ¿
ומחשבה  שבשכל  דבר  שהיא למרות

של  לאמיתו  בפועל , עשייה של  ולא

‰ÚÈ„i‰דבר  ÔÈÚ dÈ‡≈»ƒ¿««¿ƒ»
˙ek ÔÈÚ È‰L ,‰‚O‰‰Â¿««»»∆¬≈ƒ¿««»«
˙ekL Ú„iL BÈ‡ ˙Bˆn‰«ƒ¿≈∆≈«∆«»«

Ck ÔÙ‡a ‡È‰ ‰Âˆn‰ היינו «ƒ¿»ƒ¿…∆»
שבעת  והמחשבה עשיית הידיעה

כוונה  לכוון  צריך  פלונית מצווה

‰wÚפלונית, ‡l‡ הפנימי והתוכן  ∆»»ƒ»
המצוות כוונת המושג  ‰e‡של 

של  הפנימי  לתוכן  מודע יהיה שהאדם

כזו  במידה ‰Ïehaהמצווה ÏÚÙiL∆ƒ¿««ƒ
BLÙa23ÌÈ‡ Ï‡Ê ÒÚ) ¿«¿∆»ƒ

ÔÚÓÚÎec בו יחדור  שהדבר  ¿¿∆∆
מציאותו  כל  את BÓÎeוימלא ,(¿

ÂˆÓ˙למשל  ˙eÎaÔÈlÙz ¿«»«ƒ¿«¿ƒƒ
dÈÚL מצוות של  הכוונה תוכן  ∆ƒ¿»»

היד  על  שמניחים ועל תפילין  הלב כנגד 

המוח  כנגד  aÚLÏ„הראש ‡e‰¿«¿≈
l‰Â Án‰24,'ה ‰Èלעבודת «…«¿«≈¬≈

BÊ ‰ek ÔÈÚ ÔÈ‡ רק˙ÚÈ„È ≈ƒ¿««»»¿ƒ«
˙ÂˆÓ ÏL ÈÓÈt‰ ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¿ƒƒ∆ƒ¿«

(l‰Â Án‰ „eaÚL ÔÈÚ ‡e‰L) ÔÈlÙz כשלעצמה הידיעה ולא ¿ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿«…«¿«≈
המטרה, ‰lÚt‰היא ‰È‰zL ‡e‰ ÔÈÚ‰ ‡l‡ הכוונה של  וההשפעה ∆»»ƒ¿»∆ƒ¿∆«¿À»

זו ,BLÙaהזו  בכוונה המצווה את המקיים האדם ‡˙של  „aÚLiL ¿«¿∆¿«¿≈∆
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ה ּוא  ׁשהע ּקר  ה ּתֹורה  לענין ּדֹומה  זה  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָואין

לא  הרי ה ּמצ ֹות , ּבכ ּונת  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹה ּידיעה ,

ּבנפ ׁשֹו. ה ּפע ּלה  אם  ּכי הע ּקר , היא  ְְְְִִִִִַַַָָָָֻה ּידיעה 

ּבּזהר  ּׁשּכת ּוב  מ ּמה  לזה , ׁשּמּמע ׂשה 25ּוראיה  ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ֿ עדן  ּבגן ל ּנׁשמה  לב ּוׁשים  נע ׂשים  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָה ּמצ ֹות 

לב ּוׁשים  נע ׂשים  ה ּמצ ֹות  ּומ ּכּונת  ְְְֲִִִִַַַַַַָה ּתח ּתֹון,

ּבג מ ּכּונת ל ּנׁשמה  ׁשּגם  והינּו, העליֹון, ֿ עדן ן ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

נאמר  ואם  ּבלבד , לב ּוׁשים  נע ׂשים  ְְְְֱֲִִִִִֶַַַַה ּמצ ֹות 

זה  הרי ֿ ּכן אם  ה ּידיעה , ענין ה ּוא  ה ּמצ ֹות  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּכּונת 

ל ֹומר  ּובהכרח  ה ּתֹורה . ּכמ ֹו ה ּמזֹון ענין ּכן ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָּגם 

מה ֿ ּבנפ ׁשֹו, ה ּפע ּלה  ה ּוא  ה ּמצ ֹות  ּכּונת  ְְְְְִִֶַַַַַַַָָֻׁשענין

והה ּׂשגה . ה ּידיעה  ה ּוא  הענין ּבּתֹורה  ֿ ּכן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָּׁשאין

עם  ׁשּמתאחד  ּבאפן ה ּוא  הה ּׂשגה  ׁשענין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוכיון

ה ּוא  וכן מזֹון. ּבׁשם  נקראת  לכן ּכּנ"ל , ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָהה ּׂשגה 

ּכּוּלא  ֿ ה ּוא  ּברי ֿ וק ּוד ׁשא  ׁשא ֹוריתא  למעלה , ְְְְְְִֶַַַָָָָּגם 

נמצא  ׁשּבּתֹורה  א ֹור , ות ֹורה  ענין וזה ּו ְְְְִִֶֶַַַָָָחד .

עצמ ּות ֹו את  לג ּלֹות  ה ּוא  וענינּה , ית ּבר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָעצמ ּות ֹו

 ּבחכמה .26ית ּבר מאיר  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ׁשא ֹור  ּוכמ ֹו , ְְְִִֵֵֵֶַָָָ

ה ּוא p‰Â‰ד ) ה 'עצם ', נמצא  ׁשּבּתֹורה  זה  ענין ¿ƒ≈ְְִִֶֶֶֶַָָָָ

והינּו, ּבׁשוה , ׁשּבּתֹורה  ה ּמדרג ֹות  ְְְְְֵֶֶַַַַָָָּבכל 

ּבּגּלּויים  רק  הם  ׁשּבּתֹורה  ה ּמדרג ֹות  ח ּלּוקי ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּכל 

מק ֹום  ּבכל  ה ּוא  ּדת ֹורה  העצם  אבל  ְְְֲֶֶָָָָָָּדת ֹורה ,

אמת  ּדאין אמת , נקראת  ׁשה ּתֹורה  וזה ּו ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָּבׁשוה .

האמת  ענין הרי מ ּובן, אינֹו ולכא ֹורה  ּתֹורה , ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָא ּלא 

ּביר ּוׁשלמי  ּכדאיתא  ׁשּנּויים , ּבֹו ׁשאין 27ה ּוא  ְְִִִִִִֵֶַָ

אמצע  הא ֹות ּיֹות , התחלת  יׁש אמת  ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבתבת 

האמת  ׁשענין לה ֹור ֹות  הא ֹות ּיֹות , וס ֹוף  ְְְֱִִִֶֶַָָָהא ֹות ּיֹות 

ׁשּנּויים , ּבלי ּוב ּסֹוף  ּבאמצע  ּבתח ּלה  ּבׁשוה  ְְְְִִִִִֶֶַַָָָה ּוא 
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BaÏÂ BÁÓ,'ה wÚ‰Lלעבודת ‰Bz‰ ÔÈÚÏ ‰ÓBc ‰Ê ÔÈ‡Â …¿ƒ¿≈∆∆¿ƒ¿««»∆»ƒ»

,‰ÚÈ„i‰ ‡e‰ עניין והשגה שהיא הבנה eÎa˙של  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó «¿ƒ»«∆≈≈¿«»«
‰ÚÈ„i‰ ‡Ï È‰ ,˙Bˆn‰ וההבנה‰lÚt‰ Ì‡ Èk ,wÚ‰ ‡È‰ «ƒ¿¬≈…«¿ƒ»ƒ»ƒ»ƒƒ«¿À»

המצווה  של  המקיים BLÙaוההשפעה האדם בכוונה.של  המצווה את ¿«¿
,‰ÊÏ ‰È‡e המצווה היא שכוונת ¿»»»∆

בעיקר  אלא והבנה ידיעה של  עניין  לא

האדם פעולה  e˙kMבנפש ‰nÓƒ«∆»
‰fa25˙Bˆn‰ ‰NÚnnL «…«∆ƒ«¬≈«ƒ¿

ŒÔ‚a ‰ÓLpÏ ÌÈLeÏ ÌÈNÚ«¬ƒ¿ƒ«¿»»¿«
ÔBzÁz‰ Ô„Ú'לבושים' ובאמצעות ≈∆««¿

בזיו  לראות זוכה הנשמה אלו  רוחניים

ÌÈNÚהשכינה, ˙Bˆn‰ ˙ekÓeƒ«»««ƒ¿«¬ƒ
ÌÈLeÏ והם יותר  ומזוככים נעלים ¿ƒ
Ô„ÚŒÔ‚a'לבושים' ‰ÓLpÏ«¿»»¿«≈∆
ÔBÈÏÚ‰ רואה היא שבאמצעותם »∆¿

באלוקות, יותר  נעלות ¿»¿eÈ‰Â,דרגות
מובן  ‰Bˆn˙מזה ˙ekÓ ÌbL∆«ƒ«»««ƒ¿

,„Ïa ÌÈLeÏ ÌÈNÚ כמו «¬ƒ¿ƒƒ¿«
המצוות, Ó‡ממעשה Ì‡Â¿ƒ…«

ÔÈÚ ‡e‰ ˙Bˆn‰ ˙ekL∆«»««ƒ¿ƒ¿«
,‰ÚÈ„i‰ והשגה הבנה של  עניין  «¿ƒ»

ÔÈÚ Ôk Ìb ‰Ê È‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈¬≈∆«≈ƒ¿«
‰Bz‰ BÓk ÔBÊn‰ רק ולא «»¿«»

ÔÈÚL'לבושים'. ÓBÏ ÁÎ‰e¿∆¿≈««∆ƒ¿«
‰lÚt‰ ‡e‰ ˙Bˆn‰ ˙ek«»««ƒ¿«¿À»

המצוות  של  ¿»¿BLÙa,וההשפעה 
ÔÈÚ‰ ‰Bza ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»»ƒ¿»

‰‚O‰‰Â ‰ÚÈ„i‰ ‡e‰ כמבואר «¿ƒ»¿««»»
‰‰O‚‰לעיל . ÔÈÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿«««»»

ÌÚ „Á‡˙nL ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆∆ƒ¿«≈ƒ
˙‡˜ ÔÎÏ ,Ï"pk ‰‚O‰‰««»»««»≈ƒ¿≈

ÔBÊÓ ÌLa הגשמי שהמזון  כשם ¿≈»
והלבוש  בפנימיותו  האדם בגוף חודר 

בלבד . חיצוני  דבר  Ìbהוא ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«
Œ‡L„e˜Â ‡˙ÈB‡L ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆«¿»¿¿»

„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈa התורה ¿ƒ»«
ֿ הוא  ֿ ברוך  אחד ,והקדוש הכול 

הבנה  (באמצעות התורה עם והמתאחד 

האור  עם מתאחד  בשכלו ) והשגה

ֿ הוא. ֿ ברוך  הקדוש של  ÔÈÚהאינסופי  e‰ÊÂ דברי של  הפנימית המשמעות ¿∆ƒ¿«
‡B,הפסוק  ‰B˙Â את מגלה ֿ הוא,שהתורה ֿ ברוך  הקדוש של  עצמותו  ¿»

כיוון  לעיל , dÈÚÂכמבואר  ,Ca˙È B˙eÓˆÚ ‡ˆÓ ‰BzaL של ∆«»ƒ¿»«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»»
אור ' 'תורה נקראת שלכן  Ca˙Èהתורה B˙eÓˆÚ ˙‡ ˙Bl‚Ï ‡e‰26, ¿«∆«¿ƒ¿»≈

‰ÓÎÁa È‡Ó ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡L BÓÎe סוף אין  שאור  לעיל  כמבואר  ¿∆≈≈ƒ«»¿»
בספירת  מקום".מאיר  "בקירוב העליונה החכמה

'ÌˆÚ'‰ ‡ˆÓ ‰BzaL ‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â ֿ הוא,של „) ֿ ברוך  הקדוש ¿ƒ≈ƒ¿»∆∆«»ƒ¿»»∆∆
‰ÂLa ‰BzaL ˙B‚„n‰ ÏÎa ‡e‰ שונות דרגות יש בתורה ¿»««¿≈∆«»¿»∆

כמו  השונים התורה חלקי  בין  והבדלים

דתורה  נגלה בין  הנסתר ההבדל  לחלק

נמצא  האלוקות של  והעצם שבתורה,

שווה, במידה הדרגות ¿»¿eÈ‰Â,בכל 
˙B‚„n‰ È˜elÁ ÏkL∆»ƒ≈««¿≈

‰BzaL חלקי בין  וההבדלים ∆«»
השונים  ÌÈÈelbaהתורה ˜ Ì‰≈««ƒƒ

‰B˙c והתגלתה כפי ירדה שהתורה ¿»
מתייחס  שהעצם בעוד  כי  לעינינו ,

והפנימיות  העומק היינו  עצמו , לדבר 

מתייחס  'גילויים' המושג  שלו ,

דבר להתפשטות  שהם שלו  ולהארה

למשל , (כמו , העצם לעומת חיצוני 

גוף  השמש, בדוגמת גשמי  אור  במקור 

והאור  הדבר  עצם הוא השמש כדור 

לשמש  מחוץ ממנה ומאיר  המתפשט

השמש) של  ה"גילויים" הוא עצמה

חלקי  בין  הדרגות הבדלי  ולענינינו ,

של  ב"גילויים" רק הם השונים התורה

‰e‡התורה  ‰B˙c ÌˆÚ‰ Ï‡¬»»∆∆¿»
ÌB˜Ó ÏÎa דרגה חלק ובכל  ובכל  ¿»»
התורה  הבדלים.ÂLa‰מחלקי  ללא ¿»∆

e‰ÊÂ התורה של  שהעצם זה עניין  ¿∆
הוא  בשווה התורה חלקי  בכל  נמצא

לעיל  האמור  של  הפנימית המשמעות

ÔÈ‡c ,˙Ó‡ ˙‡˜ ‰Bz‰L∆«»ƒ¿≈¡∆¿≈
‰B‡ÎÏÂ ,‰Bz ‡l‡ ˙Ó‡¡∆∆»»¿ƒ¿»
˙Ó‡‰ ÔÈÚ È‰ ,ÔeÓ BÈ‡≈»¬≈ƒ¿«»¡∆

ÌÈÈepL Ba ÔÈ‡L ‡e‰ קיים והוא ∆≈ƒƒ
וחוזק, תוקף של  מידה באותה תמיד 

‡˙È‡„k שמובא כפי  ƒ¿ƒ»
ÈÓÏLeÈa27LÈ ˙Ó‡ ˙˙aL ƒ«¿ƒ∆¿≈«¡∆≈

˙Bi˙B‡‰ ˙ÏÁ˙‰ אל "ף האות «¿»«»ƒ
אותיות  מבין  הראשונה ה"אל "ף שהיא

‰‡Bi˙B˙בי "ת", ÚˆÓ‡ האות ∆¿«»ƒ
שהיא  בי "ת"מ"ם ה"אל "ף אותיות ‰‡Bi˙B˙באמצע ÛBÒÂ תי "ו האות ¿»ƒ

מאותיות  האחרונה האות וזאת שהיא בי "ת", ¿BB‰Ï˙כדי ה"אל "ף
ÂLa‰ולהשמיענו  ‡e‰ ˙Ó‡‰ ÔÈÚL מידה באותה lÁ˙a‰ונמצא ∆ƒ¿«»¡∆¿»∆ƒ¿ƒ»

ÌÈÈepL ÈÏa ÛBqe ÚˆÓ‡a,הבדלים הזאת B‡ÎÏÂ‰וללא הקביעה »∆¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿»
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כו   

וח ּלּוקי  ׁשּנּויים  ּכּמה  יׁש ּבּתֹורה  הלא  ְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹולכא ֹורה ,

לסתים  ּדת ֹורה  ּגליא  ער ֹו ֿ אין ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָמדרג ֹות ,

ׁשל  ּתֹורת ֹו לג ּבי  ּבער אינֹו זה  וכל  ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָּדא ֹוריתא ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ׁשאדם 28מ ׁשיח , ׁשה ּתֹורה  ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשל  ּתֹורת ֹו לג ּבי הבל  היא  ה ּזה  ּבע ֹולם  ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָלמד 

ה ּתֹורה  ּבחינת  לג ּבי  ּבער אינֹו זה  וכל  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמ ׁשיח ,

ׁשּלמעלה  ּתֹורה  מח ּבר  היה  ׁשּדוד  ּכפי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה 

ֿ ה ּוא ּבק  ּברי ֿ ּכּמה 29ּוד ׁשא  ּבּתֹורה  ׁשּיׁש וכיון , ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

היא  ׁשה ּתֹורה  ל ֹומר  אפ ׁשר  אי מדרג ֹות , ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָח ּלּוקי

הם  ה ּמדרג ֹות  ח ּלּוקי ׁשּכל  ה ּוא , הענין  א ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמת .

ּב'עצם '. לא  אבל  ּבא ֹור , ֲֶֶַָָָֹרק 

ÔÈÚ‰Â וח ּלּוקי ׁשּנּויים  ּכּמה  יׁש ׁשּבא ֹור  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְִִִֵֵֶֶַָָָ

להיֹות ֹו ּפנימי, א ֹור  ּדה ּנה , ְְְְִִִִֵֵַמדרג ֹות .

רק  ולא  ׁשּנּויים , ּבֹו יׁש הרי ּבכלים , ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַֹמתל ּבׁש

ּבֹו יׁש עצמ ֹו הא ֹור  ּגם  א ּלא  ה ּכלים , מ ּצד  ְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשּנּויים 

ּפנימי' ה 'א ֹור  ׁשּׁשרש  לפי והינּו מדרג ֹות , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹח ּלּוקי

הן  התח ּלק ּות , יׁש ה ּקו ּובא ֹור  ה ּקו, מא ֹור  ְְְִֵֵֵַַַַַה ּוא 

ׁשּלמעלה  ּכּיד ּוע  הע ֹולמ ֹות , ׁשּמּצד  ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָההתח ּלק ּות 

מאיר  ּובאציל ּות  ה ּקו, עצם  מאיר  ֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַמאציל ּות 

כ ּו', ּדהארה  הארה  ה ּבריאה  ּובע ֹולם  ה ּקו, ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָהארת 

ּכמ ֹו ּדֹומה  אינֹו ּגּופא  מאציל ּות  למעלה  ְְְְֲִֵֵֶַַָָוגם 
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ח .28) פי "א, ובכ"מ .29)קה"ר א. נא, ג. מז, שלח  לקו"ת (ברע "מ ). ב  רכב , זח "ג ראה

    
כי  הסבר , B‚„Ó˙,דורשת È˜elÁÂ ÌÈÈepL ‰nk LÈ ‰Bza ‡Ï‰¬…«»≈«»ƒƒ¿ƒ≈«¿≈

השונים ולמעשה  התורה חלקי  בין  הבדלים קיימים ‡CBÚŒÔÈכן  È‰L∆¬≈≈¬
השוואה  אי  כדי  עד  דומה השניים אינו  בין  יחס כל  B˙c‰וללא ‡ÈÏb«¿»¿»

הנגלה  ÈB‡c˙‡שבתורה חלק ÌÈ˙ÒÏ והנעלם הנסתר  ('סתום'),חלק ¿»ƒ¿«¿»
‰Ê ÏÎÂ הפנימיות וגם הנגלה גם ¿»∆

CÚa BÈ‡ ודמיון יחס כל  ללא הוא ≈¿∆∆
ÁÈLÓ ÏL B˙Bz Èa‚Ï שהיא ¿«≈»∆»ƒ«

בתורה, מאד  נעלית »¬»¿Ó‡Ókדרגה
Ï"Ê eÈ˙Ba28‰Bz‰L «≈«∆«»

‡È‰ ‰f‰ ÌÏBÚa „ÓÏ Ì„‡L∆»»»«»»«∆ƒ
,ÁÈLÓ ÏL B˙Bz Èa‚Ï Ï‰∆∆¿«≈»∆»ƒ«

שמדובר  וכל הרי  עצום וריחוק ְָבפער 

האמורות  הדרגות כל  בלימוד זה ֶ

Úaהתורה  BÈ‡C יחס ללא הוא ≈¿∆∆
‰Bz‰והשוואה  ˙ÈÁa Èa‚Ï¿«≈¿ƒ««»

‰ÏÚÓlL לאין שהיא גבוהה בדרגה ∆¿«¿»
שירדה  לאחר  התורה מדרגת שיעור 

aÁÓלמטה  ‰È‰ „ÂcL ÈÙk¿ƒ∆»ƒ»»¿«≈
Œ‡L„e˜a ‰ÏÚÓlL ‰Bz»∆¿«¿»¿¿»

‡e‰ŒCÈa29, בקבלה כמובא ¿ƒ
ממשיך  היה המלך  שדוד  וחסידות

האלוקי  סוף האין  האור  את ומגלה

חיבור  גורם וכך  החכמה בבחינת

שבתורה  העליונות הדרגות בין  ואחדות

שבתורה  הנמוכות «≈¿ÔÂÈÎÂלדרגות
È˜elÁ ‰nk ‰Bza LiL∆≈«»«»ƒ≈
ÓBÏ LÙ‡ CÈ‡ ,˙B‚„Ó«¿≈≈∆¿»«

˙Ó‡ ‡È‰ ‰Bz‰L האמת והרי  ∆«»ƒ¡∆
בראש, (בין  דרגה ובכל  מצב בכל  היא

מידה?. באותה בסוף) ובין  באמצע בין 

È˜elÁ ÏkL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆»ƒ≈
˙B‚„n‰ כמו השונות הדרגות ובין  השונים התורה חלקי  בין  וההבדלים ««¿≈

וכו ' משיח של  תורתו  נסתר , B‡aנגלה, ˜ Ì‰" ה"גילויי היינו  ≈«»
לעיל , כמבואר  ÌˆÚ'a'וההתפשטות, ‡Ï Ï‡ הבדלי אין  אכן  שבו  ¬»…»∆∆

דרגות.

ÌÈÈepL ‰nk LÈ B‡aL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â ובאופן במידת הבדלים ¿»ƒ¿»»∆∆»≈«»ƒƒ
שלו  B‚„Ó˙ההתגלות È˜elÁÂ והולך ובמעלתו , בעניינו  שונות דרגות ¿ƒ≈«¿≈

של  וההארה ההתגלות באופן  משמעותיים והבדלים שונות דרגות ומפרט

כלומר , "מקיף". ואור  "פנימי " אור  – סוגים לשני  מתחלק כלל  שבדרך  האור 

לפי  היא שלו  וההארה מאיר  הוא שבהם ולנבראים לעולמות שמותאם אור 

באופן  בהם ופועל  בהם ומתלבש מאיר  הוא ובאמצעותם שבהם ה"כלים"

מותאמת  לא ההארה אבל  ובנבראים, בעולמות מאיר  הוא שגם ואור  פנימי 

באופן  עליהם מאירה אלא והנבראים מהעולמות אחד  כל  של  ה"כלים" לפי 

מלמעלה  עליהם "מקיף" האור  בפנימיות, בהם מתלבשת שאיננה וכיון  כללי 

שכמובן  הפנימי  באור  רק לא שונות דרגות יש שבאור  ומפרט הולך  ולהלן 

כלל  שבדרך  ה"מקיף" באור  אפילו  אלא ושונים, רבים באופנים ומתגלה בא

כדלהלן . בשווה, והנבראים העולמות על  מאיר 

,ÈÓÈt B‡ ,‰p‰c בצו ולכל המאיר  עולם לכל  ומותאמת פנימית רה ¿ƒ≈¿ƒƒ
ערכו  לפי  LaÏ˙Óנברא B˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«≈

ÌÈÏÎa"ב"כלים מאיר  שהוא כיוון  ¿≈ƒ
בתוכם, "התלבשות" של  ≈¬‰Èבדרך 

ÌÈÈepL Ba LÈ באופן והבדלים ≈ƒƒ
עניינו , לפי  "כלי " בכל  ההארה ומידת

ÌÈÏk‰ „vÓ ÌÈÈepL ˜ ‡ÏÂ¿…«ƒƒƒ««≈ƒ
והבדלים  לשינויים רק הכוונה ואין 

מההתלבשות  כתוצאה באור  שנגרמים

BÓˆÚבכלים, B‡‰ Ìb ‡l‡∆»«»«¿
השונים בכלים התלבש Baבטרם LÈ≈

˙B‚„Ó È˜elÁ,שונות ורמות ƒ≈«¿≈
˘ML ÈÙÏ eÈ‰Â ממנו המקור  ¿«¿¿ƒ∆…∆

ומאיר  ‰e‡נובע 'ÈÓÈt B‡'‰»¿ƒƒ
Âw‰ B‡Ó בקבלה כמבואר  ≈««

האיר  העולם שנברא שקודם וחסידות

וכשעלה  מוגבל  בלתי  אלוקי  אור  רק

לברוא  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ברצונו 

מוגבלים  ונבראים עולמות עם עולם

האור  את ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש צמצם

"הצידה" אותו  וסילק מוגבל  הבלתי 

שעל  אור  והאיר  חזר  הצמצום ולאחר 

הקו " "אור  נקרא ודק מועט היותו  שם

האור  והארת להמשכת השורש והוא

עניינו , לפי  עולם בכל  ¿B‡eהפנימי 
˙e˜lÁ˙‰ LÈ Âw‰ דרגות והבדלי  ««≈ƒ¿«¿

vnL„שונות, ˙e˜lÁ˙‰‰ Ô‰≈«ƒ¿«¿∆ƒ«
˙BÓÏBÚ‰ שיש מאיר  הקו  אור  בהם »»

בצורת  גדולים השונים,הבדלים העולמות בין  האור  ובמידת »«»Úe„ikההארה
˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL הראשונה והיא הדרגה "עולם" שנקראת העליונה  ∆¿«¿»≈¬ƒ

וכלים  אורות עם העליונות הספירות בעשר  האלוקי  האור  התגלות ראשית

ארבעת  מבין  הראשון  העולם הוא האצילות ועולם מזה, זה ונבדלים מוגדרים

העליונות  האלוקות ובדרגות עשיה" יצירה, בריאה, "אצילות, העולמות

האצילות  מעולם ‰Âwשלמעלה ÌˆÚ È‡Ó של והפנימיות אור העומק ≈ƒ∆∆««
‰Âwהקו , ˙‡‰ È‡Ó ˙eÏÈˆ‡e הרבה דרגה היא וההארה בלבד  «¬ƒ≈ƒ∆»«««

מאשר  נמוכה עצמו ,יותר  ‰Èa‡‰העצם ÌÏBÚe לאחר הבא העולם ¿»«¿ƒ»
מציאות  נחשבים והכלים והאורות מצומצם יותר  האור  שבו  האצילות עולם

רק  מאירה יותר  עוד  eÎ'מוגדרת ‰‡‰c ‰‡‰ ההארה שגם היינו  ∆»»¿∆»»
המשכה  רק ויש מאירה לא ההארה,עצמה מתוך  הארה של  »¿Ì‚Âוהתגלות

הקו  עצם הארת לגבי  לעיל  האמור  Ùeb‡לגבי  ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ, עצמו ¿«¿»≈¬ƒ»
אופן  לגבי  הבדלים יש יש מאצילות למעלה גם כי  האור  של  ההתגלות ומידת
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כז    

וח ּלּוקי  ׁשּנּויים  ּכּמה  יׁש ּבּתֹורה  הלא  ְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹולכא ֹורה ,

לסתים  ּדת ֹורה  ּגליא  ער ֹו ֿ אין ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָמדרג ֹות ,

ׁשל  ּתֹורת ֹו לג ּבי  ּבער אינֹו זה  וכל  ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָּדא ֹוריתא ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ׁשאדם 28מ ׁשיח , ׁשה ּתֹורה  ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשל  ּתֹורת ֹו לג ּבי הבל  היא  ה ּזה  ּבע ֹולם  ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָלמד 

ה ּתֹורה  ּבחינת  לג ּבי  ּבער אינֹו זה  וכל  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמ ׁשיח ,

ׁשּלמעלה  ּתֹורה  מח ּבר  היה  ׁשּדוד  ּכפי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה 

ֿ ה ּוא ּבק  ּברי ֿ ּכּמה 29ּוד ׁשא  ּבּתֹורה  ׁשּיׁש וכיון , ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

היא  ׁשה ּתֹורה  ל ֹומר  אפ ׁשר  אי מדרג ֹות , ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָח ּלּוקי

הם  ה ּמדרג ֹות  ח ּלּוקי ׁשּכל  ה ּוא , הענין  א ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמת .

ּב'עצם '. לא  אבל  ּבא ֹור , ֲֶֶַָָָֹרק 

ÔÈÚ‰Â וח ּלּוקי ׁשּנּויים  ּכּמה  יׁש ׁשּבא ֹור  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְִִִֵֵֶֶַָָָ

להיֹות ֹו ּפנימי, א ֹור  ּדה ּנה , ְְְְִִִִֵֵַמדרג ֹות .

רק  ולא  ׁשּנּויים , ּבֹו יׁש הרי ּבכלים , ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַֹמתל ּבׁש

ּבֹו יׁש עצמ ֹו הא ֹור  ּגם  א ּלא  ה ּכלים , מ ּצד  ְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשּנּויים 

ּפנימי' ה 'א ֹור  ׁשּׁשרש  לפי והינּו מדרג ֹות , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹח ּלּוקי

הן  התח ּלק ּות , יׁש ה ּקו ּובא ֹור  ה ּקו, מא ֹור  ְְְִֵֵֵַַַַַה ּוא 

ׁשּלמעלה  ּכּיד ּוע  הע ֹולמ ֹות , ׁשּמּצד  ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָההתח ּלק ּות 

מאיר  ּובאציל ּות  ה ּקו, עצם  מאיר  ֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַמאציל ּות 

כ ּו', ּדהארה  הארה  ה ּבריאה  ּובע ֹולם  ה ּקו, ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָהארת 

ּכמ ֹו ּדֹומה  אינֹו ּגּופא  מאציל ּות  למעלה  ְְְְֲִֵֵֶַַָָוגם 
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ח .28) פי "א, ובכ"מ .29)קה"ר א. נא, ג. מז, שלח  לקו"ת (ברע "מ ). ב  רכב , זח "ג ראה

    
כי  הסבר , B‚„Ó˙,דורשת È˜elÁÂ ÌÈÈepL ‰nk LÈ ‰Bza ‡Ï‰¬…«»≈«»ƒƒ¿ƒ≈«¿≈

השונים ולמעשה  התורה חלקי  בין  הבדלים קיימים ‡CBÚŒÔÈכן  È‰L∆¬≈≈¬
השוואה  אי  כדי  עד  דומה השניים אינו  בין  יחס כל  B˙c‰וללא ‡ÈÏb«¿»¿»

הנגלה  ÈB‡c˙‡שבתורה חלק ÌÈ˙ÒÏ והנעלם הנסתר  ('סתום'),חלק ¿»ƒ¿«¿»
‰Ê ÏÎÂ הפנימיות וגם הנגלה גם ¿»∆

CÚa BÈ‡ ודמיון יחס כל  ללא הוא ≈¿∆∆
ÁÈLÓ ÏL B˙Bz Èa‚Ï שהיא ¿«≈»∆»ƒ«

בתורה, מאד  נעלית »¬»¿Ó‡Ókדרגה
Ï"Ê eÈ˙Ba28‰Bz‰L «≈«∆«»

‡È‰ ‰f‰ ÌÏBÚa „ÓÏ Ì„‡L∆»»»«»»«∆ƒ
,ÁÈLÓ ÏL B˙Bz Èa‚Ï Ï‰∆∆¿«≈»∆»ƒ«

שמדובר  וכל הרי  עצום וריחוק ְָבפער 

האמורות  הדרגות כל  בלימוד זה ֶ

Úaהתורה  BÈ‡C יחס ללא הוא ≈¿∆∆
‰Bz‰והשוואה  ˙ÈÁa Èa‚Ï¿«≈¿ƒ««»

‰ÏÚÓlL לאין שהיא גבוהה בדרגה ∆¿«¿»
שירדה  לאחר  התורה מדרגת שיעור 

aÁÓלמטה  ‰È‰ „ÂcL ÈÙk¿ƒ∆»ƒ»»¿«≈
Œ‡L„e˜a ‰ÏÚÓlL ‰Bz»∆¿«¿»¿¿»

‡e‰ŒCÈa29, בקבלה כמובא ¿ƒ
ממשיך  היה המלך  שדוד  וחסידות

האלוקי  סוף האין  האור  את ומגלה

חיבור  גורם וכך  החכמה בבחינת

שבתורה  העליונות הדרגות בין  ואחדות

שבתורה  הנמוכות «≈¿ÔÂÈÎÂלדרגות
È˜elÁ ‰nk ‰Bza LiL∆≈«»«»ƒ≈
ÓBÏ LÙ‡ CÈ‡ ,˙B‚„Ó«¿≈≈∆¿»«

˙Ó‡ ‡È‰ ‰Bz‰L האמת והרי  ∆«»ƒ¡∆
בראש, (בין  דרגה ובכל  מצב בכל  היא

מידה?. באותה בסוף) ובין  באמצע בין 

È˜elÁ ÏkL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆»ƒ≈
˙B‚„n‰ כמו השונות הדרגות ובין  השונים התורה חלקי  בין  וההבדלים ««¿≈

וכו ' משיח של  תורתו  נסתר , B‡aנגלה, ˜ Ì‰" ה"גילויי היינו  ≈«»
לעיל , כמבואר  ÌˆÚ'a'וההתפשטות, ‡Ï Ï‡ הבדלי אין  אכן  שבו  ¬»…»∆∆

דרגות.

ÌÈÈepL ‰nk LÈ B‡aL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â ובאופן במידת הבדלים ¿»ƒ¿»»∆∆»≈«»ƒƒ
שלו  B‚„Ó˙ההתגלות È˜elÁÂ והולך ובמעלתו , בעניינו  שונות דרגות ¿ƒ≈«¿≈

של  וההארה ההתגלות באופן  משמעותיים והבדלים שונות דרגות ומפרט

כלומר , "מקיף". ואור  "פנימי " אור  – סוגים לשני  מתחלק כלל  שבדרך  האור 

לפי  היא שלו  וההארה מאיר  הוא שבהם ולנבראים לעולמות שמותאם אור 

באופן  בהם ופועל  בהם ומתלבש מאיר  הוא ובאמצעותם שבהם ה"כלים"

מותאמת  לא ההארה אבל  ובנבראים, בעולמות מאיר  הוא שגם ואור  פנימי 

באופן  עליהם מאירה אלא והנבראים מהעולמות אחד  כל  של  ה"כלים" לפי 

מלמעלה  עליהם "מקיף" האור  בפנימיות, בהם מתלבשת שאיננה וכיון  כללי 

שכמובן  הפנימי  באור  רק לא שונות דרגות יש שבאור  ומפרט הולך  ולהלן 

כלל  שבדרך  ה"מקיף" באור  אפילו  אלא ושונים, רבים באופנים ומתגלה בא

כדלהלן . בשווה, והנבראים העולמות על  מאיר 

,ÈÓÈt B‡ ,‰p‰c בצו ולכל המאיר  עולם לכל  ומותאמת פנימית רה ¿ƒ≈¿ƒƒ
ערכו  לפי  LaÏ˙Óנברא B˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«≈

ÌÈÏÎa"ב"כלים מאיר  שהוא כיוון  ¿≈ƒ
בתוכם, "התלבשות" של  ≈¬‰Èבדרך 

ÌÈÈepL Ba LÈ באופן והבדלים ≈ƒƒ
עניינו , לפי  "כלי " בכל  ההארה ומידת

ÌÈÏk‰ „vÓ ÌÈÈepL ˜ ‡ÏÂ¿…«ƒƒƒ««≈ƒ
והבדלים  לשינויים רק הכוונה ואין 

מההתלבשות  כתוצאה באור  שנגרמים

BÓˆÚבכלים, B‡‰ Ìb ‡l‡∆»«»«¿
השונים בכלים התלבש Baבטרם LÈ≈

˙B‚„Ó È˜elÁ,שונות ורמות ƒ≈«¿≈
˘ML ÈÙÏ eÈ‰Â ממנו המקור  ¿«¿¿ƒ∆…∆

ומאיר  ‰e‡נובע 'ÈÓÈt B‡'‰»¿ƒƒ
Âw‰ B‡Ó בקבלה כמבואר  ≈««

האיר  העולם שנברא שקודם וחסידות

וכשעלה  מוגבל  בלתי  אלוקי  אור  רק

לברוא  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ברצונו 

מוגבלים  ונבראים עולמות עם עולם

האור  את ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש צמצם

"הצידה" אותו  וסילק מוגבל  הבלתי 

שעל  אור  והאיר  חזר  הצמצום ולאחר 

הקו " "אור  נקרא ודק מועט היותו  שם

האור  והארת להמשכת השורש והוא

עניינו , לפי  עולם בכל  ¿B‡eהפנימי 
˙e˜lÁ˙‰ LÈ Âw‰ דרגות והבדלי  ««≈ƒ¿«¿

vnL„שונות, ˙e˜lÁ˙‰‰ Ô‰≈«ƒ¿«¿∆ƒ«
˙BÓÏBÚ‰ שיש מאיר  הקו  אור  בהם »»

בצורת  גדולים השונים,הבדלים העולמות בין  האור  ובמידת »«»Úe„ikההארה
˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL הראשונה והיא הדרגה "עולם" שנקראת העליונה  ∆¿«¿»≈¬ƒ

וכלים  אורות עם העליונות הספירות בעשר  האלוקי  האור  התגלות ראשית

ארבעת  מבין  הראשון  העולם הוא האצילות ועולם מזה, זה ונבדלים מוגדרים

העליונות  האלוקות ובדרגות עשיה" יצירה, בריאה, "אצילות, העולמות

האצילות  מעולם ‰Âwשלמעלה ÌˆÚ È‡Ó של והפנימיות אור העומק ≈ƒ∆∆««
‰Âwהקו , ˙‡‰ È‡Ó ˙eÏÈˆ‡e הרבה דרגה היא וההארה בלבד  «¬ƒ≈ƒ∆»«««

מאשר  נמוכה עצמו ,יותר  ‰Èa‡‰העצם ÌÏBÚe לאחר הבא העולם ¿»«¿ƒ»
מציאות  נחשבים והכלים והאורות מצומצם יותר  האור  שבו  האצילות עולם

רק  מאירה יותר  עוד  eÎ'מוגדרת ‰‡‰c ‰‡‰ ההארה שגם היינו  ∆»»¿∆»»
המשכה  רק ויש מאירה לא ההארה,עצמה מתוך  הארה של  »¿Ì‚Âוהתגלות

הקו  עצם הארת לגבי  לעיל  האמור  Ùeb‡לגבי  ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ, עצמו ¿«¿»≈¬ƒ»
אופן  לגבי  הבדלים יש יש מאצילות למעלה גם כי  האור  של  ההתגלות ומידת
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ּובכל  ּוב 'עק ּודים ' קדמ ֹון' ּב'אדם  מאיר  ְְְֲִִֵֶַַָָָׁשה ּוא 

לזה , ונֹוסף  מאציל ּות , ׁשּלמעלה  ה ּמדרג ֹות  ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּפרטי

מדרג ֹות , ח ּלּוקי ּכּמה  ּבֹו יׁש עצמ ֹו ה ּקו ּגם  ְְִִֵֵֵֵַַַַַַָה ּנה 

ֿ אין30ּֿכּיד ּוע  ּבא ֹור  ּדב ּוק  ה ּוא  ה ּקו ׁשרא ׁשית  ְִֵֵֶַַַַָָ

ונמצא , מתמעט . ה ּוא  ּׁשּנמ ׁש מה  וכל  ְְְְְִִִֵֶַַָָָס ֹוף ,

ׁשּכל  ׁשּזה  והינּו, עצמ ֹו, ּבּקו ּומ ּטה  מעלה  ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיׁש

לפי  ה ּוא  ּומ ּטה , מעלה  לע ׂשֹות  ה ּוא  ה ּקו ְְְֲִִַַַַַַָָענין

'א ֹור  וגם  ּומ ּטה . מעלה  ּבֹו יׁש עצמ ֹו ה ּקו ְְְֵֶַַַַַַַָָׁשּגם 

ח ּיים ' ּב'עץ  ּכדאיתא  התח ּלק ּות , ּבֹו יׁש 31מ ּקיף ' ְְְְִִִִִֵֵַַַָ

העליֹון  ע ּגּול  חצי ּבין הפר ׁש יׁש ע ּגּול  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשּבכל 

ּגם  הרי ֿ ּכן ואם  ה ּתח ּתֹון, ע ּגּול  חצי ְְֲֲִִִֵֵֵַַַּובין

ּדֹומה  ׁשאין היֹות  ועם  התח ּלק ּות . יׁש ְְְְֱִִִִֵֵֶַָּבע ּגּולים 

ׁשּבּפנימי, להתח ּלק ּות  ׁשּבּמּקיף  ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַההתח ּלק ּות 

מ ּצד  רק  לא  היא  ההתח ּלק ּות  ּפנימי ְְְְִִִִִִַַַַֹּדבא ֹור 

וההתח ּלק ּות  עצמ ֹו, ּבא ֹור  ּגם  א ּלא  ְְְְְְִִֶַַַַַַָָה ּמק ּבלים ,

ׁשּזה ּו אם  ּכי הא ֹור , ּומע ּוט  ר ּבּוי ּבענין רק  ְְִִִִִֵֶֶַַָָאינּה

חכמה ֿ ּבין ההפר ׁש  ּדר ֿ ועל  לגמרי, אחר  ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמה ּות 

ונצח ֿ ֿ ּתפארת , ֿ ּגב ּורה  חסד  ֿ ּדעת , ה ֹוד ּֿבינה  ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָ

הא ֹור , ּומע ּוט  ּבר ּבּוי רק  אינֹו ׁשההפר ׁש ְְְִִֵֵֶֶַַָיס ֹוד ,

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  לגמרי, אחר  א ֹור  מה ּות  ׁשּזה ּו ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָא ּלא 

וכל  התח ּלק ּות , אין ּבעצמ ֹו ּבֹו הרי מ ּקיף , ְְְְְֲִִֵֵַַַָָהא ֹור 
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ב ).30) ענף  ויושר עיגולים (דרוש א שער חיים פ "ג.31)עץ  אבי "ע ) דרושי  (שער מב  שער ד. ענף  שם

    
שונות e‰L‡דרגות BÓk ‰ÓBc BÈ‡ האלוקי Ì„‡'aהאור  È‡Ó ≈∆¿∆≈ƒ¿»»

'ÔBÓ„˜ של ובמחשבתו  ברצונו  עלה בה העליונה המחשבה בחינת «¿
כללית  אחת כמחשבה תחילה התעוררה העולם את לברוא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

אחת  ובסקירה אחת במחשבה הנבראים כל  ואת העולמות כל  את הכוללת

ובתחילת  בית לבנות הרוצה (כאדם

כלולים  הפרטים כל  הרצון  התעוררות

וכיון  כללית) אחת במחשבה

הדרגות, כל  נכללות זו  שבמחשבה

בחינה  מטה, למטה עד  מעלה מלמעלה

הדמיון  בגלל  קדמון " "אדם נקראת זו 

עליונות  רבות מדרגות שמורכב לאדם

ֿ סוף  לאין  קשור  שהוא ובגלל  ותחתונות

הנבראים לכל  הקודם ¿עולם eעצמו 
מעולם 'ÌÈ„e˜Ú'ה  החל  כאמור  ¬ƒ

עליונות  ספירות עשר  קיימות האצילות

קיים  המושג  עצם אבל  מוגדרות

לא  כי  אם יותר , עליונות בדרגות

מסוימת  ובחינה מוגדרת, כה בצורה

שם  על  "עקודים" בשם נקראת

מחולקות  לא הספירות שבה העובדה

כולם  אלא ומוגדרת ברורה בצורה

בתוך  ומכונסים וקשורים "עקודים"

אחד  ‰B‚„n˙כלי  ÈËt ÏÎe¿»¿»≈««¿≈
˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL אחת שבכל  ∆¿«¿»≈¬ƒ

המיוחד  שונה, באופן  מאיר  האור  מהן 

בפרט, דרגה ÊÏ‰,לאותה ÛÒBÂ¿»»∆
Ba LÈ BÓˆÚ Âw‰ Ìb ‰p‰ƒ≈««««¿≈

˙B‚„Ó È˜elÁ ‰nk והבדלים «»ƒ≈«¿≈
דרגה  בכל  שלו  ההארה אופן  לגבי 

‰Úe„ik30Âwודרגה, ˙ÈL‡L «»«∆≈ƒ««
להאיר  שהחלה שבו  העליונה בדרגה

זאת  בכל  אך  הצמצום שלאחר  אור  אמנם הוא מועט, ec˜כאור  ‡e‰»
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡a,דומות תכונות לו  ויש ֿ גבול  CLÓpMהבלי  ‰Ó ÏÎÂ ¿≈¿»«∆ƒ¿»

לדרגה  מדרגה ËÚÓ˙Óויורד  ‡e‰ פוחת LiLוהולך .ואורו  ,‡ˆÓÂ ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆≈
‰hÓe ‰ÏÚÓ עליונות תחתונות דרגות eÈ‰Â,ודרגות ,BÓˆÚ Âwa «¿»«»«««¿¿«¿

‰hÓe ‰ÏÚÓ ˙BNÚÏ ‡e‰ Âw‰ ÔÈÚ ÏkL ‰fL עניינו כל  ∆∆∆»ƒ¿««««¬«¿»«»
את  צמצם ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש לאחר  שנוצר  הקו , אור  של  האור ומטרתו 

מצומצם  אור  והאיר  מוגבל  הבלתי  BÓˆÚהאינסופי  Âw‰ ÌbL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆««««¿
‰hÓe ‰ÏÚÓ Ba LÈ ודרגות עליונות דרגות יש עצמו  שבו  וכיוון  ≈«¿»«»

עולמות  שיש כזו  בצורה העולמות לבריאת האמצעי  הוא לכן  תחתונות,

תחתונים  ועולמות הקו  באור  ("מעלה") עליונות דרגות מאירות בהם עליונים

הקו . באור  ("מטה") תחתונות דרגות מאירות בהם

'ÛÈwÓ B‡' Ì‚Â פנימית בצורה מאיר  ואינו  בכלים מתלבש LÈשאינו  ¿««ƒ≈

˙e˜lÁ˙‰ Ba דרגות,והבדלי'ÌÈiÁ ıÚ'a ‡˙È‡„k31ÏÎaL ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿≈«ƒ∆¿»
ÏebÚ האלוקי האור  השתלשלות סדר  של  הדרגות שסדר  בחסידות מבואר  ƒ

העליונה  שהדרגה כזו  בצורה 'עיגולים', של  באופן  גם מופיע למטה מלמעלה

את  בעיגול  וסובבת מקיפה מסדר כמו  בשונה (וזאת שתחתיה, הדרגה

שבו  'יושר ' של  באופן  השתלשלות

זו ', תחת 'זו  באות לא השונות הדרגות

שמעצם  ולמרות מזו ) זו  כלולות אלא

ומטה  מעלה בעיגול  אין  וצורתו  טבעו 

זאת  בכל  וסוף, התחלה בו  ≈LÈואין 
LÙ‰ הבדלÏebÚ ÈˆÁ ÔÈa ∆¿≈≈¬ƒƒ

ÏebÚ ÈˆÁ ÔÈe ÔBÈÏÚ‰»∆¿≈¬ƒƒ
Ìb È‰ ÔkŒÌ‡Â ,ÔBzÁz‰««¿¿ƒ≈¬≈«

ÌÈÏebÚa בכללותו למרות שהעיגול  ¿ƒƒ
הבדלים  והעדר  'מקיף' על  ≈LÈמורה

˙e˜lÁ˙‰.מסוימת˙BÈ‰ ÌÚÂ ƒ¿«¿¿ƒ¡
˙e˜lÁ˙‰‰ ‰ÓBc ÔÈ‡L∆≈»«ƒ¿«¿
˙e˜lÁ˙‰Ï ÛÈwnaL∆««ƒ«ƒ¿«¿

,ÈÓÈtaL באור וההתחלקות ∆«¿ƒƒ
ובעלת  בולטת יותר  הרבה היא הפנימי 

ברורות  ÈÓÈtהגדרות B‡cƒ¿¿ƒƒ
„vÓ ˜ ‡Ï ‡È‰ ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ…«ƒ«

ÌÈÏa˜n‰ שכל האור  את הקולטים «¿«¿ƒ
יכולת  לפי  האור  את מקבל  מהם אחד 

שלו , והקיבול  Ìbהקליטה ‡l‡∆»«
BÓˆÚ B‡a שנועד אור  כי  »«¿

בהם  ולחדור  ב"מקבלים" להתלבש

ערכם, לפי  מותאם פנימית בצורה

ÔÈÚa ˜ dÈ‡ ˙e˜lÁ˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿≈»«¿ƒ¿«
,B‡‰ ËeÚÓe Èea בין ההבדל  ƒƒ»

כמותי  רק איננו  השונות הדרגות

רב  אור  מאיר  עליונות שבדרגות

מועט  אור  מאיר  תחתונות ÈÓ‚Ïובדרגות Á‡ ˙e‰Ó e‰fL Ì‡ Èkƒƒ∆∆««≈¿«¿≈
הדרגות  של  באיכות הם הדרגות וההבדלים בין  שיש כך  כדי  עד  השונות

לחלוטין ,פערים  שונה במהות מדובר  ‰‰LÙשבעקבותיהם CcŒÏÚÂ¿«∆∆«∆¿≈
ÔÈa העליונות הספירות עשר  של  השונות הקבוצות Œ‰ÈaŒ‰ÓÎÁשלושת ≈»¿»ƒ»
˙Úc העליונים,שהם המידות שהן ‡ÙzŒ‰ebŒ„ÒÁ˙המוחין  ««∆∆¿»ƒ¿∆∆

כוחות BÒÈŒ„B‰ŒÁˆÂ„העליונות, וההבדל LÙ‰‰Lהמעשה,שהם ¿∆«¿∆«∆¿≈
הקבוצות  שלושת ‰‡Bהללו בין  ËeÚÓe Èeaa ˜ BÈ‡ שאור ≈«¿ƒƒ»

המידות,המוחין  מאור  יותר  להבדלים ‡l‡רב יש שבנוסף הכמותיים ∆»
ÈÓ‚Ïבאיכות הבדלים  Á‡ B‡ ˙e‰Ó e‰fL בין מהותי  הבדל  ויש ∆∆««≈¿«¿≈

הקבוצות, לשאר  מהקבוצות אחת ‰Èכל  ,ÛÈwÓ B‡‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»«ƒ¬≈
בכל  ל "תחתון " "עליון " בין  מסוימת התחלקות קיימת בו  שגם האמור  למרות

‰˙e˜lÁ˙,זאת  ÔÈ‡ BÓˆÚa Ba מאיר מצידו  בשווה והוא מקום בכל  ¿«¿≈ƒ¿«¿
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כח   

מאיר  הא ֹור  אם  ה ּמק ּבלים , מ ּצד  רק  ה ּוא  ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָההפר ׁש

זה  הרי ֿ מק ֹום , מ ּכל  ּבמע ּוט , א ֹו ּבר ּבּוי ְְְֲִִִֵֶֶָָָאצלם 

ה ּוא  יֹותר  ּבמע ּוט  א ֹו יֹותר  ּבר ּבּוי ׁשּמאיר  ְְִִִֵֵֵֶָּגּופא 

ׁשּכל  ּדכיון והינּו, ּבא ֹור , התח ּלק ּות  ׁשל  ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָענין

ּגּופא  זה  ה ּנה  לכן להאיר , ה ּוא  הא ֹור  ְְִִִֵֵֶַָָָָענין

ענין  ה ּוא  יֹותר  ּבמע ּוט  א ֹו יֹותר  ּבר ּבּוי ְְְִִִִֵֵֵֶָׁשּמאיר 

ּבא ֹור , ה ּוא  זה  וכל  עצמ ֹו. ּבא ֹור  התח ּלק ּות  ְְְְִֶֶַַָָָׁשל 

למעלה  ׁשה ּוא  מאחר  ּב'עצם ', ֿ ּכן ֿ ּׁשאין ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמה 

ה ּוא  אם  ּכלל  הפר ׁש ּבֹו אין וג ּלּוי, ההעלם  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָמענין

א ֹות ֹו וה ּוא  ּבג ּלּוי , ׁשּנמצא  א ֹו ּבהעלם  ְְְְְְִִִֵֶֶָָנמצא 

וג ּלּוי. העלם  מענין למעלה  להיֹות ֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָה 'עצם ',

ÔeÈÂּבנפ ׁש הרצ ֹון מענין ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ על  זה  ¿»ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ה ּוא  ׁשהרצ ֹון לעיל  נת ּבאר  ּדה ּנה  ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָהאדם ,

ׁשּברצ ֹון  ׁשה ּתקף  ר ֹואים  אנּו והרי העצם , ֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹה ּטית 

ענינים  ר ֹוצה  ּכא ׁשר  הן ּבׁשוה , הענינים  ּבכל  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָה ּוא 

ענינים  ר ֹוצה  ּכא ׁשר  והן אליו, ׁשּנֹוגעים  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָנעלים 

רק  להיֹות  יכ ֹול  ּברצ ֹון ׁשהח ּלּוק  והינּו, זּולת . ְְְִִֶֶַַַַָָָׁשל 

מ ּמׁש ּברצ ֹון לא  אבל  הא ֹור , וג ּלּוי העלם  ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹּבענין

ּבענין  ּגם  ה ּוא  כן ּוכמ ֹו העצם . ה ּטית  ְְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשה ּוא 

ּבׁשוה , האברים  ּבכל  ׁשּנמצא  הרצ ֹון ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָהת ּפּׁשט ּות 

לזה  הרא ּיה  וכ ּיד ּוע  ּברא ׁש, ּכמ ֹו ׁשּמּיד 32ּברגל  , ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשּום  ּבלי ּתכף  ינענע  אזי ּברגל ֹו לנענע  ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַּכׁשּירצה 

ּברגל  נמצא  ׁשהרצ ֹון מ ּוכח  ׁשּמּזה  זמן, ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשה ּיֹות 

ה ּוא  ׁשהרצ ֹון ה ּכּונה  אין והרי  מ ּמׁש. ּברא ׁש ְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹּכמ ֹו

ּבג ּלּוי  אינֹו ׁשהרצ ֹון ה ּדבר  ּדוּדאי ּברגל , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבג ּלּוי

הרצ ֹון  וג ּלּוי הרצ ֹון, נר ּגׁש לא  ּברגל  ׁשהרי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹּברגל ,

וה ּׂשכל  ׁשה ּמח  ּדכיון ּדוקא , ׁשּברא ׁש ּבּמח  ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹה ּוא 
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ובכ"מ .32) ואילך. ב  פה, להצ "צ  סהמ "צ  א. כד, נשא לקו"ת ראה

    
È‡Ó B‡‰ Ì‡ ,ÌÈÏa˜n‰ „vÓ ˜ ‡e‰ LÙ‰‰ ÏÎÂ¿»«∆¿≈«ƒ««¿«¿ƒƒ»≈ƒ

,ËeÚÓa B‡ Èeaa ÌÏˆ‡ המקיף באור  ה"התחלקות" שמושג  ונמצא ∆¿»¿ƒ¿ƒ
אבל  הפנימי . באור  שהוא כפי  ה"התחלקות" ממושג  לחלוטין  «ŒÏkÓƒשונה

‡Ùeb ‰Ê È‰ ,ÌB˜Ó עצמוÈ‡nL המקיף ‡Bהאור  ˙BÈ Èeaa »¬≈∆»∆≈ƒ¿ƒ≈
˙BÈ ËeÚÓa בו כמות ויש הבדלי  ¿ƒ≈

מאיר  הוא מידה ÔÈÚבאיזו  ‡e‰ƒ¿»
B‡a ˙e˜lÁ˙‰ ÏL על ומוכיח ∆ƒ¿«¿»

באופן  שלו ,הבדלים ¿»¿eÈ‰Â,ההארה
‡e‰ B‡‰ ÔÈÚ ÏkL ÔÂÈÎc¿≈»∆»ƒ¿«»

È‡‰Ï האור של  ומטרתו  עניינו  כל  ¿»ƒ
כדי  מקור הוא שהמאור , כך  להאיר ,

ביטוי , ויקבל  גילוי  לידי  יבוא האור ,

‡Ùeb ‰Ê ‰p‰ ÔÎÏ עצמו »≈ƒ≈∆»
B‡ ˙BÈ Èeaa È‡nL∆≈ƒ¿ƒ≈

˙BÈ ËeÚÓa הבדלים באופן ויש ¿ƒ≈
שלו  ההארה ÏLובכמות ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆

BÓˆÚ B‡a ˙e˜lÁ˙‰ מאחר כי  ƒ¿«¿»«¿
עיקרי  דבר  הוא והגילוי  ההארה שעניין 

פרט  ולא באור , וצדדי ,ומרכזי  טפל 

הם, ההארה באופן  דרגות הבדלי  הרי 

ו "התחלקות" דרגות הבדלי  בעצם,

עצמו . באור 

‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ למרות שני , מצד  ¿»∆
הדברים  עצמו  האור  על  שמדובר 

רק  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óאמורים ,B‡a»«∆≈≈
‡e‰L Á‡Ó ,'ÌˆÚ'a»∆∆≈««∆
Èel‚Â ÌÏÚ‰‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿««∆¿≈¿ƒ
שכל  כיוון  מתגלה", בלתי  "עצם שהרי 

זה  אין  לעצם מחוץ והתפשטות גילוי 

ואילו  מהעצם הארה אלא עצמו  העצם

וגילוי ,העצם  מהעלם למעלה הוא

ÏÏkולכן  LÙ‰ Ba ÔÈ‡ מצידו ≈∆¿≈¿»
הבדל  שום Óˆ‡אין  ‡e‰ Ì‡ƒƒ¿»

,Èel‚a ‡ˆÓpL B‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆ƒ¿»¿ƒ
'ÌˆÚ'‰ B˙B‡ ‡e‰Â,מצב בכל  ¿»∆∆

כאשר  ובין  בהעלם הוא כאשר  בין 

מאיר  בעצם B˙BÈ‰Ïומתגלה,אורו  ƒ¿
Èel‚Âמהותו  ÌÏÚ‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ משפיעים לא הגילוי  או  וההעלם ¿«¿»≈ƒ¿«∆¿≈¿ƒ

כלל . עליו 

‰p‰c ,Ì„‡‰ LÙa ÔBˆ‰ ÔÈÚÓ ÏLÓŒCcŒÏÚ ‰Ê ÔeÈÂ¿»∆«∆∆»»≈ƒ¿«»»¿∆∆»»»¿ƒ≈
ÌˆÚ‰ ˙Èh‰ ‡e‰ ÔBˆ‰L ÏÈÚÏ ‡a˙,הנפש עצם של  נטייה ƒ¿»≈»≈∆»»«»«»∆∆

‰ÂLa ÌÈÈÚ‰ ÏÎa ‡e‰ ÔBˆaL Û˜z‰L ÌÈ‡B e‡ È‰Â«¬≈»ƒ∆«…∆∆»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»∆
ותקיף  חזק הרצון  אזי  מסויים בדבר  מאד  רוצה האדם הבדל כאשר  כל  ללא

הוא  הרצון  ותוקף רוצה, הוא ממש במה מידה Bˆ‰באותה L‡k Ô‰≈«¬∆∆
ÂÈÏ‡ ÌÈÚ‚BpL ÌÈÏÚ ÌÈÈÚ חזק הוא שהרצון  מובן  ותקיף,שבהם ƒ¿»ƒ«¬ƒ∆¿ƒ≈»

L‡k Ô‰Â האדם˙ÏeÊ ÏL ÌÈÈÚ ‰ˆB עצמו בו  קשורים שלא ¿≈«¬∆∆ƒ¿»ƒ∆«
אמור  היה לא למעשהולכאורה ותקיף, חזק רצון  בהם לו  יש כאשר להיות

הנפש  של  נטייה שזו  (כיוון  רצון 

זה  הרי  לגבי עצמה), ובתוקף בחוזק

ועניין . דבר  elÁ‰L˜כל  ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ
ÔÈÚa ˜ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔBˆa»»»ƒ¿«¿ƒ¿«

‰‡Bמידת  Èel‚Â ÌÏÚ‰∆¿≈¿ƒ»
הוא  ולפעמים נעלם הוא שלפעמים

במידת  הבדלים להיות (ויכולים גלוי 

הגילוי ), ÔBˆaורמת ‡Ï Ï‡¬»…»»
ÌˆÚ‰ ˙ÈÈh‰ ‡e‰L LnÓ«»∆«»«»∆∆
בחוזק  תמיד  ובא בשווה תמיד  שהוא

ובתוקף.

ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈«¿ƒ¿«
˙eËMt˙‰ והתגלותÔBˆ‰ ƒ¿«¿»»

,‰ÂLa ÌÈ‡‰ ÏÎa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»¿»»≈»ƒ¿»∆
השכל  כמו  אחרים מכוחות בשונה

גם  וכך  בלב הרגש במוח, שמתגלה

הכתיבה  כמו  מעשיים כוחות לגבי 

הרי  וכד ', ברגלים וההליכה בידיים

מתלבש  לא יותר הרצון  מסויים באבר 

נמצא  אלא אחר  באבר  ומאיר מאשר 

L‡a,ופועל  BÓk Ï‚a ללא »∆∆¿»…
ביניהם, ‰i‡‰הבדל  Úe„iÎÂ¿«»«»¿«»

‰ÊÏ32, נמצא כמו שהרצון  ברגל  »∆
מהעובדה  iLkˆ‰בראש, „inL∆ƒ»¿∆ƒ¿∆

כלשהי ÚÚÏהאדם BÏ‚aתנועה ¿«¿≈«¿«¿
ÌeL ÈÏa ÛÎz ÚÚÈ ÈÊ‡¬«¿«¿≈«≈∆¿ƒ
ÁÎeÓ ‰fnL ,ÔÓÊ ˙Bi‰L¿ƒ¿«∆ƒ∆»
BÓk Ï‚a ‡ˆÓ ÔBˆ‰L∆»»ƒ¿»»∆∆¿

LnÓ L‡a היה הרצון  אילו  כי  »…«»
צורך  היה בראש, בעיקר  ופועל  מאיר 

את  'להוריד ' מנת על  מסוים בתהליך 

הזה  והתהליך  הרגל  אל  מהראש הרצון 

כלשהי . זמן  שהות מחייב ≈¬»È‰Âהיה
,Ï‚a Èel‚a ‡e‰ ÔBˆ‰L ‰ek‰ ÔÈ‡ גם ונמצא שקיים רק אלא ≈««»»∆»»¿ƒ»∆∆

נמצא  הוא אבל  ההתגלות, במידת הבדלים יש ב'עצם' – בנמשל  גם (וכך  ברגל 

ומבאר ) שהולך  כפי  בשווה, הדרגות בכל  ‰cוקיים È‡cÂc ובהכרח ¿«««»»
È‰Lלומר  ,Ï‚a Èel‚a BÈ‡ ÔBˆ‰L כי היא ברורה עובדה ∆»»≈¿ƒ»∆∆∆¬≈

ÔBˆ‰ Lb ‡Ï Ï‚a שהוא הרצון  להתגלות ראוי  'כלי ' לא היא והרגל  »∆∆…ƒ¿»»»
נפשי , ÔÂÈÎcכוח ,‡˜Âc L‡aL Ána ‡e‰ ÔBˆ‰ Èel‚Â¿ƒ»»«…«∆»…«¿»¿≈»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

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



כט    

מאיר  הא ֹור  אם  ה ּמק ּבלים , מ ּצד  רק  ה ּוא  ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָההפר ׁש

זה  הרי ֿ מק ֹום , מ ּכל  ּבמע ּוט , א ֹו ּבר ּבּוי ְְְֲִִִֵֶֶָָָאצלם 

ה ּוא  יֹותר  ּבמע ּוט  א ֹו יֹותר  ּבר ּבּוי ׁשּמאיר  ְְִִִֵֵֵֶָּגּופא 

ׁשּכל  ּדכיון והינּו, ּבא ֹור , התח ּלק ּות  ׁשל  ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָענין

ּגּופא  זה  ה ּנה  לכן להאיר , ה ּוא  הא ֹור  ְְִִִֵֵֶַָָָָענין

ענין  ה ּוא  יֹותר  ּבמע ּוט  א ֹו יֹותר  ּבר ּבּוי ְְְִִִִֵֵֵֶָׁשּמאיר 

ּבא ֹור , ה ּוא  זה  וכל  עצמ ֹו. ּבא ֹור  התח ּלק ּות  ְְְְִֶֶַַָָָׁשל 

למעלה  ׁשה ּוא  מאחר  ּב'עצם ', ֿ ּכן ֿ ּׁשאין ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמה 

ה ּוא  אם  ּכלל  הפר ׁש ּבֹו אין וג ּלּוי, ההעלם  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָמענין

א ֹות ֹו וה ּוא  ּבג ּלּוי , ׁשּנמצא  א ֹו ּבהעלם  ְְְְְְִִִֵֶֶָָנמצא 

וג ּלּוי. העלם  מענין למעלה  להיֹות ֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָה 'עצם ',

ÔeÈÂּבנפ ׁש הרצ ֹון מענין ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ על  זה  ¿»ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ה ּוא  ׁשהרצ ֹון לעיל  נת ּבאר  ּדה ּנה  ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָהאדם ,

ׁשּברצ ֹון  ׁשה ּתקף  ר ֹואים  אנּו והרי העצם , ֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹה ּטית 

ענינים  ר ֹוצה  ּכא ׁשר  הן ּבׁשוה , הענינים  ּבכל  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָה ּוא 

ענינים  ר ֹוצה  ּכא ׁשר  והן אליו, ׁשּנֹוגעים  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָנעלים 

רק  להיֹות  יכ ֹול  ּברצ ֹון ׁשהח ּלּוק  והינּו, זּולת . ְְְִִֶֶַַַַָָָׁשל 

מ ּמׁש ּברצ ֹון לא  אבל  הא ֹור , וג ּלּוי העלם  ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹּבענין

ּבענין  ּגם  ה ּוא  כן ּוכמ ֹו העצם . ה ּטית  ְְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשה ּוא 

ּבׁשוה , האברים  ּבכל  ׁשּנמצא  הרצ ֹון ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָהת ּפּׁשט ּות 

לזה  הרא ּיה  וכ ּיד ּוע  ּברא ׁש, ּכמ ֹו ׁשּמּיד 32ּברגל  , ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשּום  ּבלי ּתכף  ינענע  אזי ּברגל ֹו לנענע  ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַּכׁשּירצה 

ּברגל  נמצא  ׁשהרצ ֹון מ ּוכח  ׁשּמּזה  זמן, ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשה ּיֹות 

ה ּוא  ׁשהרצ ֹון ה ּכּונה  אין והרי  מ ּמׁש. ּברא ׁש ְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹּכמ ֹו

ּבג ּלּוי  אינֹו ׁשהרצ ֹון ה ּדבר  ּדוּדאי ּברגל , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבג ּלּוי

הרצ ֹון  וג ּלּוי הרצ ֹון, נר ּגׁש לא  ּברגל  ׁשהרי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹּברגל ,

וה ּׂשכל  ׁשה ּמח  ּדכיון ּדוקא , ׁשּברא ׁש ּבּמח  ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹה ּוא 
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ובכ"מ .32) ואילך. ב  פה, להצ "צ  סהמ "צ  א. כד, נשא לקו"ת ראה

    
È‡Ó B‡‰ Ì‡ ,ÌÈÏa˜n‰ „vÓ ˜ ‡e‰ LÙ‰‰ ÏÎÂ¿»«∆¿≈«ƒ««¿«¿ƒƒ»≈ƒ

,ËeÚÓa B‡ Èeaa ÌÏˆ‡ המקיף באור  ה"התחלקות" שמושג  ונמצא ∆¿»¿ƒ¿ƒ
אבל  הפנימי . באור  שהוא כפי  ה"התחלקות" ממושג  לחלוטין  «ŒÏkÓƒשונה

‡Ùeb ‰Ê È‰ ,ÌB˜Ó עצמוÈ‡nL המקיף ‡Bהאור  ˙BÈ Èeaa »¬≈∆»∆≈ƒ¿ƒ≈
˙BÈ ËeÚÓa בו כמות ויש הבדלי  ¿ƒ≈

מאיר  הוא מידה ÔÈÚבאיזו  ‡e‰ƒ¿»
B‡a ˙e˜lÁ˙‰ ÏL על ומוכיח ∆ƒ¿«¿»

באופן  שלו ,הבדלים ¿»¿eÈ‰Â,ההארה
‡e‰ B‡‰ ÔÈÚ ÏkL ÔÂÈÎc¿≈»∆»ƒ¿«»

È‡‰Ï האור של  ומטרתו  עניינו  כל  ¿»ƒ
כדי  מקור הוא שהמאור , כך  להאיר ,

ביטוי , ויקבל  גילוי  לידי  יבוא האור ,

‡Ùeb ‰Ê ‰p‰ ÔÎÏ עצמו »≈ƒ≈∆»
B‡ ˙BÈ Èeaa È‡nL∆≈ƒ¿ƒ≈

˙BÈ ËeÚÓa הבדלים באופן ויש ¿ƒ≈
שלו  ההארה ÏLובכמות ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆

BÓˆÚ B‡a ˙e˜lÁ˙‰ מאחר כי  ƒ¿«¿»«¿
עיקרי  דבר  הוא והגילוי  ההארה שעניין 

פרט  ולא באור , וצדדי ,ומרכזי  טפל 

הם, ההארה באופן  דרגות הבדלי  הרי 

ו "התחלקות" דרגות הבדלי  בעצם,

עצמו . באור 

‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ למרות שני , מצד  ¿»∆
הדברים  עצמו  האור  על  שמדובר 

רק  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óאמורים ,B‡a»«∆≈≈
‡e‰L Á‡Ó ,'ÌˆÚ'a»∆∆≈««∆
Èel‚Â ÌÏÚ‰‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿««∆¿≈¿ƒ
שכל  כיוון  מתגלה", בלתי  "עצם שהרי 

זה  אין  לעצם מחוץ והתפשטות גילוי 

ואילו  מהעצם הארה אלא עצמו  העצם

וגילוי ,העצם  מהעלם למעלה הוא

ÏÏkולכן  LÙ‰ Ba ÔÈ‡ מצידו ≈∆¿≈¿»
הבדל  שום Óˆ‡אין  ‡e‰ Ì‡ƒƒ¿»

,Èel‚a ‡ˆÓpL B‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆ƒ¿»¿ƒ
'ÌˆÚ'‰ B˙B‡ ‡e‰Â,מצב בכל  ¿»∆∆

כאשר  ובין  בהעלם הוא כאשר  בין 

מאיר  בעצם B˙BÈ‰Ïומתגלה,אורו  ƒ¿
Èel‚Âמהותו  ÌÏÚ‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ משפיעים לא הגילוי  או  וההעלם ¿«¿»≈ƒ¿«∆¿≈¿ƒ

כלל . עליו 

‰p‰c ,Ì„‡‰ LÙa ÔBˆ‰ ÔÈÚÓ ÏLÓŒCcŒÏÚ ‰Ê ÔeÈÂ¿»∆«∆∆»»≈ƒ¿«»»¿∆∆»»»¿ƒ≈
ÌˆÚ‰ ˙Èh‰ ‡e‰ ÔBˆ‰L ÏÈÚÏ ‡a˙,הנפש עצם של  נטייה ƒ¿»≈»≈∆»»«»«»∆∆

‰ÂLa ÌÈÈÚ‰ ÏÎa ‡e‰ ÔBˆaL Û˜z‰L ÌÈ‡B e‡ È‰Â«¬≈»ƒ∆«…∆∆»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»∆
ותקיף  חזק הרצון  אזי  מסויים בדבר  מאד  רוצה האדם הבדל כאשר  כל  ללא

הוא  הרצון  ותוקף רוצה, הוא ממש במה מידה Bˆ‰באותה L‡k Ô‰≈«¬∆∆
ÂÈÏ‡ ÌÈÚ‚BpL ÌÈÏÚ ÌÈÈÚ חזק הוא שהרצון  מובן  ותקיף,שבהם ƒ¿»ƒ«¬ƒ∆¿ƒ≈»

L‡k Ô‰Â האדם˙ÏeÊ ÏL ÌÈÈÚ ‰ˆB עצמו בו  קשורים שלא ¿≈«¬∆∆ƒ¿»ƒ∆«
אמור  היה לא למעשהולכאורה ותקיף, חזק רצון  בהם לו  יש כאשר להיות

הנפש  של  נטייה שזו  (כיוון  רצון 

זה  הרי  לגבי עצמה), ובתוקף בחוזק

ועניין . דבר  elÁ‰L˜כל  ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ
ÔÈÚa ˜ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔBˆa»»»ƒ¿«¿ƒ¿«

‰‡Bמידת  Èel‚Â ÌÏÚ‰∆¿≈¿ƒ»
הוא  ולפעמים נעלם הוא שלפעמים

במידת  הבדלים להיות (ויכולים גלוי 

הגילוי ), ÔBˆaורמת ‡Ï Ï‡¬»…»»
ÌˆÚ‰ ˙ÈÈh‰ ‡e‰L LnÓ«»∆«»«»∆∆
בחוזק  תמיד  ובא בשווה תמיד  שהוא

ובתוקף.

ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈«¿ƒ¿«
˙eËMt˙‰ והתגלותÔBˆ‰ ƒ¿«¿»»

,‰ÂLa ÌÈ‡‰ ÏÎa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»¿»»≈»ƒ¿»∆
השכל  כמו  אחרים מכוחות בשונה

גם  וכך  בלב הרגש במוח, שמתגלה

הכתיבה  כמו  מעשיים כוחות לגבי 

הרי  וכד ', ברגלים וההליכה בידיים

מתלבש  לא יותר הרצון  מסויים באבר 

נמצא  אלא אחר  באבר  ומאיר מאשר 

L‡a,ופועל  BÓk Ï‚a ללא »∆∆¿»…
ביניהם, ‰i‡‰הבדל  Úe„iÎÂ¿«»«»¿«»

‰ÊÏ32, נמצא כמו שהרצון  ברגל  »∆
מהעובדה  iLkˆ‰בראש, „inL∆ƒ»¿∆ƒ¿∆

כלשהי ÚÚÏהאדם BÏ‚aתנועה ¿«¿≈«¿«¿
ÌeL ÈÏa ÛÎz ÚÚÈ ÈÊ‡¬«¿«¿≈«≈∆¿ƒ
ÁÎeÓ ‰fnL ,ÔÓÊ ˙Bi‰L¿ƒ¿«∆ƒ∆»
BÓk Ï‚a ‡ˆÓ ÔBˆ‰L∆»»ƒ¿»»∆∆¿

LnÓ L‡a היה הרצון  אילו  כי  »…«»
צורך  היה בראש, בעיקר  ופועל  מאיר 

את  'להוריד ' מנת על  מסוים בתהליך 

הזה  והתהליך  הרגל  אל  מהראש הרצון 

כלשהי . זמן  שהות מחייב ≈¬»È‰Âהיה
,Ï‚a Èel‚a ‡e‰ ÔBˆ‰L ‰ek‰ ÔÈ‡ גם ונמצא שקיים רק אלא ≈««»»∆»»¿ƒ»∆∆

נמצא  הוא אבל  ההתגלות, במידת הבדלים יש ב'עצם' – בנמשל  גם (וכך  ברגל 

ומבאר ) שהולך  כפי  בשווה, הדרגות בכל  ‰cוקיים È‡cÂc ובהכרח ¿«««»»
È‰Lלומר  ,Ï‚a Èel‚a BÈ‡ ÔBˆ‰L כי היא ברורה עובדה ∆»»≈¿ƒ»∆∆∆¬≈

ÔBˆ‰ Lb ‡Ï Ï‚a שהוא הרצון  להתגלות ראוי  'כלי ' לא היא והרגל  »∆∆…ƒ¿»»»
נפשי , ÔÂÈÎcכוח ,‡˜Âc L‡aL Ána ‡e‰ ÔBˆ‰ Èel‚Â¿ƒ»»«…«∆»…«¿»¿≈»
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ׁשּׁש ּכפי היינּו לרצ ֹון, ּכלים  הם  ענין ׁשּבֹו ּי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

הרצ ֹון  ּבהם  מת ּגּלה  לכן מ ּקיף , ּבא ֹור  ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָה ּכלים 

יכ ֹול  וה ּׂשכל  ה ּטעם  ׁשּנּוי ֿ ידי ׁשעל  ּגם  ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָ[וזה ּו

ּכּנ"ל  ּברצ ֹון ּגם  ׁשּנּוי ׁשה ּׂשכל 10להיֹות  ּדכיון , ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

לא ֹור  ה ּכלי ענין ׁשּׁשּי ּכפי לרצ ֹון, ּכלי ְְְְְִִִִֶַַַָָָה ּוא 

מה ֿ הרצ ֹון], ּבֹו ּומתל ּבׁש מת ּגּלה  לכן ְְִִִֵֵֶַַַַָָָמ ּקיף ,

ּכלי  לא  ּגם  לרצ ֹון, ּכלי ׁשאינֹו ּברגל  ֿ ּכן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּׁשאין

מת ּגּלה  הרצ ֹון אין לכן מ ּקיף , ּבא ֹור  ׁשּׁשּי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכפי

הפר ׁש יׁש וה ּגּלּוי ההעלם  ׁשּבענין ונמצא , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּברגל .

נמצא  ֿ מק ֹום  מ ּכל   א והרגל . הרא ׁש ּבין ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹּגד ֹול 

העצם  ה ּטית  ענין ּוכמ ֹו ּבׁשוה . ּבׁשניהם  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהרצ ֹון

ׁשּמֹוׁשל  ׁשּברצ ֹון ה ּתקף  ה ּוא  זה  ׁשּמּצד  ִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּברצ ֹון,

ה ּוא  זה  ענין הרי ּכּנ"ל , ה ּכח ֹות  ּכל  על  ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹוׁשּליט 

ה ּׂשכל , לענין ּדֹומה  זה  ואין ּבׁשוה . מק ֹום  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבכל 

ה ּוא  ה ּמע ׂשה  לחכמת  ע ּיּוני ׂשכל  ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשההפר ׁש

א ֹור  מה ּות  ּדֹומה  ׁשאינה  עצמ ֹו, ה ּׂשכל  ְְֵֵֶֶַַַַָָּבמה ּות 

כ ּו', ה ּמע ׂשה  חכמת  א ֹור  למה ּות  הע ּיּוני ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָה ּׂשכל 

רק  ה ּוא  ההפר ׁש ּכל  ה ּנה  ּברצ ֹון ֿ ּכן ֿ ּׁשאין ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמה 

ׁשּבֹו, העצם  ּבה ּטית  אבל  וה ּגּלּוי, ההעלם  ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבענין

ההעלם  מענין למעלה  ה ּוא  ׁשהעצם  מאחר  ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהרי

ּבין  ּכלל  הפר ׁש אין עצמ ֹו ּב'עצם ' לכן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוה ּגּלּוי,

ּבׁשוה . מק ֹום  ּבכל  וה ּוא  לג ּלּוי, ְְְְְִֵֶֶָָָהעלם 

‰Êe ּדעם אמת , נקראת  ּׁשה ּתֹורה  מה  יּובן »∆ְְֱִִֵֶֶַַָָ

ּבּתֹורה , מדרג ֹות  ח ּלּוקי ּכּמה  ׁשּיׁש ְֱִֵֵֵֶַַַָָהיֹות 

ׁשּבזה  ה ּגּלּויים , ּבענין רק  הם  הח ּלּוקים  ּכל  ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָה ּנה 

ּב'א ֹור  והן ּפנימי' ּב'א ֹור  הן ח ּלּוקים . ּכּמה  ְְִִִִֵֵֵַָָָיׁש

ה ּנה  לכן לג ּלֹות , ה ּוא  הא ֹור  ׁשענין ּדכיון ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָמ ּקיף ',

הח ּלּוק  וכל  ח ּלּוקים , אין ּבעצמ ֹו ּבֹו ּכא ׁשר  ְְְֲִִִֵֶַַַַָּגם 

ּגם  הרי ּבמע ּוט , א ֹו ּבר ּבּוי מאיר  אם  רק  ְְֲִִִִֵֵַַה ּוא 

ּדת ֹורה , ּב'עצם ' אבל  ּבא ֹור . ח ּלּוק  ה ּוא  זה  ְְֲִִֶֶֶָָָָָענין
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ÌÈÏk Ì‰ BaL ÏÎO‰Â Án‰Lומתאימים וכאן ÔBˆÏראויים , ∆«…«¿«≈∆∆≈≈ƒ»»

באותה  בשניהם ונמצא בהשוואה וברגל  בראש שמאיר  הרצון  הבהרה: נחוצה

בתוך  בפנימיות מתלבש שאינו  'מקיף' אור  בדוגמת פועל  שהוא כיוון  מידה

לאור  פנימי  אור  בין  ההבדל  מהות לגבי  בהרחבה לעיל  כמבואר  ה'כלים',

לומר  אפשר  איך  כן  ואם מקיף,

ראוי  כלי  הוא כי  במוח נרגש שהרצון 

איננה  היא כי  ברגל  נרגש ואיננו  לכך 

בכל  נמצא הרצון  והרי  לכך , ראוי  כלי 

הביאור : אלא בשווה? ¿»‰eÈÈהאברים
B‡a ÌÈÏk‰ ÔÈÚ CiML ÈÙk¿ƒ∆«»ƒ¿««≈ƒ¿

ÛÈwÓ האור גם דבר  של  לאמיתו  «ƒ
ולמרות  הכלים באמצעות מאיר  המקיף

באור  כמו  'התלבשות' בו  אין  שכמובן 

מסוימת  במידה לפחות הרי  הפנימי ,

המקיף, באור  גם שייך  'כלים' המושג 

Ì‰a ‰lb˙Ó ÔÎÏ ובשכל במוח »≈ƒ¿«∆»∆
ÔBˆ‰ מורגשת בצורה מתגלה ואיננו  »»

Ìbברגל  e‰ÊÂ] לכך ההסבר ¿∆«
ÏÎO‰Â ÌÚh‰ ÈepL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«««¿«≈∆
ÔBˆa Ìb ÈepL ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿ƒ«»»
מסוים  דבר  ירצה שאדם וייתכן 

ישתכנע  חדשים הסברים ובעקבות

למרות  וזאת אחרים דברים לרצות

הרצון  הדרגות השתלשלות שבסדר 

מהשכל  למעלה ,Ï"pk10הוא ««
ÈÏk ‡e‰ ÏÎO‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈∆¿ƒ

,ÔBˆÏ כזו במידה ÈÙkלפחות »»¿ƒ
B‡Ï ÈÏk‰ ÔÈÚ CiML∆«»ƒ¿««¿ƒ¿
LaÏ˙Óe ‰lb˙Ó ÔÎÏ ,ÛÈwÓ«ƒ»≈ƒ¿«∆ƒ¿«≈

ÔBˆ‰ Ba נמצא שהרצון  ומאחר  »»
לגביו  גם לומר  שניתן  באופן  בשכל 

על  השפעה לשכל  יש 'התלבשות',

Ï‚aהרצון ], ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»∆∆
ÔBˆÏ ÈÏk BÈ‡L, ולכלל כלל  ∆≈¿ƒ»»

B‡a CiML ÈÙk ÈÏk ‡Ï Ìb«…¿ƒ¿ƒ∆«»¿
‰lb˙Ó ÔBˆ‰ ÔÈ‡ ÔÎÏ ,ÛÈwÓ«ƒ»≈≈»»ƒ¿«∆

Ï‚a. כלל ברגל  ונרגש ניכר  ואינו  »∆∆
ÌÏÚ‰‰ ÔÈÚaL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿««∆¿≈
ÔÈa ÏB„b LÙ‰ LÈ Èelb‰Â¿«ƒ≈∆¿≈»≈

Ï‚‰Â L‡‰ שבראש כך  כדי  עד  »…¿»∆∆
כמה  עד  'מתלבש' (ואפילו  נרגש הרצון 

ברגל  אבל  מקיף) לאור  שייך  כלל .שהמושג  נרגש ÌB˜ÓŒÏkÓאינו  C‡«ƒ»»
‰ÂLa Ì‰ÈLa ÔBˆ‰ ‡ˆÓ אבל הגילוי  במידת רק הוא ההבדל  כי  ƒ¿»»»ƒ¿≈∆¿»∆

הימצאו . בעצם ‰Èh˙לא ÔÈÚ BÓÎeנטיית„vnL ,ÔBˆaL ÌˆÚ‰ ¿ƒ¿««»«»∆∆∆»»∆ƒ«
˙BÁk‰ Ïk ÏÚ ËÈlLÂ ÏLBnL ÔBˆaL Û˜z‰ ‡e‰ ‰Ê∆«…∆∆»»∆≈¿«ƒ«»«…

Ï"pk,הנפש בעצם קשור  הרצון  ÌB˜Óכי  ÏÎa ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚ È‰ ««¬≈ƒ¿»∆¿»»
‰ÂLa.נחותים לכוחות נעלים כוחות בין  הבדל  ÓBc‰ללא ‰Ê ÔÈ‡Â ¿»∆¿≈∆∆

LÙ‰‰L ,ÏÎO‰ ÔÈÚÏ ההבדלÈeiÚ ÏÎN ÔÈa ומופשט נעלה ¿ƒ¿««≈∆∆«∆¿≈≈≈∆ƒƒ
‰NÚn‰ ˙ÓÎÁÏונחותה פשוטה יותר  הרבה ברמה שכל  ‰e‡שהיא ¿»¿«««¬∆

‰ÏÎOהבדל  B‡ ˙e‰Ó ‰ÓBc ‰È‡L ,BÓˆÚ ÏÎO‰ ˙e‰Óa¿««≈∆«¿∆≈»»««≈∆
'eÎ ‰NÚn‰ ˙ÓÎÁ B‡ ˙e‰ÓÏ ÈeiÚ‰ העיוני השכל  שאור  כך  »ƒƒ¿«»¿«««¬∆

מאור  לחלוטין  שונה מהות הוא הנעלה

המעשה, בחכמת שמאיר  הנחות השכל 

Ïk ‰p‰ ÔBˆa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»»ƒ≈»
ÔÈÚa ˜ ‡e‰ LÙ‰‰«∆¿≈«¿ƒ¿«

Èelb‰Â ÌÏÚ‰‰ הרצון שבראש «∆¿≈¿«ƒ
נעלם, הרצון  וברגל  «¬‡Ïגלוי 
BaL ÌˆÚ‰ ˙ÈÈh‰a בכך ¿«»«»∆∆∆

הנפש  עצם של  נטייה הוא שהרצון 

פרטי ), כוח Á‡Ó(ולא È‰¬≈≈««
ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌˆÚ‰L∆»∆∆¿«¿»≈ƒ¿«

Èelb‰Â ÌÏÚ‰‰ או ההעלם ומידת «∆¿≈¿«ƒ
לגבי  מדד  לא בכלל  היא הגילוי 

ופעולת  ÌˆÚ'a'ו ,הימצאותו  ÔÎÏ»≈»∆∆
ÔÈa ÏÏk LÙ‰ ÔÈ‡ BÓˆÚ«¿≈∆¿≈¿»≈
ÏÎa ‡e‰Â ,Èel‚Ï ÌÏÚ‰∆¿≈¿ƒ¿¿»

‰ÂLa ÌB˜Ó באותה ופועל  ונמצא »¿»∆
אם  ובין  בגלוי  נרגש הוא אם בין  מידה

בגלוי . נרגש איננו 

האמור  גם יובן  כאן  המבואר  ולפי 

בתורה  נמצא האלוקות ש'עצם' לעיל 

שבה  הדרגות כל  ועל  חלקיה כל  על 

היא  התורה כי  הבדל , ללא בשווה

זה  ואין  מקום, בכל  היא והאמת אמת

בתורה  יש שאכן  לכך  כלל  סותר 

כפי  שונות, ודרגות שונים חלקים

ומבאר . שהולך 

ÔeÈ ‰Êe של Ó‰הפנימיות »∆»«
ÌÚc ,˙Ó‡ ˙‡˜ ‰Bz‰M∆«»ƒ¿≈¡∆¿ƒ
È˜elÁ ‰nk LiL ˙BÈ‰¡∆≈«»ƒ≈

‰Bza ˙B‚„Ó נחלקת והתורה «¿≈«»
ושונות, רבות Ïkלדרגות ‰p‰ƒ≈»

ÌÈ˜elÁ‰ וההבדלים˜ Ì‰ «ƒƒ≈«
‰ÊaL ,ÌÈÈelb‰ ÔÈÚa רק ¿ƒ¿««ƒƒ∆»∆

בעצם לא אך  nk‰ב'גילויים' LÈ≈«»
ÌÈ˜elÁ.שונים ‰Ôוהבדלים ƒƒ≈

B‡'a Ô‰Â 'ÈÓÈt B‡'a»¿ƒƒ¿≈»
,'ÛÈwÓ בהרחבה לעיל  כמבואר  «ƒ

בעצם  יש בשווה מקום בכל  מאיר  כלל  שבדרך  ה'מקיף' באור  גם כיצד 

שונות, Ìbדרגות ‰p‰ ÔÎÏ ,˙Bl‚Ï ‡e‰ B‡‰ ÔÈÚL ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ¿«»¿«»≈ƒ≈«
ÌÈ˜elÁ ÔÈ‡ BÓˆÚa Ba L‡k המקיף האור  של  עניינו  זה שהרי  «¬∆¿«¿≈ƒƒ
בשווה, מקום בכל  מאיר  מצידו  ‡Ìשהוא ˜ ‡e‰ ˜elÁ‰ ÏÎÂ¿»«ƒ«ƒ

,ËeÚÓa B‡ Èeaa È‡Ó באיכות ולא בכמות הבדל  ‰Èשהוא ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈
B‡a ˜elÁ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚ Ìb.בעצם לא ÌˆÚ'a'אך  Ï‡ «ƒ¿»∆ƒ»¬»»∆∆
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ל   

וה ּוא  ּבג ּלּוי, א ֹו ּבהעלם  ה ּוא  אם  ּכלל  הפר ׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָאין

ּבׁשוה . מק ֹום  ְְֶָָָּבכל 

האמצעי e‰ÊÂה ) ּבּקו היא  ּׁשה ּתֹורה  מה  ,ּגם  ¿∆ְִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשׁשר ׁש האמצעי קו מעלת  ְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹויד ּוע 

ּבבחינת  ה ּקּוין, מב ' למעלה  ה ּוא  ְְְְִִִִַַַַַָָָהמ ׁשכת ֹו

ה ּכתר  ׁשאר 33ּפנימ ּיּות  ׁשּגם  היֹות  ׁשעם  והינּו, . ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָ

ה ּוא  ׁשר ׁשם  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ּבּכתר , ׁשר ׁשם  ְְִִֶֶַַַָָָָָָה ּקוים 

ׁשר ׁשֹו האמצעי קו אבל  ה ּכתר , ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָּבחיצ ֹונּיּות 

ׁשּיכ ּות ֹו ּומ ּצד  ּב'עצם '. ּדהינּו ה ּכתר , ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבפנימ ּיּות 

וה ּוא  ּכלל , מדרג ֹות  התח ּלק ּות  ּבֹו אין ְְְְְִֵֵֶֶַַָָל 'עצם ',

ה ּקצה  אל  ה ּקצה  מן ה ּמבריח  ה ּתיכ ֹון ,34ּבריח  ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָ

ּבכל  ה ּוא  האמצעי ּבּקו ׁשּנמצא  ׁשה 'עצם ' ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהינּו,

ּבצ ּיּור  ּגם  ר ֹואים  ׁשאנּו ּוכמ ֹו ּבׁשוה . ְְְְִִֵֶֶַַַָָה ּמדרג ֹות 

היא  ורגל  ּגּוף  ּדרא ׁש ׁשההתח ּלק ּות  האדם , ְְְִֶֶֶַַַָָָָֹּגּוף 

הח ּלּוק  נראה  ׁשּבהם  ה ּׂשמאל , וקו ה ּימין ּבקו ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹרק 

הרי  האמצעי, ּבּקו ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ורגל , יד  ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדרא ׁש

ּפנימ ּיּות  ּבחינת  ּומאחד  מח ּבר  ה ּׁשדרה  ְְְְְִִִִֵֵַַַַָח ּוט 

ה ּזרעית  ט ּפה  ענין וזה ּו ה ּגּוף , ס ּיּום  עם  ְְְִִִִִִֶַַַַַָה ּמֹוחין

ּוכמאמר  ה ּמֹוחין, ּפנימ ּיּות  נמ ׁש אין 35ׁשּבּה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

ה ּדעת  על  אינּה ּבזה  ׁשה ּכּונה  לדעת , א ּלא  ְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָק ּׁשּוי

והינּו, ה ּמֹוחין, ּפנימ ּיּות  על  א ּלא  ְְְִִִֶַַַַָָה ּגל ּוי,

ה ּׁשדרה  ח ּוט  ֿ ידי על  נמ ׁש ה ּמֹוחין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָׁשּפנימ ּיּות 

ּבכח ֹות  ּגם  ה ּוא  כן ּוכמ ֹו ּבׁשוה . מק ֹום  ְְְְֵֶַָָָֹּבכל 

ּבינה ֿ ֿ נצח  ֿ חסד  חכמה  ה ּקּוין ׁשּבב ' ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה ּנפ ׁש,

ל ּמּדֹות , ה ּמֹוחין ּבין ח ּלּוק  יׁש ֿ ה ֹוד , ְִִִֵֵַַָּגב ּורה 

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  ה ּמֹוחין, ּבלי יהיּו ׁשה ּמּדֹות  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָואפ ׁשר 

ענין  ּכל  הרי הרחמים , מ ּדת  ׁשה ּוא  האמצעי  ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבּקו

והר ּגׁש, ּדעת  ּבֹו יׁש ּכא ׁשר  ּדוקא  ה ּוא  ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָהרחמים 

מרחם  ה ּוא  ואז צרת ֹו, ואת  זּולת ֹו את  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָׁשּמר ּגיׁש

ה ּדעת , עם  ק ׁשּור  הרחמים  ׁשענין והינּו, ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָעליו,

נפרד ֹות  ׁשה ּמּדֹות  ה ּקּוין ּבׁשאר  ּכמ ֹו ְְְְִִִִֶַַַָָֹולא 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ׁשאמר ּו ה ּטעם  ּכן ּגם  וזה ּו ּדעה 36מה ּמֹוחין. ּבֹו ׁשאין מי ּכל  ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

לכן  ה ּדעת , לענין הרחמים  ענין ׁשּי ה ּמׁשּפיע  ׁשאצל  ּדכיון עליו, לרחם  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָאס ּור 
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‡e‰Â ,Èel‚a B‡ ÌÏÚ‰a ‡e‰ Ì‡ ÏÏk LÙ‰ ÔÈ‡ ,‰B˙c¿»≈∆¿≈¿»ƒ¿∆¿≈¿ƒ¿

,‰ÂLa ÌB˜Ó ÏÎa לעיל שנתבאר  שבנפש הרצון  מכוח מהמשל  כמובן  ¿»»¿»∆
בהרחבה.

,ÈÚˆÓ‡‰ Âwa ‡È‰ ‰Bz‰M ‰Ó Ìb e‰ÊÂ בקבלה ‰) מבואר  ¿∆««∆«»ƒ««»∆¿»ƒ
העליונות  שהספירות וחסידות

לשלושה  כללי ) (באופן  מתחלקות

נצח  חסד , חכמה, הספירות 'קוים':

בינה,(חח  הספירות הימין ; בקו  "נ )

והספירות  השמאל  בקו  הוד  גבורה,

שיש  האמצעי  בקו  ויסוד  תפארת דעת,

(ולכן  הקוים שני  על  מעלות כמה לו 

נמצאת  ובו  התיכון ") "בריח נקרא

התפארת  בחינת וגם הדעת בחינת

האמת. מידת יעקב, של  מידתו  שהיא

ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ˙ÏÚÓ Úe„ÈÂ¿»««¬««»∆¿»ƒ
B˙ÎLÓ‰ LLL בדרגות ∆…∆«¿»»

באלוקות ÏÚÓÏ‰העליונות ‡e‰¿«¿»
˙eiÓÈt ˙ÈÁa ,ÔÈew‰ 'Óƒ««ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ

˙k‰33.סוף האין  אור  שהוא «∆∆
‡L ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¡∆«¿»

ÌÈÂw‰ העליונות הספירות עשר  וכל  ««ƒ
,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙ka ÌLL»¿»«∆∆ƒ»»
˙eiBˆÈÁa ‡e‰ ÌLL»¿»¿ƒƒ
ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ Ï‡ ,˙k‰«∆∆¬»«»∆¿»ƒ
,˙k‰ ˙eiÓÈÙa BLL»¿ƒ¿ƒƒ«∆∆

'ÌˆÚ'a eÈ‰c. העליון הכתר  של  ¿«¿»∆∆
ÔÈ‡ ,'ÌˆÚ'Ï B˙eÎiL „vÓeƒ««»»∆∆≈
,ÏÏk ˙B‚„Ó ˙e˜lÁ˙‰ Baƒ¿«¿«¿≈¿»
ÁÈn‰ ÔBÎÈz‰ ÁÈa ‡e‰Â¿¿ƒ««ƒ««¿ƒ«

‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ34, ומאיר ƒ«»∆∆«»∆
העליונה  מהדרגה הדרגות בכל  בשווה

ביותר  הנמוכה הדרגה ועד  ביותר 

Âwa ‡ˆÓpL 'ÌˆÚ'‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆»∆∆∆ƒ¿»««
˙B‚„n‰ ÏÎa ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ¿»««¿≈
Ìb ÌÈ‡B e‡L BÓÎe .‰ÂLa¿»∆¿∆»ƒ«
,Ì„‡‰ Ûeb eiˆa¿ƒ»»»
Ûeb L‡c ˙e˜lÁ˙‰‰L∆«ƒ¿«¿¿…

Ï‚Â והרגל למעלה הוא שהראש כך  »∆∆
למטה  ‰ÔÈÓiהיא Â˜a ˜ ‡È‰ƒ«¿««»ƒ

‰‡ Ì‰aL ,Ï‡ÓO‰ Â˜Â¿««¿…∆»∆ƒ¿∆
Ï‚Â „È L‡c ˜elÁ‰ שהרי «ƒ¿…»»∆∆

בצידי  דווקא נמצאות והרגליים הידיים

ומשמאל , מימין  ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óהאדם,
ËeÁ È‰ ,ÈÚˆÓ‡‰ Âwa Ôk≈««»∆¿»ƒ¬≈

ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa „Á‡Óe aÁÓ ‰„M‰ הדרגה שהיא «ƒ¿»¿«≈¿«≈¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ
באדם ביותר  ‰Ûeb,העליונה ÌeiÒ ÌÚ שבו הנחות החלק שהיא ƒƒ«

למטה  ועד  מחובר ומלמעלה אחד  כדבר  ‰ÈÚf˙הוא ‰tË ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ»««¿ƒ
,ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈt CLÓ daL חוט הגוף דרך  לסיום ועד  השדרה ∆»ƒ¿»¿ƒƒ«ƒ

Ó‡ÓÎe35‡l‡ ÈeM˜ ÔÈ‡ ¿«¬«≈ƒ∆»
ÏÚ dÈ‡ ‰Êa ‰ek‰L ,˙Ú„Ï¿««∆««»»»∆≈»«

,ÈeÏb‰ ˙Úc‰ המוחין חלק הוא ««««»
דעת  eiÓÈt˙הנקרא ÏÚ ‡l‡∆»«¿ƒƒ

˙eiÓÈtL ,eÈ‰Â ,ÔÈÁBn‰«ƒ¿«¿∆¿ƒƒ
ËeÁ È„ÈŒÏÚ CLÓ ÔÈÁBn‰«ƒƒ¿»«¿≈

ÌB˜Ó ÏÎa ‰„M‰ חלקי בכל  «ƒ¿»¿»»
הגוף  של  השונות הדרגות ובכל  הגוף

Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe .‰ÂLa¿»∆¿≈«
ÔÈew‰ 'aL ,LÙp‰ ˙BÁÎa¿…«∆∆∆¿««ƒ

ÁˆŒ„ÒÁŒ‰ÓÎÁ הימין שהם קו  »¿»∆∆≈«
„B‰Œ‰ebŒ‰Èa קו שהם ƒ»¿»

elÁ˜השמאל , LÈ הבדלÔÈa ≈ƒ≈
LÙ‡Â ,˙BcnÏ ÔÈÁBn‰«ƒ«ƒ¿∆¿»

eÈ‰È ˙Bcn‰L ויפעלוÈÏa ∆«ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈÁBn‰ ויפעל יתקיים מבלי והרגש «ƒ

למוחין , ישיר  ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óחיבור 
˙cÓ ‡e‰L ÈÚˆÓ‡‰ Âwa««»∆¿»ƒ∆ƒ«

,ÌÈÓÁ‰ של עניינה מידת שזה »«¬ƒ
בדעת, הקשורה Ïkהתפארת È‰¬≈»

‡˜Âc ‡e‰ ÌÈÓÁ‰ ÔÈÚƒ¿«»«¬ƒ«¿»
Ba LÈ L‡k באדם˙Úc «¬∆≈««

B˙ÏeÊ ˙‡ LÈbnL ,Lb‰Â¿∆¿≈∆«¿ƒ∆»
ÌÁÓ ‡e‰ Ê‡Â ,B˙ˆ ˙‡Â¿∆»»¿»¿«≈

,ÂÈÏÚ בדעתו ההבנה בעקבות »»
את  בליבו שעוררה ¿»¿eÈ‰Â,הרגש

ÌÚ eL˜ ÌÈÓÁ‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»«¬ƒ»ƒ
ÔÈew‰ ‡La BÓk ‡ÏÂ ,˙Úc‰«««¿…¿ƒ¿»««ƒ
ÔÈÁBn‰Ó ˙B„Ù ˙Bcn‰L∆«ƒƒ¿»≈«ƒ
החסד  במידת להתעורר  יכול  ואדם

הדעת  מצד  רק ולא טבעו  מצד 

‰ÌÚhוההבנה. Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«««
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡L36ÈÓ Ïk ∆»¿«≈«»ƒ

ÌÁÏ eÒ‡ ‰Úc Ba ÔÈ‡L∆≈≈»»¿«≈
ÚÈtLn‰ Ïˆ‡L ÔÂÈÎc ,ÂÈÏÚ»»¿≈»∆≈∆««¿ƒ«

לרחמים המרחם  שזקוק מי  «»CiLעל 
,˙Úc‰ ÔÈÚÏ ÌÈÓÁ‰ ÔÈÚƒ¿«»«¬ƒ¿ƒ¿««««
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לי    

וה ּוא  ּבג ּלּוי, א ֹו ּבהעלם  ה ּוא  אם  ּכלל  הפר ׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָאין

ּבׁשוה . מק ֹום  ְְֶָָָּבכל 

האמצעי e‰ÊÂה ) ּבּקו היא  ּׁשה ּתֹורה  מה  ,ּגם  ¿∆ְִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשׁשר ׁש האמצעי קו מעלת  ְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹויד ּוע 

ּבבחינת  ה ּקּוין, מב ' למעלה  ה ּוא  ְְְְִִִִַַַַַָָָהמ ׁשכת ֹו

ה ּכתר  ׁשאר 33ּפנימ ּיּות  ׁשּגם  היֹות  ׁשעם  והינּו, . ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָ

ה ּוא  ׁשר ׁשם  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ּבּכתר , ׁשר ׁשם  ְְִִֶֶַַַָָָָָָה ּקוים 

ׁשר ׁשֹו האמצעי קו אבל  ה ּכתר , ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָּבחיצ ֹונּיּות 

ׁשּיכ ּות ֹו ּומ ּצד  ּב'עצם '. ּדהינּו ה ּכתר , ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבפנימ ּיּות 

וה ּוא  ּכלל , מדרג ֹות  התח ּלק ּות  ּבֹו אין ְְְְְִֵֵֶֶַַָָל 'עצם ',

ה ּקצה  אל  ה ּקצה  מן ה ּמבריח  ה ּתיכ ֹון ,34ּבריח  ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָ

ּבכל  ה ּוא  האמצעי ּבּקו ׁשּנמצא  ׁשה 'עצם ' ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהינּו,

ּבצ ּיּור  ּגם  ר ֹואים  ׁשאנּו ּוכמ ֹו ּבׁשוה . ְְְְִִֵֶֶַַַָָה ּמדרג ֹות 

היא  ורגל  ּגּוף  ּדרא ׁש ׁשההתח ּלק ּות  האדם , ְְְִֶֶֶַַַָָָָֹּגּוף 

הח ּלּוק  נראה  ׁשּבהם  ה ּׂשמאל , וקו ה ּימין ּבקו ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹרק 

הרי  האמצעי, ּבּקו ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ורגל , יד  ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדרא ׁש

ּפנימ ּיּות  ּבחינת  ּומאחד  מח ּבר  ה ּׁשדרה  ְְְְְִִִִֵֵַַַַָח ּוט 

ה ּזרעית  ט ּפה  ענין וזה ּו ה ּגּוף , ס ּיּום  עם  ְְְִִִִִִֶַַַַַָה ּמֹוחין

ּוכמאמר  ה ּמֹוחין, ּפנימ ּיּות  נמ ׁש אין 35ׁשּבּה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

ה ּדעת  על  אינּה ּבזה  ׁשה ּכּונה  לדעת , א ּלא  ְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָק ּׁשּוי

והינּו, ה ּמֹוחין, ּפנימ ּיּות  על  א ּלא  ְְְִִִֶַַַַָָה ּגל ּוי,

ה ּׁשדרה  ח ּוט  ֿ ידי על  נמ ׁש ה ּמֹוחין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָׁשּפנימ ּיּות 

ּבכח ֹות  ּגם  ה ּוא  כן ּוכמ ֹו ּבׁשוה . מק ֹום  ְְְְֵֶַָָָֹּבכל 

ּבינה ֿ ֿ נצח  ֿ חסד  חכמה  ה ּקּוין ׁשּבב ' ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה ּנפ ׁש,

ל ּמּדֹות , ה ּמֹוחין ּבין ח ּלּוק  יׁש ֿ ה ֹוד , ְִִִֵֵַַָּגב ּורה 

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  ה ּמֹוחין, ּבלי יהיּו ׁשה ּמּדֹות  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָואפ ׁשר 

ענין  ּכל  הרי הרחמים , מ ּדת  ׁשה ּוא  האמצעי  ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבּקו

והר ּגׁש, ּדעת  ּבֹו יׁש ּכא ׁשר  ּדוקא  ה ּוא  ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָהרחמים 

מרחם  ה ּוא  ואז צרת ֹו, ואת  זּולת ֹו את  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָׁשּמר ּגיׁש

ה ּדעת , עם  ק ׁשּור  הרחמים  ׁשענין והינּו, ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָעליו,

נפרד ֹות  ׁשה ּמּדֹות  ה ּקּוין ּבׁשאר  ּכמ ֹו ְְְְִִִִֶַַַָָֹולא 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ׁשאמר ּו ה ּטעם  ּכן ּגם  וזה ּו ּדעה 36מה ּמֹוחין. ּבֹו ׁשאין מי ּכל  ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

לכן  ה ּדעת , לענין הרחמים  ענין ׁשּי ה ּמׁשּפיע  ׁשאצל  ּדכיון עליו, לרחם  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָאס ּור 
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וזה ּו ּכזה . ּבאפן להיֹות  צרי ּבּמק ּבל  ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹּגם 

מ ּפנימ ּיּות  ׁשּנמ ׁש האמצעי, ּבּקו היא  ְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשה ּתֹורה 

ּבׁשוה . מק ֹום  ּבכל  וה ּוא  ְְְֶֶֶַָָָה ּכתר ,

ידיעת p‰Â‰ו) ענין וה ּוא  ּדעת , ענינּה ּתֹורה  ¿ƒ≈ְְְְִִִַַַַָָָ

רק  לא  היינּו, עצמ ּה, מ ּצד  ְְִַַַַַָָֹה ּתֹורה 

א ּלא  יע ׂשּון, א ׁשר  ה ּמע ׂשה  את  לידע  ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָּבׁשביל 

מ ּצד  ה ּתֹורה  ידיעת  ה ּוא  ה ּתֹורה  ענין ְְֲִִִִִַַַַַָָאמ ּתית 

הלכתא  ׁשהם  ענינים  ּגם  ל ֹומד  ׁשּלכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעצמ ּה,

ענין  ּוכלל ּות  ה ּזה . ּבּזמן נֹוהגים  ואינם  ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָלמ ׁשיחא 

ׁשּיֹודע  מאד , ּגד ֹולה  מעלה  ּבֹו יׁש ה ּתֹורה  ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹידיעת 

ּבטעמי  ּובפרט  , ית ּבר חכמת ֹו אמ ּתית  ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָּומ ּׂשיג 

אמ ּתית  לידע  לדינא , ה ּנֹוגעים  ּובענינים  ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָה ּמצ ֹות 

העליֹון  רצ ֹון נק ּודת  ׁשהיא  וההלכה , ְְְְֲִִֶֶַַַָָָה ּדין

ּדוקא . למע ׂשה  ּבנֹוגע  ּפרטיהם , ּבכל  ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבּמצ ֹות ,

ידיעת  ה ּוא  הא ' א ֹופ ּנים . ג ' ּבזה  יׁש ְְִִִִֵֶַַָָָּובפרט ּיּות 

ׁשּמתע ּמק  ֿ זה  ֿ ידי על   ית ּבר חכמת ֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאמ ּתית 

אמ ּתית  אל  ׁשּבא  ה ּב', כ ּו'. ֿ וטריא  ְְְְֲִִֶֶַַַָָָּבׁשקלא 

ענין  והג ', מצוה . ׁשּבכל  העליֹון רצ ֹון ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָנק ּודת 

ׁשה ּוא  ּכמ ֹו האמ ּתי  העליֹון רצ ֹון לק ּים  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָה ּמע ׂשה 

אחר  ּובמק ֹום  ה ּתֹורה 37כ ּו'. עסק  מעלת  מבאר  ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹ

ּבכל  מאד  ׁשּמד ּיק  ׁשמים , מלכ ּות  על  ְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹֹּבק ּבלת 

אמ ּתת ֹו אל  יב ֹוא  לא  א ּולי ה ּיראה  מ ּפני ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹּדבר 

לע ּין  נפ ׁשֹו ּכל  נֹותן ולכן העליֹון, לרצ ֹון ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָלכ ּון

לכ ּון  הענין אמ ּתית  על  לב ֹוא  ּביֹותר  ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּולד ּיק 

ידיעת  ּבענין ה ּוא  זה  וכל  ּתֹורה . ׁשל  ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָלאמיּתת ּה

א ֹות ּיֹות  אמירת  ׁשל  ענין ּגם  יׁשנֹו אמנם , ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָה ּתֹורה .

ׁשּיׁשנם  ואף  קאמר . מאי ידע  ׁשּלא  אף  ְְֳֶֶֶַַַַַַָָָָֹה ּתֹורה ,

ה ּנה  ֿ מק ֹום , מ ּכל  מדרג ֹות , ח ּלּוקי וכ ּמה  ְְִִִֵֵֵַַַָָָָּכּמה 

אפן  ּדבכל  ּבׁשוה , ּבכ ּלם  ה ּוא  ׁשּבּתֹורה  ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻהעצם 

. ית ּבר עצמ ּות ֹו את  ל ֹוקחים  ה ּתֹורה  ל ּמּוד  ְְְִִִֵֶֶַַָָׁשל 

על  ה ּתֹורה  א ֹות ּיֹות  ּבאמירת  מעלה  יׁש ְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָואדר ּבה ,
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לב   

ה ּתֹורה , ּגם ה ּׂשגת  ה ּנה  ה ּתֹורה , ּבה ּׂשגת  ּכי, ְִִֵַַַַַַַָָָָ

ה ּוא  כ ּו' ה ּיראה  ׁשּמּצד  ּבאפן ה ּוא  ה ּלּמּוד  ְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹּכא ׁשר 

ּבׁשביל  עצ ּום  ּבב ּטּול  על  ּבק ּבלת  עצמ ֹו את  ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹמיּגע 

זֹו הרי ֿ אפן ּבכל  ה ּנה  העליֹון, רצ ֹון ּפרטי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹלידע 

ׁשּכל  ּבאפן היא  ה ּתֹורה  ה ּׂשגת  ולכן ׁשּלֹו. ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹה ּׂשגה 

ּוכמ ֹו אחר , ּבסגנֹון הענין א ֹומר  וחכם  ְְְְְִִֵֵַָָָָָָחכם 

(הרמ ּב"ם  והר "ן הרא "ש  אחד 38הרי"ף  ׁשּכל  ( ְְִֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבאמירת  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ׁשּלֹו. ּבּסגנֹון אמר  ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמהם 

ה ּקּב"ה , ׁשל  הם  הא ֹות ּיֹות  הרי ה ּתֹורה , ֲִִֵֵֶַַָָָָא ֹות ּיֹות 

ׁשּכת ּוב  ה ּדברים 39ּוכמ ֹו ּכל  את  אלקים  ויד ּבר  ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָֹ

נאכזאגן, ׁשּפר ּוׁשֹו ּדייקא , לאמר  לאמר , ְְֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹהא ּלה 

הא ֹות ּיֹות  את  איּבער ) זאגט  (ער  וא ֹומר  ְְִִֵֵֶֶֶֶָָׁשח ֹוזר 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ה ּקּב"ה , ל ׁשֹוני 40ׁשא ֹומר  ּתען ְְִֵֶֶַַַָָָ

ה ּקֹורא  אחרי ּכע ֹונה  , רק 41אמרת לא  והינּו, , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹ

וׁשֹונה  ק ֹורא  ה ּקּב"ה  וׁשֹונה , ה ּקֹורא  ּדכל  ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹּבאפן

מ ּכל 42ּֿכנגד ֹו וׁשֹונה , ק ֹורא  ׁשה ּקּב"ה  ּדאף  , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

ה ּמציא ּות  ׁשּיׁשנּה היינּו, ּכנג ּדֹו, זה  הרי ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָמק ֹום 

ּכע ֹונה  רק  ׁשה ּוא  יֹותר , נעלה  ּבאפן א ּלא  ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּדכנגד ֹו,

ּגּלּוי  ממ ׁשי ה ּוא  זֹו ּובקריאה  ה ּקֹורא , ְְֲִִִִֵֵַַַָאחרי

ֿ ה ּוא . ּבר ּו ֿ ס ֹוף  אין ְֵַָעצמ ּות 

ה ּזהר ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) ּבמאמר  ּגם  ּתלת 43יּובן ¿«ƒ∆ְְֲַַַַַָָֹ

ּבדא , ּדא  מתק ּׁשרין ְְְְִִִַָָָק ׁשרין

ֿ ה ּוא  ּברי ֿ ּבק ּוד ׁשא  וא ֹוריתא  ּבא ֹוריתא , ְְְְְְְְִִֵַַָָָָיׂשראל 

ּכמ ֹו היא  ה ּכּונה  ּדלכא ֹורה  וגליא , סתים  ְְְְְִִִַַַָָָָָכ ּו'

ׁשּקֹוׁשרים  חבלים , ג ' ּבק ׁשירת  ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָעל 

ׁשּבּתח ּתֹון) העליֹון (חלק  ה ּתח ּתֹון החבל  ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹרא ׁש

העליֹון, ּבס ֹוף  האמצעי ורא ׁש האמצעי, ְְְְְְִִֶֶֶָָָָָֹּבס ֹוף 

ֿ ּבריּֿוכמ ֹו וק ּוד ׁשא  א ֹוריתא  ּביׂשראל  ה ּוא  כן ְְְְְְְִִֵֵַָָָ

ׁשה ּוא  ׁשּביׂשראל  העליֹון חלק  ׁשּיׁשנֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָה ּוא ,

ה ּנׁשמה  הארת  ׁשּיׁש (ּכּיד ּוע  ה ּנׁשמה  עצם  ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבחינת 

ׁשּנקראת  ה ּנׁשמה  עצם  ויׁש ּבּגּוף , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻה ּמל ּבׁשת 
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(38.36 ע ' תש"י  בסה"מ  שליט "א אדמו"ר כ"ק  הערת וראה – (המו"ל). הרמב "ם גם נזכר אם זוכרים א.39)אין כ, יתרו

ב . סז, יתרו תו"א בכ"ז קעב .40)וראה קיט , 41.139)תהלים ע ' תש"ד סה"מ  שם. תו"א וראה ב . לח , סוכה ראה 42)ע "פ 

תתרלד. רמז איכה יל"ש רפי "ח . בהערה).43)תדבא"ר 61 ע ' ה'ש"ת בשוה"ג. כח  ע ' תרנ"ז סה"מ  (וראה א עג, ח "ג

    
‡e‰ „enl‰ L‡k Ìb ‰p‰ ,‰Bz‰ ביותר נעלית ÔÙ‡aבדרגה «»ƒ≈««¬∆«ƒ¿…∆

Ïeha ÏÚ ˙Ïa˜a BÓˆÚ ˙‡ ÚbÈÓ ‡e‰ 'eÎ ‰‡i‰ „vnL∆ƒ««ƒ¿»¿«≈«∆«¿¿«»«…¿ƒ
ÌeˆÚ העליון הרצון  לגבי  האישית מציאותו  ֿ הוא של  ֿ ברוך  הקדוש של  »

BÊ È‰ ÔÙ‡ŒÏÎa ‰p‰ ,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ ÈËt Ú„ÈÏ ÏÈLaƒ¿ƒ≈«¿»≈¿»∆¿ƒ≈¿»…∆¬≈
BlL ‰‚O‰. הלומד האדם של  «»»∆

‡È‰ ‰Bz‰ ˙‚O‰ ÔÎÏÂ¿»≈«»««»ƒ
ÓB‡ ÌÎÁÂ ÌÎÁ ÏkL ÔÙ‡a¿…∆∆»»»¿»»≈
BÓÎe ,Á‡ ÔB‚Òa ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿
Ô"‰Â ˘"‡‰ Û"È‰»ƒ»…¿»«

Ì"aÓ‰)38Ì‰Ó „Á‡ ÏkL ( »«¿«∆»∆»≈∆
BlL ÔB‚qa Ó‡ במקומות וגם »««ƒ¿∆

ביניהם  מחלוקת אין  והם שבהם
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לג    

ה ּתֹורה , ּגם ה ּׂשגת  ה ּנה  ה ּתֹורה , ּבה ּׂשגת  ּכי, ְִִֵַַַַַַַָָָָ

ה ּוא  כ ּו' ה ּיראה  ׁשּמּצד  ּבאפן ה ּוא  ה ּלּמּוד  ְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹּכא ׁשר 

ּבׁשביל  עצ ּום  ּבב ּטּול  על  ּבק ּבלת  עצמ ֹו את  ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹמיּגע 

זֹו הרי ֿ אפן ּבכל  ה ּנה  העליֹון, רצ ֹון ּפרטי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹלידע 

ׁשּכל  ּבאפן היא  ה ּתֹורה  ה ּׂשגת  ולכן ׁשּלֹו. ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹה ּׂשגה 

ּוכמ ֹו אחר , ּבסגנֹון הענין א ֹומר  וחכם  ְְְְְִִֵֵַָָָָָָחכם 

(הרמ ּב"ם  והר "ן הרא "ש  אחד 38הרי"ף  ׁשּכל  ( ְְִֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבאמירת  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ׁשּלֹו. ּבּסגנֹון אמר  ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמהם 

ה ּקּב"ה , ׁשל  הם  הא ֹות ּיֹות  הרי ה ּתֹורה , ֲִִֵֵֶַַָָָָא ֹות ּיֹות 

ׁשּכת ּוב  ה ּדברים 39ּוכמ ֹו ּכל  את  אלקים  ויד ּבר  ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָֹ

נאכזאגן, ׁשּפר ּוׁשֹו ּדייקא , לאמר  לאמר , ְְֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹהא ּלה 

הא ֹות ּיֹות  את  איּבער ) זאגט  (ער  וא ֹומר  ְְִִֵֵֶֶֶֶָָׁשח ֹוזר 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ה ּקּב"ה , ל ׁשֹוני 40ׁשא ֹומר  ּתען ְְִֵֶֶַַַָָָ

ה ּקֹורא  אחרי ּכע ֹונה  , רק 41אמרת לא  והינּו, , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹ

וׁשֹונה  ק ֹורא  ה ּקּב"ה  וׁשֹונה , ה ּקֹורא  ּדכל  ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹּבאפן

מ ּכל 42ּֿכנגד ֹו וׁשֹונה , ק ֹורא  ׁשה ּקּב"ה  ּדאף  , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

ה ּמציא ּות  ׁשּיׁשנּה היינּו, ּכנג ּדֹו, זה  הרי ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָמק ֹום 

ּכע ֹונה  רק  ׁשה ּוא  יֹותר , נעלה  ּבאפן א ּלא  ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּדכנגד ֹו,

ּגּלּוי  ממ ׁשי ה ּוא  זֹו ּובקריאה  ה ּקֹורא , ְְֲִִִִֵֵַַַָאחרי

ֿ ה ּוא . ּבר ּו ֿ ס ֹוף  אין ְֵַָעצמ ּות 

ה ּזהר ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) ּבמאמר  ּגם  ּתלת 43יּובן ¿«ƒ∆ְְֲַַַַַָָֹ

ּבדא , ּדא  מתק ּׁשרין ְְְְִִִַָָָק ׁשרין

ֿ ה ּוא  ּברי ֿ ּבק ּוד ׁשא  וא ֹוריתא  ּבא ֹוריתא , ְְְְְְְְִִֵַַָָָָיׂשראל 

ּכמ ֹו היא  ה ּכּונה  ּדלכא ֹורה  וגליא , סתים  ְְְְְִִִַַַָָָָָכ ּו'

ׁשּקֹוׁשרים  חבלים , ג ' ּבק ׁשירת  ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָעל 

ׁשּבּתח ּתֹון) העליֹון (חלק  ה ּתח ּתֹון החבל  ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹרא ׁש

העליֹון, ּבס ֹוף  האמצעי ורא ׁש האמצעי, ְְְְְְִִֶֶֶָָָָָֹּבס ֹוף 

ֿ ּבריּֿוכמ ֹו וק ּוד ׁשא  א ֹוריתא  ּביׂשראל  ה ּוא  כן ְְְְְְְִִֵֵַָָָ

ׁשה ּוא  ׁשּביׂשראל  העליֹון חלק  ׁשּיׁשנֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָה ּוא ,

ה ּנׁשמה  הארת  ׁשּיׁש (ּכּיד ּוע  ה ּנׁשמה  עצם  ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבחינת 

ׁשּנקראת  ה ּנׁשמה  עצם  ויׁש ּבּגּוף , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻה ּמל ּבׁשת 
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.‡e‰ŒCea»
Ìb ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆»«

‰f‰ Ó‡Óa43ÔÈL˜ ˙Ïz ¿«¬««…«¿»¿»ƒ
,‡„a ‡c ÔÈM˜˙Ó שלושה ƒ¿«¿ƒ»¿»
בזה זה מתקשרים ≈«¿Ï‡NÈƒקשרים

‡˙ÈB‡a[מתקשרים] ישראל  בני  ¿«¿»
Œ‡L„e˜aבתורה, ‡˙ÈB‡Â¿«¿»¿¿»

‡e‰ŒCÈa[מתקשרת] והתורה ¿ƒ
ֿ הוא ֿ ברוך  הם eÎ'בקדוש והקשרים

צורות ונעלם ÌÈ˙Òבשתי  סתום »ƒ
‡ÈÏ‚Â, וגלוי‰ek‰ ‰B‡ÎÏc ¿«¿»¿ƒ¿»««»»

ÏLÓŒCcŒÏÚ BÓk ‡È‰ƒ¿«∆∆»»
ÌÈÏÁ '‚ ˙ÈL˜a,לזה זה ƒ¿ƒ«¬»ƒ

ÏÁ‰ L‡ ÌÈLBwL∆¿ƒ…«∆∆
ÔBÈÏÚ‰ ˜ÏÁ) ÔBzÁz‰««¿≈∆»∆¿

ÛBÒa (ÔBzÁzaL החבל ∆««¿¿
L‡Â ,ÈÚˆÓ‡‰ החבל »∆¿»ƒ¿…

ÛBÒa ÈÚˆÓ‡‰ החבל,ÔBÈÏÚ‰ »∆¿»ƒ¿»∆¿
‡e‰ ÔÎ BÓÎe שקיימים בקשרים ¿≈

‡˙ÈB‡ Ï‡NÈa התורה ¿ƒ¿»≈«¿»
‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜Â והקדוש ¿¿»¿ƒ

הוא, ‰ÔBÈÏÚברוך  ˜ÏÁ BLiL∆∆¿≈∆»∆¿
ÌˆÚ ˙ÈÁa ‡e‰L Ï‡NÈaL∆¿ƒ¿»≈∆¿ƒ«∆∆

‰ÓLp‰ יהודי כל  (Úe„ikשל  «¿»»«»«
‰ÓLp‰ ˙‡‰ LiL∆≈∆»««¿»»
ÌˆÚ LÈÂ ,Ûeba ˙LaÏn‰«¿À∆∆«¿≈∆∆

‰ÓLp‰ בגוף להתלבש יורדת שלא «¿»»
למעלה נשארת ≈¿˜pL∆ƒ‡˙אלא

ÏfÓ ÌLa על ז "ל  חכמינו  כמאמר  ¿≈«»
את  לבדי  דניאל  אני  "וראיתי  הכתוב:
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ּבחלק  מתק ּׁשרת  ה ּנׁשמה  עצם  ה ּנה  מ ּזל ), ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבׁשם 

ּבחינת  ׁשּזה ּו האמצעי), (ס ֹוף  ׁשּבּתֹורה  ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָה ּתח ּתֹון

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ה ּתֹורה . לפנים 44א ֹות ּיֹות  וזאת  ְְְִִֶַָָָֹ

מאל "ף  ה ּתֹורה  א ֹות ּיֹות  על  קאי וזאת  ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹּביׂשראל ,

ׁשּׁשים  יׁש ּתיב ֹות ' 'רא ׁשי ויׂשראל  ּתי"ו, ְְְִִִֵֵֵֵַָָָועד 

ל ּתֹורה  א ֹות ּיֹות  יׁש45ר ּבֹוא  מ ּיׂשראל  אחד  ׁשּלכל  , ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

לפנים  וזאת  נאמר  ֿ זה  ועל  ּבּתֹורה , ְְְֱִֶֶַַַָָֹא ֹות 

ה ּפנימ ּיּות  ּבחינת  הם  ה ּתֹורה  ׁשא ֹות ּיֹות  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּביׂשראל ,

ׁשּביׂשראל  העליֹון ׁשחלק  ונמצא , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָּדיׂשראל ,

ה ּוא  כן ּוכמ ֹו ׁשּבּתֹורה . ה ּתח ּתֹון ּבחלק  ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָמתק ּׁשר 

ׁשהחלק  ֿ ה ּוא , ּברי ֿ וק ּוד ׁשא  ּבא ֹוריתא  ְְְְְִֵֶֶַַַָָּגם 

ּדא ֹוריתא , סתים  ׁשה ּוא  ׁשּבּתֹורה , ְְְִֶֶֶַַָָָָהעליֹון

ּגליא  ּבחינת  ּדה ּקּב"ה , ה ּתח ּתֹון ּבחלק  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָמתק ּׁשר 

ׁשּסתים  זה  ענין אמנם , ֿ ה ּוא . ּברי ֿ ְְְְְִִִֶֶָָָָָּדק ּוד ׁשא 

וסתים  ּדא ֹוריתא , ּבגליא  מתק ּׁשר  ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָּדיׂשראל 

זה  הרי ֿ ה ּוא , ּברי ֿ ּדק ּוד ׁשא  ּבגליא  ְְְְְְְֲִֵֶַַָָָּדא ֹוריתא 

ּדמ ּתןֿ הח ּדּוׁש  א הה ׁשּתל ׁשל ּות . סדר  ְְְְִִִֵֶַַַַַַַמ ּצד 

אלקי הוי' אנכי ׁשּנע ׂשה  ה ּוא  אנכי 46ּתֹורה  , ֱֲֲִִֶֶַָָָָָָֹֹֹ

יהבית  ּכתבית  נפ ׁשי א ּנא  ּתיב ֹות ' והינּו,47'רא ׁשי , ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

ּֿברי ֿ ּדק ּוד ׁשא  הסתים  ׁשה ּוא  א ּנא , ְְְְְִִִֶֶַַָָָׁשּבחינת 

האט  (ער  עצמ ֹו את  נתן ּומה ּות ֹו, עצמ ּות ֹו ְְֶֶַַַַָָה ּוא ,

ּבסתים  רק  ולא  ּבּתֹורה , א ּפגעגע ּבן) ְְְְִִֶֶַַָָָֹזי

ׁשּנּתנה  ּוכמ ֹו ּדת ֹורה , ּבגליא  ּגם  א ּלא  ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָּדא ֹוריתא ,

ע ׂשרת  ענין ׁשּזה ּו ּבג ּופים , ל ּנׁשמ ֹות  ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָלמ ּטה 

ּדוקא , ּבג ּופים  ל ּנׁשמ ֹות  ׁשּייכים  ׁשּכּלם  ְְְְִִִִֶַַַָָָָֻה ּדּבר ֹות 

,אלקי הוי' אנכי הרא ׁשֹון, ה ּדּבּור  ׁשּגם  ְֱֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹועד 

לנׁשמ ֹות  זה  הרי האמ ּונה , על  ה ּצּוּוי ְֱֲִִֵֶֶַַָָָׁשה ּוא 

ּבלבד , ר ֹואים ּבג ּופים  למעלה  ה ּנׁשמ ֹות  ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

זעיר ֿ ּובינה , חכמה  ּבחינת  ׁשר ֹואים  ְְְֱִִִֵֶַָָָֹאלק ּות ,

ׁשּבאלק ּות , ה ּמדרג ֹות  ּפרטי וכל  ּומלכ ּות , ְְְְְֱִֵֵֶַַַַָָָֹאנּפין
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יעקב ).47) העין (כגירסת א קה, שבת

    
נפלה  גדלה חרדה אבל  המראה את ראו  לא עמי  היו  אשר  והאנשים המראה

שו  הגמרא בהחבא". ויברחו  ועונה:עליהם פחדו ? למה ראו , ולא מאחר  אלת:

בחסידות  כך  על  ומוסבר  ראה. שלהם המזל  דבר , ראו  לא שהם פי  על  אף

אינו  בגוף המלובש הנשמה שחלק דברים ש"רואה" הנשמה  לעצם שהכוונה

‰ÓLp‰"רואה"), ÌˆÚ ‰p‰ƒ≈∆∆«¿»»
ÔBzÁz‰ ˜ÏÁa ˙M˜˙Óƒ¿«∆∆«≈∆««¿

ÛBÒ) ‰BzaL" ה"חבל ∆«»
˙ÈÁa e‰fL ,(ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ∆∆¿ƒ«

‰Bz‰ ˙Bi˙B‡ יותר דווקא, ƒ«»
שבתורה. והשגה ההבנה ¿BÓÎeמאשר 

e˙kL44ÌÈÙÏ ˙‡ÊÂ ∆»¿…¿»ƒ
˙‡ÊÂ ,Ï‡NÈa"וזאת" המילה ¿ƒ¿»≈¿…

ותי "ו  אל "ף באותיות ≈̃«‡Èשמסתיימת
‰Bz‰מכוונת ˙Bi˙B‡ ÏÚ«ƒ«»

Ï‡NÈÂ ,Â"Èz „ÚÂ Û"Ï‡Ó≈»∆¿«»¿ƒ¿»≈
ÌÈML LÈ '˙BÈz ÈL‡'»≈≈≈ƒƒ

‰BzÏ ˙Bi˙B‡ ‡Ba45, ƒƒ«»
˙B‡ LÈ Ï‡NiÓ „Á‡ ÏÎlL∆¿»∆»ƒƒ¿»≈≈

‰Bza באופן מתחלק ישראל  ועם «»
נשמות, אלף מאות לשש »¿ŒÏÚÂכללי 

ÌÈÙÏ ˙‡ÊÂ Ó‡ ‰Ê∆∆¡«¿…¿»ƒ
,Ï‡NÈa מלשון "לפנים", והביטוי  ¿ƒ¿»≈

מלמד  ‰Bz‰פנימיות, ˙Bi˙B‡L∆ƒ«»
˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁa Ì‰≈¿ƒ««¿ƒƒ
˜ÏÁL ,‡ˆÓÂ ,Ï‡NÈc¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆≈∆

Ï‡NÈaL ÔBÈÏÚ‰ עצם שהוא »∆¿∆¿ƒ¿»≈
כנ "ל  ÏÁa˜הנשמה M˜˙Óƒ¿«≈«≈∆

‰BzaL ÔBzÁz‰ אותיות הם ««¿∆«»
Ìbהתורה. ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈«

ŒCÈaŒ‡L„e˜Â ‡˙ÈB‡a¿«¿»¿¿»¿ƒ
,‡e‰ ֿ והקדוש התורה בין  הקשר  וגם

כזה באופן  הוא ֿ הוא ∆≈»∆ÏÁ‰L˜ברוך 
‡e‰L ,‰BzaL ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆«»∆

ÌÈ˙Ò הנעלם הפנימי  החלק »ƒ
‡˙ÈB‡c,התורה M˜˙Óשל  ¿«¿»ƒ¿«≈

,‰"aw‰c ÔBzÁz‰ ˜ÏÁa«≈∆««¿¿«»»
ŒCÈaŒ‡L„e˜c ‡ÈÏb ˙ÈÁa¿ƒ««¿»¿¿»¿ƒ

‡e‰ ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  הגלוי  החלק

ה"סתום" הפנימי  לחלק שביחס הוא

לגבי  "תחתון " בדוגמת הוא ונעלם

ÌÈ˙qL"עליון ". ‰Ê ÔÈÚ ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿»∆∆»ƒ
הנעלם  הפנימי  ÈÏ‚a‡החלק M˜˙Ó Ï‡NÈc התחתון החלק ¿ƒ¿»≈ƒ¿«≈¿«¿»

ÌÈ˙ÒÂוהחיצוני  ,‡˙ÈB‡c והעליון הפנימי  מתקשר ÈB‡c˙‡החלק ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»
‡ÈÏ‚a והתחתון הגלוי  vÓ„החלק ‰Ê È‰ ,‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜c ¿«¿»¿¿»¿ƒ¬≈∆ƒ«

˙eÏLÏzL‰‰ „Ò האלוקי האור  ירידת של  והרגיל  הקבוע הסדר  שהוא ≈∆«ƒ¿«¿¿
של  כחוליות  מזו  זו  משתלשלות והדרגות הדרגתית בצורה למטה מלמעלה

של  התחתון  שהחלק באופן  שרשרת,

של  העליון  החלק אל  יורד  דרגה כל 

ממנה. שלמטה ‰LecÁהדרגה C‡««ƒ
‰NÚpL ‡e‰ ‰BzŒÔzÓc¿««»∆«¬»

EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡46ÈÎ‡ , »…ƒ¬»»¡…∆»…ƒ
ÈLÙ ‡p‡ '˙BÈz ÈL‡'»≈≈¬»«¿ƒ

˙È‰È ˙È˙k47, את מסרתי  אני  ¿»ƒ¿»ƒ
הכתב ידי  על  (עצמי ) ¿»¿eÈ‰Â,נפשי 

ÌÈ˙Ò‰ ‡e‰L ,‡p‡ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«¬»∆«»ƒ
B˙eÓˆÚ ,‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ«¿
Ú) BÓˆÚ ˙‡ Ô˙ ,B˙e‰Óe«»«∆«¿∆

(ÔaÚ‚Úbt‡ CÈÊ Ë‡‰ רק ולא »ƒ»¿∆∆¿
שלו  החיצוניות ÏÂ‡את ,‰Bza«»¿…

,‡˙ÈB‡c ÌÈ˙Òa ˜ שהוא «¿»ƒ¿«¿»
כלל  שבדרך  התורה של  העליון  החלק

 ֿ הקדוש של  התחתון  בחלק קשור 

ֿ הוא ֿ הוא ‡l‡ברוך  ֿ ברוך  הקדוש ∆»
נמצא B˙c‰,בעצמו  ‡ÈÏ‚a Ìb«¿«¿»¿»

ולא  שבתורה והנמוך  החיצוני  החלק

עליונים  בעולמות היא שהתורה כפי  רק

hÓÏ‰אלא  ‰zpL BÓÎe¿∆ƒ¿»¿«»
ÔÈÚ e‰fL ,ÌÈÙe‚a ˙BÓLpÏ«¿»¿ƒ∆∆ƒ¿«
ÌlkL ˙Bac‰ ˙NÚ¬∆∆«ƒ¿∆À»
ÌÈÙe‚a ˙BÓLpÏ ÌÈÎÈiL«»ƒƒ¿»¿ƒ

‡˜Âc תעשה ֿ ולא ֿ עשה המצוות ואת «¿»
רק  לקיים ניתן  הדברות שבעשרת

בגופים, ‰eacכנשמות ÌbL „ÚÂ¿«∆««ƒ
,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡ ,ÔBL‡‰»ƒ»…ƒ¬»»¡…∆
,‰eÓ‡‰ ÏÚ Èeev‰ ‡e‰L∆«ƒ«»¡»
לו  שיש רוחני  בדבר  מדובר  ולכאורה

גם  שהיא מקום כפי  הנשמה לגבי 

ציווי ‰Èלמעלה גם דבר  של  לאמתו  ¬≈
‰Ê אמור האמונה על  הציווי  ∆

È‰L ,„Ïa ÌÈÙe‚a ˙BÓLÏƒ¿»¿ƒƒ¿«∆¬≈
ÌÈ‡B ‰ÏÚÓÏ ˙BÓLp‰«¿»¿«¿»ƒ
˙ÈÁa ÌÈ‡BL ,˙e˜Ï‡¡…∆ƒ¿ƒ«

,‰Èe ‰ÓÎÁ,העליונים המוחין  »¿»ƒ»
ÔÈt‡ŒÈÚÊ העליונות המידות שהן  ֿ זעירות ÈËtפנים ÏÎÂ ,˙eÎÏÓe ¿≈«¿ƒ«¿¿»¿»≈
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לד   

ענין  ּבזה  ׁשּי לא  הרי ר ֹואים , ׁשהם  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוכיון

ענין  על  ׁשה ּצּוּוי ל ֹומר , צרי ּכן ועל  ְְֱִִִֵֶַַַַַָָָהאמ ּונה ,

ּדוקא . למ ּטה  ּבג ּופים  לנׁשמ ֹות  ׁשּי ְְְְֱִִַַַָָָָָָהאמ ּונה 

וג ֹו', תרצח  לא  ּכמ ֹו ה ּדּבר ֹות , ּבׁשאר  ֿ ׁשּכן  ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹּומ ּכל 

ּדוקא . למ ּטה  ּבג ּופים  ל ּנׁשמ ֹות  ׁשּייכים  ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָׁשּבוּדאי

ׁשּנּתנה  ּכמ ֹו ּדת ֹורה  ּגליא  היינּו זֹו, ְְְְְְִֶַַָָָָות ֹורה 

א ּנא  אנכי , נאמר  עליה  ה ּנה  ּבג ּופים , ְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹל ּנׁשמ ֹות 

ׁשאמר ּו מה  ּגם  וזה ּו יהבית . ּכתבית  ְְְְְִִִֶֶַַַָָָנפ ׁשי

ז"ל  ותלמ ּוד ֹו48ר ּבֹותינּו לכאן ׁשּבא  מי א ׁשרי ְְְְִֵֵֶַַַַָָ

ׁשּלמד  ה ּתלמ ּוד  ֿ ידי על  הם  ה ּגּלּויים  ׁשּכל  ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּביד ֹו,

נּתן  ּדוקא  ׁשּבזה  לפי ּדוקא , ּדת ֹורה  ּבגליא  ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָלמ ּטה 

ֿ ּתֹורה , ּבמ ּתן ּׁשּנתח ּדׁש מה  וזה ּו . ית ּבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָעצמ ּות ֹו

התק ּׁשר ּות  כ ּו', ק ׁשרין ּדתלת  ּבאפן רק  זה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשאין

ׁשהעליֹון  ה ּוא  ּבזה  ׁשה ּסדר  נפרדים , ּדברים  ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשל 

א ּלא  ׁשּבעליֹון, ה ּתח ּתֹון עם  מתק ּׁשר  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבּתח ּתֹון

ֿ ה ּוא  ּברי ֿ וק ּוד ׁשא  א ֹוריתא  ׁשּיׂשראל  ְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹּבאפן

מ ּמׁש. חד  חד , ַַַָָּכּוּלא 

א ׁשר e‰ÊÂח ) לכל  ק ֹוראיו לכל  הוי' קר ֹוב  ¿∆ְְְֲֲֶָָָָָֹ

ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ּבאמת , ְְֱִֵֶֶֶֶַָיקרא ּוה ּו

ֿ ידי  על  לה ּקּב"ה  ׁשּקֹורא  ּבאמת , ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיקרא ּוה ּו

העצם , ׁשם  ׁשה ּוא  להוי' קר ֹוב  נע ׂשה  אזי ֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה ּתֹורה ,

וכ ּמה  ּכּמה  יׁש הרי  ה ּגּלּויים  ׁשּבענין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָוהינּו,

ּבכל  ה ּוא  ׁשּבּתֹורה  העצם  אבל  ְְֲֵֶֶֶַַָָָָמדרג ֹות ,

ׁשה ּוא  הוי', קר ֹוב  ה ּנה  ולכן ּבׁשוה , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָה ּמדרג ֹות 

ׁשהיא  ּבאמת , יקרא ּוה ּו א ׁשר  לכל  העצם , ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹׁשם 

ה ּוא  הרי ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ה ּתֹורה , ֿ ידי ׁשעל  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָה ּקריאה 

הא ֹופ ּנים  ּבכל  היינּו, ק ֹוראיו, לכל  ְְְְִַַָָָָָקר ֹוב 

ּבה ּׂשגת  רק  לא  ּכלל , הג ּבל ֹות  ללא  ְְְְֶַַַַַָָָָֹֹׁשּבּתֹורה ,

ּבאפן  ה ּתֹורה  א ֹות ּיֹות  ּבאמירת  ּגם  א ּלא  ְֲִִֶֶַַַַַָָָֹה ּתֹורה ,

א ֹות ּיֹות  ּבאמירת  רק  ולא  קאמר , מאי ידע  ְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹׁשּלא 
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א.48) נ, פסחים

    
‰Êa CiL ‡Ï È‰ ,ÌÈ‡B Ì‰L ÔÂÈÎÂ ,˙e˜Ï‡aL ˙B‚„n‰««¿≈∆»¡…¿≈»∆≈ƒ¬≈…«»»∆

,‰eÓ‡‰ ÔÈÚ והאמונה להאמין , צורך  אין  בעיניים שרואים בדבר  שהרי  ƒ¿«»¡»
נראה שאינו  דבר  לגבי  רק ÏÚשייכת Èeev‰L ,ÓBÏ CÈˆ Ôk ÏÚÂ¿«≈»ƒ«∆«ƒ«

ŒÏkÓe .‡˜Âc ‰hÓÏ ÌÈÙe‚a ˙BÓLÏ CiL ‰eÓ‡‰ ÔÈÚƒ¿«»¡»«»ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿»ƒ»
,˙Bac‰ ‡La ÔkL אם כי  ∆≈ƒ¿»«ƒ¿

כמו  לכאורה רוחני  שהוא ציווי 

הדברות  שאר  ֿ וחומר  קל  האמונה,

È‡cÂaL ,'B‚Â Áˆ˙ ‡Ï BÓk¿…ƒ¿»¿∆¿««
ÌÈÙe‚a ˙BÓLpÏ ÌÈÎÈiL«»ƒƒ¿»¿ƒ
eÈÈ‰ ,BÊ ‰B˙Â .‡˜Âc ‰hÓÏ¿«»«¿»¿»«¿
‰zpL BÓk ‰B˙c ‡ÈÏb«¿»¿»¿∆ƒ¿»

,ÌÈÙe‚a ˙BÓLpÏ דרגה והיא ƒ¿»¿ƒ
הנעלה  לחלק ביחס בתורה נמוכה

שבתורה ÈÏÚ‰וה"סתים" ‰p‰ƒ≈»∆»
˙È˙k ÈLÙ ‡p‡ ,ÈÎ‡ Ó‡∆¡«»…ƒ¬»«¿ƒ¿»ƒ

˙È‰È בעצמו הקב"ה נמצא בה וגם ¿»ƒ
ה"סתים". בחלק כמו  Ìbבדיוק e‰ÊÂ¿∆«

Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡L ‰Ó48 «∆»¿«≈«
Ô‡ÎÏ ‡aL ÈÓ ÈL‡ לעולם «¿≈ƒ∆»¿»

הזה  מהעולם פטירתו  לאחר  הבא

B„eÓÏ˙Âהזה בעולם B„Èa,שלמד  ¿«¿¿»
ÌÈÈelb‰ ÏkL להם זוכה שהנשמה ∆»«ƒƒ

„ÓlL „eÓÏz‰ È„ÈŒÏÚ Ì‰≈«¿≈««¿∆»«
,‡˜Âc ‰B˙c ‡ÈÏ‚a ‰hÓÏ¿«»¿«¿»¿»«¿»
ונתלבשה  ירדה שהתורה כפי  היינו 

הזה לעולם ששייכים ÈÙÏ¿ƒבדברים
B˙eÓˆÚ Ôz ‡˜Âc ‰ÊaL∆»∆«¿»ƒ»«¿

.Ca˙Èƒ¿»≈
ŒÔzÓa LcÁ˙pM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆ƒ¿«≈¿««
ÔÙ‡a ˜ ‰Ê ÔÈ‡L ,‰Bz»∆≈∆«¿…∆

ÔÈL˜ ˙Ï˙c קשרים שלושה של  ƒ¿«¿»ƒ
'eÎ שהיא בזה, זה הקשורים

ÌÈ„Ù ÌÈc ÏL ˙eM˜˙‰ƒ¿«¿∆¿»ƒƒ¿»ƒ
מזה, Êa‰זה „q‰L בהתקשרות ∆«≈∆»∆

זה  ורחוקים ושונים נפרדים דברים של 

ÔBzÁzaLמזה  ÔBÈÏÚ‰L ‡e‰∆»∆¿∆««¿
ÔBzÁz‰ ÌÚ M˜˙Óƒ¿«≈ƒ««¿

ÔBÈÏÚaL הנעלה החלק אבל  ∆»∆¿
עם  כלל  מתקשר  לא שבעליון  והפנימי 

Ï‡NiLהתחתון , ÔÙ‡a ‡l‡∆»¿…∆∆ƒ¿»≈
‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜Â ‡˙ÈB‡«¿»¿¿»¿ƒ

אלא מזה זה נפרדים דברים Á„אינם ‡lek, אחד LnÓאחד Á„כולם »«««»
החיצוניים, החלקים רק ולא הנעלים והפנימיות העומק היינו  העצם, גם כי 

ומוחלטת. מלאה באחדות ומתאחדים מתחברים

,˙Ó‡a e‰e‡˜È L‡ ÏÎÏ ÂÈ‡B˜ ÏÎÏ 'ÈÂ‰ B˜ e‰ÊÂ (Á¿∆»¬»»¿»¿»¿…¬∆ƒ¿»∆¡∆
e‰e‡˜iL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLהקב"ה אל  ישראל  BwL‡בני  ,˙Ó‡a ∆«¿≈∆∆ƒ¿»∆¡∆∆≈

ÈÊ‡ ,‰Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‰"aw‰Ï ואזי ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש עם מתחבר  ««»»«¿≈«»¬«
ÔÈÚaL ,eÈ‰Â ,ÌˆÚ‰ ÌL ‡e‰L 'ÈÂ‰Ï B˜ ‰NÚ«¬∆»«¬»»∆≈»∆∆¿«¿∆¿ƒ¿«

ÌÈÈelb‰ ירדה שהתורה כפי  «ƒƒ
שונים בחלקים LÈוהתגלתה È‰¬≈≈

,˙B‚„Ó ‰nÎÂ ‰nk ואכן «»¿«»«¿≈
מה"גליא" נעלה יותר  «¬‡Ïה"סתים"

ÏÎa ‡e‰ ‰BzaL ÌˆÚ‰»∆∆∆«»¿»
,‰ÂLa ˙B‚„n‰ לעיל כמבואר  ««¿≈¿»∆

השאלה  מיושבת ובכך  בהרחבה,

אפשר  איך  המאמר  בתחילת שנשאלה

הוא  והביאור  הוי ', לשם להתקרב

התורה  ידי  על  היא באמת שהקריאה

‡e‰L ,'ÈÂ‰ B˜ ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈»¬»»∆
L‡ ÏÎÏ ,ÌˆÚ‰ ÌL≈»∆∆¿…¬∆
‡È‰L ,˙Ó‡a e‰e‡˜Èƒ¿»∆¡∆∆ƒ
,‰Bz‰ È„ÈŒÏÚL ‰‡Èw‰«¿ƒ»∆«¿≈«»
B˜ ‡e‰ È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¬≈»

,ÂÈ‡B˜ ÏÎÏ גם מיושבת ובזה ¿»¿»
שלכאורה  המאמר  שבתחילת השאלה

סו  לסופו הפסוק מראשו  עצמו  את תר 

"לכל " קרוב שה' נאמר  שבתחילה

ואילו  הכלל , מן  יוצא ללא קוראיו ,

לאלה  רק קרוב שה' נאמר  בהמשך 

הוא  והביאור  "באמת". יקראוהו  אשר 

היא  שהקריאה כיוון  הנותנת, שהיא

 ֿ הקדוש הרי  התורה, ידי  על  "באמת",

היינו  קוראיו , "לכל " קרוב ֿ הוא ברוך 

ובכל  צורה בכל  תורה שלומד  מי  לכל 

‰‡ÌÈpÙBדרגה ÏÎa ,eÈÈ‰«¿¿»»«ƒ
ÏÏk ˙BÏa‚‰ ‡ÏÏ ,‰BzaL∆«»¿…«¿»¿»

לימוד , של  אופן  ˜באיזה ‡Ï…«
‰Bz‰ ˙‚O‰a שיש מובן  שבה ¿«»««»

הלומד  האדם בין  והתאחדות התחברות

ֿ הוא, ֿ ברוך  Ìbוהקדוש ‡l‡∆»«
ÔÙ‡a ‰Bz‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÓ‡a«¬ƒ«ƒ«»¿…∆

Ó‡˜ È‡Ó Ú„È ‡lL שאינו ∆…»««»»«
לכאורה  שבהם לומד , הוא מה מבין 

אבל  כזו  והתחברות התאחדות אין 

של  ומהותו  עצמותו  דבר  של  לאמתו 

ידי  על  גם נפעל  והחיבור  בשווה התורה חלקי  בכל  נמצאת ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

התורה  בהשגת שגם בכך  דווקא חידוש יש שני  מצד  בלבד , האותיות אמירת

ומבאר  שהולך  כפי  כזו  והתאחדות התחברות ÈÓ‡a˙יש ˜ ‡ÏÂ¿…««¬ƒ«
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לה    

ענין  ּבזה  ׁשּי לא  הרי ר ֹואים , ׁשהם  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוכיון

ענין  על  ׁשה ּצּוּוי ל ֹומר , צרי ּכן ועל  ְְֱִִִֵֶַַַַַָָָהאמ ּונה ,

ּדוקא . למ ּטה  ּבג ּופים  לנׁשמ ֹות  ׁשּי ְְְְֱִִַַַָָָָָָהאמ ּונה 

וג ֹו', תרצח  לא  ּכמ ֹו ה ּדּבר ֹות , ּבׁשאר  ֿ ׁשּכן  ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹּומ ּכל 

ּדוקא . למ ּטה  ּבג ּופים  ל ּנׁשמ ֹות  ׁשּייכים  ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָׁשּבוּדאי

ׁשּנּתנה  ּכמ ֹו ּדת ֹורה  ּגליא  היינּו זֹו, ְְְְְְִֶַַָָָָות ֹורה 

א ּנא  אנכי , נאמר  עליה  ה ּנה  ּבג ּופים , ְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹל ּנׁשמ ֹות 

ׁשאמר ּו מה  ּגם  וזה ּו יהבית . ּכתבית  ְְְְְִִִֶֶַַַָָָנפ ׁשי

ז"ל  ותלמ ּוד ֹו48ר ּבֹותינּו לכאן ׁשּבא  מי א ׁשרי ְְְְִֵֵֶַַַַָָ

ׁשּלמד  ה ּתלמ ּוד  ֿ ידי על  הם  ה ּגּלּויים  ׁשּכל  ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּביד ֹו,

נּתן  ּדוקא  ׁשּבזה  לפי ּדוקא , ּדת ֹורה  ּבגליא  ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָלמ ּטה 

ֿ ּתֹורה , ּבמ ּתן ּׁשּנתח ּדׁש מה  וזה ּו . ית ּבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָעצמ ּות ֹו

התק ּׁשר ּות  כ ּו', ק ׁשרין ּדתלת  ּבאפן רק  זה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשאין

ׁשהעליֹון  ה ּוא  ּבזה  ׁשה ּסדר  נפרדים , ּדברים  ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשל 

א ּלא  ׁשּבעליֹון, ה ּתח ּתֹון עם  מתק ּׁשר  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבּתח ּתֹון

ֿ ה ּוא  ּברי ֿ וק ּוד ׁשא  א ֹוריתא  ׁשּיׂשראל  ְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹּבאפן

מ ּמׁש. חד  חד , ַַַָָּכּוּלא 

א ׁשר e‰ÊÂח ) לכל  ק ֹוראיו לכל  הוי' קר ֹוב  ¿∆ְְְֲֲֶָָָָָֹ

ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ּבאמת , ְְֱִֵֶֶֶֶַָיקרא ּוה ּו

ֿ ידי  על  לה ּקּב"ה  ׁשּקֹורא  ּבאמת , ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיקרא ּוה ּו

העצם , ׁשם  ׁשה ּוא  להוי' קר ֹוב  נע ׂשה  אזי ֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה ּתֹורה ,

וכ ּמה  ּכּמה  יׁש הרי  ה ּגּלּויים  ׁשּבענין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָוהינּו,

ּבכל  ה ּוא  ׁשּבּתֹורה  העצם  אבל  ְְֲֵֶֶֶַַָָָָמדרג ֹות ,

ׁשה ּוא  הוי', קר ֹוב  ה ּנה  ולכן ּבׁשוה , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָה ּמדרג ֹות 

ׁשהיא  ּבאמת , יקרא ּוה ּו א ׁשר  לכל  העצם , ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹׁשם 

ה ּוא  הרי ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ה ּתֹורה , ֿ ידי ׁשעל  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָה ּקריאה 

הא ֹופ ּנים  ּבכל  היינּו, ק ֹוראיו, לכל  ְְְְִַַָָָָָקר ֹוב 

ּבה ּׂשגת  רק  לא  ּכלל , הג ּבל ֹות  ללא  ְְְְֶַַַַַָָָָֹֹׁשּבּתֹורה ,

ּבאפן  ה ּתֹורה  א ֹות ּיֹות  ּבאמירת  ּגם  א ּלא  ְֲִִֶֶַַַַַָָָֹה ּתֹורה ,

א ֹות ּיֹות  ּבאמירת  רק  ולא  קאמר , מאי ידע  ְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹׁשּלא 
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א.48) נ, פסחים

    
‰Êa CiL ‡Ï È‰ ,ÌÈ‡B Ì‰L ÔÂÈÎÂ ,˙e˜Ï‡aL ˙B‚„n‰««¿≈∆»¡…¿≈»∆≈ƒ¬≈…«»»∆

,‰eÓ‡‰ ÔÈÚ והאמונה להאמין , צורך  אין  בעיניים שרואים בדבר  שהרי  ƒ¿«»¡»
נראה שאינו  דבר  לגבי  רק ÏÚשייכת Èeev‰L ,ÓBÏ CÈˆ Ôk ÏÚÂ¿«≈»ƒ«∆«ƒ«

ŒÏkÓe .‡˜Âc ‰hÓÏ ÌÈÙe‚a ˙BÓLÏ CiL ‰eÓ‡‰ ÔÈÚƒ¿«»¡»«»ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿»ƒ»
,˙Bac‰ ‡La ÔkL אם כי  ∆≈ƒ¿»«ƒ¿

כמו  לכאורה רוחני  שהוא ציווי 

הדברות  שאר  ֿ וחומר  קל  האמונה,

È‡cÂaL ,'B‚Â Áˆ˙ ‡Ï BÓk¿…ƒ¿»¿∆¿««
ÌÈÙe‚a ˙BÓLpÏ ÌÈÎÈiL«»ƒƒ¿»¿ƒ
eÈÈ‰ ,BÊ ‰B˙Â .‡˜Âc ‰hÓÏ¿«»«¿»¿»«¿
‰zpL BÓk ‰B˙c ‡ÈÏb«¿»¿»¿∆ƒ¿»

,ÌÈÙe‚a ˙BÓLpÏ דרגה והיא ƒ¿»¿ƒ
הנעלה  לחלק ביחס בתורה נמוכה

שבתורה ÈÏÚ‰וה"סתים" ‰p‰ƒ≈»∆»
˙È˙k ÈLÙ ‡p‡ ,ÈÎ‡ Ó‡∆¡«»…ƒ¬»«¿ƒ¿»ƒ

˙È‰È בעצמו הקב"ה נמצא בה וגם ¿»ƒ
ה"סתים". בחלק כמו  Ìbבדיוק e‰ÊÂ¿∆«

Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡L ‰Ó48 «∆»¿«≈«
Ô‡ÎÏ ‡aL ÈÓ ÈL‡ לעולם «¿≈ƒ∆»¿»

הזה  מהעולם פטירתו  לאחר  הבא

B„eÓÏ˙Âהזה בעולם B„Èa,שלמד  ¿«¿¿»
ÌÈÈelb‰ ÏkL להם זוכה שהנשמה ∆»«ƒƒ

„ÓlL „eÓÏz‰ È„ÈŒÏÚ Ì‰≈«¿≈««¿∆»«
,‡˜Âc ‰B˙c ‡ÈÏ‚a ‰hÓÏ¿«»¿«¿»¿»«¿»
ונתלבשה  ירדה שהתורה כפי  היינו 

הזה לעולם ששייכים ÈÙÏ¿ƒבדברים
B˙eÓˆÚ Ôz ‡˜Âc ‰ÊaL∆»∆«¿»ƒ»«¿

.Ca˙Èƒ¿»≈
ŒÔzÓa LcÁ˙pM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆ƒ¿«≈¿««
ÔÙ‡a ˜ ‰Ê ÔÈ‡L ,‰Bz»∆≈∆«¿…∆

ÔÈL˜ ˙Ï˙c קשרים שלושה של  ƒ¿«¿»ƒ
'eÎ שהיא בזה, זה הקשורים

ÌÈ„Ù ÌÈc ÏL ˙eM˜˙‰ƒ¿«¿∆¿»ƒƒ¿»ƒ
מזה, Êa‰זה „q‰L בהתקשרות ∆«≈∆»∆

זה  ורחוקים ושונים נפרדים דברים של 

ÔBzÁzaLמזה  ÔBÈÏÚ‰L ‡e‰∆»∆¿∆««¿
ÔBzÁz‰ ÌÚ M˜˙Óƒ¿«≈ƒ««¿

ÔBÈÏÚaL הנעלה החלק אבל  ∆»∆¿
עם  כלל  מתקשר  לא שבעליון  והפנימי 

Ï‡NiLהתחתון , ÔÙ‡a ‡l‡∆»¿…∆∆ƒ¿»≈
‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜Â ‡˙ÈB‡«¿»¿¿»¿ƒ

אלא מזה זה נפרדים דברים Á„אינם ‡lek, אחד LnÓאחד Á„כולם »«««»
החיצוניים, החלקים רק ולא הנעלים והפנימיות העומק היינו  העצם, גם כי 

ומוחלטת. מלאה באחדות ומתאחדים מתחברים

,˙Ó‡a e‰e‡˜È L‡ ÏÎÏ ÂÈ‡B˜ ÏÎÏ 'ÈÂ‰ B˜ e‰ÊÂ (Á¿∆»¬»»¿»¿»¿…¬∆ƒ¿»∆¡∆
e‰e‡˜iL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLהקב"ה אל  ישראל  BwL‡בני  ,˙Ó‡a ∆«¿≈∆∆ƒ¿»∆¡∆∆≈

ÈÊ‡ ,‰Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‰"aw‰Ï ואזי ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש עם מתחבר  ««»»«¿≈«»¬«
ÔÈÚaL ,eÈ‰Â ,ÌˆÚ‰ ÌL ‡e‰L 'ÈÂ‰Ï B˜ ‰NÚ«¬∆»«¬»»∆≈»∆∆¿«¿∆¿ƒ¿«

ÌÈÈelb‰ ירדה שהתורה כפי  «ƒƒ
שונים בחלקים LÈוהתגלתה È‰¬≈≈

,˙B‚„Ó ‰nÎÂ ‰nk ואכן «»¿«»«¿≈
מה"גליא" נעלה יותר  «¬‡Ïה"סתים"

ÏÎa ‡e‰ ‰BzaL ÌˆÚ‰»∆∆∆«»¿»
,‰ÂLa ˙B‚„n‰ לעיל כמבואר  ««¿≈¿»∆

השאלה  מיושבת ובכך  בהרחבה,

אפשר  איך  המאמר  בתחילת שנשאלה

הוא  והביאור  הוי ', לשם להתקרב

התורה  ידי  על  היא באמת שהקריאה

‡e‰L ,'ÈÂ‰ B˜ ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈»¬»»∆
L‡ ÏÎÏ ,ÌˆÚ‰ ÌL≈»∆∆¿…¬∆
‡È‰L ,˙Ó‡a e‰e‡˜Èƒ¿»∆¡∆∆ƒ
,‰Bz‰ È„ÈŒÏÚL ‰‡Èw‰«¿ƒ»∆«¿≈«»
B˜ ‡e‰ È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¬≈»

,ÂÈ‡B˜ ÏÎÏ גם מיושבת ובזה ¿»¿»
שלכאורה  המאמר  שבתחילת השאלה

סו  לסופו הפסוק מראשו  עצמו  את תר 

"לכל " קרוב שה' נאמר  שבתחילה

ואילו  הכלל , מן  יוצא ללא קוראיו ,

לאלה  רק קרוב שה' נאמר  בהמשך 

הוא  והביאור  "באמת". יקראוהו  אשר 

היא  שהקריאה כיוון  הנותנת, שהיא

 ֿ הקדוש הרי  התורה, ידי  על  "באמת",

היינו  קוראיו , "לכל " קרוב ֿ הוא ברוך 

ובכל  צורה בכל  תורה שלומד  מי  לכל 

‰‡ÌÈpÙBדרגה ÏÎa ,eÈÈ‰«¿¿»»«ƒ
ÏÏk ˙BÏa‚‰ ‡ÏÏ ,‰BzaL∆«»¿…«¿»¿»

לימוד , של  אופן  ˜באיזה ‡Ï…«
‰Bz‰ ˙‚O‰a שיש מובן  שבה ¿«»««»

הלומד  האדם בין  והתאחדות התחברות

ֿ הוא, ֿ ברוך  Ìbוהקדוש ‡l‡∆»«
ÔÙ‡a ‰Bz‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÓ‡a«¬ƒ«ƒ«»¿…∆

Ó‡˜ È‡Ó Ú„È ‡lL שאינו ∆…»««»»«
לכאורה  שבהם לומד , הוא מה מבין 

אבל  כזו  והתחברות התאחדות אין 

של  ומהותו  עצמותו  דבר  של  לאמתו 

ידי  על  גם נפעל  והחיבור  בשווה התורה חלקי  בכל  נמצאת ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

התורה  בהשגת שגם בכך  דווקא חידוש יש שני  מצד  בלבד , האותיות אמירת

ומבאר  שהולך  כפי  כזו  והתאחדות התחברות ÈÓ‡a˙יש ˜ ‡ÏÂ¿…««¬ƒ«
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ּדעם  והינּו, ה ּתֹורה , ּבה ּׂשגת  ּגם  א ּלא  ְְְְִֶַַַַַַָָָָה ּתֹורה 

ׁשל  ענין ׁשּיהיה  ׁשּי הה ּׂשגה  ׁשּבענין ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהיֹות 

ל ֹוקח  ה ּוא  הרי ֿ זה  ֿ ידי על  ּגם  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָיׁשּות ,

ּבהעלם , ה ּוא  ׁשאז א ּלא  , ית ּבר עצמ ּות ֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָאת 

ה ּוא  אם  ח ּלּוק  אין ׁשּב'עצם ' לעיל  נת ּבאר  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָּוכבר 

ֿ ׁשם ֿ ה ּבעל  ּוכמאמר  ּבג ּלּוי, ׁשה ּוא  א ֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַּבהעלם 

ּתֹופס 49ט ֹוב  א ּתה  ּבחלק ֹו ּתֹופס  ּכׁשא ּתה  ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָהעצם 

נמצא  ה ּוא  ּכא ׁשר  היינּו ּבחלק ֹו ּדפר ּוׁש ְְְְְְֲִֵֶֶַַָֻּבכ ּלֹו,

ּדכיון 50ּבהעלם  ּבכ ּלֹו, ּתֹופס  א ּתה  ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  , ְְְְִֵֵֵֶַָָָָֻ

ּגם  לכן וג ּלּוי, העלם  מענין למעלה  ה ּוא  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהעצם 

הוי' קר ֹוב  וזה ּו העצם . א ֹות ֹו זה  הרי ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָּבהעלם 

ׁשּכא ׁשר  ּבאמת , יקרא ּוה ּו א ׁשר  לכל  ק ֹוראיו ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַָָָֹלכל 

אזי  ה ּתֹורה , ֿ ידי על  היא  להק ּב"ה  ְְְֲִִֵַַַַַָָָָה ּקריאה 

הא ֹופ ּנים  ּכל  ֿ ידי ׁשעל  ק ֹוראיו, לכל  קר ֹוב  ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָנע ׂשה 

יׂשראל  ׁשּנע ׂשים  הוי', קר ֹוב  נע ׂשה  ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבּתֹורה 

חד . ּכּוּלא  ֿ ה ּוא  ּברי ֿ וק ּוד ׁשא  ְְְְִַַָָָא ֹוריתא 
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∑

    
‰Bz‰ ˙Bi˙B‡ מובנת יותר  וההתאחדות ההתחברות לכאורה שבהם ƒ«»

הקב"ה  של  תורתו  אותיות הן  אלו  ‰Bz‰,שהרי  ˙‚O‰a Ìb ‡l‡∆»«¿«»««»
לכאורה  הזו שבה ההתאחדות את למנוע יכול  שהיה חסרון  ÌÚcיש ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ

˙eLÈ ÏL ÔÈÚ ‰È‰iL CiL ‰‚O‰‰ ÔÈÚaL ˙BÈ‰ עצמית ¡∆¿ƒ¿«««»»«»∆ƒ¿∆ƒ¿»∆≈
ממנו  ימנע והדבר  הלומד  של  וגאווה

ה', אל  Ìbלהתקרב ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ בהבנה לימוד  ידי  על  «¿≈∆

Á˜BÏוהשגה  ‡e‰ È‰"ו "תופס ¬≈≈«
Ca˙È B˙eÓˆÚ אליו ‡˙ ומתקרב ∆«¿ƒ¿»≈

אתו , Ê‡Lומתחבר  ‡l‡ כאשר ∆»∆»
להתקרבות  מפריעים והישות הגאווה

ÌÏÚ‰aלה' ‡e‰ של עצמותו  ¿∆¿≈
בהעלם, התורה בדברי  נמצאת הקב"ה

מהעובדה  מפחית לא הדבר  אבל 

של  אלה בחלקים גם נמצא שהעצם

ÏÈÚÏהתורה ‡a˙ Îe¿»ƒ¿»≈¿≈
‡e‰ Ì‡ ˜elÁ ÔÈ‡ 'ÌˆÚ'aL∆»∆∆≈ƒƒ

,Èel‚a ‡e‰L B‡ ÌÏÚ‰a וגם ¿∆¿≈∆¿ƒ
בכל  נמצא הוא הרי  בהעלם כשהוא

‰ŒÌLŒÏÚaתקפו  Ó‡ÓÎe¿«¬««««≈
BË49ÒÙBz ‰z‡Lk ÌˆÚ‰»∆∆¿∆«»≈

BlÎa ÒÙBz ‰z‡ B˜ÏÁa גם כי  ¿∆¿«»≈¿À
כולו , העצם כל  נמצא ≈¿LeÙcבחלקו 

ÌÏÚ‰a ‡ˆÓ ‡e‰ L‡k eÈÈ‰ B˜ÏÁa50 משמעו ו "בחלקו " ¿∆¿«¿«¬∆ƒ¿»¿∆¿≈
נעלם, השאר  וכל  גלוי  ממנו  חלק ÒÙBzשרק ‰z‡ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»«»≈

,BlÎa גלוי היה כולו  ÌˆÚ‰Lכאילו  ÔÂÈÎc במהותו‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ¿À¿≈»∆»∆∆¿«¿»
,Èel‚Â ÌÏÚ‰ ÔÈÚÓ אותו הוא הרי  נעלם כשהוא ובין  גלוי  כשהוא ובין  ≈ƒ¿«∆¿≈¿ƒ

הבדל  כל  ללא Ìbהעצם ÔÎÏ»≈«
ÌˆÚ‰ B˙B‡ ‰Ê È‰ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¬≈∆»∆∆
חלקי  בכל  לימוד , של  אופן  ובכל 

והתחברות  התקרבות יש התורה

הקב"ה  עם הלומד  של  והתאחדות

בעצמו .

e‰ÊÂ הפסוק של  הפנימי  הפירוש ¿∆
ÏÎÏ ÂÈ‡B˜ ÏÎÏ 'ÈÂ‰ B»̃¬»»¿»¿»¿…
,˙Ó‡a e‰e‡˜È L‡¬∆ƒ¿»∆¡∆
‰"a˜‰Ï ‰‡Èw‰ L‡kL∆«¬∆«¿ƒ»¿«»»

,‰Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ וכיוון ƒ«¿≈«»
קריאה  זו  הרי  תורה" אלא אמת ש"אין 

NÚ‰"באמת" ÈÊ‡ ֿ ֿ ברוך  הקדוש ¬««¬∆
˜ÂÈ‡B,הוא ÏÎÏ B˜ יוצא בלי  »¿»¿»

הכלל  ‰‡ÌÈpÙBמן  Ïk È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»»«ƒ
,'ÈÂ‰ B˜ ‰NÚ ‰BzaL∆«»«¬∆»¬»»
‡˙ÈB‡ Ï‡NÈ ÌÈNÚpL∆«¬ƒƒ¿»≈«¿»

e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ‡התורה 
.„Á ‡lek»«

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

             

e zxetkmiivge dlrnl mipzip miivgy minc epivny ixd 
dlrnln zxetkd lr wxef did `l :`xnbd zvxzn .dhnl

did `l` ,dhnlne:`xnbd zx`an  
d`xd  zewln dknd oic zia gilyk ± 

dhnl ef ozep did o`k oke ,ipyl jenq cg` ,efn dhnl ef ,drevxa

dwelg dzid dpey`xd dpznde ,cg` mewna lkde ,jenqa efn
z` ccvn dlrnl dfnyky ,eci ceciv oiprl wx zepznd x`yn
cer .dlrnl eci ab z` ccvn dhnl dfnyke ,dhnl eci ab

dpyna epipy ixde :`xnbd dywn(my),  d 
 





















המשך ביאור למס' זבחים ליום שני עמ' א

             

e` enewnl ueg zaygna `l` lebitl dpwizk `ly zg` dpzne
epnfl ueg zaygna zepznd lk epzip `ly oeiky ,enyl `ly
zrc idn dpynd on di`x oi` dzrn .oaxwd lbtzp `l ,cala

.xizn ivga lebita xi`n iax
zepznd z` ozpy ote`a zxacn dpyndy oeik :`xnbd dywn
,zxg` leqt zaygna zg`d z`e lebit zaygna zepey`xd

jkn wiicl yi ±   dyr `l xy`ky  
zaygna dpexg`d dpzn dze`l   `l` 

,dwizya dpzp,lbtzpy meyn ,oaxwd zlik` lr zxk 
ef oi`y oeike ,dyer `ed dpey`x zrc lry mixne`y gkene
ixacl mby `vnpe ,xi`n iax zrc efy jgxk lr minkg zrc

.xi`n iax ly ezrca yiwl yix ixac egcp `l iy` axe `ax

y meyn ,ok wiicl oi` :`xnbd zvxzn[ab`]a 
dnewnl ueg dipyd z`e dpnfl ueg dpey`xd z` ozp m`y

   oeiky ycgl `weec df ote`a hwpe 
mb ok lr zakrn dpi` dipyd dpzndy,lebit icin d`iven dpi`

ok lr aueg zaygna zepey`xd z` ozp m`y 
enyl `ly e` enewnl ueg zaygna dpexg`d z`e epnfl

  z` ozp elit`y ,ok zepyl jixv did `ly s` 
.zxk ea oi`e leqt ok mb ,llk daygn `la dpexg`d

:yiwl yix lr dywn `xnbd`ziixaa xn`p  
icka dpey`xd mcd zpzn zpizp zra daygna icy 

,oaxwd z` lbtl    zg` dpzn wxy 
,da `l` ielz lebitd oi` jkle zakrn

















































המשך ביאור למס' זבחים ליום חמישי עמ' ב



לו

      
מוגה  בלתי

לסעודה . הקדושות  ידיו נטל  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 

 איתא פסח 2בזהר 1. בין באמצע , הוא  זמנו ולכן טובים ', ה 'ימים  מכל  למעלה  הוא  השבועות  שחג  ,
דכולא " "אמצעיתא  להיותו הענינים .3לסוכות , דכל  התיכונה  הנקודה  היא  התורה  .

שה 'יום  משום  לא  – ימים  ושמונה  שבעה  שהם  וסוכות , כפסח  דלא  – אחד  יום  אלא  אינו שבועות 
גוי  כישראל  כעמך  ד "ומי הענין את  פועל  השבועות  דחג  אחד ' ה 'יום  אדרבה : אלא  יותר , קטן הוא  טוב '

בארץ " לעיל 4אחד  וכאמור  דוקא .5. השלישי בחודש  שניתנה  בתורה  הוא  האחדות  ענין שאמיתית  ,

 בגמרא כדאיתא  הקוין, ב ' משאר  משובח  האמצעי קו (א ) מעלות : ב ' ישנן האמצעי בקו "רב 6. :
עד  עולה  האמצעי קו כי הקוין, לכל  השורש  הוא  האמצעי קו (ב ) משמאלו". וקטן מימינו גדול  באמצע ,

הספירות .7הכתר  לכל  ומקור  שורש  ,

טובים ', ה 'ימים  משאר  למעלה  הוא  השבועות  חג  (א ) המעלות : ב ' ישנן השבועות  דחג  ב "אמצעי" וכן
נאמרו שבה  תורה , ניתנה  בשבועות  המועדים .(ב )

לעיל  בב '8כאמור  היא  המצוות  קיום  על  התורה  לימוד  מעלת  תורה . – הוא  השבועות  חג  ענין עיקר  ,
המצוות  מכל  גדולה  תורה  תלמוד  מצות  (א ) הנ"ל : ז"ל 9ענינים  רבותינו כמאמר  כנגד 10, תורה  "ותלמוד  :

המצוות  לכל  המביא  השורש  הוא  תורה  תלמוד  (ב ) ז"ל 11כולם ". רבותינו כמאמר  תלמוד 12, "גדול  :
מעשה " לידי .13שמביא 

: בזה והביאור  .

ֿ תעשה  לא  מצוות  ושס "ה  אברים , רמ "ח  כנגד  ֿ עשה  מצוות  רמ "ח  אברים . תרי"ג  כנגד  הם  מצוות  תרי"ג 
גידים  שס "ה  מוחין.14כנגד  היא  והתורה  .

שבכל  מהחיּות  למעלה  היא  המוחין חיּות  (א ) – בשתים  היא  האברים  כל  על  המוחין שמעלת  וכשם 
להם  שורש  והוא  האברים , שבכל  החיּות  גם  כלולה  במוח  (ב ) האברים , התורה 15שאר  מעלת  היא  כן –

לעיל  שנתבאר  כפי המצוות , שאר  .16על 
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שליט "א 1) אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגה – סוס"ד  עד  מכאן
זו  במהדורא ואילך . 303 ע' ח "ב בלקו"ש ונדפס (באידית),
מוגה. בלתי  מהנחה פרטים וכמה מ "מ , ציוני  איזה עוד  ניתוספו

ס"פ 2) לתו"א הוספות גם וראה באריכות. עיי "ש א. צו, ח "ג 
ואילך ). סע"ד  (קט , יתרו

וחג3) הפסח  (חג  הקוים מב' שלמעלה האמצעי , קו דהיינו,
מוגה). בלתי  (מהנחה שניהם כולל  ולכן הסוכות),

ועוד .4) כג . ז, ֿ ב שמואל 
חכ "ב 5) (תו"מ  ואילך  סי "ב סיון מבה"ח  בהו"ב, ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך ). 312 ע'
וש"נ.6) א. לז, יומא
ואילך .7) רכ  ע' ח "א תער"ב המשך  ב. סה, נח  תו"ח  ראה

ועוד . .152 ע' תש"ז סה"מ 
שם).8) (תו"מ  סי "א הנ"ל  שיחה
ענין 9) מצד  גם היא המצוות שאר על  התורה שמעלת דהיינו

מוגה). בלתי  (מהנחה שבתורה המצוה
מ "א.10) פ"א פאה
(מהנחה 11) גופא תורה תלמוד  מצות גם אחדים: בזכרון

מוגה). בלתי 
וש"נ.12) ב. מ , קידושין
ולהעיר:13) להוסיף ויש

ופרט . דכלל  באופן הם ומצוות תורה

וש"נ) סע"א. כה, (סוכה חז"ל  אמרו – למצוות בנוגע
תו"מ  (ראה בחסידות ומבואר המצוה", מן פטור במצוה "העוסק

כל  מצוה שבכל  לפי  שזהו וש"נ), .299 ע' שאר חכ "א כל  ולות
כלולות  המצוות שכל  כפי  המצוות ענין שישנו ונמצא, המצוות.
באה  מצוה שכל  כפי  המצוות ענין וישנו כלל , בדרך  אחת במצוה

בפרטיות.
חלקי שאר כלולים שבתורה חלק שבכל  – בתורה וכמו"כ 
עצמו  בפני  חלק כל  בא ולאח "ז כלל , בדרך  שהם כפי  התורה
ד "ה  – לפיהמ "ש (בהקדמתו הרמב"ם מ "ש וע"ד  פרט . בדרך 
שבסדר  טהרות למסכת בנוגע לסופו)) (קרוב הששי  והחלק

ופרט . כלל  של  באופן שזהו גופא, טהרות
גופא  בתורה שהוא כפי  ופרט  דכלל  הענין הוא זה וכל 
לתורה  בנוגע ופרט  דכלל  הענין עיקר אמנם, גופא. ובמצוות
כל  של  הכלל  היא והתורה פרטים, הם שהמצוות – הוא ומצוות
המצוות  של  והמקור השורש היא שהתורה וכאמור, המצוות,

מוגה). בלתי  (מהנחה
ב.14) קע, זח "א
פנ"א.15) תניא
היא 16) שהתורה א) יג , במדבר לקו"ת (ראה שמצינו גם וזהו

אברי בכל  שנמשך  הנפש, חיות מלובש שבו הדם ענין בדוגמת
מוגה). בלתי  (מהנחה בשוה כולם את ומחי ' הגוף



לז

      
מוגה  בלתי

לסעודה . הקדושות  ידיו נטל  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 

 איתא פסח 2בזהר 1. בין באמצע , הוא  זמנו ולכן טובים ', ה 'ימים  מכל  למעלה  הוא  השבועות  שחג  ,
דכולא " "אמצעיתא  להיותו הענינים .3לסוכות , דכל  התיכונה  הנקודה  היא  התורה  .

שה 'יום  משום  לא  – ימים  ושמונה  שבעה  שהם  וסוכות , כפסח  דלא  – אחד  יום  אלא  אינו שבועות 
גוי  כישראל  כעמך  ד "ומי הענין את  פועל  השבועות  דחג  אחד ' ה 'יום  אדרבה : אלא  יותר , קטן הוא  טוב '

בארץ " לעיל 4אחד  וכאמור  דוקא .5. השלישי בחודש  שניתנה  בתורה  הוא  האחדות  ענין שאמיתית  ,

 בגמרא כדאיתא  הקוין, ב ' משאר  משובח  האמצעי קו (א ) מעלות : ב ' ישנן האמצעי בקו "רב 6. :
עד  עולה  האמצעי קו כי הקוין, לכל  השורש  הוא  האמצעי קו (ב ) משמאלו". וקטן מימינו גדול  באמצע ,

הספירות .7הכתר  לכל  ומקור  שורש  ,

טובים ', ה 'ימים  משאר  למעלה  הוא  השבועות  חג  (א ) המעלות : ב ' ישנן השבועות  דחג  ב "אמצעי" וכן
נאמרו שבה  תורה , ניתנה  בשבועות  המועדים .(ב )

לעיל  בב '8כאמור  היא  המצוות  קיום  על  התורה  לימוד  מעלת  תורה . – הוא  השבועות  חג  ענין עיקר  ,
המצוות  מכל  גדולה  תורה  תלמוד  מצות  (א ) הנ"ל : ז"ל 9ענינים  רבותינו כמאמר  כנגד 10, תורה  "ותלמוד  :

המצוות  לכל  המביא  השורש  הוא  תורה  תלמוד  (ב ) ז"ל 11כולם ". רבותינו כמאמר  תלמוד 12, "גדול  :
מעשה " לידי .13שמביא 

: בזה והביאור  .

ֿ תעשה  לא  מצוות  ושס "ה  אברים , רמ "ח  כנגד  ֿ עשה  מצוות  רמ "ח  אברים . תרי"ג  כנגד  הם  מצוות  תרי"ג 
גידים  שס "ה  מוחין.14כנגד  היא  והתורה  .

שבכל  מהחיּות  למעלה  היא  המוחין חיּות  (א ) – בשתים  היא  האברים  כל  על  המוחין שמעלת  וכשם 
להם  שורש  והוא  האברים , שבכל  החיּות  גם  כלולה  במוח  (ב ) האברים , התורה 15שאר  מעלת  היא  כן –

לעיל  שנתבאר  כפי המצוות , שאר  .16על 
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שליט "א 1) אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגה – סוס"ד  עד  מכאן
זו  במהדורא ואילך . 303 ע' ח "ב בלקו"ש ונדפס (באידית),
מוגה. בלתי  מהנחה פרטים וכמה מ "מ , ציוני  איזה עוד  ניתוספו

ס"פ 2) לתו"א הוספות גם וראה באריכות. עיי "ש א. צו, ח "ג 
ואילך ). סע"ד  (קט , יתרו

וחג3) הפסח  (חג  הקוים מב' שלמעלה האמצעי , קו דהיינו,
מוגה). בלתי  (מהנחה שניהם כולל  ולכן הסוכות),

ועוד .4) כג . ז, ֿ ב שמואל 
חכ "ב 5) (תו"מ  ואילך  סי "ב סיון מבה"ח  בהו"ב, ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך ). 312 ע'
וש"נ.6) א. לז, יומא
ואילך .7) רכ  ע' ח "א תער"ב המשך  ב. סה, נח  תו"ח  ראה

ועוד . .152 ע' תש"ז סה"מ 
שם).8) (תו"מ  סי "א הנ"ל  שיחה
ענין 9) מצד  גם היא המצוות שאר על  התורה שמעלת דהיינו

מוגה). בלתי  (מהנחה שבתורה המצוה
מ "א.10) פ"א פאה
(מהנחה 11) גופא תורה תלמוד  מצות גם אחדים: בזכרון

מוגה). בלתי 
וש"נ.12) ב. מ , קידושין
ולהעיר:13) להוסיף ויש

ופרט . דכלל  באופן הם ומצוות תורה

וש"נ) סע"א. כה, (סוכה חז"ל  אמרו – למצוות בנוגע
תו"מ  (ראה בחסידות ומבואר המצוה", מן פטור במצוה "העוסק

כל  מצוה שבכל  לפי  שזהו וש"נ), .299 ע' שאר חכ "א כל  ולות
כלולות  המצוות שכל  כפי  המצוות ענין שישנו ונמצא, המצוות.
באה  מצוה שכל  כפי  המצוות ענין וישנו כלל , בדרך  אחת במצוה

בפרטיות.
חלקי שאר כלולים שבתורה חלק שבכל  – בתורה וכמו"כ 
עצמו  בפני  חלק כל  בא ולאח "ז כלל , בדרך  שהם כפי  התורה
ד "ה  – לפיהמ "ש (בהקדמתו הרמב"ם מ "ש וע"ד  פרט . בדרך 
שבסדר  טהרות למסכת בנוגע לסופו)) (קרוב הששי  והחלק

ופרט . כלל  של  באופן שזהו גופא, טהרות
גופא  בתורה שהוא כפי  ופרט  דכלל  הענין הוא זה וכל 
לתורה  בנוגע ופרט  דכלל  הענין עיקר אמנם, גופא. ובמצוות
כל  של  הכלל  היא והתורה פרטים, הם שהמצוות – הוא ומצוות
המצוות  של  והמקור השורש היא שהתורה וכאמור, המצוות,

מוגה). בלתי  (מהנחה
ב.14) קע, זח "א
פנ"א.15) תניא
היא 16) שהתורה א) יג , במדבר לקו"ת (ראה שמצינו גם וזהו

אברי בכל  שנמשך  הנפש, חיות מלובש שבו הדם ענין בדוגמת
מוגה). בלתי  (מהנחה בשוה כולם את ומחי ' הגוף

     

 הספירות ומקור  משורש  למעלה  הכתר , ועצמות  פנימיות  עד  שעולה  – האמצעי בקו נוספת  מעלה  .
שבכתר .

מכל  למעלה  ושהיא  המצוות , למעשה  מביאה  שהיא  – הנ"ל  המעלות  על  שנוסף  בתורה , הוא  וכן
מעלות  שהן – של המצוות  חכמתו שהיא  עצמה , מצד  בתורה  גם  מעלה  ישנה  תורה , תלמוד 

"ואהיה  גו'"17הקב "ה , אמון .18אצלו

עצמה  התורה  לשם  – הלשון כפשט  לשמה , התורה  בלימוד  האמיתי הענין גם  כדי 19וזהו לא  אפילו :
עצמה . התורה  לשם  התורה  לימוד  אלא  התורה , לימוד  מצות  קיום  לשם  לא  וגם  להתנהג , כיצד  לדעת 

את  הוא  תופס  – בו וכשמבחין אליו, הוא  קורא  זמן, משך  אביו את  ראה  שלא  ילד  – ֿ משל  ֿ דרך  על 
עצמו. האב  בשביל  אלא  ממנו, לו שתהיה  התועלת  בשביל  זה  שאין אותו; ומנשק  מחבק  המלך , אביו

יכ  שבו פנוי, רגע  לו כשיש  מישראל : באדם  הוא  תורה ,וכן ֿ ידי על  המלך  אביו את  לתפוס  הוא  ול 
ז"ל  רבותינו "לידע 20כמאמר  על  לא  דבר , שום  על  מעשה  בשעת  חושב  אינו – לוקחים " אתם  "אותי :

ש "אורייתא  כיון עצמה , בתורה  תופס  הוא  תורה . תלמוד  מצות  קיום  על  ולא  המעשה ", את 
חד " כולא  ֿ הוא  ֿ בריך  .21וקודשא 

: יותר ובפרטיות  .

עם  קשור  המצוות  שקיום  התורה , ללימוד  המצוות  קיום  בין חילוק  יש  למטה  האדם  שבפעולת  כשם 
לאחדים  להיות  התורה  עם  מתאחד  שהאדם  באופן הוא  התורה  לימוד  ואילו בלבד , פרטיים  וכחות  אברים 

הם  פיקודין שרמ "ח  למעלה , גם  הוא  כן – היא התורה  ואילו בלבד , דמלכא  , הקב "ה עם 
נמצא  ההשתלשלות .שבה  משרש  שלמעלה  יתברך 

" – יתברך  עצמותו את  'לוקח ' אזי תורה , לומד  יהודי שכאשר  ונעשה ונמצא , לוקחים ", אתם 
יתברך . עצמותו עם  הנפש  עצם  של  היחוד 

ירדה  שהתורה  כפי ובפרט  דתורה , בחכמה  שנתלבש  כפי יתברך  עצמותו בחינת  שזהו כיון אמנם ,
בהעלם ? הוא  יתברך  עצמותו הרי – אנושי בשכל  ונתלבשה  למטה 

בזה : והביאור 

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  מאמר  מובן 22ידוע  אינו ולכאורה  בכולו". תופס  אתה  בחלקו תופס  כשאתה  "העצם 
מתחלק ? בלתי עצם  כל  הרי בחלקו ", ד "תופס  הפירוש 

בזה  הוא 23והענין העצם  כאשר  היא  בחלקו" ב "תופס  שהכוונה  – באופן זה  הרי ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  ,
לגילוי. העלם  בין ֿ מינה  נפקא  אין שב 'עצם ' כיון העצם , אותו שזהו בכולו", ש "תופס 

א  ומהות  עצמות  עם  הנפש  עצם  מתאחדת  התורה  לימוד  ֿ ידי שעל  באופן וזהו ֿ הוא , ברוך  ֿ סוף  ין
חד . כולא  ֿ הוא  ֿ בריך  וקודשא  אורייתא  שישראל 

 ד "ומי הענין את  פועל  השבועות  דחג  אחד ' שה 'יום  א ) (סעיף  הנ"ל  הזהר  מאמר  גם  יובן ֿ זה  ֿ פי על  .
מובן: אינו דלכאורה  – בארץ " אחד  גוי כישראל  כעמך 

דקדושה . ריבוי אלא  ֿ ושלום , חס  הפירוד  שמצד  ריבוי אינו טובים ' ה 'ימים  שבשאר  הריבוי ענין
האורות . שמצד  ריבוי אלא  הכלים , שמצד  ריבוי רק  לא  – יותר  ובעומק 
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ואילך .17) א יח , במדבר לקו"ת וראה ל . ח , משלי 
הגוף,18) אברי  בדוגמת הם שהמצוות מזה גם וכמובן

הנפש  מעלת על  נוסף שהרי  – הנפש חיות בדוגמת היא והתורה
מזה  שלמעלה הנפש עצם שמצד  העילוי  גם ישנה הגוף את שמחי '
את  להחיות הנפש ענין כל  זהו לא שכן, הגוף, את מחי ' שהנפש
בלתי (מהנחה עצמה מצד  הנפש מעלת גם ישנה אלא בלבד , הגוף

מוגה).
ובכ "מ .19) רע"ג . מז, שלח  רע"א. ה, ויקרא לקו"ת ראה

וראה 20) מצוות). (לענין יז אמור תנחומא יג . פ"ל , ויק"ר
פמ "ז. תניא וראה ג . תרומה תנחומא ו. פל "ג , תרומה. ר"פ שמו"ר

ח "ב 21) א. כד , ח "א  זהר וראה  רפכ "ג . פ"ד , בתניא הובא זהר
ועוד . א). (סד , תכ "ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז א. ס,

(ה 22) טוב שם כתר סרכ "ז.ראה בהוספות תשנ"ט ) וצאת
וש"נ.

(23.(33 ע' (לעיל  בהתוועדות שנאמר ה' קרוב סד "ה ראה



לח     

ומבואר  ידוע  שנים "24דהנה  ושבע  שנה  ועשרים  שנה  מאה  שרה  חיי "ויהיו האור 25בענין שלמעלה  ,
בריבוי. והכלים  במיעוט  האור  נעשה  למטה  שנמשך  וככל  במיעוט , הם  והכלים  בריבוי הוא 

השפעת  להיות  צריכה  יותר , למטה  הוא  שהתלמיד  שככל  לתלמידו, שכל  שמשפיע  מרב  לזה , והמשל 
ובפרט  אותיות , מיעוט  גם  מספיק  לעצמו, שהוא  כפי השכל  שבענין והיינו, יותר . אותיות  בריבוי השכל 
דוקא , דברים  בריבוי להיות  צריכה  לתלמיד  ההשפעה  ֿ כן ֿ שאין מה  בלבד . ברמז שהיא  החכמה  בבחינת 
ומזה  כו'. והצעות  משלים  יותר , דברים  בריבוי ההשפעה  להיות  צריכה  יותר , קטן הוא  שהתלמיד  וככל 

במיעוט . הם  והאורות  בריבוי, הם  הכלים  יותר  שלמטה  מובן,

האורות  שמצד  ריבוי אלא  הכלים , שמצד  ריבוי אינו טובים ' ה 'ימים  בשאר  הימים  ריבוי ֿ דידן, ובנידון
ביותר  נעלה  אור  גילוי מאיר  הפסח  שבחג  ידוע  שהרי שבו 26– הימים  שמספר  הסוכות  בחג  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  .

בפני  "רגל  הוא  ֿ עצרת  ששמיני ֿ פי ֿ על  אף  (שהרי ימים  שמונה  – הפסח  חג  ימי ממספר  יותר  גדול 
אלא 27עצמו" הכלים  מצד  אינו הימים  במספר  והיתרון לראשון), שמיני "שמיני", בשם  נקרא  ֿ מקום , מכל  ,

המגיד  וכפירוש  ֿ עצרת , דשמיני האור  מעלת  כידוע  – האורות  היינו,28מצד  שומן, מלשון הוא  ש "שמיני"
תשרי. חודש  שבכל  האורות  כל  של  השמנונית  בו שיש 

בלבד ? אחד  יום  הוא  השבועות  חג  מדוע  מובן: אינו ֿ זה  ֿ פי ועל 

 הוא הענין אך  לומר . שייך  שבזה  וגילויים , אורות  בבחינת  רק  שייך  ומיעוט  הריבוי ענין שכל  –
הריבוי, ענין שייך  לא  הפשיטות , בתכלית  שהוא  יתברך  לעצמותו בנוגע  אבל  אורות , וריבוי אורות  מיעוט 
הגבלה , איזו יש  ֿ גבול  הבלי באור  שגם  וכידוע  גבול , בבחינת  עדיין הוא  מופלג  היותר  הריבוי גם  שכן,

הפשוטה . אחדות  בבחינת  הוא  יתברך  עצמותו ֿ כן ֿ שאין מה 

אחד . יום  הוא  השבועות  חג  לכן הפשיטות , בתכלית  שהוא  העצמ ּות ' 'המשכת  הוא  התורה  שענין וכיון

היא  ההגבלה  שלילת  אדרבה : שהרי – הגבלה  של  ענין מצד  לא  אחד  יום  הוא  השבועות  שחג  ונמצא ,
שהרי  במצוות , מאשר  יותר  ישנן 29בתורה  תורה  תלמוד  במצות  וגם  ובמקום , בזמן מוגבלות  המצוות 

להם  המוכרח  בזמן התורה  מלימוד  פטורים  – תורה  ֿ פי על  בעסקיהם  הטרודים  (אלו הזמן הגבלות 
תורה  תלמוד  הלכות  ערוך ' ב 'שולחן בזה  הדינים  פרטי כמבואר  ללמוד 30לעסקיהם , (שאסור  והמקום  (

המטונפים  (כדאיתא 31במקומות  מקום  של  ולא  זמן של  לא  כלל , הגבלות  אין עצמה  בתורה  אבל  .(
שאני").32בגמרא  "לאונסו :

המשכה  של  ענין כל  שהרי – והתפשטות  המשכה  של  ענין אינו שבתורה  ההגבלה  שהעדר  אלא ,
שהיא  והתחלקות , מהגבלה  למעלה  היא  התורה  ואילו והתחלקות , הגבלה  בו שתהיה  בהכרח  והתפשטות 

עם  הקשור  ענין אלא  – בשוה  מקום  ובכל  זמן בכל  . בשוה מקום  בכל  שנמצא  ,

הרי  קאמר , מאי ידע  שלא  פשוט  איש  שגם  מישראל , ואחד  אחד  לכל  שייכת  שהתורה  הטעם  גם  וזהו
ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  כמאמר  ואדרבה , התורה , ֿ ידי על  יתברך  עצמותו את  ממשיך  איש 33הוא  של  שבפשיטות 

למעלה  היא  ולכן העצמ ּות ', 'המשכת  הוא  התורה  שענין לפי והיינו, העצמ ּות ', 'פשיטות  מתגלה  פשוט 
בשוה . ובכולם  מהתחלקות 

כמו  הביטול , ענין הוא  לזה  הכלי לכן, וגילויים , אורות  מבחינת  שלמעלה  ענין הוא  שהתורה  וכיון
דוקא ,34שכתוב  נקודה  בבחינת  שנעשה  והיינו, בתורתך ", לבי פתח  ֿ זה ) (ועל ֿידי תהיה  לכל  כעפר  "ונפשי
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שם 24) תו"ח  ד . קלא, שרה חיי  לאדהאמ "צ ביאוה"ז ראה
.47 הערה 155 ע' חל "א בלקו"ש הנסמן ועוד . ב. קכו,

שרה.25) חיי  ר"פ
(המו"ל ).26) קצת חסר
וש"נ.27) רע"א. מח , סוכה
ח "א 28) תער"ב  המשך  א'תתיז. ע' שמע"צ דרושי  אוה"ת ראה

.337 ס"ע חי "ז בלקו"ש הנסמן ועוד . תלה. ע'
(29.1 שבהערה המוגהת השיחה המשך  – זה קטע

ואילך .30) ה"ג  פ"ג  לאדה"ז ת"ת הל ' ראה
וש"נ.31) רספ"ה. או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.32) א. לג , קידושין
סקנ"ה 33) בהוספות תשנ"ט ) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ. ואילך .
לקו"ת 34) וראה א). יז, (ברכות נצור" "אלקי  תפלת נוסח 

ובכ "מ . ע"ב. ריש טו, במדבר



לט      

ומבואר  ידוע  שנים "24דהנה  ושבע  שנה  ועשרים  שנה  מאה  שרה  חיי "ויהיו האור 25בענין שלמעלה  ,
בריבוי. והכלים  במיעוט  האור  נעשה  למטה  שנמשך  וככל  במיעוט , הם  והכלים  בריבוי הוא 

השפעת  להיות  צריכה  יותר , למטה  הוא  שהתלמיד  שככל  לתלמידו, שכל  שמשפיע  מרב  לזה , והמשל 
ובפרט  אותיות , מיעוט  גם  מספיק  לעצמו, שהוא  כפי השכל  שבענין והיינו, יותר . אותיות  בריבוי השכל 
דוקא , דברים  בריבוי להיות  צריכה  לתלמיד  ההשפעה  ֿ כן ֿ שאין מה  בלבד . ברמז שהיא  החכמה  בבחינת 
ומזה  כו'. והצעות  משלים  יותר , דברים  בריבוי ההשפעה  להיות  צריכה  יותר , קטן הוא  שהתלמיד  וככל 

במיעוט . הם  והאורות  בריבוי, הם  הכלים  יותר  שלמטה  מובן,

האורות  שמצד  ריבוי אלא  הכלים , שמצד  ריבוי אינו טובים ' ה 'ימים  בשאר  הימים  ריבוי ֿ דידן, ובנידון
ביותר  נעלה  אור  גילוי מאיר  הפסח  שבחג  ידוע  שהרי שבו 26– הימים  שמספר  הסוכות  בחג  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  .

בפני  "רגל  הוא  ֿ עצרת  ששמיני ֿ פי ֿ על  אף  (שהרי ימים  שמונה  – הפסח  חג  ימי ממספר  יותר  גדול 
אלא 27עצמו" הכלים  מצד  אינו הימים  במספר  והיתרון לראשון), שמיני "שמיני", בשם  נקרא  ֿ מקום , מכל  ,

המגיד  וכפירוש  ֿ עצרת , דשמיני האור  מעלת  כידוע  – האורות  היינו,28מצד  שומן, מלשון הוא  ש "שמיני"
תשרי. חודש  שבכל  האורות  כל  של  השמנונית  בו שיש 

בלבד ? אחד  יום  הוא  השבועות  חג  מדוע  מובן: אינו ֿ זה  ֿ פי ועל 

 הוא הענין אך  לומר . שייך  שבזה  וגילויים , אורות  בבחינת  רק  שייך  ומיעוט  הריבוי ענין שכל  –
הריבוי, ענין שייך  לא  הפשיטות , בתכלית  שהוא  יתברך  לעצמותו בנוגע  אבל  אורות , וריבוי אורות  מיעוט 
הגבלה , איזו יש  ֿ גבול  הבלי באור  שגם  וכידוע  גבול , בבחינת  עדיין הוא  מופלג  היותר  הריבוי גם  שכן,

הפשוטה . אחדות  בבחינת  הוא  יתברך  עצמותו ֿ כן ֿ שאין מה 

אחד . יום  הוא  השבועות  חג  לכן הפשיטות , בתכלית  שהוא  העצמ ּות ' 'המשכת  הוא  התורה  שענין וכיון

היא  ההגבלה  שלילת  אדרבה : שהרי – הגבלה  של  ענין מצד  לא  אחד  יום  הוא  השבועות  שחג  ונמצא ,
שהרי  במצוות , מאשר  יותר  ישנן 29בתורה  תורה  תלמוד  במצות  וגם  ובמקום , בזמן מוגבלות  המצוות 

להם  המוכרח  בזמן התורה  מלימוד  פטורים  – תורה  ֿ פי על  בעסקיהם  הטרודים  (אלו הזמן הגבלות 
תורה  תלמוד  הלכות  ערוך ' ב 'שולחן בזה  הדינים  פרטי כמבואר  ללמוד 30לעסקיהם , (שאסור  והמקום  (

המטונפים  (כדאיתא 31במקומות  מקום  של  ולא  זמן של  לא  כלל , הגבלות  אין עצמה  בתורה  אבל  .(
שאני").32בגמרא  "לאונסו :

המשכה  של  ענין כל  שהרי – והתפשטות  המשכה  של  ענין אינו שבתורה  ההגבלה  שהעדר  אלא ,
שהיא  והתחלקות , מהגבלה  למעלה  היא  התורה  ואילו והתחלקות , הגבלה  בו שתהיה  בהכרח  והתפשטות 

עם  הקשור  ענין אלא  – בשוה  מקום  ובכל  זמן בכל  . בשוה מקום  בכל  שנמצא  ,

הרי  קאמר , מאי ידע  שלא  פשוט  איש  שגם  מישראל , ואחד  אחד  לכל  שייכת  שהתורה  הטעם  גם  וזהו
ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  כמאמר  ואדרבה , התורה , ֿ ידי על  יתברך  עצמותו את  ממשיך  איש 33הוא  של  שבפשיטות 

למעלה  היא  ולכן העצמ ּות ', 'המשכת  הוא  התורה  שענין לפי והיינו, העצמ ּות ', 'פשיטות  מתגלה  פשוט 
בשוה . ובכולם  מהתחלקות 

כמו  הביטול , ענין הוא  לזה  הכלי לכן, וגילויים , אורות  מבחינת  שלמעלה  ענין הוא  שהתורה  וכיון
דוקא ,34שכתוב  נקודה  בבחינת  שנעשה  והיינו, בתורתך ", לבי פתח  ֿ זה ) (ועל ֿידי תהיה  לכל  כעפר  "ונפשי
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שם 24) תו"ח  ד . קלא, שרה חיי  לאדהאמ "צ ביאוה"ז ראה
.47 הערה 155 ע' חל "א בלקו"ש הנסמן ועוד . ב. קכו,

שרה.25) חיי  ר"פ
(המו"ל ).26) קצת חסר
וש"נ.27) רע"א. מח , סוכה
ח "א 28) תער"ב  המשך  א'תתיז. ע' שמע"צ דרושי  אוה"ת ראה

.337 ס"ע חי "ז בלקו"ש הנסמן ועוד . תלה. ע'
(29.1 שבהערה המוגהת השיחה המשך  – זה קטע

ואילך .30) ה"ג  פ"ג  לאדה"ז ת"ת הל ' ראה
וש"נ.31) רספ"ה. או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.32) א. לג , קידושין
סקנ"ה 33) בהוספות תשנ"ט ) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ. ואילך .
לקו"ת 34) וראה א). יז, (ברכות נצור" "אלקי  תפלת נוסח 

ובכ "מ . ע"ב. ריש טו, במדבר

     

שאינו  במאור , הכלול  האור  בדוגמת  אדרבה , אלא  האור , מיעוט  אינו זו נקודה  של  שענינה  אלא ,
מהאור  ֿ ערוך  באין יותר  נעלה  אור  זה  הרי ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  נקודה , בבחינת  אלא  התפשטות , של  באופן
בזה  אין – עצמו העצם  שנמשך  בעצמותו, שהוא  כמו שמתגלה  – זה  אור  מתגלה  וכאשר  המתפשט ,

כלל . הגבלות 

האלקית , לנפשו בנוגע  רק  לא  היא  ההתאחדות  יתברך , עצמותו עם  ומתאחד  תורה  לומד  יהודי וכאשר 
שביכולתו  הגבלות , אין יתברך  עצמותו מצד  שהרי בעולם , וחלקו גופו הבהמית , לנפשו בנוגע  גם  אלא 
שהכוונה  היינו, בארץ ", אחד  גוי כישראל  כעמך  "ומי ענין שזהו בזהר  שכתוב  וכמו מקום , בכל  לבוא 

ד "אחד " הענין את  הארציים  בענינים  להמשיך  היא  ֿ תורה  .35דמתן

 בגמרא איתא  בעצרת ".36. מת  "דוד  :

מגורי" בבית  חוקיך  לי היו "זמירות  אמר  שדוד  מצינו "כשהייתי 37והנה , ודוחק , במיצר  שבהיותו ,
מפניהם " ואגור  אויבי מפני הוי'"38בורח  בנחלת  מהסתפח  היום  ש "גרשוני ועד  ציון, מעיר  הרחק  ,39–

לשעשעני" לזמירות  לי והיו בחוקיך  משתעשע  בשם 38"הייתי לתורה  שקרא  כך  על  נענש  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  .
מגדר 40"זמירות " שלמעלה  בעצמותו המלך  שעשועי ענין שהוא  מזה , למעלה  הוא  התורה  שענין כיון ,

לגמרי  .41העולמות 

עומד  שהוא  ומוצא  ומצבו, במעמדו מתבונן כאשר  שגם  – מישראל  ואחד  אחד  לכל  הוראה  ומכאן
והיינו  התורה , – היא  לזה  העצה  אזי הוי'", בנחלת  מהסתפח  ד "גרשוני לאופן עד  ביותר , תחתון במצב 
בכל  מישראל  ואחד  אחד  לכל  היא  שייכת  ולכן הגבלות , אין שבזה  יתברך , בעצמותו היא  שהתורה  לפי

א  אים  וועט  ("עס  אותו תוציא  גופא  והתורה  שיהיה ; ממצבו.מצב  רויסשלע ּפן") ַ

בגילוי. הוא  יתברך  עצמותו שבה  – התורה  בפנימיות  במיוחד  הוא  זה  וענין

שחסר  לאלו גם  התורה , פנימיות  בהפצת  ביותר  ֿ לב  שימת  השקיעו נשיאינו שרבותינו הטעם  וזהו
והתורה  (כנ"ל ), המצוות  משורש  למעלה  היא  התורה  עצמיות  כי, – מעשיות  מצוות  בקיום  עדיין אצלם 

כו' עליו יפעל  זה  הרי ומצבו, מעמדו על  הבט  מבלי ולכן, בהשוואה , המקומות  בכל  .42נמצאת 

 בגמרא איתא  ב 'תבואות 43. כתב  ֿ זה  ֿ פי ועל  ליום ". מיום  צדיקים  של  שנותיהם  ממלא  . . "הקב "ה  :
בעצרת .44שור ' נולד  שגם  ראיה  מזה  הרי בעצרת ", מת  ש "דוד  שכיון ,

גובר " "מזלו אדם  של  הולדתו שביום  המלך , דוד  של  הולדתו ביום  אנו שעומדים  יתן 45וכיון –
ממש . בקרוב  משיחא  מלכא  דוד  שיתגלה  משיחא , מלכא  דדוד  גובר " "מזלו שיהיה  ֿ יתברך  השם 

שנאמר  לברך , נאה  ולי אברך  "אני דוד  יאמר  ֿ לבוא  שלעתיד  אקרא "46וכיון ה ' ובשם  אשא  ישועות  ,47כוס 
נאמר  זה  כוס  רויה ",48ועל  ד "כוסי הענין יהיה  המשיח , גילוי עד  שנשאר  המועט  בזמן גם  הנה  – רויה " "כוסי

ממש . בקרוב  המשיח  לגילוי יביא  וזה  המצטרך , בכל  ואחד  אחד  לכל  בהרחבה  טוב  רוב  השפעת 

***

. באמת יקראוהו אשר  לכל  קוראיו לכל  הוי' קרוב  המתחיל ' 'דיבור  מאמר  ואמר  לנגן צוה  .

בהעלותך  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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ובכ "מ .35) סע"ד . כז, וישב תו"א רס"ט . אגה"ק תניא ראה
בתוד "ה 36) הובא ה"ג ) פ"ב חגיגה ה"ד . פ"ב (ביצה ירושלמי 

א). יז, (חגיגה עצרת אף
נד .37) קיט , תהלים
זמירות).38) (ד "ה א לה, סוטה פרש"י 
יט .39) כו, ֿ א שמואל 
שם.40) סוטה
לקו"ת 41) ואילך ). ב (קס, זמירות דוד  ד "ה קו"א תניא ראה

ואילך  פ"ב בכתף הארון משא מצות להצ"צ סהמ "צ .17 שבהערה

ובכ "מ . ואילך ). א מא, (דרמ "צ
(המו"ל ).42) זה בענין הדברים אריכות חסר
וש"נ.43) א. יא, ר"ה
סקי "א.44) סתצ"ד  או"ח  בברכ "י  הובא חדשה בשמלה

סק"ו. שם תשובה בשערי  הובא שור ובבכור
שם.45) ובקה"ע ה"ח  פ"ג  ר"ה ירושלמי  ראה
יג .46) קטז, תהלים
ב.47) קיט , פסחים
א.48) עו, יומא וראה ה. כג , תהלים



מ

      
מוגה  בלתי

ניגון. עם  שיתחילו אמר  ֿ כך  ואחר  לסעודה , הקדושות  ידיו נטל  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 

 ענין אשר  תורתנו", מתן "זמן - והקידוש  התפילה  בנוסח  כמודגש  - הוא  השבועות  חג  של  ענינו
עם  קשור  זה  "עבדי משה  תורת  "זכרו שמו"1- על  נקראת  עליה , נפשו שמסר  "לפי ,2.

ל  והשייכות  הקשר  גם  נוסף  שנים , ריבוי בעצרת "ולאחרי מת  "דוד  דוד 3- והסתלקות  פטירת  ,
המלך .

ל  והשייכות  הקשר  גם  נוסף  שנים , ריבוי עוד  שלו ולאחרי ֿ הילולא  ההסתלקות  שגם  –
השבועות . חג  של  הראשון ביום  השבועות , בחג  היתה 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  סיפור  הרביעי 4כידוע  "ביום  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  הסתלקות  על  הזקן רבינו מאמר  אודות 
המאורות " השבועות 5ניטלו חג  של  ב ' יום  להיות  יכול  לא  בשבוע  הרביעי ויום  חג6, של  א ' יום  אלא  ,

.7השבועות 

והסתלקות  דוד , הסתלקות  רבינו, משה  ֿ ידי על  ֿ תורה  מתן – אלו מאורעות  ששלושה  מכיון והנה ,
מאורע  שכל  ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן במכל  פרטית , בהשגחה  בוודאי זה  הרי יום , באותו היו - ֿ טוב  ֿ שם  הבעל 

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  (כתורת  פרטית  בהשגחה  הוא  אצל 8שבעולם  כללי מאורע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ,(
 " מהימנא "רעיא  שהוא  רבינו ממשה  החל  רועים "9, מ "שבעה  אחד  שהוא  המלך  דוד  וכן 10, ,

"זמן  השבועות , לחג  ובשייכות  בקשר  משותפת  ונקודה  השוה  צד  להם  יש  שבוודאי - ֿ טוב  ֿ שם  הבעל 
הדורות , במשך  נתחדשו ֿ טוב ) ֿ שם  הבעל  והסתלקות  דוד  (הסתלקות  מהם  ששנים  ֿ פי ֿ על  אף  תורתנו", מתן

כדלקמן. שנים , ריבוי של  הפרש  היה  גופא  וביניהם 

ואחד  אחד  לכל  הם  שייכים  ישראל , ורועי נשיאי של  מאורעות  אודות  שמדובר  מכיון ועיקר : ועוד 
אל  יתן "והחי - הידוע  ובלשון לקונו, בעבודתו והוראה  לימוד  בזה  שיש  הדורות , כל  סוף  עד  מישראל 

.11לבו"

,"תורתנו מתן ל "זמן ובשייכות  בקשר  יתירה  בהדגשה  הוא  לבו" אל  יתן "והחי שענין – ובהקדמה  .
" היא  שהתורה  דמכיון   וממשיך כולל  תורתנו" מתן ש "זמן נמצא , ," אל יתן ("והחי

לגמרי. חדשה  מציאות  של  באופן אלא  חיות , תוספת  רק  ולא  כולה , השנה  כל  על  לבו")

הוא  ֿ תורה  מתן שהרי לידה , ישראל כמו עם  לעם "12של  נהיית  הזה  "היום  ,13- שנתגייר  ו"גר  ,
 "14דמי.

" אינו השבועות  שחג  השנה ואף  כל  של  החיות  (שכולל  בין 15השנה " נמנה  שלא  גם  ומה  ,(
ראשי  לחידוש 16שנים ""ארבעה  עד  ימינו", ואורך  "חיינו היא  שהתורה  המציאות  את  משנה  זה  אין הרי ,

מזה . יותר  החיות  כל  שכולל  ענין לך  אין ֿ כן ואם  שנולד ", "כקטן כאמור , המציאות ,
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כב.1) ג , מלאכי 
א.2) פט , שבת וראה וש"נ. ד . פ"ל , שמו"ר ראה
בתוד "ה 3) הובא ה"ג . פ"ב חגיגה ה"ד . פ"ב ביצה ירושלמי 

ב. פ"ג , רבה רות א. יז, חגיגה עצרת אף
א.4) מב, א. לב, ח "א לקו"ד 
מקום 5) נתינת ושולל  הדבר, אמיתת את שמאשר "סימן"

כו'. ֿ דיוק לאי 
א"ת6) בסידור) גם (המובא הסימן ביום כידוע , דפסח

דפסח  ב' יום יחול  לא פסח ", בד "ו ש"לא ומכיון שבועות, חל 
יחול  דשבועות ב' שיום יתכן לא וא"כ  ג '. ביום דשבועות א' ויום

ד '. ביום
בהערה)7) 1031 ע' ח "ד  (לקו"ש במק"א נתבאר וכבר

ואכ "מ . הקבורה, לזמן בנוגע השקו"ט 

וש"נ.8) ואילך . סקי "ט  הוספות כש"ט  בארוכה ראה
רפמ "ב.9) תניא ראה

ב.10) נב, סוכה ד . ה, מיכה
ב.11) ז, קהלת
לברית 12) אבותינו מכניסת גיור עניני  פרטי  למדים ולכן

איסו"ב  הל ' רמב"ם א. ט , כריתות ֿ ב. א מו, (יבמות תורה במתן
רפי "ג ).
ט .13) כז, תבוא
וש"נ.14) א. כב, יבמות
ר"ה 15) שער עט "ר ואילך . א נח , לר"ה דרושים לקו"ת ראה

ובכ "מ . בתחילתו.
ר"ה.16) מס' ריש



מי

      
מוגה  בלתי

ניגון. עם  שיתחילו אמר  ֿ כך  ואחר  לסעודה , הקדושות  ידיו נטל  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 

 ענין אשר  תורתנו", מתן "זמן - והקידוש  התפילה  בנוסח  כמודגש  - הוא  השבועות  חג  של  ענינו
עם  קשור  זה  "עבדי משה  תורת  "זכרו שמו"1- על  נקראת  עליה , נפשו שמסר  "לפי ,2.

ל  והשייכות  הקשר  גם  נוסף  שנים , ריבוי בעצרת "ולאחרי מת  "דוד  דוד 3- והסתלקות  פטירת  ,
המלך .

ל  והשייכות  הקשר  גם  נוסף  שנים , ריבוי עוד  שלו ולאחרי ֿ הילולא  ההסתלקות  שגם  –
השבועות . חג  של  הראשון ביום  השבועות , בחג  היתה 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  סיפור  הרביעי 4כידוע  "ביום  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  הסתלקות  על  הזקן רבינו מאמר  אודות 
המאורות " השבועות 5ניטלו חג  של  ב ' יום  להיות  יכול  לא  בשבוע  הרביעי ויום  חג6, של  א ' יום  אלא  ,

.7השבועות 

והסתלקות  דוד , הסתלקות  רבינו, משה  ֿ ידי על  ֿ תורה  מתן – אלו מאורעות  ששלושה  מכיון והנה ,
מאורע  שכל  ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן במכל  פרטית , בהשגחה  בוודאי זה  הרי יום , באותו היו - ֿ טוב  ֿ שם  הבעל 

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  (כתורת  פרטית  בהשגחה  הוא  אצל 8שבעולם  כללי מאורע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ,(
 " מהימנא "רעיא  שהוא  רבינו ממשה  החל  רועים "9, מ "שבעה  אחד  שהוא  המלך  דוד  וכן 10, ,

"זמן  השבועות , לחג  ובשייכות  בקשר  משותפת  ונקודה  השוה  צד  להם  יש  שבוודאי - ֿ טוב  ֿ שם  הבעל 
הדורות , במשך  נתחדשו ֿ טוב ) ֿ שם  הבעל  והסתלקות  דוד  (הסתלקות  מהם  ששנים  ֿ פי ֿ על  אף  תורתנו", מתן

כדלקמן. שנים , ריבוי של  הפרש  היה  גופא  וביניהם 

ואחד  אחד  לכל  הם  שייכים  ישראל , ורועי נשיאי של  מאורעות  אודות  שמדובר  מכיון ועיקר : ועוד 
אל  יתן "והחי - הידוע  ובלשון לקונו, בעבודתו והוראה  לימוד  בזה  שיש  הדורות , כל  סוף  עד  מישראל 

.11לבו"

,"תורתנו מתן ל "זמן ובשייכות  בקשר  יתירה  בהדגשה  הוא  לבו" אל  יתן "והחי שענין – ובהקדמה  .
" היא  שהתורה  דמכיון   וממשיך כולל  תורתנו" מתן ש "זמן נמצא , ," אל יתן ("והחי

לגמרי. חדשה  מציאות  של  באופן אלא  חיות , תוספת  רק  ולא  כולה , השנה  כל  על  לבו")

הוא  ֿ תורה  מתן שהרי לידה , ישראל כמו עם  לעם "12של  נהיית  הזה  "היום  ,13- שנתגייר  ו"גר  ,
 "14דמי.

" אינו השבועות  שחג  השנה ואף  כל  של  החיות  (שכולל  בין 15השנה " נמנה  שלא  גם  ומה  ,(
ראשי  לחידוש 16שנים ""ארבעה  עד  ימינו", ואורך  "חיינו היא  שהתורה  המציאות  את  משנה  זה  אין הרי ,

מזה . יותר  החיות  כל  שכולל  ענין לך  אין ֿ כן ואם  שנולד ", "כקטן כאמור , המציאות ,
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כב.1) ג , מלאכי 
א.2) פט , שבת וראה וש"נ. ד . פ"ל , שמו"ר ראה
בתוד "ה 3) הובא ה"ג . פ"ב חגיגה ה"ד . פ"ב ביצה ירושלמי 

ב. פ"ג , רבה רות א. יז, חגיגה עצרת אף
א.4) מב, א. לב, ח "א לקו"ד 
מקום 5) נתינת ושולל  הדבר, אמיתת את שמאשר "סימן"

כו'. ֿ דיוק לאי 
א"ת6) בסידור) גם (המובא הסימן ביום כידוע , דפסח

דפסח  ב' יום יחול  לא פסח ", בד "ו ש"לא ומכיון שבועות, חל 
יחול  דשבועות ב' שיום יתכן לא וא"כ  ג '. ביום דשבועות א' ויום

ד '. ביום
בהערה)7) 1031 ע' ח "ד  (לקו"ש במק"א נתבאר וכבר

ואכ "מ . הקבורה, לזמן בנוגע השקו"ט 

וש"נ.8) ואילך . סקי "ט  הוספות כש"ט  בארוכה ראה
רפמ "ב.9) תניא ראה

ב.10) נב, סוכה ד . ה, מיכה
ב.11) ז, קהלת
לברית 12) אבותינו מכניסת גיור עניני  פרטי  למדים ולכן

איסו"ב  הל ' רמב"ם א. ט , כריתות ֿ ב. א מו, (יבמות תורה במתן
רפי "ג ).
ט .13) כז, תבוא
וש"נ.14) א. כב, יבמות
ר"ה 15) שער עט "ר ואילך . א נח , לר"ה דרושים לקו"ת ראה

ובכ "מ . בתחילתו.
ר"ה.16) מס' ריש

     

הוא  כי השנה " "ראש  נקרא  אינו השבועות  שחג  לומר , יש  ֿ זה  ֿ פי כי ועל  השנה ", מ "ראש 
את  מדגיש  השנה " "ראש  ה "ראש "התואר  שהוא  השנה  ענין לימי הוא  השבועות  חג  ואילו ,

השנה ". "ראש  התואר  עליו נופל  לא  שלכן השנה , ימי לגבי שבאיןֿערוך  ֿ עצמו בפני

אור ' ב 'תורה  מהמבואר  ֿ כן 17ולהעיר  ֿ שאין מה  בלבד , אחד  יום  אלא  אינו השבועות  שחג  מה  "הטעם 
שהוא  הכתר  בבחינת  שהוא  התורה  קבלת  זמן הוא  השבועות  בחג  כי ימים , שבעה  שהם  וסוכות  בפסח 
גם  שהוא  מובן, שמזה  למעלה ", ימים  שבעה  שנקראות  מדות  שבע  מהתחלקות  שלמעלה  יחידה , בחינת 

השנה " "ראש  מהתואר  .18למעלה 

לחג השייכים  הענינים  שלושת  מכל  - לבו" אל  יתן "והחי - חיות  תוספת  להיות  צריכה  שכן, ומכיון
של  ֿ הכל  והסך  ושלימות  שגמר  ֿ טוב , ֿ שם  והבעל  המלך  דוד  של  וענינם  רבינו, משה  של  ענינו השבועות ,

השבועות . בחג  היתה  ההסתלקות ) (ביום  ועבודתם  ותורתם  מעשיהם  כל 

 המלך דוד  רבינו, משה  עם  קשור  השבועות  שחג  בהאמור  ותמיהה  שאלה  בהקדים  ויובן
ֿ טוב : ֿ שם  והבעל 

המלך  דוד  עם  גם  אלא ) רבינו, משה  עם  רק  (לא  קשור  השבועות  חג  ענין שכללות  לומר  יתכן כיצד 
את  ישראל  בני שחגגו דורות  ריבוי לאחרי נתחדש  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  הסתלקות  ענין הרי – ֿ טוב  ֿ שם  והבעל 
חג את  ֿ ישראל  בני שחגגו לאחרי דורות  כמה  נתחדש  המלך  דוד  הסתלקות  ענין וגם  השבועות , חג 
בלבד ?! רבינו משה  של  ענינו אלא  השבועות  בחג  היה  לא  דורות  וכמה  כמה  שבמשך  ונמצא , השבועות ,

בזה : להוסיף  ויש 

נאמר  המלך  לדוד  של "19בנוגע  ענין הוא  ש "מציאה " עבדי", שלא דוד  דבר  כלומר , ,
בעצרת  רות  מגילת  קורין שלכן - המואביה  רות  של  מזרעה  בא  המלך  שדוד  ובפרט  ֿ זה . לפני -20היה 

ֿ ידי על  השכינה  כנפי תחת  דמי".שנכנסה  שנולד  "כקטן ,

ענינו  עם  קשור  השבועות  חג  ענין שכללות  לומר  יתכן איך  - האמורה  התמיהה  יותר  תגדל  ֿ זה  ֿ פי ועל 
ֿ שם ֿ הבעל  הסתלקות  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  (ועל  דוד  שהסתלקות  מפני רק  לא  - ֿ טוב ) ֿ שם  (והבעל  דוד  של 
של  ענין הוא  דוד  של  שענינו מפני גם  אלא  תורתנו", מתן "זמן לאחרי דורות  וכמה  כמה  היתה  טוב )

וגיור ?! מציאה  של  ענין להיות  שהוצרך  כך , כדי עד  תורתנו", מתן ל "זמן ביחס  (לכאורה ) חידוש 

: בזה הביאור  לומר  ויש 

כו'" גרים  דקא  יומא  האי לא  "אי - ֿ תורה  מתן של  החידוש  במדרש 21אודות  איתא  ֿ פי 22- ֿ על  "אף  :
ראשונה , גזירה  ביטל  התורה  ליתן כשביקש  אדם .. לבני נתן והארץ  לה ' שמים  השמים  הקב "ה  שגזר 

שנאמר  המתחיל , ואני לתחתונים , ירדו והעליונים  לעליונים  יעלו התחתונים  סיני,23ואמר : הר  על  ה ' וירד 
אחר 24וכתיב  במקום  בארוכה  נתבאר  וכבר  ה '". אל  עלה  אמר  משה  ֿ תורה 25ואל  במתן שנעשה  שהחידוש 

ֿ ידי  על  בגילוי יותר  עוד  ֿ כך  ואחר  המלך , דוד  ֿ ידי על  יותר  גילוי לידי בא  רבינו) משה  ֿ ידי (על 
ֿ טוב . ֿ שם  הבעל 

עדיי  היו לא  רבינו משה  ֿ ידי על  תורתנו" מתן שב "זמן האמורה  התמיהה  מתורצת  ֿ זה  ֿ פי דוד ועל  ן
החידוש  בגילוי יותר  עוד  להוסיף  היה  ֿ טוב  ֿ שם  והבעל  דוד  של  שענינם  דמכיון - ֿ טוב  ֿ שם  והבעל  המלך 
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סע"ד .17) קט , בהוספות יתרו
(גם 18) ימים ב' אלא בלבד , אחד  יום אינו ר"ה שגם ולהעיר,

היום  קידוש עושים מ "מ  אריכתא", כ "יומא שנחשבים ואף בא"י ).
וכו'  להיותו בלבד , אחד  יום הוא השבועות חג  ורק ,

מהתחלקות. למעלה
ג .19) פכ "ט , ב"ר וראה כא. פט , תהלים
ואף 20) - סי "ג . סתצ"ד  סי "ז. סת"צ או"ח  אדה"ז שו"ע

טעם  (מאיזה בפועל  רות מגילת לקרוא נוהגין אין שבחב"ד 
בשייכות  גורע אינו בפועל  הקריאה שהעדר בוודאי  הרי  שיהי '),

הובאה  לעצרת רות מגילת ששייכות ולהעיר, כו'. ואדרבה הענין,
ענין  להבין ד "ה (ראה חב"ד  חסידות תורת בדרושי  גם ונתבארה

ואילך ). א'כח  ע' ב) (כרך  נ"ך  אוה"ת - רות מגילת
ב.21) סח , פסחים
ועוד .22) ג . פי "ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
כ .23) יט , יתרו
א.24) כד , משפטים
ואילך .25) 22 ע' ח "ח  לקו"ש



מב     

כבר  היה  ֿ שם ֿטוב  והבעל  דוד  של  שענינם  נמצא , ותחתונים ), עליונים  חיבור  הגזירה , (ביטול  ֿ תורה  במתן
של  באופן שהיה  אלא  רבינו, משה  ֿ ידי על  תורתנו" מתן ב "זמן  נמשך ֿ כך  ואחר  , 

ֿ טוב . ֿ שם  הבעל  של  בזמנו - יותר  עוד  ובפנימיות  ובגלוי דוד , של  בזמנו -

מסיני  למשה  נאמר  לחדש , עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  "כל  ז"ל  רבותינו שאמרו מה  ֿ דרך  שאף 26[ועל  -
ותיק ' ה 'תלמיד  של  חידושו ועל ֿידי ומקיף , העלם  של  באופן אלא  היה  לא  מסיני, למשה  נאמר  שכבר 

ובפנימיות ]. גילוי לידי בא 

במדרש  שכתוב  ממה  גם  הפסוק 27ולהעיר  של 28על  רוחו "זה  המים ", פני על  מרחפת  אלקים  "ורוח 
דוד  המלך , דוד  של  שלימות  - משיח " של  "רוחו כבר  היתה  הבריאה  שבתחילת  היינו, המשיח ", מלך 

חוצה " ֿ טוב  ֿ שם  דהבעל  מעיינותיך  ש "יפוצו ֿ זה  ֿ ידי על  שמתגלית  משיחא , שבתחילת 29מלכא  אלא , -
של  באופן זה  היה  ֿ תורה ) מתן (לפני למציאות הבריאה  שייך  שאינו המים ") פני על  ("מרחפת 

העולם , למציאות  השייך  המקיף  בבחינת  נמשך  כו', הגזירה  כשבטלה  ֿ תורה , מתן ולאחרי העולם ,
לביאת  עד  כו', ֿ טוב  ֿ שם  והבעל  דוד  פעולת  ֿ ידי על  ובפנימיות , בגלוי ההמשכה  להיות  יכולה  ֿ כך  ואחר 

ממש . בפועל  משיחא  מלכא  דוד  והתגלות 

בהעלותך  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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שמו"ר 26) ה"ד . פ"ב פאה ירושלמי  ב. יט , מגילה ראה
.252 ע' חי "ט  בלקו"ש הנסמן רפמ "ז.

א.27) פ"ח , ד . פ"ב, ב"ר

ב.28) א, בראשית
בתחילתו).29) (כש"ט  דהבעש"ט  אגה"ק ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב ש"ק י"ב סיון, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום אסרו חג.

ובעמדנו בסיום וחותם תשלומין דעצרת זמן מתן תורתנו,

וכידוע אשר עד י"ב בחדש ועד בכלל תשלומין דחג השבועות הוא,

בימים  וחג הסוכות, שבהם משלימין  דחג המצות  על תשלומין  אלו  דמעלה בתשלומין  וי"ל 

- דכחו גדול דגם בימים שמצד עצמם חול גמור הם, עושים בהם  נוסף בחג השבועות  אשר חג הם. 

ומשלימים עניני טוב וקדש דיום העצרת.

וע"פ הוראת רבנו הזקן בסידורו, שגם בחוץ לארץ וגם עתה אין אומרים תחנון בימי תשלומין 

אלו, הרי זו הוכחה, שגם משחרב בית המקדש ובחו"ל הענין במציאותו הוא,

ומזה הוראה גם בעבודת האדם את קונו - דהאפשריות והיכולת נתונה בכל ימים אלה למלאות 

בעצרת  מודים  והכל  תורה.  ביום מתן  סיבה שתהי'  ולהשלים מה שהחסירו מאיזה  נעשה  מה שלא 

דבעינן לכם - להמשיך כל זה למטה מעשרה טפחים וגם בעניני הגוף ושמחתו.



מג      

כבר  היה  ֿ שם ֿטוב  והבעל  דוד  של  שענינם  נמצא , ותחתונים ), עליונים  חיבור  הגזירה , (ביטול  ֿ תורה  במתן
של  באופן שהיה  אלא  רבינו, משה  ֿ ידי על  תורתנו" מתן ב "זמן  נמשך ֿ כך  ואחר  , 

ֿ טוב . ֿ שם  הבעל  של  בזמנו - יותר  עוד  ובפנימיות  ובגלוי דוד , של  בזמנו -

מסיני  למשה  נאמר  לחדש , עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  "כל  ז"ל  רבותינו שאמרו מה  ֿ דרך  שאף 26[ועל  -
ותיק ' ה 'תלמיד  של  חידושו ועל ֿידי ומקיף , העלם  של  באופן אלא  היה  לא  מסיני, למשה  נאמר  שכבר 

ובפנימיות ]. גילוי לידי בא 

במדרש  שכתוב  ממה  גם  הפסוק 27ולהעיר  של 28על  רוחו "זה  המים ", פני על  מרחפת  אלקים  "ורוח 
דוד  המלך , דוד  של  שלימות  - משיח " של  "רוחו כבר  היתה  הבריאה  שבתחילת  היינו, המשיח ", מלך 

חוצה " ֿ טוב  ֿ שם  דהבעל  מעיינותיך  ש "יפוצו ֿ זה  ֿ ידי על  שמתגלית  משיחא , שבתחילת 29מלכא  אלא , -
של  באופן זה  היה  ֿ תורה ) מתן (לפני למציאות הבריאה  שייך  שאינו המים ") פני על  ("מרחפת 

העולם , למציאות  השייך  המקיף  בבחינת  נמשך  כו', הגזירה  כשבטלה  ֿ תורה , מתן ולאחרי העולם ,
לביאת  עד  כו', ֿ טוב  ֿ שם  והבעל  דוד  פעולת  ֿ ידי על  ובפנימיות , בגלוי ההמשכה  להיות  יכולה  ֿ כך  ואחר 

ממש . בפועל  משיחא  מלכא  דוד  והתגלות 

בהעלותך  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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שמו"ר 26) ה"ד . פ"ב פאה ירושלמי  ב. יט , מגילה ראה
.252 ע' חי "ט  בלקו"ש הנסמן רפמ "ז.

א.27) פ"ח , ד . פ"ב, ב"ר

ב.28) א, בראשית
בתחילתו).29) (כש"ט  דהבעש"ט  אגה"ק ראה

        
     


מוגה  בלתי

 כדי למקומו, ואחד  אחד  כל  נסיעת  לפני נוספת , פעם  ביחד  מתאספים  - כאלו בהזדמנויות  כרגיל 
את  ממשיכים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ישראל , כלל  בתוככי מאתנו, ואחד  אחד  כל  אצל  האחדות  רגש  את  לחזק 

ובמקומו. בעירו נמצא  ואחד  אחד  כל  כאשר  ֿ כך , אחר  גם  האחדות 

"ראשיכם  הכללית  מהחלוקה  (החל  שונים  בעסקים  ועסוקים  שונים , במקומות  שנמצאים  ֿ פי ֿ על  אף  כי
מימיך " ושואב  עציך  "חוטב  עד  הרי 1שבטיכם " - כו' אבותיו ומנהג  מנהגיו לפי ואחד  אחד  כל  ,(

"כאיש  כאחד , מאוחדים  כולנו הרי ובעצם , בפנימיות  אבל  הענינים , חיצוניות  מצד  אלא  אינה  זו התחלקות 
אחד " בלב  שבשמים .2אחד  אבינו רצון לעשות  ,

כלומר :

שכך  לפי אלא  ובחירתו, רצונו מצד  אינו מחבריו, נפרד  אחר , במקום  נמצא  ואחד  אחד  שכל  העובדה 
ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  וכתורת  פלוני, במקום  להיות  זו שליחות  עליו שהטיל  יתברך , רצונו הפסוק 3גזר  4על 

למלאות  מעלה " של  "שליח  הוא  יהודי הרי בואו, מקום  שבכל  - יחפץ " ודרכו כוננו גבר  מצעדי "מה '
של  "דרכו זה  והרי כו', מצוה  בעשיית  העליונה  "דרכוהכוונה  - זאת  ועוד  ,"שזהו ,"

, שונים בדברים  עסוקים  יהיו ישראל  וכל  בעולם , אחר  במקום  ימצא  ואחד  אחד  שכל  הקב "ה , ִֵָשל 
ש " מה  העליונה , הכוונה  נשלמת  ֿ זה  ֿ ידי על  דוקא  לו כי להיות  ותענוג ) תאוה  של  (ענין הקב "ה 

בתחתוני  דירה  .5ם "יתברך 

מעשה  של  בענין כשעוסק  ובפרט  הקב "ה , של  בשליחותו במקומו עוסק  ואחד  אחד  כל  שכאשר  ונמצא ,
הנשמה  מתגלה  - כו' ומוסדות  לציבור  עזר  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  וברוח , בגשם  יהודי לעוד  עזר  - בפועל 

אחד ". בלב  אחד  "כאיש  שהם  ישראל , כל  של  והפנימיות 

בפשטות , יחד  מתאספים  - תענוג  ומתוך  יותר  פנימי ובאופן יותר  בנקל  שתבוא  זו, אחדות  לחזק  וכדי
ֿ זה  ֿ ידי שעל  וכו'), התוועדות  (תפילה , ביחד  דברים  כמה  ועושים  ֿ טוב , יום  בימי ובפרט  לזמן, מזמן

פנימי. עונג  ומתוך  לבב  וטוב  שמחה  של  באופן והאחדות , הקשר  את  מחדשים 

את  להמשיך  טובה  החלטה  ואחד  אחד  כל  עושה  שבה  זו, מטרה  לשם  מיוחדת  אסיפה  - גם  כולל 
דיבור  בעניני ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  (ועל  בפועל  מעשה  של  ובענינים  כולה , השנה  כל  במשך  האחדות 

ומקום ). בזמן ֿ כך  כל  מוגבלים  שאינם  ומחשבה ,

 מתן זמן השבועות , בחג  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  – ֿ טוב  ויום  ֿ טוב  יום  בכל  אמורים  הדברים  אם 
שכתוב  וכמו האחדות , ענין ביותר  מודגש  שבו לשון 6תורתנו, "ויחן" – ההר " נגד  ישראל  שם  "ויחן

אחד ", בלב  אחד  "כאיש  של  במצב  אז היו ֿ ישראל  בני כי יחיד ,

במצב  היו ֿ ישראל  שבני עצמו, ֿ תורה  מתן בעת  ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן וכל  סיון, ֿ חודש  בראש  כבר  היה  שזה 
(ולהבין) ולשמוע  לעשות  עליהם  וקיבלו ונשמע ", "נעשה  אמרו כאחד  וכולם  ושלימה , גמורה  אחדות  של 

כמוך " לרעך  ואהבת  גדול , ה "כלל  (כולל  הזאת  התורה  דברי כל  ).7את 

ונעשים " נזכרים  האלה  ושנה 8ו"הימים  שנה  שבכל  ֿ חודש 9, מראש  החל  - תורתנו מתן זמן בבוא  ,
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נצבים.1) ר"פ
שם.2) מכילתא וראה ב. יט , יתרו פירש"י 
ובכ "מ .3) חשון. י "ד  אלול . ג ' תמוז. יו"ד  יום" "היום ראה
כג .4) לז, תהלים
ובכ "מ .5) רפל "ו. תניא ועוד . טז. (נשא) פרשתנו תנחומא ראה
שם.6) יתרו

עה"פ.7) ופירש"י  ובתו"כ  יח . יט , קדושים
שובבים.8) תיקון בס' רמ "ז וראה כח . ט , אסתר - הכתוב ל '

פכ "ט . (להחיד "א) דוד  לב בס' ונת' הובא
דברי9) שלכן מחדש, יום בכל  היא תורה שמתן לזה נוסף

ממש. חדשים ועד  כחדשים, יום בכל  צ"ל  תורה



מד     

באופן  אחד ", בלב  אחד  "כאיש  ישראל , אחדות  של  הענין וניעור  חוזר  - השבועות  לחג  ההכנה  ימי סיון,
מישראל  ואחד  אחד  כל  עם  אחדותו את  ירגיש  ואחד  אחד  שכל  כולה , השנה  כל  על  נמשכת  פעולה  של 

תורתנו"). מתן "זמן חג  את  (כפשוטו) יחד  חגג  שאתם  אלו עם  (ובפרט  שהם  מקום  בכל 

ֿ ו  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ֿ טוב , היום  זמן עצם  מצד  גם  הוא  זה  כל  את אשר  מקיימים  ישראל  בני כאשר  כמה 
פעולה  זו שתהיה  הדבר  ודאי הרי - האחדות  ענין את  לחזק  מיוחדות  פעולות  עושים  ואף  החג , מצוות 

כולה . השנה  כל  על  נמשכת 

וטף . נשים  אנשים  ישראל , לאחדות  ביותר  המסוגלת  - הקהל ' 'שנת  שהיא  זו, בשנה  כן על  ויתר 

 שאז תורה , דברי לומר  כזו התכנסות  בעת  ֿ כן גם  נוהגים  האחדות , רגש  את  יותר  עוד  לחזק  כדי
ֿ טוב , היום  שלפני בשבת  (אם  כאן בהיותו ששמע  התורה  דברי את  זכרונו על  מעלה  ואחד  אחד  כל  כאשר 
אתו  שהיו אלו כל  במעמד  הדברים , את  שמע  שבה  המעמד  על  נזכר  וכו'), חג  באסרו החג , ימי במשך  או
רגש  את  ולגלות  בעצמו לעורר  יותר  קל  ובמילא  - כו' ההתוועדות  בעת  אחד ", בלב  אחד  "כאיש  יחד ,

בפועל . מעשה  לידי ולהביאו האחדות ,

מביא  הריחוק  - אדרבה  אלא  האחדות , רגש  את  גורע  אינו בגשמיות  המקום  שריחוק  בלבד  זו ולא 
וקיום לידי תורה  לתפילה , יחד  כולם  נועדו שבו ֿ המדרש  ובית  ֿ הכנסת  בית  ומצב , מעמד  לאותו

פנימיות . וביתר  עוז ויתר  שאת  ביתר  האחדות , ברגש  יותר  עוד  מוסיפים  אלו וגעגועים  המצוות ;

לצדקה , מצוה ' 'שליחות  עם  גם  מסיימים  זו), התאספות  (בעת  תורה  דברי אמירת  על  שנוסף  ובפרט ,
וחיבור " צוותא  מלשון - "מצוה " אשר  וטף , נשים  אנשים  - ואחת  אחד  המצוה 10לכל  עושה  את  מאחדת  -

הזאת , מצוה ' ב 'שליחות  המשתתפים  כל  בין אחדות  נעשית  ממילא  ובדרך  המצוה , מצוה  הקב "ה , ְֶַעם 
זו). מצוה ' 'שליחות  בפועל  מקיימים  (ששם  פזוריהם  למקומות 

 החומש בשיעור  יותר  ועוד  נשא , פרשת  - השבוע  בפרשת  ביותר  מודגש  ישראל " ד "אחדות  הענין
ב  עתה  אנו שעומדים  לכך  (בהתאם  "רביעי" של  סיום  - בשבוע ) רביעי (יום  זה  יום  היום ):של 

" ישראל של  והתנשאותם  רוממותם  על  מורה  - התנשאות  מלשון "נשא " - ישראל " בני ראש  את 
ורוממתנו  כו' העמים  מכל  בחרתנו "אתה  הנבחר , עם  הוא  ישראל  שעם  כך  על  נוסף  העולם . אומות  כל  על 

" מיוחד  ציווי כאן בא  הנה  ישראל , עם  של  מציאותו עצם  מצד  שזהו - הלשונות " בני מכל  ראש  את 
את  "נשא  - גופא  ובזה  יותר , עוד  ישראל  את  ולנשא  לרומם  גם ישראל ", שמנשאים  ישראל ", בני

שבישראל . גבוה  הכי החלק  ה "ראש ", את 

הנה  העולם , מן ומרומם  מנושא  יתברך  שהוא  הקב "ה , עם  מתאחדים  ישראל  בני כאשר  והיינו,
ולשון. עם  מכל  מתנשאים  - אתו) (המתאחדים  ישראל  גם  ֿ זה  ֿ ידי על 

הוי' הקב "ה , עם  זו אחדות  כי ישראל ", "אחדות  ענין עם  הקשר  גם  ממילא וזהו בדרך  מביאה  ,
אחד ". בלב  אחד  "כאיש  גמורה , לאחדות  עד  עצמם , ֿ ישראל  בני בין לאחדות 

: נפלאה תכונה  מצינו זו שבמצוה  כהנים , בברכת  הוא  נשא , פרשת  של  "רביעי" חלק  סיום 

הכתוב  בלשון המצוות , קיום  על  שכר  בתור  באה  ה ' ברכת  כלל , ונתתי 11בדרך  גו' תלכו בחוקותי "אם 
כמו  המצוה , קיום  על  השכר  את  מפרטת  שהתורה  מצוות , וכמה  בכמה  שמצינו וכפי בעתם ", גשמיכם 

גו'" ימיך  יאריכון "למען - ואם  אב  כיבוד  בזה .12מצות  וכיוצא 

מבלי  שיהיה , מי יהיה  מישראל , ואחד  אחד  שכל  – כלל  תנאי שום  מצינו לא  כהנים  בברכת  אמנם ,
הכי  ברכות  שהן כהנים , שבברכת  הברכות  כל  עליו חלות  ומצוות , בתורה  הנהגתו אופן על  כלל  הבט 

רש "י  כפירוש  כאן", הכל  כאן, שלום  "כאשר  שלום ", לך  "וישם  - לסיומן עד  שקול 13נעלות , ש "השלום 
הכל "! כנגד 
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ובכ "מ .10) ב. מז, ג . מה, בחוקותי  לקו"ת ראה
בחוקותי .11) ר"פ

יב.12) כ , יתרו
ו.13) כו, בחוקותי 



מה      

ברכת  אלא  הכהן), (ברכת  ֿ ודם  בשר  ברכת  אינה  כהנים  ברכת  ועוד : נמש זאת  שהיא  רק  כת ,
ערוך ' ב 'שולחן להלכה  וכנפסק  הכהנים , זה ,14באמצעות  הדיוט  ברכת  תועיל  מה  ותאמר  תתמה  ש "אל 

כהנים  ברכת  ֿ ידי שעל  ונמצא , אברכם ". ואני שנאמר  בהקב "ה , אלא  בכהנים  תלויה  הברכה  קבלת  שאין
ברכה  ("נמשכת  ובעצמו בכבודו הקב "ה  ברכת  , שום בלי מישראל  ואחד  אחד  לכל  אברכם ")

כלל ! תנאי

מישראל  עשרה  להיות  שצריכים  – הוא  היחידי בני 15[התנאי בתוך  ה "ונקדשתי ישנו אז רק  כי ,
וכמאמר 16ישראל " גלוי, באופן הקב "ה  של  קדושתו שם  ששורה  ,17- שריא " שכינתא  עשרה  בי "אכל 

גלוי], באופן ובעצמו בכבודו הקב "ה  של  ברכתו נמשכת  ובמילא 

ֿ עשה  ומצות  חובה  אלא  רשות , זו ואין , באהבה ישראל  עמו את  לברך  וכהן, כהן כל  על 
  הגבלה שום  בה  ואין - בזה  וכיוצא  הנהגתו מצב  על  לחקור  מבלי וטף , נשים  אנשים  מישראל ,

ישראל  את  הכהנים  "שיברכו הוא  והחיוב  זמן, ובכל  מקום  בכל  נוהגת  זו מצוה  כי ומקום , זמן של 
"15.

לב  וטוב  ֿ טוב , יום  בשמחת  שרויים  שאז משום  ֿ טוב , ביום  אלא  כפים  נשיאת  ש "אין מנהגנו לפי [וגם 
יבורך " הרי:18הוא  -

מברכים  שאז שלאחריו, ֿ טוב  היום  עד  הימים  לכל  גם  אלא  בלבד , ֿ טוב  היום  לימי אינה  הברכה  (א )
כו'). מחודש  ובאופן חיות  (ובתוספת  פעם  עוד  כהנים  ברכת 

יום  בכל  כהנים  ברכת  לברך  נוהגים  - הספרדים  ישראל  בני אחינו אצל  ובפרט  - קהילות  בכמה  (ב )
גדולות , בעיירות  הגרים  אלו (ובפרט  ואחד  אחד  כל  ביד  הברירה  ֿ כן ואם  שבת ). בכל  ֿ פנים  ֿ כל  על  (או ויום 
כל  עליו יחולו ואז כהנים , ברכת  מברכים  ששם  הכנסת  לבית  להכנס  החוגים ) מכל  כנסיות  בתי ריבוי  עם 

יום )!]. בכל  כהנים  ברכת  לברך  מנהגו ואין "אשכנזי" שהוא  ֿ פי ֿ על  (אף  כהנים  ברכת  של  הברכות 

: האמור מכל  הסיכום 

ענין  על  מיוחדת  הדגשה  להיות  צריכה  תורתנו, מתן זמן השבועות , לחג  הסמוכים  בימים  בעמדנו
האחדות ,

הזקן  רבינו בשם  דורנו נשיא  כפתגם  - ראש " את  "נשא  פרשת  עם  "חיים " כאשר  שצריכים 19ובפרט 
דערהערט " און "הערט  "שומע ", והראש  - חיינו") "היא  התורה  (שהרי השבוע  פרשת  עם  20"לחיות "

כל  של  האחדות  - רביעי יום  של  החומש  משיעור  הנפלאה  ההוראה  כולל  הזה , השבוע  מפרשת  ההוראה 
כנ"ל . והגבלה  תנאי שום  בלי ישראל 

האנשים  העם , את  "הקהל  שיהיה  כח  ונותנת  "שטורעמט " השנה  שכל  הקהל ', ב 'שנת  – גופא  ובזה 
והטף " ,21והנשים 

שנת  - זו שנה  של  כשמה  לבב , וטוב  שמחה  מתוך  - זה  .וכל 

ושני  - וטף  נשים  אנשים  אחרים , לשמח  - "ּתׂשמח " (ב ) בעצמך , "ּתׂשמח " (א ) הפירושים : ְְִַַַוכשני
בתיבה  עד הפירושים  יחד , מתאחדות  אחרים ) ושל  עצמו (של  השמחות  ששתי להורות , כדי ,

ביניהם . להפריד  ֿ אפשר  שאי

של  מיוחדת  תכונה  בה  שיש  צדקה , לנתינת  בשליחות  עתה  נסיים  - זה  בכל  יותר  עוד  להוסיף  וכדי
(בלשון  רוחו את  מרומם  זה  הרי יפות , פנים  ובסבר  בהרחבה  לעני צדקה  נותנים  כאשר  שכן "תשמח ",
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סנ"ב.14) סקכ "ח  או"ח  אדה"ז
ס"א.15) שם אדה"ז שו"ע
וש"נ.16) ב. כא, ברכות וראה לב. כב, אמור
א.17) לט , סנהדרין

סנ"ז.18) שם אדה"ז שו"ע
ואילך .19) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון, ב' יום" "היום
ועוד .20) .252 ע' תש"ח  סה"מ  ראה
יב.21) לא, וילך 



מו     

(חיות 22המדרש  שמחה  בו ופועל  העני") נפש  את  לו""החיית  יחסר  אשר  "מחסורו רק  לא  -23,(
וּתׂשמח ), (ּתׂשמח  ביתו בני את  שמשמח  ְְִַַַעד 

הצדקה , נותן של  בשמחתו ממילא , בדרך  מוסיף  זה  וכל 

גדול " "קהל  של  באופן מתאחדים  יחדיו השמחות ,24וכולנו ששתי עד  שמחה , ומתוך  יחיד , לשון -
שמחה  נעשות  (ּתׂשמח ) אחרים  ושל  (ּתׂשמח ) עצמו שכל של  כיון - כלל  ביניהן להפריד  ֿ אפשר  שאי , ְְִַַַ

אחד ". בלב  אחד  "כאיש  אחת , מציאות  ובאמיתיות ) (בפנימיות  הם  ישראל 

 ברכת תהיה  שאז בציון", כהן "יראה  היעוד  קיום  את  יותר  עוד  ימהרו אלו ענינים  שכל  ֿ רצון ויהי
את  "בהעלותך  - הבא  השבוע  בפרשת  שכתוב  (כמו המנורה  הדלקת  עם  ביחד  ֿ המקדש , בבית  כהנים 

הנרות "),

צדקנו. משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה 

שכתוב  מה  בידיו 25ויקויים  "אוחז ובעצמו בכבודו שהקב "ה  ישראל ", בני אחד  לאחד  תלוקטו "ואתם 
ממקומו" איש  איש  שהיא 26ממש  אף  אברכם ", "ואני עצמו, מהקב "ה  שבאה  כהנים  ברכת  ֿ דרך  [על 

כמותו  אדם  של  ושלוחו הקב "ה , של  שלוחיו הם  הרי - הכהנים  ],27באמצעות 

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו יחד , שיקומו 28וכולנו אלו עם  ביחד  - בגופים  נשמות  ,
עפר " שוכני ורננו "והקיצו "29לתחיה , - השלימה  ישראל  ארץ  הקודש , בארץ  נמצאים  – אלקיך הוי'

גבולך " -30את  אמיתי שלום  של  ובאופן ,

קוממיות ") אתכם  ("ואולך  זקופה " "קומה  עם  אשר 31[יחד  הנבחר , מעם  חלק  כיהודי, שנולדו מכך 
לעד  ישראל  כל  של  והאמהות  (האבות  ולאה  רחל  רבקה  שרה  ובנות  ויעקב , יצחק  אברהם  בני כולנו

נצחים )]. ולנצח  עולמים  ולעולמי

נתחלקה  לא  ירושלים  שהרי ישראל , עם  לכל  השייכת  הקודש , עיר  בירושלים  - גופא  הקודש  ובארץ 
בתור 32לשבטים  השבטים  לכל  שייכת  שהיא  לזה  נוסף  ואחד [כלומר : אחד  כל  נחלת  היא  הרי -

ולאה  רחל  רבקה  שרה  ובת  ויעקב , יצחק  אברהם  בן בתור  ],33מישראל ,

שכתוב  וכמו יתברך , שכינתו שורה  שבו הבית  ֿ המקדש , בבית  – עצמה  ושמי 34ובירושלים  "השמים 
(בניחותא ), הזה " הבית  כי אף  יכלכלוך , לא  השמים 

ישראל  בין הקשר  על  (המורים  הכרובים  עם  הקודש  ארון יהיה  שבו הקדשים , בקודש  - גופא  ושם 
איך  בישראל  גם  מגלה  שזה  - הדברות  עשרת  חרותים  שעליהם  הארון, בתוך  הברית  ולוחות  להקב "ה ),

מזה ), יודע  אינו ואף  מרגיש  אינו עדיין אם  (גם  פנימה  בנפשם  וחקוק  חרות  היהדות  שענין

חירות " אלא  חרות  תקרא  ל "אל  במהרה  למטה 35וזוכים  אמיתית , וחירות  מנוחה  הגלות , מן חירות  -
עין" כהרף  אפילו עיכבן ו"לא  ממש , ומיד  ותיכף  טפחים , ,36מעשרה 

לצדקה  מצוה ' ה 'שליחות  ֿ ידי על  יותר  עוד  זאת  הגאולה "37וממהרים  את  שמקרבת  צדקה  "גדולה  -38.

ממש . בימינו במהרה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  גאולה 

רצון! יהי כן אמן
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טו.22) משפטים תנחומא
ח .23) טו, ראה פ'
ז.24) לא, ירמי '
יב.25) כז, ישעי '
ג .26) ל , נצבים פירש"י 
וש"נ.27) במשנה. - ב לד , ברכות
ט .28) יו"ד , בא
יט .29) כו, ישעי '
ח .30) יט , שופטים
ובפירש"י .31) יג  כו, בחוקותי 

וש"נ.32) א. כו, מגילה
לאויר 33) כשיוצאה ותיכף בן), (כשאין יורשת הבת גם שהרי 
העולם.
כד .34) ח , מ "א
מ "ב.35) פ"ו אבות
מא,36) יב, בא ופירש"י  מכילתא
כבר 37) מזומן זה הרי  ליד , ומיד  תיכף השטר שמוסרים דכיון

מעשה". "מחוסר בגדר אפילו ואינו צדקה, למצות
ב).38) (מח , פל "ז תניא וראה א. יו"ד , ב"ב



מז

   
מוגה  בלתי

(להיותן 1בהוספה  ישראל  כלל  בתוככי בהן, נכללים  אתם  שגם  הקודמת , לקבוצה  שנאמרו הברכות  על 
הש  ֿ תורה , במתן הקשורות  עצמן ברכות  הברכות  וכן הדורות , כל  סוף  עד  מישראל  ואחד  אחד  לכל  ייך 

או  ֿ מצוה  (בר  מצוות  לגיל  שהגיעו לאלו מיוחדות  ברכות  ישנן - לכולנה ") אחת  ש "תורה  מתורה  לקוחות 
במצוות , מחוייב  מכם  ואחד  אחד  כל  נעשה  שאז ֿ מצוה ), בת 

של  ענין שהוא  המשנה חיוב  הקב "ה 2(כדברי תורה "רצה  להם  הרבה  לפיכך  ישראל , את 
"מצוה " – מצוה  קיום  ֿ ידי שעל  לפי האדם , בחיי גדול  הכי האושר  הוא  ומצוות  תורה  ענין כי ומצוות "),

וחיבור  צוותא  וכמאמר 3מלשון הקב "ה , עם  האדם  מתאחד  ואורייתא 4- באורייתא , מתקשראן "ישראל 
ֿ הוא ". ֿ בריך  בקודשא 

ואחד  אחד  כל  נעשה  שאז תורתנו", מתן מ "זמן עתה  זה  בבואנו ֿ מצוה , הבר  ענין על  מיוחדת  והדגשה 
במצוות ", "מחוייב  הדורות  כל  סוף  עד  מישראל 

הדברות  עשרת  קריאת  בעת  ובפרט  תורתנו", מתן  ב "זמן ושנה  שנה  בכל  ונשנה  חוזר  ֿ תורה  מתן ומעמד 
הדרת  עם  "ברוב  מעלת  על  שנוסף  וטף , נשים  אנשים  גדול , קהל  במעמד  ֿ המדרש , ובית  ֿ הכנסת  בבית 

(שהיא 5מלך " התורה  את  לקבל  אחד " כ "קהל  ישראל  כל  עמדו שאז סיני, הר  למעמד  דומה  זה  הרי ,
אחד . מהוי' אחת ") "תורה 

***

יהיו  ויום  יום  ש "בכל  באופן לישראל  ניתנה  שהתורה  כשם  אשר  מכם , ואחד  אחד  כל  יברך  הקב "ה 
כחדשים " אצלכם 6בעיניך  יקויים  כן טובות ,7, ושנים  ימים  לאורך  חייכם , ימי כל  של  ויום " יום  ש "בכל 

מתוך  נעשה  חדש  שדבר  אדם , בני (כטבע  ֿ מצוה  הבר  יום  של  והרעננות  החיות  האושר , אותו תרגישו
וחיות ), זריזות 

זוהר ' ב 'תיקוני כדאיתא  ֿ מצוה , הבר  יום  של  השמחה  גם  יום 8כולל  של  השמחה  גודל  אודות 
ֿ מצוה  ֿ מצוה 9הבר  הבר  יום  כי האדם ), בחיי עיקרי חידוש  נעשה  (שאז חתונה  משמחת  יותר  גדולה  שהיא  ,

ילידתיך " היום  "אני האמיתי, הולדתו יום  ,10הוא 

שלא  עד  ומצוות , התורה  בקיום  שיבואו וקשיים  המניעות  כל  על  להתגבר  כח  נותנת  זו, הרגשה  אשר 
כלל . מהם  מתרשמים  אין אפילו אלא  מהם , מתפעלים  שאין בלבד  זו

ההחלטיות  את  בו מחזקת  מסויימת , מצוה  בקיום  קושי איזה  לידו" "אנה  שהקב "ה  העובדה  ואדרבה :
הקב "ה  נותן ומצוות , התורה  קיום  על  הציווי עם  שביחד  הדבר  ודאי שהרי המצוה , את  לקיים  והתוקף 

ועיכובים . מניעות  על  להתגבר  הנוספים  הכחות  גם  כולל  אותן, לקיים  הדרושים  הכחות  כל 

שמחה  תענוג  מתוך  הקב "ה  של  שליחותו את  ולקיים  הקשיים , על  להתגבר  המשמר  על  עומדים  וכאשר 
מתוך  לבב , וטוב  בשמחה  המצוות  וקיום  התורה  בלימוד  להוסיף  האפשרות  נותן שהקב "ה  זוכים  וחיות ,

אמיתי, תענוג  ומתוך  הגוף  ומנוחת  הנפש  מנוחת 

כאן" הכל  - כאן "השלום  כאשר  שלום ", לך  "וישם  עד  גו'", וישמרך  ה ' "יברכך  - העיקרית  לברכה  .11עד 
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וש"נ.1) ואילך . 577 ע' ח "כ  לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
ספ"ג .2) מכות
ובכ "מ .3) ב. מז, ג . מה, בחוקותי  לקו"ת ראה
א.4) עג , זח "ג 
כח .5) יד , משלי 
ועוד .6) ס"ב. סא סימן או"ח  אדה"ז שו"ע
ומדריכים 7) מחנכים מלמדים, ההורים, אצל  גם - ובזכותכם

התומ "צ. בדרכי  אתכם שחינכו -
ד .8) טו, ג . יו"ד , בראשית זו"ח  ראה
מלשון 9) "גיל " - מצוות" "גיל  בביטוי  הרמז גם שזהו וי "ל 

ושמחה. גילה
רע"א.10) צח , זח "ב וראה ז. ב, תהלים
ס"ה.11) שיחיו לאורחים הכללית ביחידות לעיל  ראה



מח

***

ֿ טוב  ביום  או בשבת  חל  (ואם  ֿ מצוה  הבר  ביום  אשר  רבים , במקומות  ישראל  מנהג  אודות  להזכיר  כדאי
ֿ מצוה ) בת  (וכן הבר ֿמצוה  יתן יום ֿטוב ) ערב  או שבת  בערב  יותר 12- עוד  להוסיף  כדי מממונו, לצדקה 

והרחבה , הקדושה  הפתוחה  המלאה  מידו המצטרך , בכל  הקב "ה  של  בברכותיו

ֿ מצוה " ה "בר  יהיה  שאז צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  גאולה  - הכללית  לברכה  עד 
מאבינו  הברכות  כל  עם  עולמים , ולעולמי לעד  לבב , וטוב  בשמחה  ישראל , עם  כל  של  הכללי ֿ מצוה ) (ובת 

שבשמים .

ֿ מצוה , שליחות  – שיחיו) הוריכם  (עם  מכם  ואחד  אחד  לכל  דולר  של  שטר  בנתינת  לסיים  נוהגים  ולכן
לצדקה , לתת 

הנבחר , מהעם  ואחד  אחד  לכל  נותן שבשמים  שאבינו העיקרית  הצדקה  את  יותר  עוד  ימהר  זה  שכל 
וּתׂשמח  ּתׂשמח  תשמ "ח , של  ובאופן כולם , את  שמקהיל  וטף , נשים  ְְִַַַאנשים 

הה  את  משמחים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  הקב "ה , של  שליחותו בקיום  שמחים  וכל [שאתם  שלכם , והמחנכים  ורים 
שבשמים ], לאבינו ותענוג  שמחה  גורם  שזה  עד  הנהגתכם ), טיב  (בראותם  ישראל  עם 

יהודה  בערי ֿ מצוה  ובת  ֿ מצוה  בר  שמחת  לחגוג  וממשיכים  צדקנו, משיח  פני את  מקבלים  ממש  ובקרוב 
ירושלים , ובחוצות 

ממש . ומיד  תיכף  והשלימה , האמיתית  בגאולה 

•
   

מוגה  בלתי

ֿ יתברך  הברכות 1השם  על  בהוספה  - ישראל  כלל  בתוככי מכם , ואחת  אחד  כל  את  ויצליח  יברך 
לבב , ובטוב  ובשמחה  ומוצלחת , טובה  בשעה  לחתונה  ההכנות  את  שתסיימו - ֿ זה  לפני שנאמרו

התורה  יסודי על  עד  עדי בנין לבנות  ותזכו ובשלימות , ומוצלחת  טובה  בשעה  תהיה  עצמה  והחתונה 
ברכות , בשבע  הנאמרות  הברכות  כל  בכם  ויקויימו ובמצוות , בתורה  עוסקים  ובנות  בבנים  והמצוות ,

ברוחניות . והן בגשמיות  הן המצטרך , ובכל  לבב , ובטוב  בשמחה 

ובשלימות , ומוצלחת  טובה  בשעה  יהיו – המשתה  ימי שבעת  - החתונה  שלאחרי הימים  המשך  וכן
הנצחיים , לחיים  עד  לגמרי, ארוכים  חיים  כולל  וברוחניות , בגשמיות  וארוכים , טובים  לחיים  שתזכו ועד 

ממש . ובקרוב  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה 

– לבב  וטוב  שמחה  מתוך  נעשה  הנ"ל  שכל  ובפרט 

תתקיים  שבה  השנה  מתחילת  שכבר  ישראל , של  מנהגם  במוחש  שרואים  [כפי לחתונה  ההכנות  הן
שנה  מיוחדת , שנה  שזוהי המשפחה ) בני (וכל  ההורים  אצל  נרגש  ובת , בן של  ֿ מצוה ) בר /בת  (או חתונה 

,[ ומבורכת

(ובפרט  בכלל  מצוה " של  "שמחה  ענין על  שנוסף  המשתה ', ימי ו'שבעת  עצמה  החתונה  ֿ שכן וכל 
ורבו" "פרו מצות  בקיום  הקשורה  היא 2שמחה  נישואין שמחת  הרי שבתורה ), הראשונה  המצוה  שהיא  ,

שמחה  על  המורה  ברכות "), "שבע  ברכת  (כנוסח  תשמח " "שמח  של  והגבלה באופן ממדידה  שלמעלה 
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כן.12) נוהגים והקרובים ההורים וכן
וש"נ.1) ואילך . 575 ע' ח "כ  לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא

כח .2) א, בראשית



מט      

ז"ל  חכמינו דרשת  ֿ דרך  בלי 3[על  אלא ) "מאה ", רק  (לא  היא  בזה  שהכוונה  פעמים ", מאה  "עד  דא  בכגון
הגבלה ],

שכתוב  כמו שמחה , של  זמן היא  החתונה  שלאחר  השנה  תקופת  ושמח 4וכן גו' לביתו יהיה  "נקי
גו'",

גדר " פורצת  ש "שמחה  שמחת 5וכיון ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  פרטית , שמחה  ֿ ידי על  אפילו שזהו -
כאשר  (ובפרט  כולו ישראל  עם  כל  ושל  יהודי כל  של  כללית  ושמחה  ביותר , גדולה  שמחה  שהיא  נישואין
והגבלה . ממדידה  למעלה  ה ' ברכת  נמשכת  - והמצוות ) התורה  יסודי על  בישראל  בית  לייסד  מחליטים 

ב 'שבע  שאומרים  - היעוד  לקיום  וזוכים  גלות "), ("דאלאי הגלות  גדרי את  ומבטלים  שפורצים  עד 
כלה  וקול  חתן קול  שמחה  וקול  ששון קול  ירושלים , ובחוצות  יהודה  בערי ישמע  כו' "מהרה  - ברכות '

וכו'",

והשלימה , האמיתית  בגאולה 

" של  בערי ובאופן שלהם , המשתה ' ימי 'שבעת  חוגגים  ֿ וכלה  שהחתן כך  ממש , ומיד  תיכף  - "
ממש ! כפשוטו ירושלים , ובחוצות  יהודה 

***

מיניה ): (דאזלינן תורתנו" מתן "זמן השבועות , לחג  החתונה  ענין את  לקשר  ויש 

ז"ל  רבותינו וכמאמר  הקב "ה , עם  ישראל  בני של  החתונה  זמן הוא  ֿ תורה  זה 6מתן - חתונתו "ביום 
ֿ תורה ". מתן

היא  - התורה  והמצוות : התורה  יסודי על  מיוסדת  היא  כי - עד " עדי "בנין - נצחית  היא  זו וחתונה 
באופן  הקב "ה  עם  האדם  ומתאחד  מתקשר  המצוות  ֿ ידי ועל  נצחית "; "תורה  עולם "), ("חיי עולם  תורת 

התניא  בספר  הזקן רבינו שכתב  כמו ועד ".7נצחי, לעולם  נצחי הוא  למעלה  המצוות ) (של  זה  ש "יחוד 

בימי הצורך  מודגש  זו ב "חתונה " שגם  להוסיף , החל ויש  - כנ"ל ) כפשוטה , בחתונה  (כמו אליה 
- ישראל  שם  ("ויחן ֿ חודש  מראש  – לזה  קודם  ועוד  ההגבלה ", ימי "שלושת  החג , קודם  ימים  משלושה 

אחד " בלב  אחד  תורתי"8כאיש  את  להם  שאתן "השעה  לחג9, בהכנות  מתחילים  – הגלות  ובזמן ,(
סיון. החודש  מברכים  משבת  השבועות 

***

החתן  מוסיפים  החתונה  שביום  ישראל ", "מנהג  לקיים  כדאי - האמור  בכל  יותר  עוד  להוסיף  כדי
הוריהם  וגם  לחתונה , ההכנה  ימי משאר  יותר  ואפילו השנה . ימות  בשאר  מהרגיל  יותר  בצדקה , והכלה 

ולכבודם . לזכותם  כן עושים  בטובתם ) החפצים  (וכל  וקרוביהם 

כדי  דולר , של  שטר  - מכם  ואחת  אחד  לכל  מצוה  של  שליחות  בנתינת  (כרגיל ) נסיים  לזה , ובהמשך 
מעצמכם . שתוסיפו בצדקה  ההוספה  על  ובנוסף  מדיליה , ובהוספה  החתונה  ביום  לצדקה  לתתו

ז"ל  רבותינו כמאמר  הגאולה , את  ומקרבים  מזרזים  הצדקה , מצות  קיום  ֿ ידי צדקה 10ועל  "גדולה 
עם  אצל  והן בפרט , ואחד  אחד  כל  אצל  הן - בשלימותה  השמחה  תהיה  ואז הגאולה ", את  שמקרבת 

תשמ "ח ), בשנת  שנמצאים  (ובפרט  תשמח " "שמח  של  באופן - בכללותו ישראל 

כלה ", וקול  חתן קול  כו' ירושלים  ובחוצות  יהודה  בערי ישמע  כו' ל "מהרה  כנ"ל , וזוכים ,

ממש . ומיד  תיכף  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה , האמיתית  בגאולה 
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א.3) לא, ב"מ  ראה
ה.4) כד , תצא
ואילך .5) רכג  ס"ע תרנ"ז סה"מ  בארוכה ראה
במשנה.6) – ב כו, תענית

כה.7) פרק
שם.8) מכילתא וראה ובפירש"י . ב יט , יתרו
השלום.9) פ' דא"ז ט . פ"ט , ויק"ר

ב).10) (מח , פל "ז תניא וראה א. יו"ד , ב"ב



נ

      
מאידיש  תרגום

 הידועים השל "ה  דברי אודות ע "פ  ,
חלות , הן בהם  לפרשיות  המועדים  של  השייכות 

השנים  (ברוב  שקורין נשא , שפרשת  כבשנה מובן ,
תורתנו, מתן זמן השבועות , חג  שלאחרי בשבת  זו)

ֿ תורה . מתן של  לתוכן שייכות  לה  יש 

שלאחרי  השבת  כאשר  זו, שנה  בקביעות  ובפרט 
מתעלים  השבועות  חג  עניני כל  (שבו השבועות  חג 

ד "ויכולו" לשלימות  סיון ומגיעים  י"ב  הוא  ,( יום ,
השבועות  דחג  התשלומין .סיום 

 תורה ֿ (מתן) עם  "נשא " פרשת  של  השייכות 
במדרש  כדאיתא  הפרשה , בתחילת  מיד  מרומזת 

בני רבה  ראש  את  "נשא  שהציווי זה  על  שהטעם  ,
בא  קהת "גרשון" בני ראש  את  "נשא  הציווי

חלק  מקום  שבכל  ומצינו בכור , שגרשון "אע "פ  -
טוען  קהת  שהי' "לפי הוא  - לבכור " כבוד  הכתוב 
מפנינים , היא  יקרה  הוי כו' התורה  ששם  הארון,

כו'". ראשון שיצא  מבכור 

החיתום  אחר  הולך  שהכל  הפרשה , בסיום  וגם 

בסופן  ותחילתן בתחילתן סופן מדובר (ונעוץ  ,(
לדבר  מועד  אוהל  אל  משה  "ובבוא  - התורה  אודות 
הכפורת  מעל  אליו מדבר  הקול  את  וישמע  אתו,

הכרובים , שני מבין העדות  ארון על  וידבר אשר 
בה "א  ("הקול " אליו" מדבר  ש "הקול  ועד  אליו",

עם  קשור  שנדבר הידיעה ) הקול  "הוא  -
בסיני" .עמו

 בהקדים יובן יותר ), (בעומק  בזה  הביאור 
רש "י): (ובפירוש  פרשתנו בריש  שאלה 

גרשון  בני קהת , בני הלויים , כל  את  שמנו אע "פ 
אצל  רק  ראש " את  "נשא  נאמר  אעפ "כ  - מררי ובני
(שאצלם  מררי בני אצל  ולא  גרשון, ובני קהת  בני

אותם " "תפקוד  רק  )?נאמר 

במדרש  קהת ואיתא  ש "בבני זה , על  הביאור 
להם  שחלק  ראש , נשיאות  בהן נאמר  גרשון ובני
ולגרשון  הארון, כבוד  בעבור  לקהת  כבוד , הקב "ה 
בני  אלא  הי' שלא  מררי בני אבל  בכור , שהי' על 
ובריחים  קרשים  אלא  הי' לא  משאם  ועבודת  פשוט ,

ראש ". את  נשא  בהם  נאמר  לא  ואדנים , ועמודים 

בפשוטו  הפשוט , ע "ד  גם  היא  זו קושיא  אמנם 
רואה  הוא  גם  כי למקרא , חמש  לבן מקרא , של 
ראש " את  ש "נשא  החילוק  את  הכתובים  בפשטות 

מררי. בני אצל  נאמר  לא 

של  פשוטו (שענינו רש "י דברי שע "פ  לומר  ויש 
עה "פ מקרא  זה : ענין גם  יובן הפרשה , בתחילת  (

רש "י  מפרש  הם " גם  גרשון בני ראש  את  "נשא 
יש  כמה  לראות  קהת , בני על  שצויתיך  "כמו

עבודה ". לכלל  שהגיעו

בזה  הביאור  אחר  במקום  ש "ונתבאר  , 
 עם אלא ) בעלמא , מנין עם  (לא  קשור  "

  המתאימים ֿ כח  בעלי ,
משא " לעבודת  שהגיעו "הראויין יש  "כמה  ,

":לכלל 

ֿ כח  כבעל  וחשיבות  ראש  (נשיאות  זה  וענין
משא ) לעבודת  ובני הראוי קהת  בני אצל  רק  הי'

תפקידם  שעיקר  ומכיון מררי, בני אצל  ולא  גרשון,
" בגדר  הי' 'נשיאות לא  אצלם  הי' לא  משא ",

לעבודת  "הראויין עם  הקשורה  וחשיבות  ראש '
בארוכה . שם  כמבואר  משא ",
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וישב.1) ר"פ תושב"כ  חלק
(ושמיני '2) שלפני  בשבת נשא פ' קורין - השנים ובשאר

השבועות. חג  מתברך )
א 3) תקח , ג  כרך  ואילך . ב מב, א כרך  בראשית אוה"ת ראה

ועוד . ואילך .
דלכולי 4ֿ) – ֿ תורה למתן בכלל  השבת יום שייכות על  נוסף

ג . ע, יתרו תו"א וראה ב. פו, (שבת תורה ניתנה בשבת עלמא
ואילך ). א פח , ויקהל 

"מ "ס".5) בשם יענך " גו' "למנצח  לפני  אדה"ז סידור ראה
ב.6) שם, וראה א. פ"ו, – פרשחנו ריש
ב.7) ד , במדבר
א.8) יב, ברכות
מ "ז.9) פ"א יצירה ספר

פרשתנו).10) (סוף שם פירש"י 

כט .11) ד . פרשתנו
ב.12) כא, פרשתנו בלקו"ת הובא ד . פ"ו, פרשתנו במדב"ר
ועוד .13) ח . ג , בראשית פירש"י 
ואילך .14) 46 ע' חי "ח  לקו"ש
ב.15) ד , במדבר פירש"י 

     

 הענינים בפנימיות  בזה  [כידוע הביאור 
מופלאים " "ענינים  גם  ישנם  רש "י שבפירוש 

תורה " של  ]:ו"יינה 

השראת  נפעלה  ֿ ידו שעל  היא , המשכן פעולת 
מקדש  לי "ועשו - הגשמי הזה  בעולם  השכינה 

בתוכם " .ושכנתי

בעולם , אלקות  גילוי שיהי' - זאת  לפעול  ובכדי
היו  - אלקות  על  ומסתיר  מעלים  הוא  ֿ עצמו שמצד 
צריך  הי' אחד , מצד  (א ) ענינים : ב ' בכללות  צריכים 

"אשר  המשכן בתרומת  להיות   רצון" ,"
לעשיית טוב " בנוגע  ועאכו"כ  האדם . מציאות  -

ב  צורך  הי' שלזה  וכליו, המשכן  אבל (ב ) .
ענין  להיות  צריך  הי' ע "ז, לי ביחד  "ויקחו :

לשמי" לי - לי תרומה  - מקדש  לי "ועשו וגם  ,
מציאותו,לשמי" של  פניות  שום  יערב  שלא  -

ש  ,"לשמי" שיהי' אלא  וכו', החכם  הנדיב ,
הקב "ה . עבור 

במשא  הלויים  בעבודת  גם  היו אלו, תנועות  וב '
מלשון  "לוי" הוא  בכללות  שענינם  – המשכן

אלי" אישי ("ילוה  א "ס חיבור  "אור  לחבר  ,(
וכליו  המשכן נשיאת  ע "י שזהו בעולמות ", -

גרשון, ובני קהת  בני עבודת  שבין החילוק  בכללות 
המשכן  במשא  מררי בני :לעבודת 

הביטול  עבודת  – היא  מררי בני עבודת 
היו  ולכן לביטול ). שמביא  מרירות  מלשון ("מררי"

שטים  "עצי שהם  הקרשים , ,"נושאי
אלא  עמידה  "אין הביטול , ענין הוא  שעמידה 

והיינו שתיקה " וכל , מכל  עצמותו ביטול  "בחי' ,
זולת  אחר  רצון לאדם  יהא  שלא  הרצון ביטול  בחי'

כו'" אחד  לה ' .הרצון

בעיקר  היא  גרשון, בני ועבודת  קהת  בני עבודת 
( - אדרבה  אלא  המציאות , והעדר  ביטול  (לא 
לפעול  - הליכה  ובדרך  התפשטות  של  באופן
בלימוד  העבודה  - ובכללות  קדושה , ולהפיץ 
(הליכה  המצוות  וקיום  התפילה  עבודת  התורה ,

למעלה  מלמטה  והליכה  למטה , ).מלמעלה 

המשכן, וכלי הארון נושאי קהת  בני היו ולכן
כלים  התפקיד שהם  לו יש  כלי וכל  ,

"ושכנתי  לפעול  במשכן, ה ' בעבודת  המיוחד 
בני  ועד "ז התורה ; ענין - מהארון מתחיל  בתוכם ",
המשכן, את  המקיפות  היריעות , נושאי היו גרשון,

המצוות . לבושי ע "ד 

(במשכן), למטה  השכינה  השראת  שתהי' ובכדי
הנ"ל : ענינים  ב ' להיות  צריך 

העולם  בגשמיות  השכינה  להמשיך  שיכול  לפני
צריכה  הליכה ) - התפשטות  של  באופן עבודה  (ע "י
וביטול , עמידה  בדרך  ה )עבודה  (הקדמת  להיות 
שבלעומת ֿ והילוך  התפשטות  מן ולשתוק  "לעמוד 
וחפץ  רוצה  שהאדם  זרות  הרצונות  והן זה ,
מהילוך  שיתהפך  וכדי כו' זרים  לדברים  ומשתוקק 
תחילה  שיבוא  ע "י הוא  באלקות , ההילוך  להיות  זה 

כו'" רצון ביטול  בחי' והוא  עמידה , .לבחינת 

ולעשות  משכן, זה  על  "לבנות " יכול  ואח "כ 
וכמו  בקדושה . והליכה  התפשטות  בדרך  העבודה 
המשכן  וכל  שהיריעות  הגשמי, במשכן שהי'
ה "קרשים  על  נעמדים  המשכן) כלי - (ובתוכם 
בני  משא  (שהיו והאדנים  והבריחים  עומדים "

הביטול . ענין - מררי)

 לא מררי בני שאצל  שזה  לומר , יש  עפ "ז
ראש " את  "נשא  שהיו נאמר  חסרונם  מצד  זה  אין

בזה בדרגה  אדרבה , - אלא  ראש ', מ 'נשיאות 
שלילת היתה  בביטול , היתה  שעבודתם  ,

כבוד ). (קבלת  ראש ' 'נשיאת  (והיפך )

גרשון  ובני קהת  ש "בבני הנ"ל , המדרש  ובלשון
כבוד  הקב "ה  להם  שחלק  ראש , נשיאות  בהן נאמר 
פשוט , בני אלא  הי' שלא  מררי בני אבל  כו'.
ובריחים  קרשים  אלא  הי' לא  משאם  ועבודת 
ראש ": את  נשא  בהם  נאמר  לא  ואדנים , ועמודים 
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הא'16) נשא ד "ה פרשתנו לקו"ת ראה - לקמן בהבא
והב'. (וביאורו)

א).17) (קפא, שלו שבועות במס' של "ה
שבט .18) כ "ט  יום" "היום
ח .19) כה, תרומה
ובפירש"י .20) ב שם,
ואילך .21) י  לה, ויקהל 
ובפירש"י .22) ח  שם, תרומה
לד .23) כט , ויצא
ואילך .24) ד  שם, וראה ע"ב. ריש כא, שם לקו"ת
(בני25) בלויים הדרגות ג ' שבכללות ג ) (כא, שם לקו"ת ראה

עיי "ש. ידות. ג ' הם מררי ) ובני  גרשון בני  קהת
טו.26) כו, תרומה
א.27) לט , סוטה
ג .28) כ , שם לקו"ת

תרע"ג .29) נשא סד "ה ב. כה, ג . כד , שם
ג .30) כב, ג . כ , שם לקו"ת
פרשתנו 31) אוה"ת ב. כה, ג . כג , ב. כא, שם לקו"ת גם ראה
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ני      

 הענינים בפנימיות  בזה  [כידוע הביאור 
מופלאים " "ענינים  גם  ישנם  רש "י שבפירוש 

תורה " של  ]:ו"יינה 

השראת  נפעלה  ֿ ידו שעל  היא , המשכן פעולת 
מקדש  לי "ועשו - הגשמי הזה  בעולם  השכינה 

בתוכם " .ושכנתי

בעולם , אלקות  גילוי שיהי' - זאת  לפעול  ובכדי
היו  - אלקות  על  ומסתיר  מעלים  הוא  ֿ עצמו שמצד 
צריך  הי' אחד , מצד  (א ) ענינים : ב ' בכללות  צריכים 

"אשר  המשכן בתרומת  להיות   רצון" ,"
לעשיית טוב " בנוגע  ועאכו"כ  האדם . מציאות  -

ב  צורך  הי' שלזה  וכליו, המשכן  אבל (ב ) .
ענין  להיות  צריך  הי' ע "ז, לי ביחד  "ויקחו :

לשמי" לי - לי תרומה  - מקדש  לי "ועשו וגם  ,
מציאותו,לשמי" של  פניות  שום  יערב  שלא  -

ש  ,"לשמי" שיהי' אלא  וכו', החכם  הנדיב ,
הקב "ה . עבור 

במשא  הלויים  בעבודת  גם  היו אלו, תנועות  וב '
מלשון  "לוי" הוא  בכללות  שענינם  – המשכן

אלי" אישי ("ילוה  א "ס חיבור  "אור  לחבר  ,(
וכליו  המשכן נשיאת  ע "י שזהו בעולמות ", -

גרשון, ובני קהת  בני עבודת  שבין החילוק  בכללות 
המשכן  במשא  מררי בני :לעבודת 

הביטול  עבודת  – היא  מררי בני עבודת 
היו  ולכן לביטול ). שמביא  מרירות  מלשון ("מררי"

שטים  "עצי שהם  הקרשים , ,"נושאי
אלא  עמידה  "אין הביטול , ענין הוא  שעמידה 

והיינו שתיקה " וכל , מכל  עצמותו ביטול  "בחי' ,
זולת  אחר  רצון לאדם  יהא  שלא  הרצון ביטול  בחי'

כו'" אחד  לה ' .הרצון

בעיקר  היא  גרשון, בני ועבודת  קהת  בני עבודת 
( - אדרבה  אלא  המציאות , והעדר  ביטול  (לא 
לפעול  - הליכה  ובדרך  התפשטות  של  באופן
בלימוד  העבודה  - ובכללות  קדושה , ולהפיץ 
(הליכה  המצוות  וקיום  התפילה  עבודת  התורה ,

למעלה  מלמטה  והליכה  למטה , ).מלמעלה 

המשכן, וכלי הארון נושאי קהת  בני היו ולכן
כלים  התפקיד שהם  לו יש  כלי וכל  ,

"ושכנתי  לפעול  במשכן, ה ' בעבודת  המיוחד 
בני  ועד "ז התורה ; ענין - מהארון מתחיל  בתוכם ",
המשכן, את  המקיפות  היריעות , נושאי היו גרשון,

המצוות . לבושי ע "ד 

(במשכן), למטה  השכינה  השראת  שתהי' ובכדי
הנ"ל : ענינים  ב ' להיות  צריך 

העולם  בגשמיות  השכינה  להמשיך  שיכול  לפני
צריכה  הליכה ) - התפשטות  של  באופן עבודה  (ע "י
וביטול , עמידה  בדרך  ה )עבודה  (הקדמת  להיות 
שבלעומת ֿ והילוך  התפשטות  מן ולשתוק  "לעמוד 
וחפץ  רוצה  שהאדם  זרות  הרצונות  והן זה ,
מהילוך  שיתהפך  וכדי כו' זרים  לדברים  ומשתוקק 
תחילה  שיבוא  ע "י הוא  באלקות , ההילוך  להיות  זה 

כו'" רצון ביטול  בחי' והוא  עמידה , .לבחינת 

ולעשות  משכן, זה  על  "לבנות " יכול  ואח "כ 
וכמו  בקדושה . והליכה  התפשטות  בדרך  העבודה 
המשכן  וכל  שהיריעות  הגשמי, במשכן שהי'
ה "קרשים  על  נעמדים  המשכן) כלי - (ובתוכם 
בני  משא  (שהיו והאדנים  והבריחים  עומדים "

הביטול . ענין - מררי)

 לא מררי בני שאצל  שזה  לומר , יש  עפ "ז
ראש " את  "נשא  שהיו נאמר  חסרונם  מצד  זה  אין

בזה בדרגה  אדרבה , - אלא  ראש ', מ 'נשיאות 
שלילת היתה  בביטול , היתה  שעבודתם  ,

כבוד ). (קבלת  ראש ' 'נשיאת  (והיפך )

גרשון  ובני קהת  ש "בבני הנ"ל , המדרש  ובלשון
כבוד  הקב "ה  להם  שחלק  ראש , נשיאות  בהן נאמר 
פשוט , בני אלא  הי' שלא  מררי בני אבל  כו'.
ובריחים  קרשים  אלא  הי' לא  משאם  ועבודת 
ראש ": את  נשא  בהם  נאמר  לא  ואדנים , ועמודים 
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הא'16) נשא ד "ה פרשתנו לקו"ת ראה - לקמן בהבא
והב'. (וביאורו)

א).17) (קפא, שלו שבועות במס' של "ה
שבט .18) כ "ט  יום" "היום
ח .19) כה, תרומה
ובפירש"י .20) ב שם,
ואילך .21) י  לה, ויקהל 
ובפירש"י .22) ח  שם, תרומה
לד .23) כט , ויצא
ואילך .24) ד  שם, וראה ע"ב. ריש כא, שם לקו"ת
(בני25) בלויים הדרגות ג ' שבכללות ג ) (כא, שם לקו"ת ראה

עיי "ש. ידות. ג ' הם מררי ) ובני  גרשון בני  קהת
טו.26) כו, תרומה
א.27) לט , סוטה
ג .28) כ , שם לקו"ת

תרע"ג .29) נשא סד "ה ב. כה, ג . כד , שם
ג .30) כב, ג . כ , שם לקו"ת
פרשתנו 31) אוה"ת ב. כה, ג . כג , ב. כא, שם לקו"ת גם ראה
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נב     

הילוך  היא  שעבודתם  גרשון, ובני קהת  בני אצל 
ע "ד  וכבוד , ראש  דנשיאת  הענין נוגע  - והתפשטות 

ה ' בדרכי לבו מררי "ויגבה  דבני הענין משא "כ  :
"בני שהם  מה  שלילת הוא  הביטול , עבודת  ,"

נאמר  ש "לא  בזה  היא  מעלתם  ולכן ומציאות , ציור 
ראש ". את  נשא  בהם 

הנ"ל  בביאור  הפנימי התוכן שזהו לומר  ויש 
גרשון, ובני קהת  בני שבין בחילוק  רש "י בפירוש 
להם  יש  גרשון ובני קהת  שבני – מררי לבני
הראויים  ֿ כח  כבעלי וחשיבות  ראש ' 'נשיאות 
בדרך  עבודה  על  מורה  שזה  משא , לעבודת 
שהוא  ֿ כח ), (בעלי האדם  כח  מצד  שבא  התפשטות 
משא "כ  לישא , הכח  לו שיש  (דקדושה ) מציאות 
ראש ' ד 'נשיאת  באופן אינו מררי בני עבודת 

בדרך  עבודה  אלא  כו', .וחשיבות 

ֿלמתן פרשתנו של  השייכות  גם  תובן עפ "ז
תורה :

מ "ת , ע "י בא  במשכן השכינה  להשראת  הכח 
יעלו  התחתונים  ואמר : ראשונה , גזירה  "בטל  שאז
המתחיל  ואני תחתונים , ירדו והעליונים  לעליונים 

סיני"שנאמר  הר  על  ה ' התורה וירד  ונתן ,
בגשמיות  לפעול  ֿ כח  נתינת  הי' שזה  למטה , לבנ"י
בכמה  כמבואר  קדושה . של  "חפצא " שתהי' העולם 

בארוכה  .מקומות 

לי  "ועשו - במשכן נשלם  בזה  והשלימות 
לכל  בנוגע  כללי ציווי (שזה  בתוכם " ושכנתי מקדש 

המקדש  שלהם בתי ועבודה  העשי' ע "י שבנ"י ,(

ב 'חפצא ' הקדושה  נקבעה  שעי"ז משכן, הקימו
וכליו  במשכן קדושה  ונפעלה  המשכן, של  (גשם )
גשמיים  ודברים  גשמי במקום  בתוכם " "ושכנתי -

בעולם .

צריכים  בעולם , אלקות  להמשיך  שכדי ומכיון
הי' לכן - והתפשטות ) (ביטול  הנ"ל  תנועות  לב '

ענינים : ב ' ג "כ  במ "ת 

"על  - בנ"י אצל  ביטול  פעל  ֿ תורה  כל מתן
פרחה  ודיבור  "וירא נשמתן"דיבור  , וינועו העם 

אשר מרחוק "ויעמדו  העם  כל  "ויחרד  ,
.במחנה "

ש "פרחה  לאחרי גיסא , נשמתן",לאידך 
את  בו להחיות  שעתיד  בטל  להם  "החזירה 

עוז"המתים " שנקרא  תורה  "טל  , והכח העוז ,
התורה  גילוי לקבל  שיוכלו "שלא לבנ"י באופן

ממציאותם " .יתבטלו

בעולם : גם  הנ"ל  ענינים  ב ' היו ועד "ז

- כולו העולם  בכל  כללי ביטול  פעל  מ "ת 
כו'" געה  לא  שור  פרח , לא  עוף  צווח , לא  ."צפור 

גיסא  ולכן ולאידך  העולם , קיום  במ "ת  נפעל  ,
ושקטה " .. "ארץ  אז .נעשה 

במ "ת : הנ"ל  הפכיות  תנועות  לב ' והטעם 

(ועאכו"כ  בנ"י היו לא  עדיין שבמ "ת  מכיון
באופן  וקדושה  התורה  לקבל  שלמים  כלים  העולם )
גלות  טומאת  מצד  (ובפרט  במציאותם  יתאחד  שזה 

וכו' ביטול מצרים  ֿ לראש  לכל  צ "ל  הי' ולכן -
כאיש  – "ויחן" ֿ עצמם ,כללי, מצד  ביטול  ,

כי  וכו'), נשמתן (פרחה  הדיבור  מצד  ביטול  ואח "כ 
הגדול : האור  את  "לקבל " יכלו לא 

ביטול  שישאר  לא  היא  הביטול  כוונת  אמנם 
"לא  תורה  כי נשמתן"), ("פרחה  המציאות  והעדר 
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ו.32) יז, דה"ב
כ .33) יט , יתרו
טו.34) וארא תנחומא ג . פי "ב, שמו"ר
וש"נ.35) ואילך . 211 ע' חט "ז לקו"ש ראה
ביהב"ח .36) הל ' ריש רמב"ם ראה
ראה 37) - מלמעלה  הגילוי  ע"י  זה הי ' תורה במתן משא"כ 

וש"נ. ואילך . 150 ע' חכ "א לקו"ש בארוכה

ד .38) פכ "ט , שמו"ר ב. פח , שבת
שם 39) גם וראה ספל "ו . (תניא ממש במציאות ביטול  שזהו

רפל "ד ),
טו.40) כ , יתרו
ע'41) פרשתנו  ח "א במדבר האמצעי , אדמו"ר מאמרי  ראה

(עומדים). מררי  דבני  הביטול  עם בקשר זה ענין שמביא - קעב
טו.42) יט , שם
שם.43) ושמו"ר שבת וראה ב). (מו, ספל "ו התניא ל '
שם.44) תניא,
א).45) (מו, שם תניא, ראה - דלע"ל  הגילוי  וגם
שם.46) תניא,
ספכ "ט .47) שמו"ר
פחד 48) נפל  במ "ת הקול  שע"י  סע"א, קטז, מזבחים ולהעיר

שירה" "אמרו זה עם וביחד  רעדה" ש"אחזתן אוה"ע על  וביטול 
התורה  נתינת מעלת שהרגישו ועד  התפשטות), של  תנועה (שזהו
עמו  את יברך  "ה' זה על  ואמרו יתן") לעמו עוז ("ה' לישראל 

בשלום".
א.49) פח , שבת
סיני50) הר במעמד  מהם פסקה עה"ד  מחטא הזוהמא וגם

הגילוי  תתקלא).ע"י  ע' ח "ב תער"ב (המשך  כו'
ובפרש"י .51) ב יט , יתרו

     

היא " לנשמות בשמים  למטה  ניתנה  התורה  ,
את  לבטל  כדי רק  הוא  הביטול  אלא  בגופים ,
ועי"ז  לאלקות , המנגד  העולם  של  והסתר  ההעלם 
וזה  בשלימותו. האור  את  לקבל  ומזוכך  מוכן להיות 
עם  להתאחדות  ועד  יהודי, של  במציאותו יחדור 

הקב "ה .

הר  ממעמד  "הלכו" כבר  כאשר  אח "כ  שגם  ועד 
ב  העבודה  ע "י יפעלו סיני,  בתנועה ,

מעלה . למעלה  לעלות  והליכה , דהתפשטות  תמידית 

הביטול  שבכח  - כולו העולם  בכל  לפעול  ועד "ז
לברר  אח "כ  יוכלו מ "ת , בשעת  שהי' בעולם  הכללי

העולם  את  בתוכם ",ולזכך  "ושכנתי בו שיהי' ,
במשכן  אח "כ  בפועל  שהי' .כפי

 ענינים לקבלת ב ' בהכנה  גם  מצינו הנ"ל 
:התורה 

"נעשה " (רק ) בנ"י אמרו ֿ לראש  ביטול לכל  -
שזהו  יאמר , שהקב "ה  מה  כל  לקבל  ֿ עול  וקבלת 
"נעשה  אמרו ואח "כ  העבודה , בתחילת  היסוד 

דברי ונשמע " את  בפנימיות  ונקבל  ונבין שנלמד  ,
צ "ל  ביטול , היסוד , שישנו שלאחרי ז.א . התורה .

התורה  בלימוד  והבנה  ב "נשמע " ,ההתפשטות 

גופא  ב "נשמע " גם  ישנם  יותר , ובפרטיות 
"ליגמר  הענינים : ב ' והשגה ) בהבנה  התורה  (לימוד 

למיסבר " והדר  .אינש 

הענינים  את  ולהבין ללמוד  צריך  ֿ לראש  לכל 
שקיבל  רבינו משה  עד  איש  מפי איש  מרבו, ששמע 
התורה  כל  מלמעלה  ניתנה  שבמ "ת  מסיני, תורה 

לחדש  עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  גם  ואח "כ כולה , ,
ולחדש  עצמו, בכח  התורה  לימוד  - "למיסבר " צ "ל 
הכח  ומן הפרט  אל  הכלל  מן ו"להוציא " בתורה ,
"לאפשא  ועד  ֿ תורה , במתן שניתן מה  הפועל , אל 

.לה '"

 בפרקי הפרק  עם  גם  זה  ענין לקשר  ויש 
ללמוד  המנהג  לפי - זו בשבת  שלומדים  אבות 

הקיץ " שבתות  "כל  אבות  חגפרקי לאחרי גם  ,
ראשון  פרק  זו בשבת  לומדים  עפ "ז אשר  השבועות ,

זו  בשנה  השניה  ):(בפעם 

קיבל  "משה  איתא : זה , בפרק  הראשונה  במשנה 
וזקנים  לזקנים  ויהושע  ליהושע , ומסרה  מסיני תורה 
הגדולה ": כנסת  לאנשי מסרוה  ונביאים  לנביאים ,
הוו  דברים , שלשה  אמרו "הם  מסיימת : והמשנה 
סייג ועשו הרבה , תלמידים  והעמידו בדין, מתונים 

לתורה ".

המשנה  שבאותה  קבע  המשנה  שמסדר  מכיון
ומסרה  מסיני תורה  קיבל  "משה  - הענינים  ב ' יהיו
שיש  מובן - הגדולה  כנסת  אנשי ומאמר  כו'",

ביניהם . שייכות 

בזה : הביאור  לומר  ויש 

התורה  בלימוד  שצ "ל  תנאים  ב ' אומרת  המשנה 
והתפשטות : ביטול  - בכלל  ה ' ועבודת 

" צ "ל  ֿ לראש  מסיני"לכל  אבל תורה  ,
שהוא  מה  מספיק  לא  כי כו'", "ומסרה  צ "ל  אח "כ 
של  באופן אצלו צ "ל  התורה  אלא  מקבל , נשאר 
אחרים  עם  התורה  ולימוד  מסירת  התפשטות ,
יש  ממשה , וקבלה  לביטול  נוסף  – ביהושע  (ועד "ז
- לדור  מדור  וכמו"כ  לזקנים ", "ויהושע  גם 
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ב.52) נט , ב"מ  יב. ל , נצבים
שם.53) תער"ב המשך  רא. ע' תרנ"ח  סה"מ  ראה
הגילוי54) לסבול  יכלו לא שישראל  שכיון פל "ד , תניא ראה

לו  לעשות להם אמר מיד  "לכן נשמתן, ופרחה מ "ת בשעת אור
ית' יחודו גילוי  שהוא שכינתו להשרות ֿ הקדשים קדשי  ובו משכן

כו'".
עבודות 55) ב' היו - תורה למתן ההכנה ימי  במ "ט  גם ועד "ז

"לטהרנו", טומאה, שערי  מהמ "ט  והטהרה הביטול  (א) אלו:
אחד  [וזהו ֿ תורה מתן זה חתונתו, ליום להקב"ה ישראל  בני  לטהר
(ב) הספירה**]. בימי  סוטה* מס' לימוד  בהנהגת מהטעמים
המדות, בהתפשטות העבודה ע"י  ֿ תורה, למתן בנ"י  השתוקקות
לשער  עד  בינה, שערי  מ "ט  שבמלכות, מלכות עד  שבחסד  מחסד 

הנו"ן.
ג .56) כד , משפטים
ז.57) שם,
ש.ז.58) תזו"מ  ש"פ משיחת קונטרס ראה
א.59) סג , שבת

          
   

         
           

      

פ"ב 60) פאה ירושלמי  ב. יט , מגילה ה"א. פ"ו שקלים ראה
וש"נ. ואילך ). רג  (ע' ס"א טז לכרך  מילואים תו"ש וראה ה"ד .

אגה"ק 61) ס"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל ' וראה ב. יב, זח "א
א). (קמה, סכ "ו

אבות.62) פרקי  לפני  אדה"ז סידור
בפעם 63) מהלימוד  יותר נעלית בהבנה שהוא מובן שמזה

"מילי - מעשה לידי  שמביא גדול  בתלמוד  גם ובמילא הראשונה,
וכו'. יותר בהידור א), ל , (ב"ק דנזיקין" ו"מילי  דחסידותא"

בלשון 64) הביאור שזהו כאן, אבות' לפרקי  'ביאורים ראה
מדרש  - טוריא מכל  (מכיך  סיני  כי  - "מהקב"ה" ולא "מסיני ",
התורה. בקבלת שצ"ל  הביטול  על  רומז יז) סח , (באבער) תהלים



נג      

היא " לנשמות בשמים  למטה  ניתנה  התורה  ,
את  לבטל  כדי רק  הוא  הביטול  אלא  בגופים ,
ועי"ז  לאלקות , המנגד  העולם  של  והסתר  ההעלם 
וזה  בשלימותו. האור  את  לקבל  ומזוכך  מוכן להיות 
עם  להתאחדות  ועד  יהודי, של  במציאותו יחדור 

הקב "ה .

הר  ממעמד  "הלכו" כבר  כאשר  אח "כ  שגם  ועד 
ב  העבודה  ע "י יפעלו סיני,  בתנועה ,

מעלה . למעלה  לעלות  והליכה , דהתפשטות  תמידית 

הביטול  שבכח  - כולו העולם  בכל  לפעול  ועד "ז
לברר  אח "כ  יוכלו מ "ת , בשעת  שהי' בעולם  הכללי

העולם  את  בתוכם ",ולזכך  "ושכנתי בו שיהי' ,
במשכן  אח "כ  בפועל  שהי' .כפי

 ענינים לקבלת ב ' בהכנה  גם  מצינו הנ"ל 
:התורה 

"נעשה " (רק ) בנ"י אמרו ֿ לראש  ביטול לכל  -
שזהו  יאמר , שהקב "ה  מה  כל  לקבל  ֿ עול  וקבלת 
"נעשה  אמרו ואח "כ  העבודה , בתחילת  היסוד 

דברי ונשמע " את  בפנימיות  ונקבל  ונבין שנלמד  ,
צ "ל  ביטול , היסוד , שישנו שלאחרי ז.א . התורה .

התורה  בלימוד  והבנה  ב "נשמע " ,ההתפשטות 

גופא  ב "נשמע " גם  ישנם  יותר , ובפרטיות 
"ליגמר  הענינים : ב ' והשגה ) בהבנה  התורה  (לימוד 

למיסבר " והדר  .אינש 

הענינים  את  ולהבין ללמוד  צריך  ֿ לראש  לכל 
שקיבל  רבינו משה  עד  איש  מפי איש  מרבו, ששמע 
התורה  כל  מלמעלה  ניתנה  שבמ "ת  מסיני, תורה 

לחדש  עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  גם  ואח "כ כולה , ,
ולחדש  עצמו, בכח  התורה  לימוד  - "למיסבר " צ "ל 
הכח  ומן הפרט  אל  הכלל  מן ו"להוציא " בתורה ,
"לאפשא  ועד  ֿ תורה , במתן שניתן מה  הפועל , אל 

.לה '"

 בפרקי הפרק  עם  גם  זה  ענין לקשר  ויש 
ללמוד  המנהג  לפי - זו בשבת  שלומדים  אבות 

הקיץ " שבתות  "כל  אבות  חגפרקי לאחרי גם  ,
ראשון  פרק  זו בשבת  לומדים  עפ "ז אשר  השבועות ,

זו  בשנה  השניה  ):(בפעם 

קיבל  "משה  איתא : זה , בפרק  הראשונה  במשנה 
וזקנים  לזקנים  ויהושע  ליהושע , ומסרה  מסיני תורה 
הגדולה ": כנסת  לאנשי מסרוה  ונביאים  לנביאים ,
הוו  דברים , שלשה  אמרו "הם  מסיימת : והמשנה 
סייג ועשו הרבה , תלמידים  והעמידו בדין, מתונים 

לתורה ".

המשנה  שבאותה  קבע  המשנה  שמסדר  מכיון
ומסרה  מסיני תורה  קיבל  "משה  - הענינים  ב ' יהיו
שיש  מובן - הגדולה  כנסת  אנשי ומאמר  כו'",

ביניהם . שייכות 

בזה : הביאור  לומר  ויש 

התורה  בלימוד  שצ "ל  תנאים  ב ' אומרת  המשנה 
והתפשטות : ביטול  - בכלל  ה ' ועבודת 

" צ "ל  ֿ לראש  מסיני"לכל  אבל תורה  ,
שהוא  מה  מספיק  לא  כי כו'", "ומסרה  צ "ל  אח "כ 
של  באופן אצלו צ "ל  התורה  אלא  מקבל , נשאר 
אחרים  עם  התורה  ולימוד  מסירת  התפשטות ,
יש  ממשה , וקבלה  לביטול  נוסף  – ביהושע  (ועד "ז
- לדור  מדור  וכמו"כ  לזקנים ", "ויהושע  גם 
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ב.52) נט , ב"מ  יב. ל , נצבים
שם.53) תער"ב המשך  רא. ע' תרנ"ח  סה"מ  ראה
הגילוי54) לסבול  יכלו לא שישראל  שכיון פל "ד , תניא ראה

לו  לעשות להם אמר מיד  "לכן נשמתן, ופרחה מ "ת בשעת אור
ית' יחודו גילוי  שהוא שכינתו להשרות ֿ הקדשים קדשי  ובו משכן

כו'".
עבודות 55) ב' היו - תורה למתן ההכנה ימי  במ "ט  גם ועד "ז

"לטהרנו", טומאה, שערי  מהמ "ט  והטהרה הביטול  (א) אלו:
אחד  [וזהו ֿ תורה מתן זה חתונתו, ליום להקב"ה ישראל  בני  לטהר
(ב) הספירה**]. בימי  סוטה* מס' לימוד  בהנהגת מהטעמים
המדות, בהתפשטות העבודה ע"י  ֿ תורה, למתן בנ"י  השתוקקות
לשער  עד  בינה, שערי  מ "ט  שבמלכות, מלכות עד  שבחסד  מחסד 

הנו"ן.
ג .56) כד , משפטים
ז.57) שם,
ש.ז.58) תזו"מ  ש"פ משיחת קונטרס ראה
א.59) סג , שבת

          
   

         
           

      

פ"ב 60) פאה ירושלמי  ב. יט , מגילה ה"א. פ"ו שקלים ראה
וש"נ. ואילך ). רג  (ע' ס"א טז לכרך  מילואים תו"ש וראה ה"ד .

אגה"ק 61) ס"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל ' וראה ב. יב, זח "א
א). (קמה, סכ "ו

אבות.62) פרקי  לפני  אדה"ז סידור
בפעם 63) מהלימוד  יותר נעלית בהבנה שהוא מובן שמזה

"מילי - מעשה לידי  שמביא גדול  בתלמוד  גם ובמילא הראשונה,
וכו'. יותר בהידור א), ל , (ב"ק דנזיקין" ו"מילי  דחסידותא"

בלשון 64) הביאור שזהו כאן, אבות' לפרקי  'ביאורים ראה
מדרש  - טוריא מכל  (מכיך  סיני  כי  - "מהקב"ה" ולא "מסיני ",
התורה. בקבלת שצ"ל  הביטול  על  רומז יז) סח , (באבער) תהלים



נד     

כנסת  לאנשי מסרוה  ונביאים  לנביאים , "וזקנים 
קיבל  "משה  של  השלימות  היא  ובזה  הגדולה ").

"ומסרה ". גם  ישנו כאשר  - מסיני" תורה 

כנסת  אנשי אצל  שגם  המשנה , מסיימת  ולכן
גם ) אלא  מנביאים , הקבלה  רק  (לא  הי' הגדולה 
אלא  אחד , ענין רק  ולא  השפיעו, - אמרו" "הם 
שהיא  התורה  כללות  ע "ד  דברים ", "שלשה 

תליתאי" .דוקא "אוריאן

הנ"ל : לתוכן נוגע  דברים " ה "שלשה  התוכן וגם 

"   שההקדמה אע "פ  :"
בדין  מתון - אח "כ  וגם  לרבו, תלמיד  ביטול  צ "ל 
הוראה , הגדולה  כנסת  אנשי אומרים  - שכלו שע "פ 
לפעול  שצריך  אלא  בזה , להסתפק  יכולים  שלא 
לשון  "תלמידים " הרבה ", תלמידים  "והעמידו
הכי  ריבוי כולל  שזה  "הרבה " - גופא  ובזה  רבים ,

להיות . שיכול  גדול 

"   התורה לימוד  מספיק  לא  :"
אלא  במ "ת . רבינו למשה  ועד  מרבו, שקיבל 
סייגים  עצמו בכח  להוסיף  צריך  ותיק " ה "תלמיד 

התורה  כללי יסוד  (על  לתורה   ועד ,(
למשמרתי" משמרת  "עשו הערכתו להוראה  לפי ,

הדור . צרכי

" הדיוק  גם  יובן תלמידים עפ "ז
היא , ֿ טוב  ומלמד  רב  של  מעלתו דלכאורה : הרבה ",
הענינים  את  טובה  בהסברה  שמסביר  לזה  שבנוסף 
ומלמדם  מדריכם  גם  הוא  - התלמידים  עם  שלומד 

עצמם . בכח  ולחדש  ללמוד  שיוכלו

"עמידה " שבין החילוק  דוגמת  זה  הרי ובכללות 
שלמד  מה  רק  מבין התלמיד  כאשר  ל "הליכה ":
הוא  - הרב ) כחושי נהיו חושיו שגם  (ועד  מרבו
בכח  כשמחדש  משא "כ  עמדו: על  "עומד " עדיין

לה " ("לאפשא  שהולך עצמו "מהלך " נעשה  – (
חיל " אל  מחיל  "ילכו לדרגה , .מדרגה 

" הלשון בדיוק  הסברה  צריך  ועפ "ז
היא  בזה  השלימות  הרי דלכאורה  הרבה ", תלמידים 

"מהלכים " מהם  שיעשה  כ "א  "והעמידו", ?לא 

אחרי  שגם  מוסיף , "והעמידו" שענין לומר , ויש 
יהי' כו', בתורה  ומחדש  למהלך  נעשה  שהתלמיד 
שקיבל  היסודות  על  בנויים  יהיו וחידושיו "עומד "

החידוש  שלאחרי ועד  מן מרבו. לו יהי ' -
הני  מנא  בש "ס ): (הרגילה  השאלה  על  מענה  המוכן

מילי.

- מישראל  ואחת  אחד  לכל  מזה  הלימוד 
לבו" אל  יתן :"והחי

ביטול  - העבודות  ב ' צ "ל  יהודי כל  אצל 
"נעשה  - ֿ תורה  במתן שהי' כפי והתפשטות ,

ונשמע ".

לעשות  אחד  כל  אצל  בכח  שיש  זה  מצד  ובפרט 
הרמב "ם  כפס "ד  לוי, לוי עבודת  שבט  ש "לא  ,

כו'" רוחו נדבה  אשר  ואיש  איש  כל  אלא  בלבד 
ל "ממלכת  שייך  יהודי שכל  נפעל  שבמ "ת  (ובפרט 

),כהנים "

כמרומז  קטנים , - ישראל  ילדי גם  כולל  וזה 
ומעלה " חודש  "מבן שהוא  לוי שבט  (וגם במנין

הבטן" "מן - מזה לפנ"ז כמובן - קטנות  וגם  ,(
למנ  היא שהראי' הבטן" "מן לוי שבט  ,ין

בפתח  כניסתה  עם  במצרים , ללוי אותה  ילדה  "אשר 
כו' נפשות  בשבעים  ונמנית  אותה , ילדה  מצרים 

המנין" את  השלימה  כל היא  אצל  להיות  צריך  –
קהת  בני ועבודת  (ביטול ), מררי בני עבודת  אחד 

שלו  הפרטי במשכן (התפשטות ) גרשון :ובני

ביטול , צ "ל  העבודה  ותחילת  (האדנים ) היסוד 
ובפרטיות  ציוויו, ולכל  להקב "ה  ביטול  – ובכללות 
הקב "ה  של  תורתו עמו שלומד  שלו לרב  ביטול  –
פתיחת  נעשה  וזה  להקב "ה ), בטל  הוא  (שעי"ז
באופן  בפועל , ולקיימן ומצוות , התורה  לקבל  הדרך 

ד "נעשה ".
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(65– דברים" "שלשה שהיו ומדייק במשנה מוסיף ולכן
לי . למה דמניינא,

וש"נ.66) סע"א. ה, מו"ק
ח .67) פד , תהלים
עצמו,68) בכח  מחדש שהתלמיד  הוא ההליכה שענין ואף

עצמו) בכח  ומחדש מהלך  נעשה (שהתלמיד  שזה מכיון אעפ"כ ,
והרב הרב, הדרכת ע"י  שיהי 'הוא התלמיד  את להדריך 

" דיוק מהו - הרבה"?"מהלך ' תלמידים
ב.69) ז, קהלת
ויובל .70) שמיטה הל ' סוף
ו.71) יט , יתרו
ואילך .72) 256 ע' . 252 ע' חכ "ג  לקו"ש וראה טו. ג , במדבר
הוא 73) ומעלה, חודש מבן שנמנו (דמה שם במדבר פירש"י 

נפלים). מכלל  שיצאו נתברר שאז לפי 
שם.74) במדבר פירש"י 
ואילך .75) ב כ , פרשתנו לקו"ת ראה

     

וצריך  ומדותיו, שכלו לאדם  ניתן זה , עם  ביחד 
שנעשה  עי"ז במילואם , עצמו לנצלם  בכח 

שלו  והשגה  בהבנה  תורה  ולומד  בעבודתו,
בביטול  נשאר  (ואינו התוקף  בכל  ("נשמע ")
"ונשמע " אומר  אלא  הבנה ), כל  בלי ד "נעשה "

" ה פועל (נעשה ) זה  שאין רק  ולא  ."
הוא  שהמעשה  וח "ו, ח "ו שלו במעשה  חלישות 

שלו העיקר  במעשה  נוסף  עי"ז - אדרבה  אלא  ,
גם  נעשה  שזה  כיון יותר , נעלה  באופן שיהי'

והתבוננותו. מהבנתו כתוצאה 

שיש  לזה  שבנוסף  שלו, ה ' בעבודת  וכמו"כ 
הוא  (ביטול ), ה ' יראת  של  וההקדמה  היסוד  אצלו
והתפשטות ), (קירוב  אהבה  מתוך  ה ' עובד  גם 

העבודה  שלימות  .שזוהי

שאינו  - הזולת  על  להשפעה  בנוגע  גם  ועד "ז
לא  ואפילו מרבו, תלמיד  שנשאר  בזה  מסתפק 
ונקראת  שכלו שנעשה  עד  רבו תורת  שלומד  באופן

שמו  "על  גם  פועל  אלא  , תלמידים
רק  ולא  והיהדות , התורה  הפצת  ע "י - הרבה "

הרבה ", "תלמידים  אלא  אחד , תלמיד 

לו  שניתנו מיוחדים  כחות  לו יש  אדם  כל  כי
ענינים  אחד  לכל  ישנם  ולכן אחד , לאף  ניתנו ולא 

אחרים  על  להשפיע  לתלמידיו.שיכול  ולעשותם  ,

עמדו  על  נשאר  אינו שהתלמיד  לאופן, ועד 
ֿ סוף  סוף  נעשה  אלא  וביטול , עמידה  של  באופן

להאיר  נר  להטפיח , ֿ מנת  על  טופח  - מהלך 

אחרים .

 בדורות מיוחדת  הדגשה  נוספה  ובזה 
כפי  חוצה , המעיינות  להפצת  בנוגע  האחרונים 

להפיץ  הכחות  ונתנו נשיאינו, רבותינו שציוו
חוצה . החסידות  מעיינות 

הגלות  של  האחרון דור  - זה  בדורנו ובפרט 
הדור  - הגאולה  של  הראשון דור  גם ) יהי' ו(הוא 
כל  את  עשה  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  אשר 
לשלוחים  וטף , נשים  אנשים  הדור , מאנשי אחד 
התורה  הפצת  בתוך  חוצה , המעיינות  להפצת 
ל "עסקן  אחד  כל  את  עשה  בכלל ; והיהדות 
עבור  רק  לא  האחריות  את  עליו שנושא  ציבורי",
אשר  ליהודים  יהדות  להפיץ  גם  אלא  עצמו,

בסביבתו.

הנ"ל : עבודות  ב ' ישנן בזה  גם  אשר 

ללמוד  שלו, לנשיא  הביטול  צ "ל  ֿ לראש  לכל 
הביטול . ובתכלית  הוראותיו, ולקבל  תורתו

החסידים  פתגם  כידוע  הולדת 'ועד  שה 'יום  ,
לרבי  הראשונה  בפעם  שבאו ביום  הוא  שלהם 
ו)נעשה  הקודמת , מציאותו (בטלה  אז כי (בדורו),

דמי  שנולד  כקטן חדשה , .מציאות 

כקטן  שנתגייר  כגר  בנ"י נעשו שאז במ "ת , וע "ד 
דמי  ממ "ת שנולד  גירות  דיני לומדים  ),(שלכן

מציאותם  אז שבטלה  כך  כדי עד  חדשה , מציאות 
הקודמת .

אל  בא  חסיד  כאשר  הוא  זה  שמעין לומר , ויש 
באופן  התורה  פנימיות  ללימוד  בנוגע  - רבו

תכלית ד "יתפרנסון" אצלו שנעשה  - מיני'
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מי "ז.76) פ"א אבות
מזוהר 77) ולהעיר - עשירי . פרק תשובה הל ' רמב"ם ראה

בחביבותא  "אנן שבועות) ליל  בתיקון (שאומרים א קכח , פרשתנו
ה' מאהבת וכתיב אלקיך . ה' את ואהבת דכתיב מילתא, תליא
תורה  מתן עם הקשר וי "ל  ה'". אמר אתכם אהבתי  וכתיב אתכם,
נתן  אחת מ "ת, בעת שכתרו עטרות ג ' כנגד  הן אלו אהבות שג ' -
וראה  ח . פכ "ד , (ויק"ר בניו של  בראשם נתן ושנים בראשו, המלך 

וש"נ). תשמ "ז. חגה"ש דערב בששה"ק ד "ה
ואילך .78) סע"א לב, קידושין וראה א. יט , ע"ז
מכל 79) הלומד  חכם "איזהו רפ"ד ) (אבות המשנה כהוראת

עני שגם מהדין ולהעיר אדם. מכל  ללמוד  מה שיש היינו אדם",
מתנות  הל ' רמב"ם רע"ב. ז, (גיטין צדקה במצות חייב ואביון

רמח ). ר"ס יו"ד  טושו"ע ה"ה. פ"ז עניים
שבת 80) במנחת (שקוראין בהעלותך  פ' לריש מהקשר להעיר

מאלי '". עולה שלהבת שתהא עד  הנרות, את "בהעלותך  - זו)

שבט .81) ל ' יום" "היום
לגבי82) מעלה בו שיש לומר יש כי  - הדמיון בכ "ף "כקטן"

במעי מהמצב לכאורה ירידה גם יש שנולד  כקטן (א) שנולד : קטן
(ב) ב). ל , (נדה כולה התורה כל  אותו מלמדין היו ששם אמו,
הבנה, לגיל  כשהגיע וגם התורה, ללימוד  שייך  לא שנולד  קטן
אף  הנה - ורבו בחסיד  משא"כ  והדרגה, בסדר הוא הלימוד  הרי 
וכו'), שבו משנה שבו, (מקרא דרגות ישנן התורה בפנימיות שגם
רק  לא התורה, שבפנימיות הענינים כל  תיכף מקבל  החסיד  הרי 
מה  (ע"ד  כו' עמוקים הכי  הענינים גם אלא ֿ בי "ת", ה"אל "ף
- ואדרבה התורה, פנימיות וגם התורה, כל  בנ"י  קיבלו שבמ "ת
"ויחזו" של  ובאופן המרכבה מעשה גילוי  הי ' עשה"ד  לפני 

ֿ יא)). י  כד , (משפטים
חו"מ 83) טושו"ע ה"ב. פי "ג  עדות הל ' רמב"ם א. כב, יבמות

סי "א. ס"ל 
ביאה 84) איסורי  הל ' רמב"ם א. ט , כריתות ֿ ב. א מו, יבמות
רפי "ג .

לספרו.85) ֿ מלך  המקדש הקדמת בסופו. ת"ו התקו"ז לשון
ועוד . שם. לתקו"ז ֿ מלך  כסא



נה      

וצריך  ומדותיו, שכלו לאדם  ניתן זה , עם  ביחד 
שנעשה  עי"ז במילואם , עצמו לנצלם  בכח 

שלו  והשגה  בהבנה  תורה  ולומד  בעבודתו,
בביטול  נשאר  (ואינו התוקף  בכל  ("נשמע ")
"ונשמע " אומר  אלא  הבנה ), כל  בלי ד "נעשה "

" ה פועל (נעשה ) זה  שאין רק  ולא  ."
הוא  שהמעשה  וח "ו, ח "ו שלו במעשה  חלישות 

שלו העיקר  במעשה  נוסף  עי"ז - אדרבה  אלא  ,
גם  נעשה  שזה  כיון יותר , נעלה  באופן שיהי'

והתבוננותו. מהבנתו כתוצאה 

שיש  לזה  שבנוסף  שלו, ה ' בעבודת  וכמו"כ 
הוא  (ביטול ), ה ' יראת  של  וההקדמה  היסוד  אצלו
והתפשטות ), (קירוב  אהבה  מתוך  ה ' עובד  גם 

העבודה  שלימות  .שזוהי

שאינו  - הזולת  על  להשפעה  בנוגע  גם  ועד "ז
לא  ואפילו מרבו, תלמיד  שנשאר  בזה  מסתפק 
ונקראת  שכלו שנעשה  עד  רבו תורת  שלומד  באופן

שמו  "על  גם  פועל  אלא  , תלמידים
רק  ולא  והיהדות , התורה  הפצת  ע "י - הרבה "

הרבה ", "תלמידים  אלא  אחד , תלמיד 

לו  שניתנו מיוחדים  כחות  לו יש  אדם  כל  כי
ענינים  אחד  לכל  ישנם  ולכן אחד , לאף  ניתנו ולא 

אחרים  על  להשפיע  לתלמידיו.שיכול  ולעשותם  ,

עמדו  על  נשאר  אינו שהתלמיד  לאופן, ועד 
ֿ סוף  סוף  נעשה  אלא  וביטול , עמידה  של  באופן

להאיר  נר  להטפיח , ֿ מנת  על  טופח  - מהלך 

אחרים .

 בדורות מיוחדת  הדגשה  נוספה  ובזה 
כפי  חוצה , המעיינות  להפצת  בנוגע  האחרונים 

להפיץ  הכחות  ונתנו נשיאינו, רבותינו שציוו
חוצה . החסידות  מעיינות 

הגלות  של  האחרון דור  - זה  בדורנו ובפרט 
הדור  - הגאולה  של  הראשון דור  גם ) יהי' ו(הוא 
כל  את  עשה  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  אשר 
לשלוחים  וטף , נשים  אנשים  הדור , מאנשי אחד 
התורה  הפצת  בתוך  חוצה , המעיינות  להפצת 
ל "עסקן  אחד  כל  את  עשה  בכלל ; והיהדות 
עבור  רק  לא  האחריות  את  עליו שנושא  ציבורי",
אשר  ליהודים  יהדות  להפיץ  גם  אלא  עצמו,

בסביבתו.

הנ"ל : עבודות  ב ' ישנן בזה  גם  אשר 

ללמוד  שלו, לנשיא  הביטול  צ "ל  ֿ לראש  לכל 
הביטול . ובתכלית  הוראותיו, ולקבל  תורתו

החסידים  פתגם  כידוע  הולדת 'ועד  שה 'יום  ,
לרבי  הראשונה  בפעם  שבאו ביום  הוא  שלהם 
ו)נעשה  הקודמת , מציאותו (בטלה  אז כי (בדורו),

דמי  שנולד  כקטן חדשה , .מציאות 

כקטן  שנתגייר  כגר  בנ"י נעשו שאז במ "ת , וע "ד 
דמי  ממ "ת שנולד  גירות  דיני לומדים  ),(שלכן

מציאותם  אז שבטלה  כך  כדי עד  חדשה , מציאות 
הקודמת .

אל  בא  חסיד  כאשר  הוא  זה  שמעין לומר , ויש 
באופן  התורה  פנימיות  ללימוד  בנוגע  - רבו

תכלית ד "יתפרנסון" אצלו שנעשה  - מיני'
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מי "ז.76) פ"א אבות
מזוהר 77) ולהעיר - עשירי . פרק תשובה הל ' רמב"ם ראה

בחביבותא  "אנן שבועות) ליל  בתיקון (שאומרים א קכח , פרשתנו
ה' מאהבת וכתיב אלקיך . ה' את ואהבת דכתיב מילתא, תליא
תורה  מתן עם הקשר וי "ל  ה'". אמר אתכם אהבתי  וכתיב אתכם,
נתן  אחת מ "ת, בעת שכתרו עטרות ג ' כנגד  הן אלו אהבות שג ' -
וראה  ח . פכ "ד , (ויק"ר בניו של  בראשם נתן ושנים בראשו, המלך 

וש"נ). תשמ "ז. חגה"ש דערב בששה"ק ד "ה
ואילך .78) סע"א לב, קידושין וראה א. יט , ע"ז
מכל 79) הלומד  חכם "איזהו רפ"ד ) (אבות המשנה כהוראת

עני שגם מהדין ולהעיר אדם. מכל  ללמוד  מה שיש היינו אדם",
מתנות  הל ' רמב"ם רע"ב. ז, (גיטין צדקה במצות חייב ואביון

רמח ). ר"ס יו"ד  טושו"ע ה"ה. פ"ז עניים
שבת 80) במנחת (שקוראין בהעלותך  פ' לריש מהקשר להעיר

מאלי '". עולה שלהבת שתהא עד  הנרות, את "בהעלותך  - זו)

שבט .81) ל ' יום" "היום
לגבי82) מעלה בו שיש לומר יש כי  - הדמיון בכ "ף "כקטן"

במעי מהמצב לכאורה ירידה גם יש שנולד  כקטן (א) שנולד : קטן
(ב) ב). ל , (נדה כולה התורה כל  אותו מלמדין היו ששם אמו,
הבנה, לגיל  כשהגיע וגם התורה, ללימוד  שייך  לא שנולד  קטן
אף  הנה - ורבו בחסיד  משא"כ  והדרגה, בסדר הוא הלימוד  הרי 
וכו'), שבו משנה שבו, (מקרא דרגות ישנן התורה בפנימיות שגם
רק  לא התורה, שבפנימיות הענינים כל  תיכף מקבל  החסיד  הרי 
מה  (ע"ד  כו' עמוקים הכי  הענינים גם אלא ֿ בי "ת", ה"אל "ף
- ואדרבה התורה, פנימיות וגם התורה, כל  בנ"י  קיבלו שבמ "ת
"ויחזו" של  ובאופן המרכבה מעשה גילוי  הי ' עשה"ד  לפני 

ֿ יא)). י  כד , (משפטים
חו"מ 83) טושו"ע ה"ב. פי "ג  עדות הל ' רמב"ם א. כב, יבמות

סי "א. ס"ל 
ביאה 84) איסורי  הל ' רמב"ם א. ט , כריתות ֿ ב. א מו, יבמות
רפי "ג .

לספרו.85) ֿ מלך  המקדש הקדמת בסופו. ת"ו התקו"ז לשון
ועוד . שם. לתקו"ז ֿ מלך  כסא



נו     

מציאות  בזה  ונעשה  הקודמת , מציאותו של  הביטול 
חדשה .

תוב  אח "כ  וישאר אמנם  יסתפק  שלא  ממנו, עים 
בכח  שיפעל  אלא  וביטול ), (עמידה  זו בדרגה 
ע "י  - ועיקר  ועוד  בעבודתו, "מהלך " ולהיות  עצמו,
החסידות  מעיינות  שם  ולהפיץ  לחוץ  היציאה 
ועד  הרבה ", תלמידים  "והעמידו מרבו, שקיבל 

"מהלכים ". יהיו הם  שגם 

 מה לשאלה : מקום  יש  זה , בענין אמנם 
יהדות  להשפיע  מי על  מוצא  אינו אם  יעשה 

החסידות . ומעיינות 

וסופרים  חכמים  שכולה  בעיר  גר  הוא  אם  או

ההוראה  שייכת  לא  שאליו לחשוב , יכול  -
הרבה "? תלמידים  "והעמידו

היומי  משיעור  נפלאה  הוראה  ישנה  זה  על 
ברמב "ם :

כותב  מעשר ,הרמב "ם  הפרשת  סדר  אודות 
שנה , בכל  ראשון מעשר  שמפרישין ש "אחר 
וששית  שלישית  ובשנה  כו', שני מעשר  מפרישין
אודות  לפנ"ז שהאריך  (וכפי עני" מעשר  מפרישין

זה " בסדר  בדיוק  שצ "ל  ההפרשה , ).סדר 

" הרמב "ם  שההפרשה מלשון מובן, - "
בפועל  הנתינה  משא "כ  הזה . בסדר  צ "ל  דוקא 

אחר . בסדר  להיות  יכולה 

לשאר  בנוגע  עני: למעשר  בנוגע  חידוש  וזהו
מבארים  יש  ההפרשה המעשרות , הוא  שהעיקר 

התבואה  מוציאים  ההפרשה  ע "י כי הנתינה , ולא 
בכלל  שאין שני במעשר  (ובפרט  טבל  מגדר 
נתינת  של  גדר  שהוא  עני, במעשר  אבל  נתינה );

יקבל  שהעני הוא  העיקר  לכאורה  הרי צדקה ,

"החיית  העני"ויופעל  נפש  משמע את  ואעפ "כ  ,
שה  הרמב "ם  עיקרי!מדברי ענין היא  לבדה 

לפועל : ונפק "מ  לימוד  ישנו ומזה 

עני, שאין ומצב  במקום  נמצאים  כאשר  אפילו
הפרשת  חיוב  ישנו מ "מ  - צדקה  גבאי לא  וגם 
שיפריש  - לצדקה  בנוגע  מובן ועד "ז עני, מעשר 
ימסרם  הראשונה  (ובהזדמנות  לצדקה  מממונו

בפועל ).

הפצת  - רוחנית  לצדקה  בנוגע  גם  מובן ועד "ז
נמצא  כאשר  אפילו חוצה : המעיינות  והפצת  היהדות 
בדעת " "עני למצוא  יכול  שאינו ומצב  במקום 
ד "כל  החיוב  כל  ישנו אז גם  - להשפעתו שצריך 

בזה " זה  ערבים  התורה ישראל  הפצת  וחיוב  ,
מכחותיו  להפריש  צריך  מצדו שהוא  והיהדות ,
להכין  ביהדות , לשני לעזור  מוכן ולהיות  ָולהערך 
לשני  להסביר  איך  המתאימות  האותיות  את  אצלו
שמיד  כך  וכיו"ב , ומצוות  תורה  של  היוקר  אודות 

בפועל . כן לעשות  יוכל  הראשונה  בהזדמנות 

מעות  לו כשמביאין תגר , "שולחני כמו ע "ד 
ומביא  מחזר  הוא  לו מביאין וכשאין רואה , לראות 
לו  כשמביאין עשיר , כ "שולחני (שלא  משלו"
יושב  לו מביאין וכשאין רואה , לראות  דינרין

"( המעיינות והפצת  היהדות  הפצת  כי ,
" היא  מקבל חוצה  לו יש  כאשר  רק  לא  ,"

שגם  (ועד  לבדו נמצא  כאשר  גם  אלא  בפועל ,
אצל  במוחש  שרואים  וכפי עד "ז), חולם  בשינתו

שלו. לעסק  בנוגע  ֿ הבית  בעל 

בו  התלוי כל  לעשות  שצריך  ופשוט , מובן
"עני  או (כפשוטו עני שליח ) ע "י או (לבד  לחפש 
לעשות  יכול  אינו אם  גם  אבל  לו, ולעזור  בדעת ")
החיוב  את  כבר  לו יש  שתהי', סיבה  מאיזו כך 

לזה . הכחות  או) (המעות  מצדו להפריש 

כמו  שצ "ל  הזריזות  כל  חלה  (ההפרשה ) וע "ז
הצדקה  .בנתינת 

(או  העני את  לחפש  להשתדל  צריך  שמיד  ומובן
ולעזור  העני), את  ימצא  שהוא  מישהו על  להשפיע 
מצרפה  הקב "ה  טובה  שמחשבה  ומכיון לו.
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מ "ט .86) פ"ו אבות - חז"ל  ל ' ע"פ
שני .87) מעשר הל ' ריש
הכ "ג .88) פ"ג  תרומות הל ' ואילך . ה"ב פ"ו עניים מתנות הל '
שורש 89) להרמב"ם לסהמ "צ סופרים וקנאת טבא מרגניתא

(ד "ה  א ל , גיטין פליגי ). כי  (ד "ה א פג , יומא פירש"י  וראה יב.
ואע"ג ).
ונתפרנס 90) והולך  עני  ומצאה ידו מתוך  סלע שהמאבד  ועד 

יט ). כד , תצא (ספרי  זכה כאילו הכתוב עליו מעלה בה,
טו.91) משפטים תנחומא
העני ,92) מציאות שיש משום הוא הצדקה ענין שכל  ועד 

- ועניים עשירים בריאת בטעם לדוד , הקב"ה מדברי  כמובן

מי עניים, או עשירים כולם יהיו אם ינצרוהו, מן ואמת ד "חסד 
ה). פל "א. שמו"ר ט . משפטים (תנחומא חסד " לעשות יוכל 

ועוד .93) סע"א. לט , שבועות
יג .94) א, דברים ופירש"י  ספרי 
סכ "א.95) אגה"ק ראה

     

מעשה למעשה  כבר  אצלו ישנו כאשר  ועאכו"כ  ,
כדי  סיבות  כמה  הקב "ה  לו מסבב  - ההפרשה 

בפועל  הנתינה  גם  לקיים  .שיוכל 

 לקחת שיש  ֿ עיקריות  הכי ההוראות  אחת 
שצ "ל  להשתדלות  בנוגע  הוא  - לעיל  האמור  מכל 
מזמן  ֿ עתה  זה  בבואנו ובפרט  ישראל , ילדי בחינוך 
תורה  עם  הקשר  חידשו שבנ"י תורתנו, מתן
ש "בנינו  הילדים , לחינוך  בנוגע  - וגם  ויהדות ,

אותנו" :עורבים 

לקרותו  בכלל  אפשר  (אם  כיום  המצב  לדאבוננו,
שהם  ישראל  ילדי לחפש  צורך  שאין מצב ...)

ויהדות . תורה  של  ֿ בי"ת  באל "ף  בדעת ", "עניים 

רחמנא ֿ ישראל , ילדי ואלפים  מאות  ישנם 
יהודי!! חינוך  מקבלים  שאינם  ליצלן,

ארגונים  מאות  שישנם  בזה , ההבהלה  ועיקר 
שתפקידם  אלו גם  – ומהם  יהודיים , ומוסדות 
ואעפ "כ , וכו', יהודי וחינוך  יהדות  להפיץ  לדאוג 

עושים , שהם  הטובים  הדברים  כל  לאחרי
 שלא - לחינוך  בנוגע  – ה "ז הם , שרבים 

המצב  - ומבהיל  לעשות , שצריכים  ממה  בערך 
ומתדרדר ! הולך 

הי' אסור  - מאיסורא  לאפרושי של  במצב  אפילו
את  שמתקנים  עד  ולהתריע  מלדבר  להפסיק 
כשמדובר  בנדו"ד  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  האיסור ,
פיקוח  ממש , החיים  מהיפך  "לאפרושי" אודות 
ישראל , ילדי ואלפים  מאות  של  ברוחניות  נפשות 
ואורך  חיינו שהיא  ֿ תורני, חינוך  מקבלים  שאינם 

ימינו!

הנפלאה  בנחיצות  להאריך  וכלל  כלל  צורך  ואין
וכמה  יהודי, חינוך  יקבלו ישראל  שילדי – וכו' וכו'

ישראל . עם  ולכל  בעתיד  לחייהם  נוגע  שזה 

ולא  עד "ז, הצעקות  עם  להסתפק  לא  והעיקר ,
המעשה  אלא  - לזה  בקשר  שעושים  ֿ ועדות  אסיפות 

3300 תורתנו, מתן מזמן עכשיו שבבואנו :
שישנן  המעלות  כל  עם  תורה , שניתנה  מאז שנה 
המוסדות  - ועאכו"כ  יחיד , כל  צריך  - זה  בזמן
ניתן  ששם  הקודש , בארץ  ובמיוחד  בזה , הקשורים 
לפעול  להתחיל  - קלות  ביתר  הנ"ל  בכל  לפעול 

 ,לגמרי חדש  ֿ מידה  בקנה  במיוחד , בזה 
חדרים , ֿ תורה , בתלמוד  ישראל  ילדי להכניס 

וכיו"ב , ישיבות 

להגיע  איך  חדשים  אמצעים  שימציאו עי"ז
אם  ואפילו ההורים , ע "י - טוב  ומה  עצמם , לילדים 
להם  ולהסביר  עצמם , הילדים  עם  לדבר  כדאי לא ,
היהודית  נשמתם  ואודות  התורה , לימוד  נחיצות  את 
הוריהם  שלמדו התורה  ללמוד  בכלל , והיהדות 

זקניהם  וזקני וזקניהם    עם והחזיקו ,
הרס "ג כדברי ועד  ממש . ֿ נפש  למסירת  עד  זה 

בתורותי'" ֿ אם  כי אומה  איננה  !ש "אומתנו

שאינם  אמא  או אבא  נמצאים  שלפעמים  ואע "פ 
הסימן  נתקיים  כבר  ֿ הכי בלאו הרי זה , עם  מסכימים 

באמה " קמה  ש "בת  דמשיחא , (ועד "ז דעקבתא 
להשפיע  בנוגע  - הטוב  לצד  לנצלו וצריך  בבנים ),
זאת  ויתבעו תורה , ללמוד  שירצו הילדים , על 

המתאים . בתוקף 

בדברים  אתם  כשידברו - הילדים  וכטבע 
התורה , ויוקר  אמיתית  אודות  הלב , מן היוצאים 
ועד  והתלהבות , בחיות  הילדים  זאת  ויחטפו יקבלו
של  (בדרך  ההורים  על  גם  להשפיע  הביתה  שיבואו
- בנים  על  אבות  לב  "והשיב  - ֿ ארץ ) ודרך  כבוד 

בנים " .ע "י

 מועט יהיו אלו, אחדים  שדברים  ֿ רצון, ויהי
ידברו  שלא  כמה  אופן ובכל  - המרובה  את  המחזיק 
חומר  את  לתאר  וכלל  כלל  מספיק  זה  אין עד "ז
אודות  שהם , מקום  בכל  יהודים  לעורר  - המצב 
חוצה , המעיינות  והפצת  היהדות  בהפצת  אחריותם 

ישראל . ילדי של  לחינוך  בנוגע  – ובמיוחד 

מן  כבר  יצאו ממש  שבקרוב  יעזור , והשי"ת 
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ,הגלות ,

הנה " ישובו גדול  היהודים ,"קהל  וכל  יהודי כל  ,
כולם  והולכים  בגלות , ישאר  לא  אחד  שאף 
לירושלים  הקודש , לארץ  קדוש ", ל "גוי השייכים 
ובקודש  השלישי, ֿ המקדש  לבית  הקודש , עיר 

עין  כהרף  אפילו עיכבן ולא  .הקדשים ,
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ועוד .96) א. מ , קידושין
(97.87 ע' תש"ב סה"מ 
ד .98) פ"א, שהש"ר

פ"ז.99) מ "ג  והדיעות האמונות
א.100) צז, סנהדרין ו. ו, מיכה
ובפירש"י .101) מלאכי  סוף
ט .102) י , בא
ז.103) לא, ירמי '
מא.104) יב, בא ופירש"י  מכילתא



נז      

מעשה למעשה  כבר  אצלו ישנו כאשר  ועאכו"כ  ,
כדי  סיבות  כמה  הקב "ה  לו מסבב  - ההפרשה 

בפועל  הנתינה  גם  לקיים  .שיוכל 

 לקחת שיש  ֿ עיקריות  הכי ההוראות  אחת 
שצ "ל  להשתדלות  בנוגע  הוא  - לעיל  האמור  מכל 
מזמן  ֿ עתה  זה  בבואנו ובפרט  ישראל , ילדי בחינוך 
תורה  עם  הקשר  חידשו שבנ"י תורתנו, מתן
ש "בנינו  הילדים , לחינוך  בנוגע  - וגם  ויהדות ,

אותנו" :עורבים 

לקרותו  בכלל  אפשר  (אם  כיום  המצב  לדאבוננו,
שהם  ישראל  ילדי לחפש  צורך  שאין מצב ...)

ויהדות . תורה  של  ֿ בי"ת  באל "ף  בדעת ", "עניים 

רחמנא ֿ ישראל , ילדי ואלפים  מאות  ישנם 
יהודי!! חינוך  מקבלים  שאינם  ליצלן,

ארגונים  מאות  שישנם  בזה , ההבהלה  ועיקר 
שתפקידם  אלו גם  – ומהם  יהודיים , ומוסדות 
ואעפ "כ , וכו', יהודי וחינוך  יהדות  להפיץ  לדאוג 

עושים , שהם  הטובים  הדברים  כל  לאחרי
 שלא - לחינוך  בנוגע  – ה "ז הם , שרבים 

המצב  - ומבהיל  לעשות , שצריכים  ממה  בערך 
ומתדרדר ! הולך 

הי' אסור  - מאיסורא  לאפרושי של  במצב  אפילו
את  שמתקנים  עד  ולהתריע  מלדבר  להפסיק 
כשמדובר  בנדו"ד  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  האיסור ,
פיקוח  ממש , החיים  מהיפך  "לאפרושי" אודות 
ישראל , ילדי ואלפים  מאות  של  ברוחניות  נפשות 
ואורך  חיינו שהיא  ֿ תורני, חינוך  מקבלים  שאינם 

ימינו!

הנפלאה  בנחיצות  להאריך  וכלל  כלל  צורך  ואין
וכמה  יהודי, חינוך  יקבלו ישראל  שילדי – וכו' וכו'

ישראל . עם  ולכל  בעתיד  לחייהם  נוגע  שזה 

ולא  עד "ז, הצעקות  עם  להסתפק  לא  והעיקר ,
המעשה  אלא  - לזה  בקשר  שעושים  ֿ ועדות  אסיפות 

3300 תורתנו, מתן מזמן עכשיו שבבואנו :
שישנן  המעלות  כל  עם  תורה , שניתנה  מאז שנה 
המוסדות  - ועאכו"כ  יחיד , כל  צריך  - זה  בזמן
ניתן  ששם  הקודש , בארץ  ובמיוחד  בזה , הקשורים 
לפעול  להתחיל  - קלות  ביתר  הנ"ל  בכל  לפעול 

 ,לגמרי חדש  ֿ מידה  בקנה  במיוחד , בזה 
חדרים , ֿ תורה , בתלמוד  ישראל  ילדי להכניס 

וכיו"ב , ישיבות 

להגיע  איך  חדשים  אמצעים  שימציאו עי"ז
אם  ואפילו ההורים , ע "י - טוב  ומה  עצמם , לילדים 
להם  ולהסביר  עצמם , הילדים  עם  לדבר  כדאי לא ,
היהודית  נשמתם  ואודות  התורה , לימוד  נחיצות  את 
הוריהם  שלמדו התורה  ללמוד  בכלל , והיהדות 

זקניהם  וזקני וזקניהם    עם והחזיקו ,
הרס "ג כדברי ועד  ממש . ֿ נפש  למסירת  עד  זה 

בתורותי'" ֿ אם  כי אומה  איננה  !ש "אומתנו

שאינם  אמא  או אבא  נמצאים  שלפעמים  ואע "פ 
הסימן  נתקיים  כבר  ֿ הכי בלאו הרי זה , עם  מסכימים 

באמה " קמה  ש "בת  דמשיחא , (ועד "ז דעקבתא 
להשפיע  בנוגע  - הטוב  לצד  לנצלו וצריך  בבנים ),
זאת  ויתבעו תורה , ללמוד  שירצו הילדים , על 

המתאים . בתוקף 

בדברים  אתם  כשידברו - הילדים  וכטבע 
התורה , ויוקר  אמיתית  אודות  הלב , מן היוצאים 
ועד  והתלהבות , בחיות  הילדים  זאת  ויחטפו יקבלו
של  (בדרך  ההורים  על  גם  להשפיע  הביתה  שיבואו
- בנים  על  אבות  לב  "והשיב  - ֿ ארץ ) ודרך  כבוד 

בנים " .ע "י

 מועט יהיו אלו, אחדים  שדברים  ֿ רצון, ויהי
ידברו  שלא  כמה  אופן ובכל  - המרובה  את  המחזיק 
חומר  את  לתאר  וכלל  כלל  מספיק  זה  אין עד "ז
אודות  שהם , מקום  בכל  יהודים  לעורר  - המצב 
חוצה , המעיינות  והפצת  היהדות  בהפצת  אחריותם 

ישראל . ילדי של  לחינוך  בנוגע  – ובמיוחד 

מן  כבר  יצאו ממש  שבקרוב  יעזור , והשי"ת 
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ,הגלות ,

הנה " ישובו גדול  היהודים ,"קהל  וכל  יהודי כל  ,
כולם  והולכים  בגלות , ישאר  לא  אחד  שאף 
לירושלים  הקודש , לארץ  קדוש ", ל "גוי השייכים 
ובקודש  השלישי, ֿ המקדש  לבית  הקודש , עיר 

עין  כהרף  אפילו עיכבן ולא  .הקדשים ,
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ועוד .96) א. מ , קידושין
(97.87 ע' תש"ב סה"מ 
ד .98) פ"א, שהש"ר

פ"ז.99) מ "ג  והדיעות האמונות
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מוגה  בלתי

"ויכולו") והשלימות  העילוי נעשה  שבה  השבועות , חג  שלאחרי השבת  היא  זו חג1שבת  בעניני (
("עד  השבועות  חג  של  התשלומין ימי וחותם  סיום  - סיון בי"ב  שקביעותה  זו, בשנה  ובפרט  השבועות .

בכלל " ועד  סיון, ).2י"ב 

באופן  רק  לא  - השבועות  חג  של  העבודה  עניני בכל  ולהשלים  להוסיף  המתאים  הזמן זה  הרי ולכן,
ימי  וחותם  שסיום  זו, שנה  בקביעות  יתירה  ובהדגשה  שלימות , של  באופן גם  אלא  החסרון, תשלום  של 

שענינו - השבת  ביום  הוא  ב "התשלומין הפירושים  אחד  שזהו , ענין גו'", והארץ  השמים 
.1השלימות 

לבו" אל  יתן ש "החי - תורתנו" מתן "זמן השבועות , חג  של  העיקרי לענינו בנוגע  - לראש  3ולכל 

השבועות  חג  בהתוועדות  בארוכה  (כמדובר  ימינו" ואורך  "חיינו התורה , בלימוד  ענין 4להוסיף  שעיקר 
של  לאופן עד  עוז, וביתר  שאת  ביתר  ימינו"), ואורך  "חיינו לתורה , בנוגע  הוא  לבו" אל  יתן "החי

כידוע  דתורה , בנסתר  והן דתורה  בנגלה  הן הנסתר 5שלימות , של  הענינים  גם  ניתנו ֿ תורה  שבמתן
נגלה  של  הענינים  מאשר  יותר  בגלוי שבתורה , הנסתר  של  הענינים  היו ֿ תורה  במתן – ואדרבה  שבתורה .

מרכבה " "מעשה  ראו ישראל  בני כל  שהרי .6שבתורה ,

ושנת  הקהל ', 'שנת  זו, שנה  של  המיוחד  לתוכנה  בהתאם  בזה  הפעולה  להיות  צריכה  – יותר  ובפרטיות 
וּתׂשמח : ְְִַַַּתׂשמח 

 להקהיל היינו, ישראל , לכללות  עד  הזולת , על  לפעולה  בנוגע  גם  אלא  לעצמו, בנוגע  רק  לא  -
למעמד  ועד  כפשוטה . "הקהל " מצות  של  לתוכנה  בהתאם  – התורה  בלימוד  ישראל  בני כל  את  ולאחד 

– "הקהל " של  הראשון אלי ה ' באמור  בחורב , אלקיך  ה ' לפני עמדת  אשר  "יום  ,  
"'גו הימים  כל  אותי ליראה  ילמדון אשר  דברי, את  הקהל "7ואשמיעם  "יום  ישראל ,8, בני כל  הקהלת  ,

הדורות  כל  סוף  עד  ישראל  נשמות  כל  גם  אלא  ההוא , בדור  רק  .9לא 

גדרים .ו  שפורצת  השמחה  כתכונת  והגבלה , ממדידה  למעלה  גדר , פריצת  של  באופן -

"הזמן עם  לחיות  ש "יש  הזקן רבינו והוראת  כפתגם  - השבוע  פרשת  עם  זה  ענין לקשר  ,10ויש 
נצחית " היא  ש "התורה  לכך  נוסף  כלומר , השבוע . פרשת  מעניני לבו" אל  יתן "החי - האמור  ובסגנון

תורה ' ב 'לקוטי החסידית  בפרשה  שכתוב  שבוע 11(כמו באותו יתירה  בהדגשה  זה  הרי כולה , השנה  בכל  (
פרשת  - ֿ דידן ובנידון זו, פרשה  בתורה  וקוראין .שלומדים 

מפרשה  חלקים  שכולם  - שביניהם  המשותף  אבל  ענינים , ריבוי ישנם  "נשא " שבפרשת  - ובהקדמה 
כולה . הפרשה  תוכן את  ומבטא  המדגיש  שם  "נשא ", ששמה 

ל  השייכות  מודגשת  זה  :ובענין

את  "נשא  שכתוב  במה  גם  וכמרומז התורה . לימוד  ֿ ידי על  שעיקרה  ראש , נשיאת  - ראש " את  "נשא 
גרשון בני ראש  נושאי שהיו קהת , לבני טפלים  שהם  ," התורה ענין ,12.
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נט       

חצות  לאחרי עצמו השבת  וביום  הפרשה , סיום  עד  משביעי השבת , ליום  השייך  הפרשה  בחלק  וכן
"ובבוא  - ממש  הפרשה  של  לסיומה  יותר  שייך  זה  הרי השבת , יום  של  לסיומו קרוב  דרעוין', 'רעוא  היום ,

התורה . דיבור  על  דקאי אליו", וידבר  גו' אתו לדבר  מועד  אוהל  אל  משה 

גו'" הנרות  את  "בהעלותך  - שבת  במנחת  בהעלותך  בפרשת  הקריאה  להתחלת  באים  דקאי 13ומזה  ,
אור " ותורה  מצוה  "נר  התורה , .14על 

 פרשת ותחילת  "נשא " פרשת  – השבת  יום  של  שבקריאה  יותר , בפרטיות  בזה  להוסיף  ויש 
"נעשה  ֿ תורה , למתן להכנה  בנוגע  הידוע  ובלשון ומעשה , לימוד  הענינים  שני מודגשים  - "בהעלותך "

ֿ תורה ). בכינוס  השתתפות  בתור  השבועות  חג  בהתוועדות  (כמדובר  וכוונה  מעשה  ונשמע ",

בזה : והענין

במוח  כו' והשגה  הבנה  של  באופן להיות  צריך  התורה  שלימוד  ומדגיש  מורה  - ראש " את  "נשא 
ֿ פה  שבעל  בתורה  מיבעי לא  התורה , והבנת  בלימוד  מיוחדת  השתדלות  להיות  שצריכה  היינו, שבראש ,
לתורה  עולה  קאמר " מאי ידע  ש "לא  מי שגם  שבכתב , בתורה  אפילו אלא  בלימוד , תנאי היא  שההבנה 

התורה  ברכת  וגם 15ומברך  כמובן והשגה , הבנה  של  באופן יהיה  שהלימוד  להשתדל  שיש  בוודאי הרי ,
פשוט .

כללות  מצד  - "נשא " פרשת  השבת  ביום  ביותר  מודגש  (כוונה ) וההשגה  ההבנה  שענין להוסיף , ויש 
לבחינת  (והמעשה ) הדיבור  מבחינת  העולמות  עליית  נעשה  שבו השבת , הדגשת 16ענין היינו, ,

כו'. והשגה  הבנה  הכוונה , ענין

ותורה  מצוה  "נר  של  באופן להיות  צריך  התורה  שלימוד  ומדגיש  מורה  - הנרות " את  ו"בהעלותך 
המעשה  את  לידע  היהודי של  חייו את  מאיר  התורה  שלימוד  כלומר , הגשמית . לעין שנראה  אור  אור ",

כו'. יעשה  אשר 

מעשה  לידי שמביא  תלמוד  גדול  - התורה  בלימוד  עיקרי ענין בפועל 17וזהו במעשה  המצוות  קיום  ,
"למוציאיהם  בפה , הדיבור  נוגע  שבה  התורה , ממצוות  אחת  שהיא  כפי תורה  תלמוד  מצות  גם  [כולל 

מעשה "18בפה " הוי שפתיו "עקימת  ֿ ידו 19דוקא , שעל  ה "שורש " כמשל  הוא  שהמעשה  כך , כדי ועד  ,[
אבות  (במסכת  המשנה  כדברי (התלמוד ), ה "אילן" כל  מרוב 20מתקיים  שמעשיו "כל  למה ) מחכמתו, ין

כו'". מרובין ושרשיו מועטין שענפיו לאילן דומה : הוא 

ועוד : זאת 

לפעולה  בנוגע  גם  אלא  לעצמו, בנוגע  רק  לא  להיות  צריך  אור ", "תורה  הנרות ", את  ד "בהעלותך  הענין
הנרות " שבעת  יאירו המנורה  פני מול  "אל  - ישראל  לכלל  עד  הזולת , בנשמות 13על  הסוגים  שבעת  ,

בבחינת 21ישראל  שהם  כל , לעין בגלוי שנראה  עד  אור ", ותורה  מצוה  "נר  של  באור  מאירים  שכולם  ,
כולה " זהב  .22"מנורת 

לעולם " יוצאה  אורה  ש "ממנו אלא  עוד , כולל 23ולא  התורה , באור  מואר  נעשה  כולו שהעולם  היינו, ,
נח  בני שנצטוו מצוות  לקבל  עליהם  שפועלים  ֿ זה  ֿ ידי על  – העולם  אומות  היעוד 24גם  לקיום  כהכנה  ,25

אחד ". שכם  לעבדו גו' עמים  אל  אהפוך  "אז
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ס      

:"לבו אל  יתן "החי - בפועל  וההוראה 

להוסיף  יש  - תורתנו" מתן ד "זמן התשלומין ימי וחותם  סיום  שהוא  ֿ קודש  השבת  ביום  בעמדנו
שלימות  מלשון גם  ללימוד 26ולהשלים , בנוגע  - לראש  ולכל  תורתנו", מתן ד "זמן העבודה  עניני כל  ,

ד "הקדמת  באופן - (ואדרבה  המעשה  ענין להדגשת  בנוגע  והן בתורה , והשגה  להבנה  בנוגע  הן התורה ,
ֿ יום . היום  בחיי מעשה , לידי המביא  לימוד  לנשמע "), נעשה 

כפשוטם  בחיים  גם  נוסף  ימינו", ואורך  חיינו ש "הם  ומצוותיה , התורה  בעניני שמוסיפים  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
וקיום  התורה  בלימוד  העבודה  נעשית  דוקא  שבו הגשמי, הזה  בעולם  הגוף  חיי לבו"), אל  יתן ("החי

נשמתן" פרחה  ודיבור  דיבור  כל  "על  (א ) - ֿ תורה  במתן כמודגש  "החזירה 27המצוות , ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  ,
שעתיד  בטל  להן המתים "הקב "ה  את  בו וקיום 28להחיות  התורה  בלימוד  היא  הכוונה  שתכלית  מכיון ,

רק  לא  היינו, ונשמע ", ד "נעשה  באופן קיום  - גופא  ובזה  (ב ) דוקא . בגופים  נשמות  ֿ ידי על  המצוות 
גשמיים  בדברים  המצוות  קיום  עשיית  – ובעיקר  - גם  אלא  הגשמית ), האוזן ֿ ידי על  היא  (שגם  השמיעה 

הגשמי. הגוף  אברי ֿ ידי על 

ז"ל  רבותינו כמאמר  – דוקא  הזה  בעולם  התורה  לימוד  מעלת  גדלה  כך  כדי שבא 29ועד  מי "אשרי
התורה  לימוד  הקדמת  להיות  צריכה  ֿ עדן, בגן התורה  ללימוד  לזכות  שכדי היינו, בידו", ותלמודו לכאן

הזה  שמו"30בעולם  על  "נקראת  ("תורתו", ברשותו רק  לא  היינו, בידו", ד "תלמודו ובאופן כולל 31, אלא  ,(
דוקא . הגשמי הזה  בעולם  מעשה , לידי  המביא  תלמוד  ("בידו"), העשיה  ענין הדגשת  גם 

התחיה , לעולם  בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  – ֿ עדן בגן התורה  ללימוד  בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 
השלימות  לתכלית  זוכים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  בידו", ד "תלמודו ההכנה  להיות  שצריכה  בגופים , נשמות 

רצונך " "כמצות  המצוות , לקיום  בנוגע  רק  לא  - ֿ לבוא  "תורה 32לעתיד  - התורה  ללימוד  בנוגע  גם  אלא  ,
תצא " מאתי נצחיים .33חדשה  חיים  – השלימות  בתכלית  בגופים ) (נשמות  החיים  ענין יהיה  ואז ,

גם  כולל  הגלות , בזמן ימינו") ואורך  ("חיינו ומצוות  בתורה  ההוספה  ֿ ידי על  – כאמור  - לזה  וזוכים 
הגאולה . על  כו' והדרישה  והתשוקה  הציפיה  -

כו' וגלות  חורבן של  ענין היה  לא  שאצלו יוחאי, בן שמעון לרבי בנוגע  שאפילו הרי 34ולהעיר , -
המעשיות  המצוות  כל  שקיים  (כשם  הגאולה  ענין את  ודרש  וביקש  התפלל  הוא  שגם  ובהדגשה 35בוודאי ,(

למעלה  המספר , (שלימות  שנה  י"ג  במשך  גלות ) בתוך  (גלות  במערה  לישב  שהוכרח  מכיון - יתירה 
העשר ). משלימות 

עין" כהרף  עיכבן ש "לא  באופן הגאולה  זירוז את  שפועלים  - נגאלין 36והעיקר  ממש  ומיד  שתיכף  ,
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ֿ ישראל , בני והטף "37כל  והנשים  "האנשים  ישובו 38, גדול  "קהל  ,

לבב .39הנה " וטוב  שמחה  ומתוך  ,

***

.'גו ראש " את  "נשא  ֿ המתחיל  דיבור  מאמר 

בהעלותך  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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ובכ "מ .26) רע"ג . ל , ראה פ' לקו"ת ראה
ד .27) פכ "ט , שמו"ר ב. פח , שבת
שם.28) ושמו"ר שבת וראה רע"ב). (מו, ספל "ו התניא ל '
וש"נ.29) א. נ, פסחים
ובכ "מ .30) ד . כב, שה"ש ג . ו, ואתחנן לקו"ת
ואילך .31) סע"א לב, קידושין וראה א. יט , ע"ז
ואילך .32) פי "ז תרל "ז וככה המשך  ויחי . ר"פ תו"ח  ראה

ועוד .

ג .33) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
ז.34) ע' שמות הרימון פלח 
סה"ב.35) פ"א ושבת ברכות ירושלמי  ראה
מא.36) יב, בא ופירש"י  מכילתא
ט .37) יו"ד , בא
יב.38) לא, וילך 
ז.39) לא, ירמי '



סי

   

הקודש ללשון מתורגם 

.‡
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בגמרא  מסופר  תורה, מתן  שעלה 1על  "בשעה :
 ֿ הקדושֿברוך  לפני השרת מלאכי אמרו  למרום משה
אמר  בינינו ? אשה לילוד  מה של ֿעולם, רבונו  הוא:
גנוזה, חמודה לפניו : אמרו  בא. תורה לקבל  להם:
אנוש  מה לבשר ֿודם? ליתנה מבקש אתה – שגנוזה...

תזכרנו ... השמים 2כי על  הודך  לו 3תנה אמר  .
אמר  תשובה... להן  החזיר  למשה, הקדושֿברוך ֿהוא
מה  לי, נותן  שאתה תורה עולם, של  רבונו  לפניו :

בה  מארץ 4כתיב הוצאתיך  אשר  אלוקיך  ה' אנכי –
לפרעה  ירדתם? למצרים להם: אמר  מצרים.
כתיב  מה שוב לכם?! תהא למה תורה השתעבדתם?

אתם 5בה  עמים בין  אחרים, אלקים לך  יהיה לא –
את  משה שאל  (וכך  זרה? עבודה שעובדין  שרויין ,
עושים  אתם כלום האחרים:) הדברות על  המלאכים
לכם.. יש ואם אב ביניכם.. יש ומתן  משא מלאכה..
לו  הודו  מיד  ביניכם.. יש הרע יצר  ביניכם יש קנאה

להקדושֿברוך ֿהוא...".

בספרים  המלאכים 6נאמר  לטענת ההלכתי שהיסוד  ,

מצרא":"תנה "בר  דין  הוא השמים" על 

קובעת  לרעהו ,7ההלכה קרקע מוכר  אדם שכאשר 
את  לקחת זו , לקרקע הגובל  השכן  בר ֿהמצר , זכאי
יהיו  קרקעותיו  שכל  היא טובתו  כי הלוקח , מן  הקרקע

לזו  זו  בתורה 8סמוכות ונאמר  והטוב 9, הישר  "ועשית
ה'". בעיני

היא התורה המלאכים: טענת היתה ,10וזו 
של  הדין  כך  על  חל  ולכן  שם, הם ואף במרום, נמצאת
על  הודך  "תנה – ולפיכך  התורה, את לקבל  בר ֿמצרא

השמים".

התורה, את לקחת המלאכים רצו  כיצד  מובן  [ובכך 
"דבר 11לאחר  ישראל ", בני את "צו  בה נאמר  שכבר 

בר ֿמצרא  לגבי ההלכה כי וכדומה, ישראל " בני אל 
שגם מן קובעת, הלוקח  את מסלקים המכירה

לבר ֿהמצר  אותו  ונותנים ].12השדה

טענתם  את להפריך  המפרשים 13כדי מציינים ,14

ומהם: תירוצים, מספר 

קרקע, לגבי רק חלה בר ֿמצרא לגבי ההלכה א)
מטלטלין  לגבי קרקע 15ולא איננה והתורה ,16.
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ואילך.1) ב פח, שבת
ה.2) ח, תהילים
ב.3) שם, תהילים
ב.4) כ, יתרו 
ג .5) שם, יתרו 
תרומה 6) ר"פ תפ"ו ) אמשטרדאם חזקוני . (להר"א ידות שתי  בס'

קושט' אלגאזי . (להרי "י  יעקב שארית ובס' המדרש . בשם זה מביא
"ראשונים". ז "ל", הקודמי ' "כת בשם במדבר פ' תק"נ ) ליוורנו  תקי "א.
בזה  ושקו "ט ומשוגרת". "שוגרת דהוא יתרו  פ' (להחיד"א) דוד ובפני 
שאנגי '. (להר"י  יצחק באר הנ "ל): על (נוסף ומהם – ספרים בהרבה
חסדי  יתרו . פ' (להחיד"א) דוד ראש  ב'. דרוש  יתרו  פ' תצ"ה) שאולינקי 
שאולניקי  חזן . (להר"י  לב מערכי  מי "ד. פ"ג  (להנ "ל) לאבות אבות
ליוורנו  בורייאט. (להר"א אבות ברית י "ב. דרוש  מ"ת ערך תקפ"א)
ח"א  יצחק לנחל שער פתח יתרו . פ' עה"ת אמת שפת יתרו . פ' תרכ"ב)

מצרא. בר מע' תלמודית אנציקלופדיא וראה וח"ב.
סי '7) חו "מ טושו "ע ה"ה. פי "ב שכנים הל' רמב"ם א. ק"ח ב"מ

ס"ו . קעה
שם.8) רמב"ם שם. ב"מ רש "י 
קרוב 9) שהוא טז ) (סי ' קנין  לס' מיימוניות ובתשובות יח. ו , ואתחנן 
למ"ע.

שגנוזה.10) חמודה בקיצור אמרו  שלא זה יומתק ועפ"ז 
ד.11) פ"א, ב"ר ראה אבל
על12) הוא דב"מ דינא עיקר ולא ואדרבא, להסתלק, שצריך

לב  מערכי  בס' וראה ועוד*), עכו "ם. ד"ה ב שם, ב"מ (פרש "י  המוכר על
השיב  ולא תשובה להם יחזיר שהוא למשה הקב"ה אמר זה שמטעם שם,

(הלוקח). משה על היתה המלאכים טענת כי  בעצמו , להם
משה  צריך שסו "ס כיון  א) י "ל: – להקב"ה** טענו  שהמלאכים ומה

– לי  למה מטרתא הפוכי  א"כ לשמים א להחזירה קי , כתובות
מטיל  – הלוקח שעל החיוב ב) ב)). שם, (ב"מ לעכו "ם בדזבין  (משא"כ
המוכר  על יש  דסו "ס – צ"ע עפ"ז  (אבל עוור. דלפני  האיסור המוכר על
טרחא  – מטרתא הפוכי  משא"כ מצרא), דבר איסור שאינו  (אף איסור

בעלמא).
אינה 13) שהתורה היא משה תשובת שתוכן  לומר, אפשר לכאורה

לקמן  ראה אבל – וב"מ מצרא בזה אין  ובמילא כלל, בשמים שייכת
חלק  על כ"א) הפשט, חלק על (לא היתה המלאכים שטענת ס"ה , בפנים

שבתורה. הסוד
(14.6 בהערה שנסמנו  בס' ראה – לקמן  שהובאו  בהתירוצים
הל'15) במ"מ הובא – קרקעות*** מכירת מ' אות ח"א העיטור

סנ "ג . שו "ע שם. בטור הובא – ברצלוני  הר "י  ה"ד. פי "ג  שכנים
כו '".16) וירדה נסעה "ומשם (פ"ד) מתניא להעיר

      
                       

              



סב   

ולא  מכירה לגבי רק הוא בר ֿמצרא של  הדין  ב)
מתנה  במתנה.17לגבי ניתנה והתורה ,

כמו  הקדושֿברוך ֿהוא, אל  קרובים ישראל  ג)
אליו ",18שנאמר  קרובים אלקים לו  אשר  גדול  גוי "מי

למקום" "בנים הם ישראל  על ֿכן : ולגבי 19יתר  ,
בנים 20קרובים  ובודאי בר ֿמצרא.21, של  הדין  חל  לא ,

נאמר  רבינו  משה על  "איש 22ד ) היה שהוא
במדרש  נאמר  כך  ועל  ולמטה 23האלוקים", "מחציו 

רבינו  משה כך , ואם האלוקים", ולמעלה מחציו  איש,
בשמים. שהיא לתורה "בר ֿמצרא" היה

הפסוק  על  הבוקר 24ה) מן  משה על  העם "ויעמוד 
חז "ל  אומרים הערב" דין 25עד  "דן  היה רבינו  שמשה ,

 ֿ להקדושֿברוך  שותף נעשה "כאילו  ואז  לאמיתו " אמת
קובעת  וההלכה בראשית". במעשה שאם 26הוא ,

של  הדין  חל  לא המוכר , של  שותפו  הוא הלוקח 
.27בר ֿמצרא 

.
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התירוצים  שני על  לשאול  אפשר  לכאורה
מסיני  תורה קיבל  משה הרי 29עבור 28האחרונים:

עצמו ?30ישראל  עבור  רק ולא ,

א) המפרשים: בניֿמצרא יש הם ישראל 
כסא  מתחת "גזורות ישראל  נשמות כי לתורה,

.31הכבוד "

היו  תורה מתן  בשעת שותפים ב) ישראל 
שבת  מצות את קיבלו  כבר  הם כי לקדושֿברוך ֿהוא,

חז "ל ,32במרה  ואמרו  תורה, המתפלל 33מתן  "כל 
שותף  נעשה כאילו  ויכולו ... ואומר  שבת בערב

בראשית". במעשה להקדושֿברוך ֿהוא

.‚
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לגבי מן אבל , חסר  העיקר  דלעיל , התירוצים
משה  בתשובת מוזכר  אינו  מהם אחד  אף – הספר 

.34למלאכים 

נאמר , האחרונים התירוצים בשלושת ואדרבה:
אלה לכאורה, בתירוצים רבינו : משה מטענת

יהודי, וכל  שמשה, מודגש ,
אל  והואקשור  , ואילו .

למצרים, בירידה כרוכה שהתורה ההיפך : נאמר  בגמרא
את "יצר של ומבטאת ל "קנאה", ועד  ,

וכדומה. הרע",

.„
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התירוצים  משני אחד  כל  על  קושי מתעורר  כמו ֿכן 
הנ "ל : הכללית לשאלה בנוסף הראשונים,

אינו  "בר ֿמצרא" של  הדין  הראשון : התירוץ על  א)
הוא  בר ֿמצרא לדין  הטעם כי מטלטלין , על  חל 
מתאים  אינו  זה וטעם סמוכים, יהיו  ששדותיו 
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העולם  קיום היא כי  לה יש  קרקע דין  שלתורה כ', אבות ברית בס'
דבר  היא עצמה התורה ֿ סוף סוף א) צ"ע: אבל ידה. על נברא והעולם
בשביל  נברא העולם ב) העולם. קיום הוא שע"י  נפק"מ ומאי  המטלטל,
רק  הוא העולם וקיום בריאת הוא שע"י  זה ג ) ח"ו . להיפך, ולא התורה
ובכ"מ). זמירות. דוד ד"ה קו "א (תניא פנים בחי ' ולא שבה אחוריים בחי '

.54 הערה לקמן  וראה
סנ "ד.17) שם טושו "ע ה"א. פי "ג  שם רמב"ם רע"ב. שם, ב"מ
ז .18) ד, ואתחנן 
ֿ כג .19) כב ד, שמות א. יד, ראה מי "ד. פ"ג  אבות
ד"ה 20) שם חו "מ לטור הר"ן  בשם – בב"י  (הובא הבה"ג  כגירסת

משום  בהו  לית ות"ח ד"קרוב שם בב"מ עוד) וכתב ד"ה דינא ואפילו .
דב"מ".
שם 21) חו "מ ובש "ך שם. לב"מ בשטמ"ק הובא הרי "ף תשובת

וצ"ע. לכאורה נוטה הדעת ולזה סק"ל:
א.22) צ, תהלים ברכה. ר"פ
ר"פ 23) ספרי  וראה צ. מזמור (באבער) תהלים מדרש  ד. פי "א דב"ר

לשמים. קרוב משה ב): שם תנחומא שם. ותיב"ע בת"י  (ועד"ז  האזינו 
יג .24) יח, יתרו 
וש "נ .25) א. י , שבת

שם.26) נמוק"י  סל"א. שם ב"מ רא"ש  ה"ה. פי "ב שם רמב"ם
סמ"ט. שם טושו "ע

בא 27) מ"ת קודם יתרו  א) קטז , (זבחים דמ"ד אליבא הוא זה תי '
יצחק). באר בס' (כמ"ש 

לי .28) נותן  שאתה תורה שם: ובשבת מ"א. פ"א אבות
טובת 29) בה שנהג  אלא למשה שניתנה דאורייתא מפילפולא חוץ

א). לח, (נדרים לישראל ונתנה עין 
מצד 30) מהמלאכים) (יותר לשמים ב"מ שהאדם לומר דאין  ופשוט

דברים  (ד') ובג ' ח), פי "ב, יא. פ"ח, (ב"ר העליונים" "מן  מורכב שהוא זה
ב"ר  ב. פל"ז , אדר"נ  א. טז , (חגיגה השרת למלאכי  דומה) – (רק דומה

שם). פ"ח
א.31) קיג , לזח"א זהר בנצוצי  הנסמן  וראה רע "ב. כט, זח"ג 
ב.32) נו , סנהדרין 
רע"ב.33) קיט, שבת
בכסא 34) "אחוז  למשה הקב"ה שא"ל דבזה במפרשים, ומ"ש 

– הכבוד כסא מתחת גזורות דנשמות ס"ב) (דלעיל לתשובה רמז  כבודי "
בדברי  שהרי  מובן , הנ "ל אינו  במפרשים מ"ש  וראה לזה. רמז  כל אין 

ע"ד –.דלעיל תירוצים בכמה –



סג    

ולהביאם  מקום בכל  לקנות אפשר  שאותם למטלטלין ,
התורה 35אליו  בענין  מתאים אינו  זה טעם אשר 36. ,

אחר  מקום בשום להשיג איֿאפשר  .37אותה

שלשה  ישנם התורה לגבי השני: התירוץ על  ב)
"ירושה" (א) כנאמר 38ביטויים: לנו 39, ציווה "תורה

חז "ל משה כמאמר  "מכירה", (ב) "אמר 40...".
(ג) תורתי...". לכם מכרתי לישראל  הקדושֿברוך ֿהוא

חז "ל  כמאמר  נתן 41"מתנה", טובות מתנות "ג'
וכנוסח  תורה...". לישראל ... הקדושֿברוך ֿהוא

זמן  אלה 42נו תורת התפילה: ביטויים שלשה .
לישראל , התורה בשייכות אופנים שלשה על  מראים

מקומות  בכמה שייכת 43כמוסבר  התורה כך , ואם .
של  הדין  עליה חל  ולכן  "מכר ", של  בענין  גם לישראל 

.44בר ֿמצרא 
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לדברי  לכאורה, המתאים, נוסף, תירוץ ישנו 
המפרשים  הקדמת לאחר  והמובא שטענת 45הגמרא, ,

המלאכים  גם שבתורה: הסוד  חלק על  היתה המלאכים
להם  אין  שבתורה והמעשה הפשט  שלחלק יודעים
חלק  על  היתה בר ֿמצרא דין  לגבי טענתם אבל  קשר ,
והמלאכים  כולה, התורה ניתנה שלישראל  וכיון  הסוד .

כזה  במקרה ההלכה הרי ממנה, חלק רק לקבל  יכלו 
דינא 46היא  משום בה לית לאחד , נכסיו  כל  "מכר  :

דבר ֿמצרא".

דין  ישנו  הנכס 47כן  את צריך  בר ֿהמצר  שאם
"דחיקא  – דחקו  משום זאת צריך  והלוקח  לרווחים,
בעניננו : וכך  בר ֿמצר . של  הדין  חל  לא שעתא ", ליה
ליה  ש"דחיקא כמי היא לתורה ישראל  בני הזדקקות
("הם  ישראל  של  חיותם היא התורה כי שעתא",
היצר  את היהודי מנצח  התורה ובאמצעות חיינו "),

חז "ל  כמאמר  לו 48הרע, ובראתי הרע יצר  "בראתי
הסוד  חלק את רצו  המלאכים ואילו  תבלין ". תורה
הנכס  את שרוצה כמי וזה הרע, יצר  להם ואין  שבתורה,

לרווחים.

משה  דברי לשאול : אפשר  אלו  תירוצים על  אך 
משא  מלאכה.. עושים אתם כלום ירדתם.. "למצרים
אין  שלמלאכים ביניכם", יש הרע יצר  ואם.. אב ומתן ..
לגביהם. חידוש היו  לא שבתורה, הפשט  לחלק קשר 

וביקשו  לכן , קודם זאת ידעו  את המלאכים
כל חלק ש"מכר  כך , על  התשובה ואילו  שבתורה.

דבר ֿמצ  דינא משום בה לית לאחד , או נכסיו  רא",
בדברי  מוזכרת אינה ישראל , של  חיותם היא שהתורה

ברמז ? אפילו  משה
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שהוא35) בקרקע "דדוקא סקצ"ז ) שם (חו "מ בסמ"ע ומ"ש  
השותפין  מן  שא' איירי  ששם לפי  היינו  – בהני " ולא כו ' מצרנות דין  תקנו 
(וכן  דמפרש  והא בפנים. המבואר טעם שייך לא ובזה למכור רוצה

בלא"ה כי  י "ל, – דשותפות* בנדון  איירי  שבשו "ע לטור) בפרישה
בפנים. המבואר מטעם דדב"מ במטלטלין  שייך שאין 

דב"מ 36) דינא שהרי  מצרא, דבר הדין  בטל שוב דא"כ להקשות ואין 
– במק"א שדה לקנות יכול הלוקח אם רק הוא

על הודך תנה המלאכים בקשת שתהי 'כי  דהיינו  פשיטא
– ואילך)) תקלא ע' ב' כרך (שם ובאוה"ת ב. (כג , תזריע בלקו "ת כמ"ש 
ורז "ל  תנ "ך בלימוד עתה והוא יצירה, המלאכים) ב(עולם הלימוד
ילמדוה  כזה באופן  ו (רק) וכו '), שלו  והש "ס תנ "ך (ליקוטי  בכתהאריז "ל

עיקרה אז  אבל בעוה"ז , בגוף נשמות בנ "י  ידועה ג "כ (למטה כי 
המלאכים  עם ישתוו  בזה גם אם ואפילו  מהותה. ולא הרוחנית מציאות רק

בכ"ז ) – שהם למלאכים, יצטרכו הבנתה ובנ "י  רוחניים,
(ולמשלים יותר במק"א).ליגיעה קניה דוגמת –

(37" – למטה תורה שניתנה לאחר ב).כי  נט, (ב"מ היא" בשמים
א.38) נט, סנהדרין  ראה – להלכה ונוגע
ד.39) לג , ברכה
כמדת 40) שלא וראה בא א: ה, ברכות וראה א. פל"ג , שמו "ר

כו '. חפץ מוכר אדם כו ' הקב"ה
לעולם.41) מתנה ניתנו  דברים ג ' ה: פ"ו , ב"ר וראה שם. ברכות

שבת  וראה ב. פל"ג , שם ועד"ז  לו . נתנה במתנה א: פכ"ח, שמו "ר וראה

.. אנא א: .קה,
מתנה 42) בחי ' הוא תורה מתן  וי "ל פע"א: תרל"ז  וככה המשך ראה

הערה  115 ע' חי "ג  לקו "ש  ראה – התורה ברכת לנוסח בנוגע שבתורה.
.23

רוח 43) אם ד"ה סח. פס"ו . שם וככה המשך בארוכה: בכ"ז  ראה
תרצ"ה  המושל רוח אם ד"ה תרנ "ד. צוה תורה ד"ה פ"ג . תר"ל המושל
תש "ב. צוה תורה ד"ה ואילך). א שסא, ח"ב קונט' (סה"מ ואילך פ"ד

ואילך. ס"ב שם לקו "ש 
(ראה 44) דב"מ דינא בה יש  אחריות בה שיש  דמתנה מהא במכ"ש 

במס'. ה"ג  ד"ה א נא, (ב"ב הרשב"ם לפמ"ש  וגם .(17 בהערה בהמצוין 
ומתנה  מכר לשון  בשטר שכתב דהיכא א) כו , קידושין  ולמה תוד"ה וראה
לו  ליתנה ביקש  "במתנה כי  הטעם שם מפורש  הרי  – דדב"מ בה לית

ישנם הרי  בתורה אבל כחו ". ליפות כדי  מכר בלשון  לו  כתב ולמה
ואופנים דדב"מ.ענינים בזה שייך המכר ומצד ומתנה, דמכר

בכמה 45) וראה ועוד. כאן . שבת חדא"ג  ח. מזמור לתהילים אלשיך
ואילך. תרמו  ע' בשלח אוה"ת וראה .6 בהערה שנסמנו  מהס'

סל"ו .46) שם טושו "ע ה"ו . פי "ב שם רמב"ם ב. קח, ב"מ
בנמוק"י 47) הובא שם, לב"מ בעה"מ ארבעה. ד"ה א ה, ב"ב רש "י 

סמ"ט. שם בשו "ע רמ"א קרקעות. מכירת מ' אות העיטור שם. ב"מ
הג "מ  שם. ב"מ במלחמות רמב"ן  ארבעה. ד"ה שם ב"ב התוס' על ופליגי 

שם. ברמ"א הב' דיעה הי "ג . פי "ב שם
ב.48) ל, קידושין 
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– שעתה" ליה "דחיקא – לתורה ישראל  הזדקקות
של עקב הסבר  היא "יצר היצר , שבו 

ומהרחבתו  רבינו  משה מדברי אבל  ביניכם". יש הרע
יש  ואם אב ומתן .. משא מלאכה.. עושים אתם "כלום

על  איננה למלאכים שתשובתו  נראה, לכם"
והמעשה  הפשט  שחלק הכללי, הענין  על  אלא היצר ,

להם. מתאים אינו  שבתורה

.Â

'‰Ï ˙È ˙ÈÈ Y ‰Â˙‰

הוא: בזה והביאור 

של  הבריאה כוונת הגשמת היא התורה מטרת
(יתברך 49"נתאווה  לו  להיות )50הקדושֿברוך ֿהוא

וידוע  בתחתונים". "דירה",51דירה שבמילה הדיוק
נתאווה  כך  עצמותו , בכל  האדם נמצא שבדירה שכשם
"בתחתונים". ישכון  ממש שעצמותו  הקדושֿברוך ֿהוא

" שדרכה התורה, באמצעות מתגשם זה רצון 
לוקחים" .52אותם

של  דין  לגבי המלאכים טענת מופרכת זה, לפי
היא  ההלכה את 53בר ֿמצרא: רוצה בר ֿהמצר  שאם ,

בניית  לשם אותו  רוצה והלוקח  זריעה, לשם השדה
ולית  עדיף "ישוב כי ללוקח , השדה את נותנים בית,

בעניננו  וכך  דבר ֿמצרא". דינא משום מטרת 54בה :
עשיית היא "בית"לה'התורה –55,

של  דין  כאן  ואין  המלאכים, טענת מופרכת ולכן 
בר ֿמצרא.

"למצרים  רבנו  משה תשובת היתה ירדתם..56וזאת
ביניכם...": יש ומתן  משא מלאכה.. עושים אתם כלום
לישוב  קשורה שהיא כפי לישראל , שייכת התורה

הזה עולם היא העולם, כי קנאה), עמים.. (בין 
דירה לה' לעשות כדי .57ניתנה

.Ê
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לשפע  זקוקים המלאכים, העליונים, גם אמנם,
כפי  העליונים, בעולמות גם כי התורה, שעל ֿידי האלקי

שהם רק מאירה , וגם האלקות, מן 
" יש שם " יתברך ;58פניו 

עבודת של ובאמצעות העצמיות יורדת
אל  העליונים, אל  גם יתברך " לו  "דירה האלקות,

ההשתלשלות" .59"סדר 

בנין 60וידוע  להרים רוצים כאשר  על ֿכך : המשל 
(=מנוף)", ליווער  הנקרא ההגבהה "כלי באמצעות
התחתונים  ל "חלקים מתחת המנוף את להניח  צריך 
מגביה  היה לא "מאמצע... ירימו  אילו  כי דוקא", שבו 

התחתונים".

הזה  בעולם דוקא התורה את לתת מוכרחים לכן 
"התחתון ...   "61 ועל ֿידיֿזה ,

ההשתלשלות". "סדר  של  ה"בנין " כל  מתרומם

יצר  ביניכם יש "קנאה בתשובתו  משה הדגיש וזאת
הוא  העולם כיצד  להדגיש כדי ביניכם", יש הרע
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פל"ו .49) תניא ועוד. טז . נשא תנחומא
(50– נ "ע (מוהרש "ב) אדמו "ר כ"ק רבות) (פעמים מוסיף הי ' כן 

ואילך. 27 ע' חי "ט בלקו "ש  נתבאר
ג ')51) (ס"ע בתחילתו  תרס"ו  המשך תתקצז . ר"ע בלק אוה"ת
ובכ"מ.
ו .52) פל"ג, תרומה. ר"פ שמו "ר וראה מצות). (לענין  יג  פ"ל, ויק"ר

ועוד. פמ"ז . תניא וראה ג . תרומה תנחומא
סכ"ו .53) שם טושו "ע ה"א פי "ד שם רמב"ם שם. ב"מ
נברא 54) שבתורה שמכיון  ,(6 (שבהערה יעקב שארית בס' עד"ז  ראה

מוטב  תורתי  מקבלים ישראל אם במע"ב הקב"ה התנה ותנאי  העולם,
לבתי  דארעא הדין  דוגמת הר"ז  ובוהו , לתוהו  אתכם מחזיר אני  וא"ל
החיות  גם א) כי : מספיק, אינו  זה טעם אבל לן . עדיף דישוב משום עדיף

עולמות דוד של ד"ה קו "א רפכ"ג . תניא (ראה בתורה* תלוי '
שבה  "פנים" בחי ' ולא שבתורה אחוריים בחי ' רק זהו  ב) ובכ"מ), זמירות.

זה ועיקר: ג ) שם). כלל (קו "א  נרמז  אינו  התורה  ע"י  הוא העולם
משה. בתשובת

נתינת  של התכלית כי  היא  משה שתשובת בפנים, עפמש "כ משא"כ
העולם. וחיזוק ישוב דוגמת – בתחתונים דירה ית' לו  לעשות הוא התורה

.63 והערה ס"ח לקמן  ראה – התורה ופנימיות עצם מתבטא ובזה
לנו 55) יבחר ד"ה תשי "ב. שהקדימו  בשעה (ד"ה מהמבואר להעיר

שהכוונה היא תשכ"ג ) ית'), בעצמותו  (שמושרשת בתחתונים
לבנות בעצמותו  מוחלט רצון  לו  יש  אדם שכל מה (וע"ד) .הסיבה

(תו "א 56) והסתר העלם בחי ' וגבול, מיצר –מל' ועוד ) ד. מט,
(ראה  הטבע מן  שלמעלה ית' אלקותו  גילוי  שם מאיר שאינו  עוה"ז  כללות

הגלות). זמן  לענין  – ב נ , שם
(57.. בכם להתקיים ראוי ' אינה א"ל ח: מזמור תהלים מדרש  וראה

עלי ' ואדם ארץ עשיתי  אנכי  שנאמר בתחתונים, מתקיימת היא והיכן 
בראתי .
פ"ד.58) ה'תשי "א לגני  באתי  ד"ה וראה פל"ו . תניא 
מז ].59) ע' ח"ג  ב"התמים" [נדפס ספ"א תרמ"ג  נ "ח מד"ה להעיר
א.60) ד, תו "א
שם.61) תניא
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"  תחתו בענין שאין  ממנו  למטה ן 
"...קליפות מלא שהוא עד  יתברך ... 59אורו 

.Á
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דירה  לה' לעשות כדי אמנם, מובן : אינו  עדיין  אך 
 עדיין אך  למטה. להיות התורה צריכה

לפי המלאכים טענת קיימת   זאת בכל  :
("בית") דירה לה' לעשות רוצים והם המצר , בני הם

?לפחות

המשכת  – יתברך , לו  שדירה לומר , אפוא הכרחי
באמצעות  לפעול  כלל  איֿאפשר  למטה, – ית' עצמותו 

המלאכים  רק 62עבודת העליונים. בעולמות לא אפילו  ,
אל  ית' עצמותו  "נמשכת" התחתונים עבודת על ֿידי

ההשתלשלות". "סדר 

מתגלה  שבתורה ה'עצמות' כח  הוא: לכך  ההסבר 
בתוך  נמצאת היא כאשר  הנשמה בעבודת רק ומתבטא

הזה  שבעולם והגבולות יורדת 63המיצרים הנשמה .
שהן  אחרא וסטרא קליפות "מלא שהוא ה'לעולם

הרע,59ממש" ביצר  לוחמת היא השפל  הזה ובעולם .
אותם  והופכת וההסתרים, ההעלמות על  מתגברת
(=הכנעה) "אתכפיא" של  זו  עבודה לאור . מחושך 
(=כוחות  ה"קליפות" של  (=הפיכה) ו "אתהפכא"

"שהן  היא הטומאה) קדושה, של  לענין  ממש" ה'
וכח  ל "אין ", ה"יש" הפיכת התחדשות, של  עבודה
לבדו  הוא שרק ית', מעצמותו  נובע הזה ההתחדשות

מאין  יש (לחדש) לברוא וביכולתו  נותן 64בכחו  והוא ,
לאין  יש להפיכת הכח  .65את

בתשובת  מרומזת ההתחדשות, דכח  זו  מעלה וגם
לכם": יש ואם "אב בטענה - משה

מאין 66ידוע  התחדשות כעין  הוא ההולדה שכח  ,
המלאכים  אצל  קיים אינו  זה וכח  .67ליש,

רק  קיים ההתחדשות שכח  רבנו , משה טען  ולכן 
הזה  בעולם עבודתן  שבאמצעות למטה, הנשמות אצל 
ואת  התחתונים, הדברים את הופכות – "מולידות" הן 
ומהותו  לעצמותו  לדירה ההשתלשלות", "סדר  כל 

יתברך .
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שבהערה 62) בשלח אוה"ת ג "כ וראה ב. תתנה, ויצא אוה"ת ראה
.43

(בביאור 63) סי "ט החסידות תורת של ענינה קונטרס בארוכה ראה
דעצם  תבלין ), תורה לו  ובראתי  יצה "ר בראתי  – ב ל, קידושין  – מרז "ל
להיצה"ר. תבלין  שהיא בזה דוקא מתבטא ית' בעצמותו  שמיוחדת התורה

רע"ב).64) (קל, כ סי ' אגה"ק

ע'65) חי "ב ואילך. 23 ע' ח"ו  [המתורגם] לקו "ש  בארוכה ראה
וש "נ . .74 ֿ 5

מ,66) שה"ש  לקו "ת וראה ואילך. 3 ע' תרנ "ז  תשמח שמח המשך
א.

ד.67) ה, ביאוה"ז  ואילך). ד (לט, שם לקו "ת

•

             

e` eixeni` z` xihwdl e` enc z` wexfl daygna dzyrp
,lebit exya dyrp ,mdl reawd onfd xg`l exya z` lek`l
oi`y miycwd z` dpen epizpyn .zxk aiig df oaxwn lke`de
lebit zaygn odkd aygy ote`a s` ,zxk yper mzlik`a

.mzcear zrya

    mzlik`a zxk  
oi` ,epnfl ueg dixiiy z` lek`l zrc lr dgpn odkd unw m` ±

,zxk aeig unewd zlik`amr zxhwend 
.dgpnd ly unewd
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mc oicd `edy xnel yi ,qeaik oerh oi` miixiyd mcy mixaeqy
.`tt ax gikedy itk `le ,qeaik oerh oi` zepexg`d zepzn
:qeaik oerh miixiyd mc mb dingp iaxly dgiken `xnbd

dpyna(:iw oldl),   ze`hg ly elit`e 
,dxtkd z` miakrn mpi`y zeipevigd ,dxfrl 

zaxwd meyn odilr aiign dingp iaxy xg`ne ,zxk odilr 
.qeaik oerhy oicd `ed ,ok m`e ,xenb mcl eaygn ixd ,ueg

:`xnbd dgec    dny xnel xyt` ± 
epi` ,`ed xenb mc miixiyd mcy dingp iax ixacn eprnyy

`l`xeqi`xac lk `l` ,mca ielz epi`y ,uega 
,uega eaixwnyk eilr aiig mipta eaixwdl ie`xd ± 

epivny enke ,minc miaygp mpi`y ,mialge  
la` ,aiig uega mze` xihwnd z`f lkae   

mca qeaik jixvdl s` dingp iax zrcy eprny m`d ± 
`le ,zefdl cnery mca `l` xn`p `l qeaik oic ixd ,miixiyd

:`xnbd daiyn .miixiyd mc lroiprl mby epivn ok` ,ok  
,xenb mck epic miixiyd mcy dingp iax zrc qeaik



































המשך ביאור למס' זבחים ליום שני עמ' ב



סו

ַדד  ן־ּבְ יו ֲהַדד ּבֶ ְחתָּ ְמלְֹך ּתַ ם ַוּיִ ָמת ֻחׁשָ בראשית לו, לה: ַוּיָ
ית: ם ִעירֹו ֲעִוֽ ֵדה מֹוָאב ְוׁשֵ ׂשְ ה ֶאת־ִמְדָין ּבִ ּכֶ ַהּמַ

קמא

ביאור, יתרו מתחלה הי' כומר מבחי' תהו, ואח"כ נתגייר 
ועלה בקדושה בחי' תיקון, ותפארת דקדושה עושה 

שלום בין חסד וגבורה, משא"כ תפארת דקליפה, שהוא 
מלך "הדד בן בדד" מכה את מדין בשדה מואב — יתר"ו 

יותר על מספר ישרא"ל הוא "הדד בן בדד"

ישראל,  נקראו  ולכן  מתפארת,  שרשם  ישראל  כל 

שי"ר1 א"ל, הרומז על תפארת, המחבר חסד וגבורה.

זהו  וגבורה  חסד  לחבר  יכול  שתפארת  מה  והנה 

בכח2 בינה וכו'.

וידוע שמשה בחי'3 דעת, ויתרו חותן משה הוא בחי' 

בינה.

אמנם יתרו, הרי מתחלה הי' כהן מדין כומר לעכו"ם 

ונתהפך לסטרא דקדושה, ושמו יתרו בחי'4 יתרון האור 

גבורות  בבחי'  שהיו  תהו,  מבחי'  הי'  א"כ  החשך,  מן 

ודינים בסוד5 מתחלה עלה במחשבה לברוא את העולם 

והיינו  ומריבה  מדון  מלשון  מדין  והיינו  הדין,  במדת 

מבחי' בינה דתהו, ממנו6 נמשך המלך מתפארת דתהו, 

כי  דבינה,  מהדדים  היונק  בדד,  בן  הדד  המלך7  והוא 

הדדים במקום בינה כמארז"ל8 שנתן לה דדים במקום 

בינה.

שלכן נק' הדד בן בדד שיש בו ב' פעמים דד וכו'.

אך הדד בן בדד, תפארת דתהו הוא היפך מתפארת 

חסד  שמחבר  הוא  ענינו  דתיקון  שתפארת  דתיקון, 

וגבורה שהם הפכיים זה מזה, אש ומים, ומחברם ביחד, 

מים  וגבורה,  חסד  שהם  במרומיו  שלום  עושה  והוא 

והי' מעשה  יב9 בד"ה  ועיין באגרת הקודש פרק  ואש, 

ם "אל" הוא חסד, כמ"ש  1( "שיר" הוא עבודת הלויים בחי' גבורה. וׁשֵ

)תהלים נב, ג( חסד אל כל היום. ראה לקוטי לוי יצחק הערות לזהר 

בראשית עמוד קמא, וז"ל: "כהנים הם בחי' חסד שם אל, וליוואי הם 

בחי' גבורה )כי עבודת הלוים בשיר(, היינו שם ישראל, שהוא שיר 

אל — גבורה חסד", ע"ש. ועיין לקוטי שיחות חלק יח עמוד 222.

2( דע"י השכל ובינה בפרטיות, יכול לחבר חסד וגבורה.

לדעת את ה'.  למדע תורתיך בחי'  3( שמשה לימד בנ"י תורה, וזהו 

ראה תניא פרק מב. לעיל סימן נט הערה 17.

4( ראה ספר המאמרים ה'תשל"ז עמוד 161 )ד"ה וישמע יתרו(.

5( ראה בראשית רבה יד, טו. פרש"י בראשית א, א.

6( פירוש: דכמו בקדושה כנ"ל, תפארת — המחבר חסד וגבורה — 

הוא ע"י בינה, כן בקליפה בחי' תפארת נמשך מבינה.

7( ראה לעיל סימן קמ דהדד בן בדד בחי' תפארת.

י, א. "עשה לה דדים במקום בינה". ראה גם לעיל סימן  8( ברכות 

ד. סא.

9( תניא — אגרת הקדש פרק יב, ז"ל: מה שארז"ל ע"פ עושה שלום 

הצדקה שלום ע"ש.

ותפארת דתהו — הדד בן בדד, אינו עושה שלום בין 

והוא מדין ומואב,  זה מזה,  וגבורה שהם הפכים  חסד 

הוא  10מאב  מואב  דתהו,  גבורה  הוא  דין  מלשון  מדין 

בסטרא  כמו  ע"ד  אב  בחי'  הוא  שחסד  דתהו,  חסד 

דקדושה אברהם איש החסד נק'11 אב המון גוים וכו'.

והדד בן בדד, תפארת דתהו אינו עושה שלום ביניהם 

אלא הוא מכה את מדין בשדה מואב.

דקדושה  לסטרא  ועלה  שנתגייר  יתרו  וכשנתברר 

ועלו  שבו,  דתהו  הבחינות  שנתברר  מה  הוא  דתיקון, 

על  יותר  יתר"ו12  כי  והוא  דתיקון,  דקדושה  לסטרא 

מספר ישרא"ל, במספר הד"ד ב"ן בד"ד במכוון )וזהו 

שהי' כה"ן מדי"ן, כה"ן הוא מספר הד"ד ב"ן בד"ד(, 

הנה נתבררה13 בחי' זו14 הד"ד ב"ן בד"ד.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות־דברים עמוד יט ואילך.

במרומיו כי מיכאל שר של מים וגבריאל שר של אש ואין מכבין זה 

את זה כלומר שמיכאל שר של חסד הנק' בשם מים היורדים ממקום 

גבוה למקום נמוך והוא בחי' ההשפעה והתפשטות החיות מעולמות 

בחי'  היא  למעלה  לעלות  שטבעה  אש  ובחי'  לתחתונים,  עליונים 

הגבורה והסתלקות השפעת החיים ממטה למעלה שלא להשפיע רק 

כשהן  והיינו  לזו  זו  והפכיות  נגדיות  מדות  והן  ורב  עצום  בצמצום 

בבחי' מדות לבדן.

בהן  שמתגלה  גילוי  ע"י  דהיינו  ביניהם  שלום  עושה  הקב"ה  אך 

הארה רבה והשפעה עצומה מאד מאור א"ס ב"ה אשר כשמו כן הוא 

שאינו בבחי' מדה ח"ו אלא למעלה מעלה עד אין קץ אפילו מבחי' 

חב"ד מקור המדות ואזי המדות נגדיות של מיכאל וגבריאל נכללות 

המאיר  יתברך  באורו  ובטלים  ממש  לאחדים  והיו  ושרשן  במקורן 

ע"י  בחסדים  הגבורות  ומתמתקים  מתמזגים  ואזי  גילוי  בבחי'  להם 

בחי' ממוצעת קו המכריע ומטה כלפי חסד היא מדת הרחמים הנק' 

בשם תפארת בדברי חכמי האמת לפי שהיא כלולה מב' גוונין לובן 

ואודם המרמזים לחו"ג ולכן סתם שם הוי' ב"ה שבכל התורה מורה 

על מדת התפארת כמ"ש בזוה"ק לפי שכאן הוא בחי' גילוי אור א"ס 

ראה  יתברך.  הקדושות  מדותיו  משאר  שאת  ביתר  רבה  הארה  ב"ה 

ספר המאמרים ה'תשל"ד ע' 42. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן 

יב בסופו.

10( בראשית יט, לז "ותלד הבכירה בן ותקרא שמו מואב הוא אבי 

מואב עד היום". ראה לעיל סימן קלז. קלח.

11( בראשית יז, ד.

12( יתרו )בגי' 616(, ישראל )בגי' 541(, והחילוק ביניהם, 75, וזהו 

הד"ד )13(, + ב"ן )52(, + בד"ד )10( = 75.

13( עיין המשך הביאור בפנים בלקוטי לוי יצחק, דיצאו כל ישראל 

לקראתו.

14( וראה תורת לוי יצחק חידושים וביאורים לש"ס עמוד רכב וז"ל: 

שאהרן בא לאכל לחם עם חותן משה שהוא יתרו, ואהרן מדתו שלום 

כמאמר )אבות פרק א משנה יב( הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום 

ורודף שלום כו'. וכן יתרו אמר למשה לך לשלום, ואמר על מקומו 

יבוא בשלום, וכתיב וישאלו איש לרעהו בשלום ע"ש. וראה ילקוט 

לוי יצחק עה"ת חלק א' סוף סימן מט.

ילקוט לוי יצחק על התורה



סז

לא  ולאחותו  לאחיו  ולאמו  לאביו   – ז  ו, 
יטמא להם במותם כי נזר אלקיו על ראשו

היין,  מן  עצמו  שפורש  קדוש,  נק'  דנזיר  ביאור 
בעין,  עור  כתנות  וגרם  גפן,  ע"י  הי'  עה"ד  שחטא 
באלף,  אור  כתנות  יהי'  לע"ל  וכן(  החטא,  )דקודם 
קודם  אדה"ר  בגדר  שהוא  עליו"  אלקיו  "נזר  וזהו 

החטא וכו'

על ראשו  אלקיו  נזר  כי  ז(  ו,  )במדבר  הנזיר  כתיב אצל 
כמו שכתוב בכהן כי נזר שמן משחת אלקיו עליו, כי הנזיר 

הוא כמו כהן שלא יטמא למת ונקרא קדוש.
אמנם יש יותר מעלה בנזיר, כי הכהן לא זכה להנזר אלא 
על ידי שמן המשחה, אבל הנזיר נזר אלקיו עליו, ודבר זה 
צריך ביאור, ויתבאר גם כן בזה מה שאמר )שם שם, ב( כי 
ונעלם  מכוסה  פירושו  מופלא  ויהי'  נזיר  נדר  לנדור  יפליא 

כמו כי לא נפלאת היא ממך.
כתנות  קדוש  גופו  הי'  אדם  חטא  לא  אילו  כי  והענין 
אור1 ועתה נעשה כתנות עור ובשר חומר והושם בגן עדן 
ועתה  זר.  הי'  לא  כי  ראוי לעבודה  הי'  כי  ולשמרה  לעבדה 
שהוא  אהרן  בוא  עד  זר  נעשה  עור  כתנות  בהתלבשות 
במקום אדם ונתקן הזרות שבו על ידי שמן משחת קודש. 
משה  בענין  מזה  שכתבתי  מה  תצוה2  בפרשת  לעיל  ועיין 
זר  הי'  שלא  כלומר  לבן,  בחלוק  משמש  שהי'  ע"ה  רבינו 
שלבסוף  עד  אורה  הבית  נתמלא  שנולד  מעת  כי  מעולם, 
חלוק  וזהו  אור,  בכתנות  מלובש  הי'  והוא  פניו  אור  קרן 
הלבן נמצא לא הי' זר ולא הוצרך לתיקון כי לא בא הזרות 
אלא לאחר שנסתלק כתנות אור המאיר ונגנז זה האור עד 
לעתיד כמו שנגנז אור העליון, ומשה רבינו ע"ה זכה תיכף 

לאורה.
לילך  הוא  כוונתו  מהיין  עצמו  את  שפירש  הנזיר  הנה 
במופלא, כלומר במה שנתכסה להיות כאדם קודם שחטא 
מכתנות  נפשט  להיות  לאדם  שגרם  התאוה  היפך  דהיינו 
אור, והי' על ידי גפן כי גפן הי' והוא אומר הריני נזיר כלומר 
במה  זמן  וקובע  יכולתי  בכל  מהתאוות  עצמי  את  אפרוש 
שאפשר לגופו להתקיים כי מה שהוא הכרחיי לקיום הגוף 
כדי שתשאר הנשמה דביקה בגוף אין זה נקרא הולך אחר 

התאוה.
נזרו  ימי  במלאת  כך  ואחר  שער  לגדל  נצטווה  והנה 
לגלח, כי אין ספק שהשער הגדל ביותר אז הגילוח הגמור 

1( אדם הי' גופו קדוש כתנות אור: עיין בזה ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

בראשית סימן שמ. פרשת ויקרא סימן יב. לג. פרשת צו סימן ו. לקמן סימן קלא. 

פרשת תזריע סימן קס.

התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  שכתבתי:  מה  תצוה  בפרשת  לעיל  ועיין   )2

פרשת מצורע סימן כג אות כד. כה. לב.

יפסיד תואר בן אדם, ואינו מבקש תאוה. מה שאין כן בדרך 
אמצעי מסלסל בשערו.

ואיתא בנזיר ריש פרק קמא )ד, ב( אמר שמעון הצדיק 
מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא )בלשון הגמרא חוץ מאדם 
אחד שבא אלי מן הדרום יפה עינים( אלא פעם אחד בא 
אחד לפני מן הדרום ראיתיו יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו 
להשחית  ראית  מה  בני  לו  אמרתי  תלתלים,  לו  סדורות 
והלכתי  בעירי  לאבא  הייתי  רועה  לי  אמר  נאה,  זה  שערך 
בבואה שלי  ונסתכלתי  המעיין  מן  ]לשאוב[ מים  למלאות 
ופחז יצרי עלי ובקש לטורדני מן העולם, אמרתי לו רשע 
שלך  שאינו  בעולם  מתגאה  אתה  מה[  מפני  ]ריקה  למה 
ותולעה,  רימה  להיות  עתיד  שהוא  במי  להיות[  ]שסופך 
על  ונשקתיו  עמדתי  )מיד(  לשמים.  שאגלחך  העבודה 
ראשו ואמרתי לו )בני( כמותך ירבו )נודרי נזירות( ]נזירים 
יפליא  כי  ב( איש  ו,  )במדבר  בישראל[, עליך הכתוב אמר 

לנדור נדר נזיר להזיר לה', עד כאן.
הראשון  אדם  בגדר  נכנס  כלומר  עליו,  אלקיו  נזר  וזהו 
קודם שחטא שלא הי' זר ואז הי' נזר אלקיו בלי שום אמצעי 
כמו הכהן שהוצרך לשמן, וזה הנזר עליו כל זמן נזרו אבל 
בכלות הזמן וישוב להיות כשאר בני אדם אזי מסתלק ממנו 
הנזר ועל זה הוצרך להביא קרבנות דוגמא של אדם הראשון 
שהוצרך לקרבן אחר שחטא כמו שאמרו רז"ל )שבת כח, 

ב( שור שהקריב אדם וזהו טעם קרבן הנזיר.
של"ה עה"ת

ו, כג – דבר אל אהרן ואל בניו לאמור3 כה 
תברכו את בני ישראל אמור להם

ג' ברכות של ברכת כהנים יתקיים רק לע"ל וזהו 
"אמור" בתוס' וא"ו, כשיבואו תולדות מלא וא"ו – 

משיח, ורמזים בזה

ג' ברכות של ברכת כהנים בעולם הזה לא נתקיימו כלל 
רק לעתיד לבוא, אמור להם מלא בו' כשיבואו תולדות4 מלא 
גבי נחשון, כי שמו של משיח  יתירה5  ו'  וקרבנו  כן  בו', על 
קודם שנברא העולם6, בראשי"ת שית דרגין שמעיטה בהם 

משיח וירם קרן משיחו.
מגלה עמוקות

3( כה תברכו את בני ישראל: עיין בענין ברכת כהנים, ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת תצוה סימן קנב.

4( כשיבואו תולדות מלא בו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת בחוקותי 

סימן קמב, ובהנסמן שם.

5( וקרבנו ו' יתירה גבי נחשון: עיין בזה לקמן סימן קיב. )קיד(.

6( שמו של משיח קודם שנברא העולם: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

בראשית סימן א, ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת נשא
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 את את את את פקד פקד פקד פקד  .... .... מררי מררי מררי מררי  כט)ני ני ני ני  (ד , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ ֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
.בגר קהת אמר פי  , רא ניאת  ה נאמר ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלא 
. נאי ני  רה   ה עב דת ה ה  לבאר,  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָוי

ימציא מציא מציא מציא ת ת ת ת  לידי  א  וזה  לב . וחכמת ה ב  נדיבת – ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

. בי ח ה תר  לי ה את  א ,וגר –ל ל ל ל קהת ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
מררי י  לידי  א  וזה  אי ת. נת לי  למי ", ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶָָ"לי 
נאמר  לא  לכ . יר ה את א  ב ל), מרירת ל)ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

וה טת. ה ל היא  מעלת י  , רא ניאת ְְְֲִִִִַַַַַָֹ

       ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²¤£¦¦¬¨−̈
     ¦§§¥®¨©¨Æ©¨½̈©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

¥«
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Ì‰È˙ÈÓe Ì˙„˙ÈÂ∑ יתד ֹות ׁשהרי ע ּמּודים , ׁשל  ƒ≈…»≈¿≈∆ְֲִֵֵֶֶַ

ויתד ֹות  היּו; ּגר ׁשֹון ּבני ּבמ ּׂשא  ה ּקלעים  ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָּומיתרי
ׁשּלא  מ ּלמ ּטה , ול ּקלעים  ליריע ֹות  היּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּומיתרים 

סביב  לע ּמּודים  היּו ּומיתרים  ויתד ֹות  הר ּוח , ְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּתג ּביהם 
ּבכל ֹונס ֹות  העליֹונה  ּבׂשפתם  ה ּקלעים  ּבהם  ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָלתל ֹות 

ה ּמׁשּכן"וקנּד ּב"מלאכת  ׁשּׁשנּויה  ּכמ ֹו .סין ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָֻ
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¥«
‰„Ú ˙„Ú∑ אחרת לעב ֹודה  עב ֹודה  ׁשהיא  וכ ּנֹור ֹות , ּבמצל ּתים  ה ּׁשיר  OÓ‡.ה ּוא  ˙„ÚÂ∑ּכמ ׁשמע ֹו. ¬…«¬…»ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ«¬…««»ְְַָ

        

 מע מע מע מע מ מ מ מ(מז ד , (רש"י ְְְְְְְְַַַַָָָָ
"עב דה  היא  מ א " "עב דת נפר א  ,נתאאאא למ למ למ למ," ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ור"י העגלת. למ א  עב דה  היא  העגלת, טעינת ְְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָהיינ
 לו ני  ידי  על ע ית ,ז עב דה   זה , ר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָלל

לגיל  מעל ה א  לוי  על־ידי    להע ת יכ לה  י תר ,  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָא
 י כה )חמ ח,  בהעלת מ  (רש"י ניל כת ואינ , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

. י חמ  עד   ילְֲִִִֶַֹ
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ÔÈLÓÁמז a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔÁÏÙe ‡ÁÏt ÔÁÏt ÁÏÙÓÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿ƒ¿«»¿«»¿»»»¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓa ÏehÓ«¿«¿«ƒ¿»



עה               
              

    

ל ל ל ל ־ ־ ־ ־  נהנהנהנה  י י י י ־ ־ ־ ־ חמ חמ חמ חמ     ועד ועד ועד ועד  ומעלהומעלהומעלהומעלה נהנהנהנה  י י י י ל ל ל ל      ִִִִֶֶֶֶמ מ מ מְְְְֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
עבדה עבדה עבדה עבדה  עבדתעבדתעבדתעבדת לעבד לעבד לעבד לעבד  ֲֲֲֲַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽההההא א א א  ֲֲֲֲֹֹֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ָָָָֹֹ

לעב לעב לעב לעב דה דה דה דה  עב עב עב עב דהדהדהדה היא היא היא היא  וכ וכ וכ וכ ררררתתתת,,,,  י י י י מצל מצל מצל מצל ההההיריריריר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָההההא א א א 
ובפרש"י)אחרתאחרתאחרתאחרת מז. (ד , ֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַ

ה ? ה ירה  את לל מביא  ר"י  אי מ ע  , לע  ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָי
והרי וכ רת",  ימצל" רק  ר"י  הביא  מה  לד ק   י ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַ

 לי כו "כ  ע ד   נימנ  י ו ה  הי  ק'הל " רמב (ראה  ְְְְְִִִִִֵַַַָָ
ה "ד ) פ"ג  המקדש ?כלי

י ו ה רק  זה  ה ה  , מח אפ זה  למר  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻוי
, ה לעב דת  יי רא  הי נה   י מחמ  עירי ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָה

ר"י  נשא)מפר ד "ה  ג  ד , חמ י(במדבר   על "ה תר י  ְֲִִִִֵֵֶַַַָ
." מכחי  חְִַֹ

וחלילי  נבלי  א ה , ירה  הרי  להק ת,  י ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָולכא רה 
ח  ז לעב דה   צריכי ואי י תר, ק ה  עב דה  היא  ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָוכיו "ב ,
תי ח  ה  א רק  ז לעב דה   יי רא מ ע  וא "כ  ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָרב ,
ה , ליר  לי יכ י תר  רי ב ה   הרי  נה ,  י ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמחמ

? נבלי  חלילי  לנ  ְְֲִִִִַָֹא
ירה  על א ה ד ר אי ה ט דר ר"י ,  מתר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻולכ
וכ רת",  ימצל" נגינה  רק  א א  , נבלי  א ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָה 
בפרט  יד , מלאכת ע ה   ע ה רת עב ד ת  הְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָ

מ כת" ל רחב ת חתיכ ת "ב '  ה  יד "ה מצל (רש"י ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ
ב ) יג , ערכי והעב דה עבידתא, רק , ולכ רב . ח  מצריכה   ה ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹ

.ז למלאכה   יי רא נה "  י חמ " מ  עירי ה  י ו ְְְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָה
וק "ל.

     ©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½©«£¥¬¥−
§Ÿ¦«

      ©¦̧§Ÿ̈¹¨©³¨Æ§©¤½¦¬¦²
    ©£«Ÿ̈−§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

 ¤¤«
‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆŒL‡ ÂÈ„˜Ùe∑" חמ ּׁשים ּבן ועד  ׁשנה  ׁשל ׁשים  "מ ּבן ּבּמצוה  היּו ה ּפקדים  .וא ֹותן ¿À»¬∆ƒ»∆…∆ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

     

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     ©¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©
   §¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤

'B‚Â Ï‡NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑ נאמרה זֹו ּפר ׁשה  «∆¿≈ƒ¿»≈¿ְֱֶָָָָ
ּבֹו נאמר ּו ּפר ׁשּיֹות  ּוׁשמ ֹונה  ה ּמׁשּכן, ׁשה ּוקם  ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָּבּיֹום 

'ה ּנּזקין'ּבּיֹום , ּבפרק  ּגּטין ּבמ ּסכת  ס (ּכדאיתא  .)דף  ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָ
‰Án‰ŒÔÓ eÁlLÈÂ∑ ּבׁשעת ׁשם  היּו מחנֹות  ׁשל ׁש ƒ«¿ƒ««¬∆ְֲִַַָָָֹ

הלוּים  חנית  ׁשכינה , מחנה  היא  ה ּקלעים  ּתֹו ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָחניתן:
היא  – סיני" "ּבמד ּבר  ּבפר ׁשת  ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו – ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹסביב 

לכל  ה ּדגלים  מחנה  ס ֹוף  ועד  ּומ ּׁשם  לוּיה . ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָמחנה 
נׁשּתּלח  ה ּצר ּוע  יׂשראל . מחנה  היא  הר ּוח ֹות  ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָאר ּבע 
מן  ּומ ׁשּלח  יׂשראל  ּבמחנה  מ ּתר  ה ּזב  לכ ּלן; ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֻֻֻח ּוץ 
ואינֹו לוּיה , ּבׁשל  אף  מ ּתר  לנפ ׁש וטמא  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻה ּׁשּתים .
ר ּבֹותינּו ּדר ׁשּו זה  וכל  ׁשכינה . מ ּׁשל  א ּלא  ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻמ ׁשּלח 

ּפסחים  ּבמ ּסכת  ה ּמקרא ֹות  סז)מן LÙÏ.(דף  ‡ÓË∑ ְְְִִִֶֶַַָָ»≈»»∆

Ó‡‰מח  LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÈÓz ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿»«¿ƒ«¬≈¿»
:ÔÓ˙Â¿«¿»

„LÓ‰מט  ‡„Èa ÔB‰˙È ‡Ó ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»¿»»¿ƒ»¿∆
È‰BÈÓe dÏehÓ ÏÚÂ dÁÏt ÏÚ b b¿«¿««»¿»≈¿««≈ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»∆

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

ÈLÓ˙‡ב  ÔÓ ÔeÁlLÈÂ Ï‡NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ«¿ƒ»
ÈÓËÏ ‡ÒÓc ÏÎÂ ‡„c ÏÎÂ È‚Òc Ïk»ƒ¿ƒ¿»¿»≈¿…ƒ¿»»ƒ¿≈

:‡L‡„ ‡LÙ«¿»∆¡»»



    
     

    

     
     
    

    
    



עו              
ׁשה ּוא  אני א ֹומר  דאנׁשא . נפ ׁשא  לטמי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּדמסאב 
יׁש והר ּבה  ארמי, ּבל ׁשֹון אדם  עצמ ֹות  ְְְְְֲִִֵֵַַָָָל ׁשֹון

ר ּבה ' אדר ּיא (פע "ח)ּב'ברא ׁשית  :– טמיא  ׁשחיק  נּוס  ְְְְִִִִֵַַַָָָ
עצמ ֹות  .ׁשחיק  ְֲִָ

    ¦¨¨³©§¥¨Æ§©¥½¤¦¬©©«£¤−
      §©§®§³Ÿ§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬

§¨«

     ©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤¦−
       ©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬

 ¦§¨¥«

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      ©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³©«£Æ
     ¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®§¨«§−̈

 ©¤¬¤©¦«
'‰a ÏÚÓ ÏÚÓÏ∑ ּפר ׁשת ּכאן וכתב  חזר  הרי ƒ¿…«««ְֲֵַַַָָָָָ

וּיקרא  ּבפר ׁשת  האמ ּורה  היא  ׁשקר , על  ונׁשּבע  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּגֹוזל 
ה) וג ֹו'",(ויקרא ּבעמית ֹו וכח ׁש ּבה ' מעל  "ּומעלה  :ְְֲֲִִֵַַַַָָ

האחד  ּבּה: ׁשּנתח ּדׁשּו ּדברים  ׁשני ּבׁשביל  ּכאן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָונׁשנית 

וא ׁשם  חמ ׁש ח ּיב  ׁשאינֹו ל ֹומר  "והתוּדּו", ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכת ּוב 
ה ּגר  ּגזל  על  – וה ּׁשני ּבּדבר . ׁשּיֹודה  עד  עדים  ֿ ּפי ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעל 

ל ּכהנים  נּתן .ׁשה ּוא  ֲִִֶַָֹ

     §¦§©À¤©¨¨»£¤´¨¼§¥¦³¤
      £¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤¬

 ̈©−«
BL‡a BÓL‡Œ˙‡∑(קיא עליו (ב "ק  ׁשּנׁשּבע  ה ּקרן BÏ.ה ּוא  ÌL‡ L‡Ï∑(יט ל ֹו(כתובות ׁשּנתח ּיב  .למי ∆¬»¿…ְִֶֶֶַַָָ«¬∆»«ְְִִֵֶַ

          
  

 ע ע ע ע א א א א רררר  את את את את אתאתאתאת־ ־ ־ ־ ח ח ח ח  ז)והתו והתו והתו והתו (ה , ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
ה בה   ע  ת א ולאמר . . העו נת על להתו ת נְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹצ

 והתו . . אמר וה א  . עג ). מ "ע " להרמב (סהמ "צ  ְְְְִַָ
 " הרמ על מק מ ת כ ה   הק שסד .בר מצוה  (מנ "ח ְְְְְִַַַַָָָ

לא ועוד )  עצמ ה בה  ואת למצוה , ה י  רק  מנה  מ ע  ,ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹ
. ני  יפ א באר ְֲִִֵַָָמנה .
:ר ה דר זה  לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָוי

ל  איבריו  רמ "ח  נגד   ה מצת־ע ה  רמ "ח  חז"ל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאמר

 סע"ב )אד כג , נגד(מכות  ה לא ־תע ה  מצת ו ס "ה  ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹ
 ידי ב )ס "ה  קע, כל (זח"א  חסיד ת, ספרי  מבאר . ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָֹ

וח ת" ח ת מיני  "רי "ג נא)נמה  פרק וכא ר (תניא , ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹ
ה א  אז מצת, ה רי "ג ל מירת  ל ה א   ְְְִִִֵַַַָָָָָָָהאד
ח ר   א ־אימה ־ ,' כ פ ה איברי  כל  ל ו  מי"ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

איבר" מח ר נע ה  הרי    ג  א אחת תורה מצוה  (לקוטי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
ג ) מה , נצבי.

י , מיג ה  האיברי את לת  כח ה בה  מצות  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹא

aÓÏ‡ג  ÔeÁlLz ‡˜e „Ú ÎcÓƒ¿««¿»¿«¿¿ƒ»»
˙È Ôe‡ÒÈ ‡ÏÂ ÔepÁlLz ‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»¿«¿À¿»¿«¬»

:ÔB‰ÈÈ ‡ÈL ÈzÎL Èc ÔB‰˙ÈLÓ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

ÔB‰˙Èד  eÁlLÂ Ï‡NÈ Èa ÔÎ e„ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿
ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙ÈLÓÏ ‡aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

:Ï‡NÈ Èa e„Ú Ôk ‰LÓ∆≈¬»¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡Èו ‡˙z‡ B‡ b Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿»¬≈
Ì„˜ ˜L ‡wLÏ ‡L‡ ÈBÁ ÏkÓ Ôe„aÚÈ«¿¿ƒ»≈¡»»¿«»»¿»√»

:‡e‰‰ ‡L‡ BÁÈÂ ÈÈ¿»¿≈¡»»«

È˙ז ˙ÈÂ e„Ú Èc ÔB‰ÈBÁ ˙È ÔecÂÈÂƒ«»≈ƒ¬»¿»≈»
ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈa d˙BÁ¿≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ¿ƒ≈

:dÏ Á„Ïƒ¿»≈



    
      

      
      

     
       



עז               
מק ר  ה א  ,פ ה  מעצ לא  מעמקא  מ יעה  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָה בה 
 מ  נמ ולכ וח ת". ח ת מיני  ה "רי "ג ל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהח ת

. ג ה האבר לת חד ה  ְֲֵֵַַַָָָָָח ת
ה צת  מני ב  ה בה  מצות נמנית לא  יולכ , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

מצות   א ,פ ה ח ת נגד   ה ה צת רק  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹנמנ
עד ,פ ה מ ח ת מעלה  פ ה מעמק  מ יעה  ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹה בה 
ה י מצות ורק  ח ת,  גמי ה את לת  כחְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

ה צת. מני לה נת יכ לה  ה  ְְְְְִִִִֶֶַַַָָהיא 

      §¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²
      ©¨¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥©¦ª¦½£¤¬

 §©¤−¨¨«
Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ŒÌ‡Â∑ׁשה ׁשּביע ֹו ה ּתֹובע  ׁשּמת  ¿ƒ≈»ƒ…≈ְִִֵֵֶֶַַ

יֹור ׁשים  ל ֹו ‡ÂÈÏ.ואין ÌL‡‰ ÈL‰Ï∑ ּכׁשּנמל ְְִֵ¿»ƒ»»»≈»ְְִֶַ
 ל יׁש וכי ר ּבֹותינּו: ואמר ּו ע ֹונֹו. על  להתוּדֹות  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָזה 
א ֹו ּבת , א ֹו ּבן, א ֹו ּגֹואלים , ל ֹו ׁשאין ּביׂשראל  ְְֲִִֵֵֵֶַָָָאדם 
למעלה  אביו מ ּמׁשּפחת  ה ּקר ֹוב  ּבׂשר  ׁשאר  א ֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָאח ,

יֹור ׁשים  ל ֹו ואין ׁשּמת  ה ּגר  זה  א ּלא  יעקב ? .עד  ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
Len‰ ÌL‡‰∑ה ּקרן Ô‰kÏ.והחמ ׁשזה  '‰Ï∑ »»»«»ְֶֶֶֶַַֹ««…≈

מ ׁשמר  ׁשּבא ֹות ֹו ל ּכהן ּונתנֹו ה ּׁשם , lÓ„.קנא ֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָֹƒ¿«
ÌÈtk‰ ÏÈ‡∑ להביא צרי ׁשה ּוא  ּב'וּיקרא ' .האמ ּור  ≈«ƒÀƒְְְִִִֶַָָָָָ

   §¨§º̈§¨¨§¥§¥«¦§¨¥²£¤©§¦¬
  ©Ÿ¥−¬¦«§¤«

'B‚Â ‰ÓezŒÏÎÂ∑ וכי יׁשמעאל : ר ּבי אמר  ¿»¿»¿ְְִִִֵַַָָ
אחריה  המח ּזר  ה ּוא  והלא  ל ּכהן? מקריבין ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹּתר ּומה 
ֿ יקריב ּו "א ׁשר  ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ּומה  ה ּגרנֹות ?! ְְְְֲִֵֶַַַַַָלבית 

ּבהם  ׁשּנאמר  ה ּבּכּורים , א ּלּו כג )ל ּכהן"? "ּתביא (שמות : ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּתלמ ּוד  ּבהם ? ּיע ׂשה  מה  יֹודע  ואיני ,"אלהי ה ' ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבית 
על  ול ּמד  ה ּכת ּוב  ּבא  יהיה ", ל ֹו "ל ּכהן ְְִִֵֵֶַַַַָָֹל ֹומר :

ל ּכהן  נּתנין ׁשּיהיּו .ה ּבּכּורים  ְִִִִִֵֶַַָֹ

         

ההההרנ רנ רנ רנ תתתת לביתלביתלביתלבית אחריהאחריהאחריהאחריה ההההח ח ח ח רררר ההההא א א א  ט)והלא והלא והלא והלא  ה , י (רש"י ֲֲֲֲַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
" מד ק  מ ע  "לבית לבית לבית לבית לאל, נקט ולא  ביתביתביתביתה רנת", ְְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָֹֹ

עי ס ה . .  הני ה" רז"ל אמר ה ה  למר,  וי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹה רנת".
ה רמ ת), ל נ די  ולזרת  לד) ה רנת בית . .ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

 לכ ."ל ח  י ע  וא ,כר רמה   לה תנינ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָאי
" זה לביתלביתלביתלביתתב   וג)  עצמ ה רנת בית ס ע  ולא  ," ְְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ר"י ). פר לד ק   י ה  עד  ְְְִִֵֵֵֶַַַַָנראה 

      §¦¬¤¢¨−̈´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−
 ¬¦«§¤«

eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜Œ˙‡ LÈ‡Â∑ׁשּנאמר ּו לפי ¿ƒ∆√»»ƒ¿ְְֱִֶֶ
ּבזר ֹוע ? ויּטל ּום  יב ֹוא ּו יכ ֹול  ּולוּיה , ּכה ּנה  ְְְְְְִִִַַָָָָֻמ ּתנֹות 
מ ּגיד , יהיּו", ל ֹו ֿ קד ׁשיו את  "ואיׁש ל ֹומר : ְְְֳִִִֶַַַָָּתלמ ּוד 
ּדר ׁשּו הר ּבה  מדר ׁשים  וע ֹוד  ל ּבעלים , הנאתן ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּטֹובת 

א ּגדה  ּומדר ׁש ּב'ּספרי'. ראה)ּבֹו פ ' "ואיׁש(תנחומא : ְְְִִִֵַַַָָ

ואינֹו מע ׂשר ֹותיו ׁשּמע ּכב  מי יהיּו", ל ֹו ֿ קד ׁשיו ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָאת 
ע ֹוׂשה  ׂשדה ּו ׁשאין ס ֹוף  ה ּמע ׂשר ֹות , יהיּו ל ֹו ְְְִֵֵֶַַַָָָנֹותנן,

לע ׂשֹות  למ ּודה  ׁשהיתה  מע ׂשרה  אחד  ‡LÈ.א ּלא  ְְֲֲֵֶֶֶַָָָָָָָƒ
Ô‰kÏ ÔzÈŒL‡∑ל ֹו הרא ּויֹות  È‰È‰.מ ּתנֹות  BÏ∑ ¬∆ƒ≈«…≈ְַָָƒ¿∆

הר ּבה  .ממ ֹון ְֵַָ

dÏח  ‡˙BÁ ‡˙‡Ï ˜Èt ‚Ï ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«¬»»¿»≈
ÎcÓ a ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ˙Óc ‡˙BÁ¿»ƒ¿≈√»¿»¿«¬»«ƒ¿«

:È‰BÏÚ da tÎÈ Èc ‡ietkƒ«»ƒ¿«≈≈¬ƒ

Ï‡NÈט  È„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ ‡˙eLÙ‡ ÏÎÂ¿»«¿»»¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ Ôe˜È Ècƒ¿»¿¿«¬»ƒ≈¿≈

bי  ÔB‰È dÏc dL„e˜ NÚÓ ˙È ‚e¿«»«¬«¿≈ƒ≈¿¿«
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ ÔzÈcƒƒ≈¿«¬»ƒ≈¿≈
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      ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ
    ¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©

BzL‡ ‰ËN˙ŒÈk LÈ‡ LÈ‡∑ למעלה ּכת ּוב  מה  ƒƒƒƒ¿∆ƒ¿ְְַַָָ
א ּתה  אם  יהיּו", ל ֹו ֿ קד ׁשיו את  "ואיׁש הענין? ְְְֳִִִִִֶַָָָָָמן
להביא  אצל ֹו לבא   ׁשּתצטר ח ּיי ה ּכהן, מ ּתנֹות  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמע ּכב 

ה ּסֹוטה  את  ‡LÈ.ל ֹו LÈ‡∑ ׁשּמֹועלת , לל ּמד ֶַָƒƒְְֶֶֶֶַ
מ ּלמ ּטה  ואיׁשּה מעלה , ׁשל  מלחמה  ּבאיׁש .ּבׁשּתים : ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ

BzL‡ ‰ËN˙ŒÈk∑ המנאפין אין ר ּבֹותינּו: ׁשנּו ƒƒ¿∆ƒ¿ְֲִֵֵַַָָ

"ּכיֿ ּדכתיב : ׁשט ּות , ר ּוח  ּבהן ׁשּתּכנס  עד  ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָנֹואפין
ּבֹו ּוכתיב  ז)ת ׂשטה ", ֿ לב ".(משלי  חסר  א ּׁשה  "נאף  : ְְֲִִִֵֵֶַָֹ

צניע ּות  מ ּדרכי ּתט  - ֿ ת ׂשטה " "ּכי מקרא : ׁשל  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָּופ ׁשּוט ֹו
ּכמ ֹו ּבעיניו, ד )ותח ׁשד  ועבר "(שם מעליו (שם "ׂשטה  ְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָָֹ

ל ּב"ז) ֿ ּדרכיה  אל  יׂשט  "אל  :.ÏÚÓ B ‰ÏÚÓe∑ ְְְִֵֶֶֶַָָ»¬»»«
ה ּמעל ? .ּומה ּו ַַַַ

               

   

 א א א א י י י י ־ ־ ־ ־ תתתתטהטהטהטה  אי אי אי אי  יב )אי אי אי אי (ה , ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֽֽֽֽ
טת, רח   נכנס  ־ אלא ־א עברה  ע בר  אד ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאי

תיב  תטה  , א תטה  י   אי  אי ג ,אמר: (סוטה  ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַ
.א)

' כ עברה  ע בר  אד אי לעני הראיה  מה  לבאר  ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָי
ס טה : י מ ְִִִָָנלמד 

י ראל  וה ה , פניה . ולא   אי א ת רק   ס טה  יְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
רה  א ה  "איזהי  יו מ לבעל, וה "ה  לא ה  ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָנמ

"על רצ ל הע ה  (י ט רק ר א  אליה דבי (א ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

קל,קצת) רצ על אפיל לעבר א  נגע  זה  ב מ ,( ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
זה  אי הרי  ה על מרצ קצת  י מ  א  אפיל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי 
וה ד ־ר־  י ראל ה א   הרי  ,"על רצ ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָ"ע ה 
ק ה  עברה  על־ידי    יו מ נגעת עברה  ל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָה א 
מדיל ולכ מה ד ־ר־ה א . רחמנא ־לצל  ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָנפרדי
 י להד על־מנת ," א תטה  "י  מה ס ק  זה  ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָעני

בעל. א ה  על־דר  נגעת  ק ה  עברה   ֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

      §¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈
       §¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ

¦§¨«¨
d˙‡ LÈ‡ ÎLÂ∑(כו ּומי (סוטה לקטן ּפרט  איׁש, ¿»«ƒ…»ְְִִָָָ

איׁש ÚÊŒ˙ÎL.ׁשאינֹו d˙‡∑(צה ׁשכיבת ּה(יבמות ִֵֶ…»ƒ¿«∆«ְִָָ
א ֹות ּה, ּפֹוסלת  אח ֹות ּה ׁשכיבת  ואין א ֹות ּה ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָּפֹוסלת 

לזֹו זֹו ּדֹומ ֹות  ׁשהיּו אחיֹות  ּבׁשּתי ÌÏÚÂ.ּכּמע ׂשה  ְֲֲִֵֶֶַַָָָ¿∆¿«
dLÈ‡ ÈÈÚÓ∑(כז היה (סוטה אם  הא  לס ּומא . ּפרט  ≈≈≈ƒ»ְְִָָָָָ

ה ּמים  אין ּומעלים ), אחרים : (ספרים  ּומעמעם  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָר ֹואה 

א ֹות ּה לטמאת ∑zÒÂ‰.ּבֹודקין ׁשּתראה  ׁשע ּור  ְִָ¿ƒ¿¿»ְְִֵֶֶַָֻ
da.ּביאה  ÔÈ‡ „ÚÂ∑ אחד עד  אפ ּלּו ּבּה יׁש אם  הא  ִָ¿≈≈»ֲִִֵֵֶָָָ

ׁשֹותה  היתה  לא  נטמאת ! da.ׁשאמר : ÔÈ‡ „ÚÂ∑ ְְִֵֶַָָָָֹ¿≈≈»
לסתירה  עדים  יׁש אבל  נאנסה ,∑Nt˙‰.ּבטמאה , ְְֲִִֵֵַַָָָֻƒ¿»»ְֶֶָ

כב )ּכמ ֹו ע ּמּה"(דברים וׁשכב  "ּותפ ׂשּה :. ְְְִַָָָָ

ÓÈÓÏ:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

bיב  ÔB‰Ï ÓÈ˙Â Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
:˜L da wL˙e d˙z‡ ÈËÒ˙ È‡ b¿«¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿««≈¿»

qÎÓ‡יג  È‰ÈÂ ‡ÚÊ ˙ÎL d˙È b kLÈÂ¿ƒ¿À¿«»«»¿««¿»ƒ≈¿«»
„È‰ÒÂ ‡‡ÒÓ ‡È‰Â ‡nhÓe dÏÚ ÈÈÚÓ≈≈≈«¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»¿»ƒ

:˙ÊÁ‡˙‡ ‡Ï ‡È‰Â da ˙ÈÏ≈«¿ƒ»ƒ¿¬»»
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     §¨©̧¨¨«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´
     ¦§¨®¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½

  §¦−¬Ÿ¦§¨«¨
ÂÈÏÚ ÚÂ∑ לסתירה p˜Â‡.קדם  ‰‡˜ Áe∑ ¿»«»»ְִֶַָֹ«ƒ¿»¿ƒ≈

ר ּבֹותינּו ג ')ּפר ׁשּו ּבּה:(סוטה ׁשּמתרה  התראה , ל ׁשֹון : ְְְְֵֵֶֶַַַָָָ
ּפל ֹוני  איׁש עם  ּתּסתרי ‡ÚŒB.אל  ‰‡ÓË ‡Â‰Â ְְִִִִִַָ¿ƒƒ¿»»»«

'B‚Â ÂÈÏÚ∑ על ועברה  ּבּה התרה  ה ּוא  ּכל ֹומר , »»¿ְְְְִַַָָָָ
לאו  אם  נטמאה  אם  יד ּוע  ואין .התראת ֹו, ְְְְִִִֵַַָָָָָ

    §¥¦̧¨¦´¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³
     ¤¨§¨¨Æ¨¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®
      «Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³

     §¨ŸÆ½¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ
ÁÓ˜∑ מ ּסלת יהא  ח ּטים ∑ÌÈÚN.ׁשּלא  ולא  ∆«ְִֵֶֶֹֹ¿…ƒְִִֹ

יב ) מאכל (סוטה וקר ּבנּה ּבהמה , מע ׂשה  ע ׂשתה  היא  ;ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָ
ÔÓL.ּבהמה  ÂÈÏÚ ˜ˆÈŒ‡Ï∑קר ּבנּה יהא  ׁשּלא  ְֵָ…ƒ…»»∆∆ְְֵֶָָָֹ

ּבח ׁש ע ׂשתה  והיא  "א ֹור ", קר ּוי ׁשה ּׁשמן .מה ּדר , ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
‰Ï ÂÈÏÚ ÔzÈŒ‡ÏÂ∑," לב ֹונה" נקרא ֹות  ׁשהא ּמה ֹות  ¿…ƒ≈»»¿…»ְְִִֶָָָָ

ד )ׁשּנאמר  ה ּלב ֹונה ",(שיר ּגבעת  "אל  ה): והיא (סוטה ְְְֱִִֶֶֶַַַָ
מ ּדרכיהן  ‰ÁÓŒÈk‡e˙.ּפיר ׁשה  ˙‡˜∑ ה ּקמח ְְִִֵֶַָƒƒ¿«¿»…ֶַַ

זכר  ל ׁשֹון – קמח  ˜‡˙.ה ּזה . ˙ÁÓ∑ מע ֹוררת ְֶֶַַָָƒ¿«¿»…ְֶֶ
ה ּבעל  וקנאת  ה ּמק ֹום  קנאת  קנא ֹות : ׁשּתי .עליה  ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

     §¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®§¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

     §¨©©Ÿ¥²©¬¦§¦−¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈
      £¤³¦«§¤Æ§©§©´©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬

¤©¨«¦
ÌÈL„˜ ÌÈÓ∑, ּבּכּיֹור עב )ׁשּקּדׁשּו לפי (כתובות «ƒ¿…ƒְְִִֶַֻ

וזֹו ה ּצֹובא ֹות , מרא ֹות  – מ ּנח ׁשת  (ה ּכּיֹור ) ְְְְֲִִֶֶַַַַָֹׁשּנע ׂשה 
ּבמצרים  לבעליהן נבעל ֹות  ׁשהיּו מ ּדרכיהן, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפיר ׁשה 
ּבֹו ּתּבדק  – לאחר  קלקלה  וזֹו ה ּתּפּוח , .ּתחת  ְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

NÁŒÈÏÎa∑(ז יין (סוטה ה ּנֹואף  את  ה ׁשקתה  היא  ƒ¿ƒ»∆ְְִִִֵֶַַָ
ה ּמרים  מים  ּתׁשּתה   לפיכ מ ׁשּבחים , ּבכ ֹוס ֹות  ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֻֻמ ׁשּבח 

חרס  ׁשל  ּבזּויה  .ּבמקדה  ְְִֵֶֶֶָָ

     §¤«¡¦̧©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ
      ¤´Ÿ¨«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥¦§©´©¦¨½
       ¦§©¬§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

©«§¨«§¦«

‡d˙zיד  ˙È Èp˜ÈÂ ‰‡˜ Áe È‰BÏÚ aÚÈÂ¿∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈»ƒ¿≈
‰‡˜ Áe È‰BÏÚ Ú B‡ ‡‡ÒÓ ‡È‰Â¿ƒ¿»»»¬«¬ƒ«ƒ¿»

:‡‡ÒÓ ‡Ï ‡È‰Â d˙z‡ ˙È Èp˜ÈÂƒ«≈»ƒ¿≈¿ƒ»¿»»»

È˙טו È˙ÈÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ d˙z‡ ˙È ‡‚ È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»«¬»¿«¿≈»
ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡ÒÚ ÔÓ „Á dÏÚ daÀ̃¿»«¬««ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
‡ÏÂ ‡ÁLÓ È‰BÏÚ ˜ÈÈ ‡Ï ÔÈÚN ‡ÁÓƒ̃¿»¿»ƒ»¿ƒ¬ƒƒ¿»¿»
‡e‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ È‡ ‡zÏ È‰BÏÚ ÔzÈƒ≈¬ƒ¿À¿»¬≈ƒ¿«ƒ¿»»

:‡BÁ ˙k„Ó ‡Îec ˙ÁÓƒ¿«¿»»«¿»«»

ÈÈ:טז Ì„˜ dpÓÈ˜ÈÂ ‡‰k d˙È ˜ÈÂƒ»≈»««¬»ƒƒƒ«√»¿»

ÙÚ‡יז ÔÓe ÛÒÁc ÔÓa BiÎ ÈÓ ‡‰k qÈÂ¿ƒ««¬»≈ƒ¿««¬»ƒ«¿»
ÔzÈÂ ‡‰k qÈ ‡kLÓ È„BÒÈa È‰È Ècƒ¿≈ƒ≈«¿¿»ƒ««¬»¿ƒ≈

:‡iÓÏ¿«»

È˙יח  ÚÙÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È ‡‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»»ƒ¿»√»¿»¿ƒ¿«»
˙ÁÓ ˙È ‡‰„È ÏÚ ‰ÈÂ ‡˙z‡„ ‡LÈ≈»¿ƒ¿»ƒ≈«¿»»»ƒ¿«
‡‰Î„ ‡„Èe ‡È‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ ‡Îec¿»»ƒ¿«ƒ¿»»ƒƒ»¿«¬»

:‡iËËÏÓ ‡iÈÓ ‡iÓ ÔB‰È¿«»¿ƒ«»¿«¿«»



     
    

 
      

   

      
   

     
     

 

    
    
    
       
      



פ              
‰k‰ „ÈÓÚ‰Â'B‚Â Ô∑ נאמר ּכבר  והלא  ¿∆¡ƒ«…≈¿ְֱֲֶַַָֹ

מ ּמק ֹום  א ֹות ּה היּו מ ּסיעין א ּלא  ה '"? לפני ְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָ"והעמד ּה
ות ֹודה  ּדע ּתּה ות ּטרף  ליּגע ּה ּכדי ∑ÚÙe.למק ֹום  ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ»«

ספרי ) יד . מ ּכאן (שם לב ּזֹות ּה. ּכדי ׂשער ּה קליעת  את  ְְְְִִֵֵֶַַָָָָס ֹותר 
להן  ּגנאי הרא ׁש ׁשּגּלּוי יׂשראל  ‰'.לבנֹות  ÈÙÏ∑ ְְְִִִֵֶֶַָָָֹƒ¿≈

ּדר (ספרי ) ה ּמזרחי, העזרה  ׁשער  ה ּוא  נּקנֹור , ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּבׁשער 
ה ּנכנסים  ÈtkŒÏÚ‰.ּכל  Ô˙Â∑ ּתּטרף א ּולי ליּגע ּה, ְִִַָָ¿»«««∆»ְְִֵַַָָ

ה ּמים  על  המיחד  ׁשם  יּמחה  ולא  ות ֹודה  .ּדע ּתּה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻ
ÌÈn‰∑ל ּה מרים  ׁשהם  ס ֹופן ׁשם  ∑‰ÌÈ‡Ó.על  «»ƒִֵֵֶַָָָ«¿»¿ƒ

ל ׁשֹון הע ֹולם , מן א ֹות ּה כד )המח ּסרים  ס ּלֹון (יחזקאל  : ְְְִִִַַָָָ
קד ֹוׁשים  ׁשהרי אר ּורים , מים  לפר ׁש יּתכן ולא  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹממאיר .
את  מאררים  א ּלא  ה ּכת ּוב , ּכתב  אר ּורים  ולא  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹהן.
א ּלא  ליטיא , ּתר ּגם  לא  א ֹונקל ּוס  ואף  ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹהאחרים .

זֹו ׁשל  ּבג ּופ ּה קללה  ׁשּמרא ֹות  .מלטטיא , ְְְְְֶֶַַַָָָָ

     §¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ
       ̈©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²ª§−̈©´©¦¥®

    ¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬©«§¨«§¦−¨¥«¤
‰Â'B‚Â ÚÈaL∑ לא אם  ה ּׁשב ּועה ? היא  ּומה  ¿ƒ¿ƒ«¿ְִִַַָֹ

אחרים : (ספרים  חנקי – ׁשכב  אם  הא  ה ּנקי, – ְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָׁשכב 
ׁשּמצוה  א ּלא  הן, ׁשֹומע  א ּתה  לאו ׁשּמּכלל  ּתּנקי), ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלא 

לזכ ּות  ּתח ּלה  נפ ׁשֹות  ּבדיני .לפ ּתח  ְְְְְִִִִֵַָָֹ

       §©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧
    ¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−¦¥«

˙ÈËN Èk z‡Â∑" אם" ּבל ׁשֹון מ ׁשּמׁש ."ּכי" ¿«¿ƒ»ƒְְִִִֵַ

    §¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼
        §¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈

       §´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−
̈¨«

‰Ï‡‰ ˙ÚLa∑ קללה ׁשל  ‰'.ׁשב ּועה  ÔzÈ ƒ¿À«»»»ְְֶָָָƒ≈
'B‚Â ‰Ï‡Ï C˙B‡∑ יב ֹוא :ּבי מק ּללין ה ּכל  ׁשּיהיּו »¿»»¿ְְְְִִִֵֶַַֹ

לפל ֹונית  ׁשּבא   ּכדר.‰ÚLÏÂ∑( כד שבועות יח, (סוטה ְְִִֶֶֶָ¿ƒ¿À»
ׁשארע   ּכדר לי יארע  לא  :ּבי נׁשּבעין ה ּכל  ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּיהיּו

א ֹומר  ה ּוא  וכן סה)לפל ֹונית . ׁשמכם (ישעיה "וה ּנח ּתם  : ְְְְְִִִִֵֵֶֶַ

ּבפרענּותן  נׁשּבעים  ׁשה ּצּדיקים  לבחירי", ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָֻל ׁשב ּועה 
ה ּברכה  לענין וכן ר ׁשעים , יא)ׁשל  "ונברכ ּו(בראשית : ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

מח)וג ֹו'" לאמר "(שם יׂשראל   יבר ּב" :.CÎÈŒ˙‡∑ ְְְְִֵֵֵָָֹ∆¿≈≈
ּבעברה  התחילה  ׁשּבּה לפי לבטן,  יר הק ּדים  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּקללה 

נפ ּוחה ∑ˆ‰.ּתח ּלה  .ּכתר ּגּומ ֹו: ְִָ»»ְְְַָ

Ï‡יט  Ì‡ ‡˙z‡Ï ÓÈÈÂ ‡‰k d˙È ÈÓBÈÂ¿≈»««¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»
‡‡zÒ‡Ï ˙ÈËÒ ‡Ï Ì‡Â CÈ˙È b ÈÎL¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»»»
‡iÈÓ ‡inÓ ‰‡kÊ ÈÂ‰ CÈÏÚaÓ a«ƒ«¬ƒ¡≈«»»ƒ«»¿ƒ«»

:ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ¿«¿«»»ƒ≈

‡z‡zÒכ  È‡Â CÈÏÚaÓ a ˙ÈËÒ È‡ z‡Â¿«¿¬≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»¿¿
:CÈÏÚaÓ a dzÎL ˙È CÈa b ‰ÈÂƒ«¿«ƒ»¿À¿≈«ƒ«¬ƒ

„ËÂÏ‡כא  ‡˙ÓBÓa ‡˙z‡ ˙È ‡‰Î ÈÓBÈÂ¿≈«¬»»ƒ¿»¿»»ƒ¿»»
ËÂÏÏ CÈ˙È ÈÈ ‰È ‡˙z‡Ï ‡‰k ÓÈÈÂ¿≈««¬»¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒƒ¿«
‡ÈÒÓ CÈkÈ ˙È ÈÈ ‰È„a CÈnÚ B‚a ÈÓBÓÏe¿≈¿«ƒ¿ƒ≈¿»»«¿ƒ«¿»

:ÔÈÁÈÙ ÈÎÈÚÓ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ



      
      
      
      

  
   

    
   

    


      
       

       
     
     
     
     
     
     
      

     
  

    
    

    
    
     
   

  



פי               

      ÂÂ̈©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬
      ¤−¤§©§¦´¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«

ÔËa ˙BaˆÏ∑ׁשּמּוׁש זה ּו ּבטן. להצ ּבֹות  ּכמ ֹו «¿∆∆ְְְִֶֶֶַ
ׁשה ּל וכןּפּתח  ּבֹו. נק ּודה  יג )מ "ד  "לנחתם (שמות : ְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

," א)ה ּדר ֿ ב ּה".(דברים ּתלכ ּו א ׁשר   ּבּדר "לראתכם  : ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ה ּבטן  את  מצ ּבים  ׁשה ּמים  , יר להנּפיל  , יר לנּפל  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוכן

 ה ּיר את  CÈ.ּומ ּפילים  ÏtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ∑ּבטנֹו ִִֵֶַַָ«¿∆∆¿«¿ƒ»≈ְִ
ּכׁשה ּוא  נבעלת ? ׁשל  א ּלא  אינֹו א ֹו ּבֹועל . ׁשל  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָוירכ ֹו

ׁשל  הרי צבה ; ּבטנ ֿ ואת  נפלת   ירכ ֿ את  ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹא ֹומר 
אמ ּור  ‡ÔÓ.נבעלת  ÔÓ‡∑"אמן" ׁשב ּועה : ק ּבלת  ְִֶֶָ»≈»≈ְֵַַָָָ

מאיׁש אם  "אמן" ה ּׁשב ּועה . על  "אמן" האלה , ְִִֵֵֵַַַָָָָָָעל 
ׂשטיתי  ׁשּלא  "אמן" אחר . מאיׁש אם  "אמן" ִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹזה ,

ּוכנּוסה  יבם  ׁשֹומרת  ּונׂשּואה , .אר ּוסה  ְְֲֶֶָָָָָ

     §Â¨©Â¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈
 ¤¥¬©¨¦«

    §¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−©«§¨«§¦®
    ¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«

‰M‡‰Œ˙‡ ‰˜L‰Â∑, ה ּמע ׂשה סדר  זה  אין ¿ƒ¿»∆»ƒ»ֲֵֵֶֶֶַַ
 מב ּׂשר ה ּכת ּוב  א ּלא  מנחת ּה, מקריב  ּבתח ּלה  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי
, ויר ּבטן ׁשּנאמר : לפי למרים , ּבּה יבא ּו ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכׁשּיׁשק ּנה 
ּבכ ּלּה. ב ּה, ּובא ּו ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ה ּגּוף ? ּכל  ל ׁשאר  ְְְִִִַַַַָָָָָֻמ ּנין

ׁשהן  לפי ?" ויר "ּבטן ל ֹומר  ּתלמ ּוד  מה  ּכן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָאם 
מהם  התחיל   לפיכ ּתח ּלה , ּבעברה  ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָהתחיל ּו

ּומרים ∑ÌÈÓÏ.ה ּפרענּות  רעים  ל ּה .להיֹות  ְַָֻ¿»ƒְִִִָָָ

      §¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ
      §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈

¤©¦§¥«©
ÛÈ‰Â∑ היא ואף  ּומ ֹוריד , מעלה  ּומביא , מ ֹולי ¿≈ƒְֲִִִִֵֶַַ

ּכהן  ׁשל  מ ּיד ֹו למעלה  ׁשּיד ּה ע ּמֹו, È˜‰Â.מניפה  ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ
d˙‡∑ ׁשל מערבית  ּדר ֹומית  ּבקרן ה ּגׁשת ּה היא  זֹו …»ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ

מנח ֹות  ּכׁשאר  קמיצה  קדם  .מזּבח  ְְְְִִִֵֶַָָָֹ

    §¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈§¦§¦−
    ©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤¨«¦−̈¤©¨«¦

d˙kÊ‡∑לגב ּה לזּכר ֹון ּבאה  ה ּמנחה  הקטרת ֹו, ֿ ידי  ׁשעל  ה ּקמץ , .ה ּוא  «¿»»»ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

    §¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ
      ©´©§¦¨¼¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½
      §¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈§¥¨®§¨«§¨¨«¦¨²§¨−̈

 §¤¬¤©¨«
ÌÈn‰Œ˙‡ d˜L‰Â∑ איני אמרה : ׁשאם  לר ּבֹות  ¿ƒ¿»∆««ƒְְִִֵֶַָָ

א ֹות ּה מערערין המג ּלה , ׁשּנמחקה  לאחר  ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָׁשֹותה !
אמרה : ֿ ּכן ֿ אם  א ּלא  ֿ ּכרח ּה, ּבעל  א ֹות ּה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָּומ ׁשקין

אני כז)טמאה  B‚Â'.(סוטה dË ‰˙ˆÂ∑ ּפי ֿ ֿ על  אף  ְֲִֵָ¿»¿»ƒ¿»¿ִַַ

ÈÎÈÚÓaכב  ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ ‡iÓ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬«»¿«¿«»»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
ÓÈ˙Â ‡kÈ ‰‡ÒÓ‡Ïe ÔÈÚÓ ‡ÁÙ‡Ï«¬»»¿ƒ¿«¿»»«¿»¿≈«

:ÔÓ‡ ÔÓ‡ ‡˙z‡ƒ¿»»≈»≈

ÙÒa‡כג  ‡‰k ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ ˙È BzÎÈÂ¿ƒ¿»¿»«»»ƒ≈«¬»¿ƒ¿»
:‡iÈÓ ‡iÓÏ ˜BÁÓÈÂ¿ƒ¿¿«»¿ƒ«»

iÈÓ‡כד  ‡iÓ ˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈÂ¿«¿≈»ƒ¿»»«»¿ƒ«»
:eÈÓÏ ‡iËËÏÓ ‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ ‡iËËÏÓ¿«¿«»¿≈¬««»¿«¿«»ƒ¿ƒ

ÁÓ˙כה  ˙È ‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡‰k qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«
d˙È ˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÁÓ ˙È ÌÈÈÂ ‡˙‡ƒ̃¿»»ƒƒ»ƒ¿»»√»¿»ƒ»≈»«

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡„dzÎכו ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«
˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈ Ôk ˙e ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»»«≈«¿≈»ƒ¿»»

:‡iÓ«»

‡‡zÒ˙כז Ì‡ È‰˙e ‡iÓ ˙È dp˜LÈÂ¿«¿ƒ«»«»¿≈ƒƒ¿»»«
‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ dÏÚa ˜L ˙wLÂ¿«»«¿»¿«¬«¿≈¬««»
ÈÒÓ˙˙Â ‡‰ÚÓ ÔeÁtÈÂ eÈÓÏ ‡iËËÏÓ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿≈

:dnÚ B‚a ËÂÏÏ ‡˙z‡ È‰˙e dkÈ«¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿««



               



פב              
א ּלא  ּבֹודקין אינן ה ּמים  ּתח ּלה ,  יר הזּכיר  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבּקללה 

ּבּה ּכניסתן  ּכדר.‰Ï‡Ï ‰M‡‰ ‰˙È‰Â∑ּכמ ֹו ְְִֶֶָָָ¿»¿»»ƒ»¿»»ְ
ּבּה אלין ה ּכל  ׁשּיהיּו dnÚ.ׁשּפר ׁשּתי, ˜a∑הפר ׁש ְְִִִֵֶֶַַָָֹ¿∆∆«»ְֵֶ

ה ּמתנּול  לאדם  ׁשּנּכר , ּבמק ֹום  ה ּמתנּול  אדם  ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָיׁש
נּכר  ׁשאינֹו .ּבמק ֹום  ְִֵֶָָ

     §¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
 §¦§§¨¬¨«©

‰M‡‰‰‡ÓË‡ÏŒÌ‡Â∑זֹו B‰Ëe‰.ּבסתירה  ¿ƒ…ƒ¿¿»»ƒ»ְִִָ¿»
‡È‰∑ אחר ולא ∑wÂ˙‰.מ ּמק ֹום  המאררים , מ ּמים  ƒִֵַָ¿ƒ¿»ְְְִִִַַָֹ

ּתלד  ּבצער , יֹולדת  היתה  אם  – זרע " "ונזרעה  א ּלא  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָע ֹוד 
לבנים  יֹולדת  ׁשח ֹורים , יֹולדת  היתה  אם  כז)ּברוח , .(סוטה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָ

      ¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬¦¨²©¬©
 ¦−̈§¦§¨«¨

       ́¦À£¤̧©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´
     ¤¦§®§¤«¡¦³¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨

    ̈Æ©Ÿ¥½¥¬¨©−̈©«Ÿ
LÈ‡ B‡∑כא)ּכמ ֹו ֿ הא ּׁשה "(שמות את  "והעמיד   לכ ה ּוא , ק ּנאי איׁש אם  ּכל ֹומר , נֹודע ". "א ֹו :. ƒְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

      §¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´©¦½¦−̈¤
£Ÿ¨«

ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ∑ אל ה ּמים , ּבדק ּוה  אם  ¿ƒ»»ƒ≈»ְִִַַַָָ
הענׁש. מן ה ּוא  נקי ּבמיתת ּה!" "חב ּתי ל ֹומר : ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹידאג 

מע ֹון, ונּקה  ּבה ּתר  אצל ֹו ּתהא  מ ּׁשּיׁשק ּנה , אחר : ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדבר 
לבעל ּה אס ּורה  .(ספרי )ׁשה ּסֹוטה  ְְֲֶַַָָָ

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´
       «¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤´¤¨¦½§©¦−©«Ÿ̈«

‡ÏÙÈ Èk∑ נזיר ּפר ׁשת  נסמכה  ל ּמה  יפריׁש. ƒ«¿ƒְְְִִִַַָָָָָָ
ס ֹוטה  הר ֹואה  ׁשּכל  : ל ל ֹומר  ס ֹוטה ? ְְֶֶַַָָָָָָלפר ׁשת 

מ  עצמ ֹו יּזיר  לידי ּבקלק ּול ּה מביא  ׁשה ּוא  ה ּיין, ן ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָ

ב )ניא ּוף  ÈÊ.(סוטה „∑ א ּלא מק ֹום  ּבכל  נזירה  אין ִ∆∆»ƒְְִֵֶָָָָ
ה ּיין  מן ׁשּפיר ׁש ּכאן אף  Ï‰'.ּפריׁשה , Èf‰Ï∑ ְִִִִֶַַַַָָ¿«ƒ«

ׁשמים  ל ׁשם  ה ּיין מן עצמ ֹו .להב ּדיל  ְְְְִִִִֵַַַַַָ

‰È‡כח  ‰‡ÈÎ„Â ‡˙z‡ ˙‡zÒ‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ
:ÈecÚ ÈcÚ˙Â ‰‡kÊ ˜Bt˙Â¿ƒ«»»¿«¿ƒƒ

aכט  ‡˙z‡ ÈËÒ˙ Èc ‡˙‡˜c ‡˙ÈB‡ ‡c»«¿»¿ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿»«
:‡zÒ˙Â dÏÚaÓƒ«¬«¿ƒ¿»»

Èp˜ÈÂל  ‰‡˜ Áe È‰BÏÚ aÚ˙ Èc ‚ B‡¿«ƒ∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈
dÏ „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È Ì˜ÈÂ d˙z‡ ˙È»ƒ¿≈ƒ≈»ƒ¿»√»¿»¿«¬≈«

:‡„‰ ‡˙ÈB‡ Ïk ˙È ‡‰k«¬»»»«¿»»»

‰‰È‡לא  ‡˙z‡Â ‡BÁÓ ‡b ‰‡kÊ È‰ÈÂƒ≈«»»«¿»≈»¿ƒ¿»«ƒ
:dBÁ ˙È Ïa˜z¿«≈»«

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡Bב  b ÔB‰Ï ÓÈ˙Â Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
ÊÈÓÏ eÈÊ „ cÓÏ LÙÈ È‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈¿»≈¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈«

:ÈÈ Ì„√̃»¿»



   
       

      
     

   

   
    

     
    

     
     

     
     
  

     
   

  
     

     
    
      

      


     
     
      

    



פג               

        ¦©³¦§¥¨Æ©¦½Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¦§¤®
      §¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−

 ¬ŸŸ¥«
ÎLÂ ÔÈiÓ∑," וע ּתיק חדת  "מחמר  ּכתר ּגּומ ֹו: ƒ«ƒ¿≈»ְְְֲֲִֵַַַַ

יׁשן  ּכׁשה ּוא  מ ׁשּכר  ל ׁשֹון ∑LÓŒÏÎÂ˙.ׁשה ּיין ְְִֵֶֶַַַָָ¿»ƒ¿«ְ
יׁש מ ׁשנה  ּובל ׁשֹון מ ׁשקה . ּבכל  א ֹו ּבמים  ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָצביעה 

ּפּתֹו ׁשּׁשרה  "נזיר  וסממנים ", ּדיֹו ׁשֹורין "אין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהר ּבה :
.ּביין" ְִַ

        −Ÿ§¥´¦§®¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²
  §©−̈¬ŸŸ¥«

ÌÈpˆÁ∑( לד ה ּגרעינין (נזיר ּבּזּוג∑Ê‚.הם  ּכענּבל  ּבת ֹוכן ׁשהחרצ ּנים  ׁשּמּבח ּוץ , ה ּקל ּפֹות  .הם  «¿«ƒְִִֵַַ»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

     ̈§¥Æ¤´¤¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ©Ÿ®
      ©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬

  ¤−©§©¬Ÿ«
‰È‰È L„˜∑( ספרי) ׁשל ה ּפרע  לג ּדל  ׁשּלֹו, ה ּׂשער  »…ƒ¿∆ְֵֵֶֶֶַַַַָ

רא ׁשֹו לפי ∑Út.ׂשער  (ס ּגֹול ), קטן ּפּתח  נק ּוד  ְַֹ∆«ְִֶַָָָָ
ּופר ּוׁש ׂשער . ׁשל  ּפרע  – רא ׁשֹו ל ׂשער  ּדב ּוק  ְִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשה ּוא 

וכן ׂשער . ׁשל  ּגּדּול  ּפרע : כא)ׁשל  לא (ויקרא רא ׁשֹו את  ְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
יֹום יפ  מ ּׁשל ׁשים  ּפח ֹות  'ּפרע ' קר ּוי ואין .רע . ְְְִִִֵֶַָָָֹ

      ̈§¥¬©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ

     §¨¦´§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−
    §Ÿ¨®¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«

     −Ÿ§¥´¦§®¨¬−©«Ÿ̈«
‡e‰ L„˜ BÊ ÈÓÈ Ïk∑ למתים מ ּלה ּטמא  ה ּגּוף  קד ּׁשת  .זֹו …¿≈ƒ¿»…ְְְִִִֵֵַַָֻ

Á„˙ג  ÓÁc ÏÁ fÈ ˜ÈzÚÂ ˙„Á ÓÁÓ≈¬«¬«¿«ƒƒ«««¬«¬«
˙e˙Ó ÏÎÂ ÈzLÈ ‡Ï ˜ÈzÚ ÓÁc ÏÁÂ¿««¬««ƒ»ƒ¿≈¿»«¿
‡Ï ÔÈLÈÂ ÔÈÈh ÔÈÚÂ ÈzLÈ ‡Ï ÔÈpÚƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ≈ƒ»

:ÏeÎÈÈ≈

ÙbÓ‡ד  „Ú˙Èc ÏkÓ dÊ ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈ƒ…¿ƒ¿¬≈ƒÀ¿»
:ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔÈevÚ „ÚÂ ÔÈˆetÓ ‡ÓÁ„¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒ»≈

ÏÚה  aÚÈ ‡Ï tÒÓ dÊ „ ÈÓBÈ Ïk»≈¿«ƒ¿≈«¿«»∆¿««
LÈc˜ ÈÈ Ì„˜ ÊÈc ‡iÓBÈ ÌÏLÓ „Ú dLÈ≈≈«ƒ¿««»¿«¿≈√»¿»«ƒ

:dLÈ ÚN ÚeÙ ÈaÓ È‰È¿≈«¿≈≈«¿«≈≈

„Ó˙‡ו ‡LÙ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÊÈ„ ÔÈÓBÈ Ïk»ƒ¿«¿≈√»¿»««¿»¿≈»
:ÏeÚÈÈ ‡Ï»≈

Ï‡ז d˙Á‡Ïe È‰eÁ‡Ï dn‡Ïe È‰e‡Ï¿»ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿«»≈»
d‰Ï‡„ ‡ÏÈÏk È‡ ÔB‰˙BÓa ÔB‰Ï ‡zÒÈƒ¿»«¿¿¿¬≈¿ƒ»∆¡»≈

:dLÈ ÏÚ«≈≈

ÈÈ:ח  Ì„˜ ‡e‰ LÈc˜ dÊ ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈«ƒ√»¿»



     
  

      
 

     
     

     
     

   
     
    

     
     

      
     

      


    
  

      
    
     

    
     

     
    
     
      

      
    
     

     
  



פד              

      §¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ§¦¥−´Ÿ
       ¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬©§¦¦−§©§¤«

Ú˙Ùa∑ אנס ויׁש∑Ì‡˙t.זה  ׁשֹוגג . זה  ¿∆«ֶֶֹƒ¿…ְֵֵֶ
ׁשל  מקרה  ה ּוא : אחד  ּדבר  ּפתאם , ּפתע  ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹא ֹומרים :

ÂÈÏÚ.ּפתאם  ˙Ó ˙eÓÈŒÈÎÂ∑ּבֹו ׁשה ּוא  ÌBÈa.ּבאהל  ְִֹ¿ƒ»≈»»ֶֶָֹ¿

B˙‰Ë∑ ׁשה ּוא ּבּׁשמיני, א ּלא  אינֹו א ֹו ה ּזית ֹו. ּביֹום  »√»ְְִִֵֶֶַַָָָ
ׁשביעי, אי ה ּׁשביעי. ּבּיֹום  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  לגמרי? ְְְְְִִִִִֵַַַַַָטה ֹור 

טהרת ֹו ּביֹום  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ה ּזה ? לא  אפ ּלּו .יכ ֹול  ְְֲֳִִַַָָָָֹ

        ©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
   ¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

ÌÈ˙ ÈzL ‡È ÈÈÓM‰ ÌBie∑ את לה ֹוציא  ««¿ƒƒ»ƒ¿≈…ƒְִֶ
קבע  ה ּתׁשיעי? את  לה ֹוציא  א ּלא  אינֹו א ֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָה ּׁשביעי.
הכ ׁשיר  ּקרבין מה  ל ּמקריבין: זמן וקבע  ל ּקרבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָזמן

– מקריבין אף  והלאה , ּומ ּׁשמיני ׁשמיני ׁשמיני ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָ
והלאה  .ּומ ּׁשמיני ְְִִִָָָ

      §¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´§Ÿ½̈§¦¤´
      ̈½̈¥«£¤¬¨−̈©©¨®¤§¦©¬¤Ÿ−©¬

©«
LÙp‰ ÏÚ ‡ËÁ L‡Ó∑ ה ּיין מן עצמ ֹו ׁשּצער  א ֹומר : ה ּקּפר  אלעזר  ר ּבי ה ּמת , מ ּטמאת  נזהר  .ׁשּלא  ≈¬∆»»««»∆ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ

BL‡Œ˙‡ Lc˜Â∑נזיר ּות ֹו מנין ּולהתחיל  .לחזר  ¿ƒ«∆…ְְְְֲִִִַַַֹ

      §¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−
      §¨¨®§©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«

BÊ ÈÓÈŒ˙‡ '‰Ï Èf‰Â∑ ּכב ּתח ּלה נזיר ּות ֹו וימנה  eÏtÈ.יחזר  ÌÈBL‡‰ ÌÈÓi‰Â∑ מן יעל ּו לא  ¿ƒƒ«∆¿≈ƒ¿ְְְְְֲִִִֶַַָֹ¿«»ƒ»ƒƒƒ¿ֲִַֹ
.ה ּמנין  ְִַָ

       §¬Ÿ©−©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´
   Ÿ½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

B˙‡ ‡ÈÈ∑ מ ּׁשל ׁשה אחד  וזה  עצמ ֹו; את  יביא  »ƒ…ְְְִִֶֶֶַָָָֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא  ּכן, ּדֹור ׁש יׁשמעאל  ר ּבי ׁשהיה  (ויקרא 'אתי"ם ' ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכּיֹוצא כב ) עצמם ; את  – א ׁשמה " ע ֹון א ֹותם  "וה ּׂשיא ּו :ְְְֲִִֵֶַַַָָָ
לד )ּבֹו עצמ ֹו(דברים את  קבר  ה ּוא  ב ּגי", את ֹו "וּיק ּבר  :. ְְִֶַַַַַָֹֹ

     §¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á¤§¨¸¨¦³
     ¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©©§¨¨²§¦−̈

    §©¨®§©«¦¤¨¬¨¦−¦§¨¦«

‡ÒÈÂט  eÏL ÛÎ˙a È‰BÏÚ ‡˙Ó ˙eÓÈ È‡Â«¬≈¿≈»¬ƒƒ¿≈»ƒ»≈
d˙eÎ„„ ‡ÓBÈa dLÈ Ál‚ÈÂ dÊ LÈ≈ƒ¿≈ƒ««≈≈¿»ƒ¿≈

:‰pÁl‚È ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ≈

‡Bי  ÔÈÈÙL ÔÈz È˙ÈÈ ‰‡Èn˙ ‡ÓBÈe¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔkLÓ Ú˙Ï ‡‰k ˙ÂÏ ‰BÈ Èa ÔÈ¿̇≈¿≈»¿»«¬»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

ÏÚÏ˙‡יא  „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»«¿«»»¿««¬»»
˙È Lc˜ÈÂ ‡˙Ó ÏÚ ÁcÓ È‰BÏÚ tÎÈÂƒ«≈¬ƒƒ¿»«≈»ƒ««»

:‡e‰‰ ‡ÓBÈa dLÈ≈≈¿»«

aיב  n‡ È˙ÈÈÂ dÊ ÈÓBÈ ˙È ÈÈ Ì„˜ fÈÂ¿«≈√»¿»»≈ƒ¿≈¿«¿ƒƒ««
È‡ ÔeÏËÈ È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÂ ‡ÓL‡Ï dzL«≈«¬»»¿«»«¿»≈ƒ¿¿¬≈

:dÊ ‡zÒ‡ƒ¿»«ƒ¿≈

ÈÓBÈיג  ÌÏLÓ ÌBÈa ‡ÈÊ„ ‡˙ÈB‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú˙Ï d˙È È˙ÈÈ dÊƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

dzLיד  a n‡ ÈÈ Ì„˜ da˜ ˙È ˜ÈÂƒ»≈»À¿»≈√»¿»ƒ«««≈
dzL ˙a ‡„Á ‡zn‡Â ‡˙ÏÚÏ „Á ÌÈÏL¿ƒ««¬»»¿ƒ«¿»¬»«««
˙ÒÎÏ ÌÈÏL „Á Î„e ‡˙‡hÁÏ ‡zÓÏL¿∆¿»¿«»»¿««¿ƒ¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»



     
      

      
     
      

      
     

      
     

      

      
      
     

      



פה               

      §©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
    ©−§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈§¦§¥¤«

Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑ לפי ּוׁשלמים . ע ֹולה  ׁשל  ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְִִֶָָ
לחם  ׁשּיטעינּו – חד ׁש ּבדבר  ל ּדֹון ויצא ּו ּבּכלל  ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהיּו

ּוׁשלמים  ע ֹולה  ּכדין נסכים  ׁשּיטעינּו לכללן החזירן –. ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָָ
˙BvÓ È˜È˜e ˙ÏeÏa ˙lÁ∑(עז מין (מנחות מ ּכל  .ע ׂשר  «…¿…¿ƒƒ«ִִֶֶָ

     §¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬¤©¨−
§¤«Ÿ¨«

      §¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©§¨¦Æ©«Ÿ̈½©−©´
    ©©®§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«

˙Bvn‰ ÏÒ ÏÚ '‰Ï ÌÈÓÏL ÁÊ∑ ה ּׁשלמים את  ה ּלחם יׁשחט  את  לק ּדׁש ֿ מנת  ‡˙B˙ÁÓŒ.על  ∆«¿»ƒ«««««ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ∆ƒ¿»
BkÒŒ˙‡Â∑ איל .ׁשל  ¿∆ƒ¿ִֶַ

      §¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®
      §¨©À¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ©¨¥½£¤

  ©−©¤¬©©§¨¦«
„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ÈÊp‰ Ál‚Â∑( ספרי) יכ ֹול ¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈ָ

ה ּנזיר " "וג ּלח  א ּלא  ּבּזיֹון!  ּדר זה  הרי ּבעזרה ? ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָיג ּלח 
ּבהן ׁשּכת ּוב  ה ּׁשלמים , ׁשחיטת  לאחר  ג )– :(ויקרא ְְְִִֶֶַַַַָָָ

מ ֹועד " אהל  ּפתח  ÁÊ."ּוׁשחט ֹו ˙ÁzŒL‡ ְֵֶֶַָֹ¬∆««∆«

ÌÈÓÏM‰∑ ׁשּׁשלמי לפי ּבֹו, מב ּׁשלן ׁשה ּוא  ה ּדּוד  ּתחת  «¿»ƒְְְְִֵֶֶַַַַַָ
ה ּזר ֹוע  ה ּכהן ל ּטל  ׁשּצרי ּבעזרה  מת ּבּׁשלין היּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹנזיר 

ה ' לפני ּולהניף  ׁשּנת ּבּׁשל  .אחר  ְְְִִִֵֵֶַַַָ

     §¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧
       ©¨³©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´

   ©¨¦½©©−¦§©§¬¤¦§«
‰ÏLa Úf‰∑ ׁשּנת ּבּׁשלה .לאחר  «¿…«¿≈»ְְְִֶַַַָ

      §¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤
       Æ©Ÿ¥½©£¥´©§½̈§©−´©§¨®

    §©©²¦§¤¬©¨¦−¨«¦
Ô‰kÏ ‡e‰ L„˜∑– וה ּזר ֹוע  והרקיק  הח ּלה  …∆«…≈ְְְִַַַַָָָ

ל ּכהן  הן ‰Ùez‰.ּתר ּומה  ‰ÊÁ ÏÚ∑ חזה מ ּלבד  ְֵֵַָֹ«¬≈«¿»ְִֶַָ
נזיר  ׁשלמי על  מ ּוסף  ׁשלמים , מ ּכל  ל ֹו הרא ּויים  ְְְִִִִֵַַָָָָָָוׁשֹוק 

ל ּדֹון  ויצא ּו ּבּכלל , נזיר  ׁשלמי ׁשהיּו לפי ה ּזה . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָה ּזר ֹוע 
להחזירן   הצר – זר ֹוע  להפר ׁשת  – החד ׁש ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָֻּבּדבר 

וׁשֹוק  ּבחזה  אף  ל ּדֹון .לכללן, ְְִִֶַָָָָ

      ́Ÿ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ
       ©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´¦½Ÿ

     ¥´©«£¤½©−©¬¦§«

ÁLÓaטו ÔÏÈÙc ÔˆÈ‚ ‡zÏÒ Èht ÏÒÂ¿««ƒÀ¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
ÁLÓa ÔÈÁÈLÓ„ ÔÈÈht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

:ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈

d˙‡hÁטז ˙È „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰k ˜ÈÂƒ»≈«¬»√»¿»¿«¿≈»«»≈
:d˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»≈

ÏÚיז ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ „aÚÈ ‡Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿«»√»¿»«
˙ÈÂ d˙ÁÓ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ ‡iÈhÙ„ ‡lÒ«»¿«ƒ«»¿«¿≈«¬»»ƒ¿»≈¿»

:dkÒƒ¿≈

LÈיח  ˙È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú˙a ‡ÈÊ Ál‚ÈÂƒ««¿ƒ»ƒ¿««¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÔzÈÂ dÊ LÈ ÚN ˙È qÈÂ dÊƒ¿≈¿ƒ«»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ≈«
:‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡„ec ˙BÁ˙ Èc ‡˙M‡∆»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿«»

Îec‡יט  ÔÓ ‡ÏLa ‡Úc ˙È ‡‰k qÈÂ¿ƒ««¬»»¿»»¿≈»ƒ¿»
‚BtÒ‡Â ‡lÒ ÔÓ ‡„Á ‡zÈht ‡zˆ‚e¿ƒ¿»«ƒ¿»¬»ƒ«»¿ƒ¿
˙È Ál‚c ˙a ‡ÈÊ È„È ÏÚ ÔzÈÂ „Á Èht«ƒ«¿ƒ≈«¿≈¿ƒ»»«ƒ««»

:dÊƒ¿≈

˜L„e‡כ  ÈÈ Ì„˜ ‡Ó‡ ‡‰k ÔB‰˙È ÌÈÈÂƒƒ»¿«¬»¬»»√»¿»¿»
‡˜L ÏÚÂ ‡˙eÓ‡„ ‡È„Á ÏÚ ‡‰ÎÏ ‡e‰¿«¬»««¿»«¬»»¿«»»
:‡ÓÁ ‡ÈÊ ÈzLÈ Ôk ˙e ‡˙eLÙ‡„¿«¿»»»«≈ƒ¿≈¿ƒ»«¿»

˜„Ìכא  da˜ cÈ Èc ‡ÈÊ„ ‡˙ÈB‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ«À¿»≈√»
Èc d„ ÌeÙk d„È ˜a„˙cÓ a dÊ ÏÚ ÈÈ¿»«ƒ¿≈«ƒ¿«¿≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ

:dÊ„ ‡˙ÈB‡ ÏÚ „aÚÈ Ôk cÈƒ«≈«¿≈««¿»¿ƒ¿≈



פו              
B„È ‚ÈOzŒL‡ „lÓ∑ נזיר הריני אמר : ׁשאם  ƒ¿«¬∆«ƒ»ֲִִִֵֶַָָ

ׁשלמים  מאה  ועל  ע ֹול ֹות  מאה  על  לג ּלח  ֿ מנת  .על  ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָ
‰NÚÈ Ôk cÈ L‡ B„ ÈÙk∑ ּתֹורת על  מ ּוסף  ¿ƒƒ¿¬∆ƒ…≈«¬∆ַַָ

אמר : ׁשאם  יח ּסר , ולא  מ ּוסף  ה ּנזיר , ּתֹורת  על  – ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹנזר ֹו
ּבהמ ֹות  ג ' על  לג ּלח  ֿ מנת  על  נזיר ּיֹות  חמ ׁש נזיר  ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻהריני

יע ׂשה " ּכן יּדר  "ּכא ׁשר  ּבֹו: ק ֹורא  אני אין .ה ּלל ּו, ֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     ©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−
    ¤§¥´¦§¨¥®¨−¨¤«

Ì‰Ï BÓ‡∑ דישנ"ט ּבלע "ז ׁשמ ֹור . זכ ֹור , ּכמ ֹו »»∆ְְַַָָ
Ì‰Ï.(זאגענד ) BÓ‡∑( ספרי) ׁשֹומעים ּכּלם  .ׁשּיהיּו »»∆ְְִִֶָֻ

BÓ‡∑(תנחומא), ּובבהל ּות ּבח ּפזֹון ּתברכם  לא  מלא , »ְְְְִֵֵֶָָָָֹ
ׁשלם  ּובלב  ּבכ ּונה  .א ּלא  ְְֵֵֶַָָָָ

         

זכ ר   מ"  " לה ל"אמ ר ר"י  ביא  ה גמא ת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻי 
את רק  מס ירת אינ  א א ההההיייימ ר" ," לה "אמ ר ְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

: הני לברת הק מה  מה ת  ְְְְֲִִַַַַָָֹ
מפר " יברכ" "י מר"את ועל ," נכסי  רכת" ר"י  ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(ור"י נ ממ ליטל  דדי  עלי  א יב "א  ר"י  ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹא מר
 ת ה ( ר־וד אצל זה  עני  מתרח יצד  ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמרחיב 
ה ד ־ר־ה א  אבל ,ז מ נה  ל  י ה אה  מה  ְֲֵַַַַַָָָָָָָָָמ נה ...
האריכ ת  מ בנת אינ ולכא רה  ה מר". ה א  ת ה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָה א 
 מ ת א  טליונ  לסטי  אי יו" ר"י  פירְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָ

 ז ז ז ז מ מ מ מ נהנהנהנה  ל ל ל ל  י י י י ההההאהאהאהאה ט,מהמהמהמה בר  זה לכא רה , י , ," ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
? כ  סי מ ר"י  ְִִַָָמה 

עניני ני   אינ "מר וי  יברכ" ר"י   י מד  כ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָא א 
ה ד ־  אפ " נכסי תר" אחת רכה  א א  , ניְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
"מה  הרי  ,"מר י" ללא  י  , כסי ה את מר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָר־ה א 

." יברכ" רכה    אי ,"ל  י ְְְְֵֵֶַָָָָָה אה 
ני  אינ " ל ל   וי  אלי ניו  ה ' "י א   לכ ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָד מה 
לילה , ח ב  ה ללת אחת רכה  א א  , ני  ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָעניני
 " אלי ניו  ה ' "י א  א ר רק  כ י " ל ל   וי"ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

. עס  ְֲִַֹיכ
ה רכ ת), (אמירת " לה "אמ ר על ר"י  מפר ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָלכ
ת  וה מירה  ה כירה  מ ר": זכ ר  מ" היא  ז ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָרכה 
"זכ ר  די ־עד ־ אחד , עני א א  , ני  עניני ני   ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאינ

א ר  מ למת היא  ה כירה  "נאמר אחד  ד ר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֻו מ ר
רכה  ל :" לה "אמ ר    וכ ת. מירת נ ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָי
מירה  ח ב  ללת י ראל את  הני ה  ברכיְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
 רכית   יברכ" דלעיל, אחד , עני  וזה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ(לילה ),
ה א  ת ה "ה א   "מר וי" ל פ א ה א  " ְְְְְִֵֶֶֶֶַָנכסי

מ למת.ההההמר מר מר מר  ה רכה  אז ורק  ," ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
  הי , לה "אמ ר ר"י  מפר , לכ  בהמְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
רכה   זה  אפ היה  ה רכה   לכ ההכנה  ," מעיְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
י ראל, אצל א ר היא   מירה  ח ב  ה ללת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאחת
היא  ה רכה   הח ב  : העניני ני   יהי  הני ה נת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹואצל
 וה  הני ה אמירת ה מיחד , אחד  לכל יחיד  לְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻ

 הי" ני : מ ד  י ראל. ני  בהרת מיעת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻֻ
ואת  האחר ה ה די  את  ברכי מע  יחיד  ל ," מעיְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
התלת  לילה , ל עני  וזה דלעיל, , האחרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָל

העצמית. ת ְְִִַָמציא
עד ,"אבינ רכנ"ל ה לי   זה  אחד " נ" ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻוכא ר
נגד "ק ל ה א  ," ל ל   וי" ה רכה  ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָלכללת

" צדקנ מ יח  ביאת  כ ללמ ת ועד  "ל ל ל ל ה ל", ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
לקרא  ררה  פה     י ע אל  אה" יהיה  אז , מְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
עה   האר מלאה  "י   אחד "  כ  לעבד ה '    ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻ

." י מכ  ל  י ה ' ְִִֶַַַַָאת 

   §¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«
EÎÈ∑נכסי ׁשּלא ∑EÓLÈÂ.ׁשּית ּברכ ּו ¿»∆¿ְְְִֶֶָָ¿ƒ¿¿∆ֶֹ

מ ּתנה  ׁשה ּנֹותן ,ממ ֹונ ל ּטל  ׁשֹודדים  עלי ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹיב ֹוא ּו
ׁשּבאים  וכיון אדם , מ ּכל  ל ׁשמר ֹו יכ ֹול  אינֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָלעב ּדֹו

ל ֹו יׁש הנאה  מה  מ ּמּנּו, א ֹות ּה ונֹוטלין עליו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָליסטים 
ה ּוא  ה ּנֹותן, ה ּוא  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש אבל  זֹו? ְֲֵַַַָָָָָּבמ ּתנה 

ּב'ּספרי' ּבֹו ּדר ׁשּו מדר ׁשים  והר ּבה  .ה ּׁשֹומר . ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָ

ÓÈÓÏ:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

ÔÈ„kכג  ÓÈÓÏ È‰Ba ÌÚÂ Ô‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¿≈
:ÔB‰Ï ÔeÓÈz Ï‡NÈ Èa ˙È ÔeÎz¿»¿»¿≈ƒ¿»≈≈¿¿
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::::מרמרמרמר וי וי וי וי יהוהיהוהיהוהיהוה  ְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽיברכ יברכ יברכ יברכְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽ
 נכסי נכסי נכסי נכסי  רכ רכ רכ רכתתתת ––––  ובפרש"י)יברכ יברכ יברכ יברכ כד . (ו , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָ

ללית  רכה  היא  " יברכ" רת בפטת , לע  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָי
ר מ ע    וא עניניו , כל  האד את יבר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָה "ה 
כסי ה על היא  " נכסי  רכית" היא  ה רכה  ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָר"י 

ְִַלבד ?
רכ ת  רי  רנת ח תי  פרת ה ה  זה , למר  ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻוי
ברת   הח מה  ק ה    וא מצת, רה  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָלמק מי 

ח תי  פרת ה רכ ת על  הני רזא פענח הק וכ) ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

(א זקני ?מ ב  ְִֵַָ

היא  ," נכסי  רכת" היא  א ה רכה  ר"י  ר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָולכ

ח תי . פרת נכללת אינ מיחדת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻרכה 
ה ב רי  עני ה א  ה רכ ת ע ר ח תי , ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֻבפרת
מצת, ה רה    ק על־ידי  י ראל לבני  ע  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻכ ת
"ה רת  רק  היא  ה רכה  וה רת, ה ב אה  על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻכ מד ר

"רי מ  יהי(ואכלת ד "ה  י ,ש .(רש"י ְְְִִִַ
פר ," נכסי  רכת" היא  ה רכה  א ־איְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמה ־
ויתר  רכית ,(" נכסי") בר  להאד ל   כסי הְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
– יצחק  צינ על־דר . וטבע  ת מ מ פי  ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָי תר

" ערי מאה  ההיא  נה  יב )"ו מצא  כו , דא ־על־ (תולדות , ְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
אחת  על "ע תה  ק ה ", וה נה  ק ה   האר" ְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָָי 

מאה " ש(אמד ה  .(פרש"י ֲֵֶָָָ

     ¨¥̧§Ÿ̈¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨
EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ‡È∑ צה ּבֹות ּפנים  ׂשֹוחק ֹות , ּפנים   ל חן (ספרי )∑jÁÈÂ.יראה   ל .יּתן »≈»»≈∆ְְְֲִִֶַָָֻƒÀ∆»ְִֵֵ

       ¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ¥¤½§¨¥¬§−¨«
EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ‡OÈ∑ּכעס ֹו .יכ ּבׁש ƒ»»»≈∆ְֲִַֹ

           

ה א   הני ברת  ת והח   ה זה  על  עמי הְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
לרי י ועד  רכה , לרי י  ה לי  י  ה א  , ל ל   ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָוי
ה א   הני ברת הה עה  [רי י  מ גל ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָֹלי 
הה עה  ר וכ "ל מ גל, לי  רי י  (ר)ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
, ל ה ה א  מה ללת], למעלה  ה א   הני ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹברת

מצא  לי ראל ה ד ־ר־ה א לא  רכה  מחזיק  לי  ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹ
מעלת  ה כ ת לבאר  י ועל־י ־זה  . ל ה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָא א 
 עני אמי ית י  , קדי ה הירת לעני ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָהאתה כא 

ה א  רי י  היא  הה עה  למ ה    זה  ה א , ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָה הירת
א א  מתע בת אינ מעלה  ההמ כה  מ ני  רק  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלא 
ואמי ית  ,  ל ה על־ידי  לזה  לי  ה א  ה ה   ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

לטב .  נה ה טב    ה א   ל ה ְְְְִֶֶַַַַַָָעני
לא הב )  נה הא יב   ) זה   ל ה לימ ת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָו כלית
ל יהיה  אז , מ קרב  צדקנ מ יח  ביאת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָיהיה 
תב  מ מ גל, לי  רי י  רי י , ברכה  ְְְְְְִִִִִֶָָָָרי י 

והגלת. מדיד ת לי  , לייר ב  ְְְְְְִִִֵֵַַָָָרזת

      §¨¬¤§¦−©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«

ÈÓLŒ˙‡ eÓNÂ∑( ספרי)המפר ׁש ּבּׁשם  ‡ÌÎ.יברכ ּום  È‡Â∑(מט ה ּכהנים .(חולין עם  ואס ּכים  ליׂשראל , ¿»∆¿ƒְְְֵַַָָֹ«¬ƒ¬»¬≈ְְְְֲִִִִֵַַָֹ
ל ּכהנים  – אברכם " "ואני אחר : .ּדבר  ֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹ

             

ויהי ־רצ פ א בפרט ,דתנ ועב ינ מע על־ידי  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
מי את  מ ו א תב  מה    יק ,י ה מ רת  לפניְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֻ
נקרא  אני   נכ ב  אני    הויה ,   ילי  היה  ,'ג, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

היה    מק ," ל לע מי  "זה  א א  זכרי " "זה  רק  ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹלא 
היה  כבר גי , הויה    יהיה  , העל  מ תיב '  לעל'ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ
 י ניא , מב אר מ ־רה , עת זה  מעי  למי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלע

C˙È:כה  ÌÁÈÂ C˙ÂÏ dzÎL ÈÈ ‰È«¿«¿»¿ƒ¿≈¿»»ƒ««»»

ÌÏL:כו CÏ ÈeLÈÂ C˙ÂÏ dt‡ ÈÈ qÈƒ«¿»«≈¿»»ƒ«≈»¿»

Ï‡NÈכז Èa ÏÚ ÈÓL ˙ka ˙È ÔeÂLÈÂƒ«»ƒ¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
:ÔepÎ‡ ‡‡Â«¬»¬»≈ƒ



    
   

     
     

     
     

  
   

  
     

    
     



פח              
ב '   י  יר ל  למי לע תב  ה  ְְִִֵֶֶַַַָָלמר
אצילת־ריאה ־  ע למ ת כל ה ילי   מ א ' , יירְְְֲִִִִִֵֶַָָָָ
לע למי לעד  נצחי , פ א ה א  ה ילי  ב ' ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָיצירה ־ע ה ,
ה הה  מב אר ה ביעי ,  אל זה  יהיה  בגלי  , למי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָע

ה כר  ק לת עיקר ( יר כ ה  (בארכה    ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָָניא 
מ ל   עמיוט , זכ  י ח טעמיה   אמנ ה ביעי ,  אל ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָה א 
מהרה  ת, ערב  ה י   אל   ותב יל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָב יל

.צדקנ מ יח  ביאת , מ ימינְְְְִִִֵֵַַַָָ

     

     ©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈
     ©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©
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‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ∑(רבה ּכתיב (במדבר "ּכּלֹות " «¿ƒ¿«…∆ְִַ

יֹום  וד ּו"ק ) ּבׁשוא  "ּכל ֹות " ולא  ּבפ ּתח  ל ֹומר  ְְְְְִַַָָָָֹ(רצה 
לח ּפה  ה ּנכנסת  ּככ ּלה  יׂשראל  היּו ה ּמׁשּכן .הקמת  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

‰LÓ ˙Blk∑ע ׂשּו לב  חכם  וכל  ואהליאב  ּבצלאל  «…∆ְְְְֲֳִֵֵַַָָָָ
נפ ׁשֹו ׁשּמסר  לפי ּבמ ׁשה , ה ּכת ּוב  ּותלא ֹו ה ּמׁשּכן ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹאת 
ׁשהראה ּו ּכמ ֹו ודבר , ּדבר  ּכל  ּתבנית  לרא ֹות  ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָעליו
ּבתבנית  טעה  ולא  ה ּמלאכה  לע ֹוׂשי לה ֹור ֹות  ְְְְְְִֵַַָָָָָָֹּבהר 
ּבנין  על  נפ ׁשֹו ׁשּמסר  לפי ּבדוד , מצינּו וכן ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָאחת .

ׁשּנאמר : ֿ ה ּמק ּדׁש, קלב )ּבית  את (תהילים לדוד  ה ' "זכ ֹור  : ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָ

על  נקרא   לפיכ וג ֹו'", לה ' ֿ נׁשּבע  א ׁשר  ע ּנֹות ֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָֻּכל 
ׁשּנאמר  יב )ׁשמ ֹו, א ּדוד "(מלכים  בית "ראה  :.ÌBÈa ְְְֱִֵֵֶֶַָ¿

ÌÈ˜‰Ï ‰LÓ ˙Blk∑," הקים "ּביֹום  נאמר  ולא  «…∆¿»ƒְְֱִֶַָֹ
מעמיד ֹו מ ׁשה  היה  ה ּמּלּואים  ימי ׁשבעת  ׁשּכל  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמל ּמד ,
נאמר :  לכ ּפרק ֹו, ולא  העמיד ֹו ה ּיֹום  ּובא ֹות ֹו ְְְְְְֱֱִֵֶֶַַָָֹּומפרק ֹו,
הקמ ֹותיו, ּכל ּו ה ּיֹום  א ֹות ֹו להקים ", מ ׁשה  ּכּלֹות  ְְֲִֶַַָָָָֹ"ּביֹום 

היה  ניסן חד ׁש ס )ורא ׁש ה ּפרה ,(גיטין נׂשרפה  ּבּׁשני . ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
ּגּלח ּו ּוב ּׁשביעי רא ׁשֹונה  ה ּזיה  ה ּזּו .ּבּׁשליׁשי  ְְְִִִִִִִַַַָָָ

            

    

נ נ נ נ יאייאייאייאי .... ....     אתאתאתאת־ ־ ־ ־ הההה  להקי להקי להקי להקי מ מ מ מ הההה תתתת      י י י י ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַֹֹויהי ויהי ויהי ויהי  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
עגלה עגלה עגלה עגלה  .... .... יהוהיהוהיהוהיהוה לפני לפני לפני לפני   נ נ נ נאתאתאתאת־ ־ ־ ־ קרקרקרקר  ביא ביא ביא ביא ו ו ו ו .... .... ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָי י י י ראל ראל ראל ראל 

איאיאיאיהההה א)על על על על ־ ־ ־ ־ ני ני ני ני  (ז, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַ
 רמ  ה נדבת את מצינ הרי  ה א , לא  בר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָולכא רה 
. .   ד" ה תב  וכל) י תר ד לה  לב  נדיב ת י ראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָני 

ז)וה תר" לו , ד ל (ויקהל  צמצ  יתרמ י ראל ניאי  ודוקא  ,( ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
מתר [בפרט ? יאינ ב ' על אחת עגלה  – ל־ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָ
ב ע לת מנת על ד לה , זריזת היתה  זה    יְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

ה רמה ]. כ ת  צמצמ מ ע  , ה מלאכת ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָנדב ת
דר איתא  זה : טז)וה א ר פי"ב , לה(במדב "ר  נת "מי  : ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

  מ : לה אמר  י שכר, ל בט ה את ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהעצה 
 הי עגלת  בהתנ א א  אויר, ה א  רח   ית עְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

על־ידי יו למר,  י ועל־י ־זה  ." ה ת א  איְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנ
אויר" "רח   מ  ה נע ה  העגלת, ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהתנב ת
,ל לס ע  אמצעי  איזה  העגלת אי הרי  נא ,  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלמ
ע ה   עצמ  מה חלק  ה תה   מתר  י ־אְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
מ עד ", "אהל היה   ה כיו עגלת, ה א   ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלמ
העגלת  א לי  הרי  ,  למק   ק מ נא  ה א  ענינְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

. עצמ  ה למ ת חסר ְְְִִֵֵַַָָָָהיה 
לי ל   עגלת,  רק   הביא  ע ה בי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָבזה 
י ר  ל ללא  תכלית  קי מד להי ת  הצרכ  ְְְְְְְְִִִִִַַָָָֹֻֻה
טרת יו העגלת, על־דר־זה  ה לי , בגדל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹכ ת
ר ה פי  ה ק  תכלית להי ת  הצרכ , ה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹֻלמ ת

. מתתר  יאי ה הפליג לא   לכ , הְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹ

      ©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥
    §¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«

˙hn‰ È‡ÈN Ì‰∑( ספרי) עליהם ׁשֹוטרים  ׁשהיּו ≈¿ƒ≈««…ְֲִֵֶֶָ
ׁשּנאמר  עליהם , מ ּכים  והיּו ה)ּבמצרים , "וּיּכּו(שמות : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֻֻ

וג ֹו'" יׂשראל  ּבני ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.ׁשטרי ÌÈ„ÓÚ‰ Ì‰∑ ְְְְִֵֵֵָֹ≈»…¿ƒ««¿Àƒ

ׁשּנאמר  יׂשראל , את  ּכׁשּמנּו ואהרן מ ׁשה  עם  ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשעמד ּו
א) וג ֹו'"(במדבר יהיּו "וא ּתכם  :. ְְְְִִֶ

È˙א  ‡Ó˜‡Ï ‰LÓ ÈˆÈL„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ≈≈∆«¬»»»
È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ d˙È LÈc˜Â d˙È ÈaÂ ‡kLÓ«¿¿»¿«ƒ»≈¿«ƒ»≈¿»»»ƒ
LÈc˜Â ÔepaÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»»»ƒ¿«ƒ¿«ƒ

:ÔB‰˙È»¿

‡ÔB‰˙‰ב  ˙Èa ÈLÈ Ï‡NÈ È eÈ˜e¿ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈≈≈≈¬»«¿
ÏÚ ÔÈÓÈ˜c Ôep‡ ‡iËL È Ôep‡ƒ«¿¿≈ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

:‡iÈÓƒ¿»«»
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עגלה עגלה עגלה עגלה  צב צב צב צב ........ ־ ־ ־ ־ עגלתעגלתעגלתעגלת .... .... י י י י ראל ראל ראל ראל  נ נ נ נ יאי יאי יאי יאי   קריב קריב קריב קריב ְְְְִִִִַַַַַַַַו ו ו וְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ ֲֲֲֲָָָָָָָָָָָָֹֹ
איאיאיאיהההה ב ־ג )על על על על ־ ־ ־ ־ ני ני ני ני  (ז, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַ

ניאת  לצר  ה  ה  יאי ה  דב  א ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעגלת
תב   כמ , וה  יר ז־ח)ה העגלת (ז, י  "את ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

'ג העגלת ארע  ואת . דת עב פי  ר לבני  נת 'ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָג
." דת עב פי  מררי  לבני  ְְְֲִִִֵַָָָָנת

לבית  ל נגע   א י תר, ה בר  מ ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָולכא רה 
ע ירת"   מק ענת אי" לל  י  ק קב ,ה (שבת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָ

לצרב ) עגלת ארע  רק   יאי ה  בנ   ל־מק מ ,ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ
לניאת   יק הס דחק  רק  , יר ה  יר ה ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָֹֻניאת

 יר א)ה צט, שבת עיי). ְִַָ
להי ת   צרי ה ל היה    א זה , לבאר  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוי
מנל   בר ל היה    ל־מק מ בע ירת, ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָֻרחב ת

אחד רט אפיל היה  מ לי  רטיו , בכל לתכלית ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלגמרי 
ספרי  וכדאיתא  פה )מי ר. ז, ה ק (פרשתנו  לי   הי" ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֻ

."' כ ריבה  לא  אחד ,  קל מ  ני ְְְְִִִֶָָָָָָֹֻֻמכ
, יר ה לניאת  יק הס עגלת ארע  יו מ ,־ ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָוא
 א עגלת  הי לא  עגלת, ע ד   י מ  הי  א ְְְְֲֲֲִִִֵֵַָָָָֹהרי 

.כלית לכל לגמרי  ְְְְְִֵַַָָָֻמנלת
,רית   ה עב דת דרכי  נפלאה  ה ראה  ללמד   י ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹמ ה 
אחד בר רא  לא   למ ע ה "ה  רא  מה  "ְֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹל

ב )לב לה " עז , ה (שבת  ע ת רב  הרי  : האד יאמר אל . ְְְֲֵַַַַָָָָָֹֹ
רגעי ה   ילכ  א  כ מה  ה ', לעב דת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָהק י 
 צרי ח יו  פרט רגע  ל לדעת עליו  א א  ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלב לה ?

.רית  ד ולכב ה ' לעב דת לגמרי  מנל ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֻלהי ת

     ©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«¤§¬Ÿ¨Æ
       §¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®

   ©©§¦¬−̈¦§¥¬©¦§¨«
ˆ ˙Ï‚ÚŒLL∑ וכן מח ּפים , א ּלא  "צב " אין ≈∆¿…»ְְִֵֵֶָָֻ

סו) קר ּויים (ישעיה מכ ּסים  עגל ֹות  – ּוב ּפרדים " "ּוב ּצּבים  :ְְְֲִִִִַַַָָֻ
‰ÔkLn."צ ּבים " ÈÙÏ Ì˙B‡ eÈ˜iÂ∑ ק ּבל ׁשּלא  ִַ««¿ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿»ִֵֶֹ

ר ּבי  אמר  ה ּמק ֹום . מ ּפי ל ֹו ׁשּנאמר  עד  מ ּידם  ֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹמ ׁשה 
ּבתח ּלה , ּכאן להתנּדב  ה ּנׂשיאים  רא ּו מה  ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָנתן:
אמר ּו ּכ א ּלא  ּתח ּלה ? התנּדב ּו לא  ה ּמׁשּכן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּובמלאכת 

ּׁשּמח ּסרין  ּומה  ּׁשּיתנּדב ּו מה  צ ּבּור  יתנּדב ּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַה ּנׂשיאים :
ה ּכל , את  צ ּבּור  ׁשה ׁשלימ ּו ׁשרא ּו ּכיון מ ׁשלימין, ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאנּו

לו)ׁשּנאמר  אמר ּו:(שמות ּדּים ", היתה  "וה ּמלאכה  : ְְְְֱֶֶַַַָָָָָָ
ה ּׁשהם  אבני את  הביא ּו לע ׂשֹות ? ּלנּו מה  ְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹמע ּתה 
ּתח ּלה  ּכאן התנּדב ּו  לכ ולח ׁשן, לאפ ֹוד  .וה ּמּלּואים  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

   ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      ©¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
     §¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

     ©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
¤©«§¦¦«

k„ג  ÔÏ‚Ú ˙ÈL ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Èa˜ ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»À¿»≈√»¿»ƒ∆¿»«
ÔÈz ÏÚ ‡˙Ï‚Ú ÔÈBz NÚ È˙e ÔÈÙÁÓ¿«¿«¿≈¬«ƒƒ¿¿»«¿≈
Ì„˜Ï ÔB‰˙È eÈ˜Â „ÁÏ B˙Â ‡i«¿¿«»¿¿«¿»ƒ»¿»√»

:‡kLÓ«¿¿»

ÓÈÓÏ:ד  ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿∆¿≈»

ÔkLÓה  ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰pÓ Ïa«̃≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿«
˙qÓk b È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È Ôz˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ≈»¿¿≈»≈¿«¿ƒ«

:dÁÏt»¿»≈

‰ÈÂו ÈBz ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ˙È ‰LÓ ÈÒe¿ƒ∆»∆¿»»¿»≈ƒ«
:È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È»¿¿≈»≈
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       ¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´
  ¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«

Ì˙„Ú ÈÙk∑ והאדנים והע ּמּודים  ה ּקר ׁשים  נֹוׂשאים  ׁשהיּו מררי, מ ּׁשל  קל  ּגר ׁשֹון ּבני מ ּׂשא  .ׁשהיה  ¿ƒ¬…»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

      §¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
      ¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

©Ÿ¥«

      §¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½
 ©¨¥−¦¨«

Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„ÚŒÈk∑"יּׂשא ּו "ּבּכתף   לפיכ וג ֹו', וה ּׁשלחן האר ֹון ה ּקד ּׁשה : ּדבר  .מ ּׂשא  ƒ¬…««…∆¬≈∆ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻֻ

      ©©§¦´©§¦¦À¥£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´
     Ÿ®©©§¦©§¦¦²¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©

ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡ ÌÈ‡Np‰ eÈ˜iÂ∑ לאחר ««¿ƒ«¿ƒƒ≈¬À««ƒ¿≈«ְַַ
ל ּבם  נׂשאם  ה ּמׁשּכן, ל ׂשאת  וה ּבקר  העגל ֹות  ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשהתנּדב ּו

קר ּב לחנכ ֹולהתנּדב  ה ּמזּבח  ‰ÌÈ‡Np.נֹות  eÈ˜iÂ ְְְְְְְִִֵֵַַַַָ««¿ƒ«¿ƒƒ

ÁaÊn‰ ÈÙÏ Ìa˜Œ˙‡∑ מ ּידם מ ׁשה  ק ּבל  לא  ּכי ∆»¿»»ƒ¿≈«ƒ¿≈«ִִִֵֶָָֹֹ
ה ּגב ּורה  מ ּפי ל ֹו ׁשּנאמר  .עד  ְֱִִֶֶַַַָ

      ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³
      ¤¨Æ©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©

ÁaÊn‰ ˙kÁÏ Ìa˜Œ˙‡ eÈ˜È∑(כא (זבחים «¿ƒ∆»¿»»«¬À««ƒ¿≈«
ּכסדר  אם  יקריב ּו; האי מ ׁשה  יֹודע  היה  לא  ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועדין

מ ּפי  ל ֹו ׁשּנאמר  עד  ה ּמּסע ֹות , ּכסדר  אם  ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָּתֹולד ֹותם ,
יֹומ ֹו איׁש ל ּמּסע ֹות  יקריב ּו ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ .ה ּקד ֹוׁש ְִִַַַַָָָ

     ©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬
  ¤©¦«¨−̈§©¥¬§¨«

ÔBL‡‰ ÌBia∑: עטר ֹות ע ׂשר  נטל  ה ּיֹום  א ֹות ֹו «»ƒֲֶֶַַָָ
וכ ֹו' לנׂשיאים  רא ׁשֹון ּברא ׁשית , למע ׂשה  ְְְְֲִִִִִֵֵַַרא ׁשֹון

ע ֹולם ' ּב'סדר  e‰È„‰.ּכדאיתא  ‰hÓÏ∑ ה ּכת ּוב יחס ֹו ְְִִֵֶָָ¿«≈¿»ֲִַָ

א ֹומר  אינֹו א ֹו והקריב . מ ּׁשבט ֹו ׁשּגבה  ולא  ׁשבט ֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹעל 
ּתלמ ּוד  והביא ? מ ּׁשבט ֹו ׁשּגבה  א ּלא  יה ּודה ", ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ"למ ּטה 

הביא  מ ּׁשּלֹו נח ׁשֹון", קר ּבן "זה  .ל ֹומר : ְְִִֵֶֶַַַָ

‰Èז ÈB˙ ‡Úa‡ ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ÔÈzz ˙È»«¿≈∆¿»»¿»«¿¿»≈¿«
:ÔB‰ÁÏt ˙qÓk ÔBL‚ ÈÏƒ¿≈≈¿¿ƒ«»¿«¿

ÈÏח  ‰È ÈB˙ ‡ÈÓz ˙ÈÂ ÔÏ‚Ú Úa‡ ˙ÈÂ¿»«¿«∆¿«¿»¿«¿»≈¿«ƒ¿≈
a Ó˙È‡c ‡„Èa ÔB‰ÁÏt ˙qÓk ÈÓ¿»ƒ¿ƒ«»¿«¿ƒ»¿ƒ»»«

:‡‰k Ô‰‡«¬…«¬»

˜L„e‡ט  ÔÁÏÙ È‡ ‰È ‡Ï ˙‰˜ ÈÏÂ¿ƒ¿≈¿»»¿»¬≈»¿«¿»
:ÔÈÏË ‡t˙Îa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»¿ƒ

ÓBÈa‡י  ‡Áa„Ó ˙kÁ ˙È ‡i eÈ˜Â¿»ƒ«¿¿«»»¬À««¿¿»¿»
ÔB‰a˜ ˙È ‡i eÈ˜Â d˙È eia„¿«ƒ»≈¿»ƒ«¿¿«»»À¿«¿

:‡Áa„Ó Ì„√̃»«¿¿»

Á„יא  ‡a ‡ÓBÈÏ „Á ‡a ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿∆«»«¿»«»«
:‡Áa„Ó ˙kÁÏ ÔB‰a˜ ˙È Ôe˜È ‡ÓBÈÏ¿»¿»¿»À¿«¿«¬À««¿¿»

˜daיב  ˙È ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ˜Óc ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿»«¿»»»À¿»≈
:‰„e‰È„ ‡ËLÏ „ÈnÚ a ÔBLÁ«¿««ƒ»»¿ƒ¿»ƒ»



     
     

    
     
     

       

      
     
   

    
 

   
 

    
   

    



צי               

      §¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
        ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

    §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«
˙ÏÒ ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL∑ נדבה .למנחת  ¿≈∆¿≈ƒ…∆ְְְִַָָ

     ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

‰Ê ‰NÚ∑ ׁשקלי ע ׂשר  מ ׁשקל  ּכתר ּגּומ ֹו: ¬»»»»ְְְְִִֵֶֶַַ
ּבּה היה  ˜Ë˙.ה ּקד ׁש ‰‡ÏÓ∑ קטרת מצינּו לא  ֶַָָָֹ¿≈»¿…∆ְִֶָֹֹ

וה ֹוראת  ּבלבד . זֹו א ּלא  החיצ ֹון, מזּבח  על  ולא  ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹליחיד 
היתה  .ׁשעה  ְָָָָ

      ©´¤º̈¤¨À̈©¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
§Ÿ¨«

„Á‡ t∑ׁשּבעדר ֹו .מיחד  «∆»ְְְֶֶָֻ

  §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚŒÈÚN∑ ה ּתה ֹום קבר  על  ברא"ם)לכ ּפר  ספק (עיין .וטמאת  ¿ƒƒƒ∆»¿«»ְְְְֵֵֶֶַַַַָֻ

      §¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´
      £¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−

 ¤©¦«¨¨«

      ©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«

ÚeˆŒÔa Ï‡˙ È˜‰: ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»

     ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
      ¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤

      §¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
§¦§¨«

Ba˜Œ˙‡ ˜‰∑" הקריב" ל ֹומר  ּתלמ ּוד  מה  ƒ¿ƒ∆»¿»ְְִִַַַ
ה ּׁשבטים ? ּבכל  נאמר  ּׁשּלא  מה  יּׂששכר , ׁשל  ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשבט ֹו
יה ּודה  ׁשּקדמני ּדּיי ואמר : וערער  רא ּובן ׁשּבא  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפי
ה ּגב ּורה  מ ּפי מ ׁשה : ל ֹו אמר  אחריו! אני אקריב  ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹאחי,

אמר :  לכ לדגליהם , מ ּסען ּכסדר  ׁשּיקריב ּו לי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנאמר 
מ ׁשּמׁש: ׁשה ּוא  יֹו"ד , חסר  וה ּוא  ֿ קר ּבנֹו", את  ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ"הקרב 
"הקרב ". נצטוּו: ה ּגב ּורה  ׁשּמּפי צ ּוּוי, ל ׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ"הקרב "
ׁשני  ׁשּבׁשביל  ּפעמים ? ׁשּתי הקריב " "הקריב , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָּומה ּו

ÔÈ˙Ï˙eיג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da˜Â¿À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚL dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂz«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡יד  ÔÈÚÏÒ NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙Ë˜ ‡ÈÏÓ ‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

aטו „Á n‡ „Á Îc ÈBz a „Á Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:טז „Á ÔÈfÚ a ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡יז ÈÎc ÔÈz ÔÈBz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈn‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:„ÈnÚ a ÔBLÁ„ ‡aÀ̃¿»»¿«¿««ƒ»»

a‡יח  Úeˆ a Ï‡˙ È˜ ‡Èz ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»»ƒ¿«¿≈«»«»
:Î˘OÈ„¿ƒ»»

Ó‡‰יט  ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da˜ ˙È È»̃ƒ»À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
„Á ‡˜ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚL dÏ˜˙Ó ÛÒÎcƒ¿««¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂz«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»



    
     
    
    

      
    
     
      

     
      
     

    



צב              
יֹודעים  ׁשהיּו אחת  ל ּׁשבטים : ׁשני להקריב  זכה  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּדברים 

ׁשּנאמר  יב )ּבּתֹורה , א בינה (דה"ב  יֹודעי יּׂששכר  "ּומ ּבני : ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָ
להתנּדב  ל ּנׂשיאים  עצה  נתנּו ׁשהם  – ואחת  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלע ּתים ",
מצאתי: ה ּדר ׁשן מ ׁשה  ר ּבי ׁשל  ּוביס ֹוד ֹו ה ּלל ּו. ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹקר ּבנֹות 
ה ּׁשיאן  צ ּוער  ּבן נתנאל  יאיר : ּבן ּפנחס  ר ּבי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאמר 

זֹו ּבגימטר ּיא ∑˜ÛÒkŒ˙Ú.עצה  א ֹות ּיֹותיו מנין ֵָ«¬«∆∆ְְְִִִִַַָָ
הרא ׁשֹון  אדם  ׁשל  ׁשנֹותיו ּכנגד  ÌÈLÏL.תתק "ל , ְְִֶֶֶָָָָ¿…ƒ

dÏ˜LÓ ‰‡Óe∑ לק ּיּום ּתֹולד ֹות  ׁשּכׁשהעמיד  ׁשם  על  ≈»ƒ¿»»ְְֱִִֵֶֶֶַָ
ׁשּנאמר  היה , ׁשנה  ּוׁשל ׁשים  מאה  ּבן (בראשית הע ֹולם , ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּבדמ ּות ֹוה) וּיֹולד  ׁשנה  ּומאת  ׁשל ׁשים  אדם  "ויחי :ְְְְִִִֶַַַָָָָֹ
ÛÒk.וג ֹו'" „Á‡ ˜ÊÓ∑ ׁשם על  תק "כ , ּבגימטר ּיא  ְƒ¿»∆»∆∆ְְִִֵַַָ

ע ׂשרים  ׁשם  ועל  ׁשנה , ת "ק  ּבן ּתֹולד ֹות , ׁשהעמיד  ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹנח 
ּכמ ֹו – ּתֹולד ֹותיו קדם  ה ּמּבּול  ּגזרת  ׁשּנגזרה  ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹׁשנה 

אצל  ה)ׁשּפר ׁשּתי ׁשנה ",(שם וע ׂשרים  מאה  ימיו "והיּו : ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
"מזרק  נאמר : ולא  ּכסף " אחד  "מזרק  נאמר :  ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפיכ
א ֹות ּיֹות  ׁשאף  ל ֹומר  ּבּקערה , ׁשּנאמר  ּכמ ֹו אחד " ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכסף 

ל ּמנין  מצטרפ ֹות  "אחד " Ï˜L.ׁשל  ÌÈÚL∑ ּכנגד ְְְִִֶֶַָָָƒ¿ƒ∆∆ְֶֶ
מ ּבניו  ׁשּיצא ּו א ּמֹות  .ׁשבעים  ְְִִִֶָָָֻ

     ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

˙Á‡ Ûk∑ ׁשל מ ּיד ֹו ׁשּנּתנה  ה ּתֹורה  ּכנגד  «««ְְִִֶֶֶֶַָָָ
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ‰Ê.ה ּקד ֹוׁש ‰NÚ∑ ע ׂשרת ּכנגד  ַָָ¬»»»»ְֲֶֶֶֶ

˜Ë˙.ה ּדּבר ֹות  ‰‡ÏÓ∑" קטרת" ׁשל  ּגימטר ּיא  ְִַ¿≈»¿…∆ְְִִֶֶַָֹ

ֿ ידי  על  ּבדל "ת  ק ֹו"ף  ׁשּתחליף  ּובלבד  מצ ֹות , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָּתרי"ג 
ד "ק  ג "ר  ב "ש  .א "ת 

      ©´¤º̈¤¨À̈©¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
§Ÿ¨«

„Á‡ t∑ּבֹו ׁשּנאמר  אברהם , יח)ּכנגד  :(בראשית «∆»ְְֱֶֶֶֶַַָָ
ֿ ּבקר " ּבן ‡Á„."וּיּקח  ÏÈ‡∑ יצחק כב )ּכנגד  :(שם ִֶַַָָ«ƒ∆»ְְִֶֶָ

וג ֹו'" ֿ האיל  את  יעקב ∑Á‡ŒNk„."וּיּקח  (שם ּכנגד  ְִִֶַַַָ∆∆∆»ְֲֶֶַֹ
יעקב "ל ) הפריד  וה ּכׂשבים  :. ְְְֲִִִַַָֹ

  §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
ÌÈfÚŒÈÚN∑ּבֹו ׁשּנאמר  יֹוסף , מכירת  על  לז)לכ ּפר  ע ּזים "(שם ׂשעיר  "וּיׁשחט ּו :. ¿ƒ…ƒƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

         

סססס י י י י מכירתמכירתמכירתמכירת על על על על  כב )לכ לכ לכ לכ רררר ז, (רש"י ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַ
לכ ר,  י ע עיר נימי ניא    הביא  מ ע  לאל,  ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָֹי
 וי . ס י ל למכירת לל ק ר היה  לא  נימי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹוהרי 

למר,  י  א . ני ה ת א ל ת א  ח א  על ִִֵֵֶַַַַָָָֹלמר,
ני . כל  ס י את לח  אביו , יעקב  על לכ ר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹדי 

ו בט. בט לכל  כי  ברי ְְִִֵֵֶֶַַָָָָה

      §¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
      £¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−

¤¨«
ÌÈL ˜a ÌÈÓÏM‰ ÁÊÏe∑ ואהרן מ ׁשה  ּכנגד  ¿∆««¿»ƒ»»¿«ƒְְֲֶֶֶַֹֹ

ׁשּבּׁשמים  לאביהם  יׂשראל  ּבין ׁשל ֹום  ‡ÌÏÈ.ׁשּנתנּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ≈ƒ
ÌÈNk ÌÈ„zÚ∑ ּולוּים ּכהנים  ּכנגד  – מינים  ׁשל ׁשה  «Àƒ¿»ƒְְְֲִִִִִֶֶָֹֹ

ׁשל ׁש ּוכת ּובים ; נביאים  ּתֹורה  ּוכנגד  ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָֹויׂשראלים ,

ה ּדּבר ֹות  וחמ ׁש ח ּמׁשין חמ ּׁשה  ּכנגד  ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָֻחמ ּׁשּיֹות 
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:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:סד  „Á ÔÈfÚ a ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÈÎcסה  ÔÈz ÔÈBz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈn‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈBÚ„b a Ô„È‡ Ôa˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ»«ƒ¿ƒ

aסו ÊÚÈÁ‡ Ô„ ÈÏ ‡a ‰‡ÈNÚ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈»¬ƒ∆∆«
:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eסז ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó daÀ̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚL dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂz«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡סח  ÔÈÚÏÒ NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙Ë˜ ‡ÈÏÓ ‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

aסט  „Á n‡ „Á Îc ÈBz a „Á Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:ע  „Á ÔÈfÚ a ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÈÎcעא  ÔÈz ÔÈBz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈn‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈnÚ a ÊÚÈÁ‡ Ôa˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡Lעב  ÈÏ ‡a ÔÈÓBÈ NÚ „Á ‡ÓBÈa¿»«¬«ƒ«»ƒ¿≈»≈
:ÔÎÚ a Ï‡ÈÚ‚t«¿ƒ≈«»¿»



צז               

      ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
        ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

     §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

      ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

      ©´¤º̈¤¨À̈©¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
 §Ÿ¨«

   §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

      §¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
      £¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

 ¤¨§¨«

       §Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−
 ¤¥¨«

     ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
      ¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

      ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

      ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

      ©´¤º̈¤¨À̈©¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
 §Ÿ¨«

   §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

      §¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
      £¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−

 ¤¥¨«

ÔÈ˙Ï˙eעג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó daÀ̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«

ÚÏÒ ÔÈÚL dÏ˜˙Ó‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈ «¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂz«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡עד  ÔÈÚÏÒ NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙Ë˜ ‡ÈÏÓ ‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

aעה  „Á n‡ „Á Îc ÈBz a „Á Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:עו „Á ÔÈfÚ a ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡עז ÈÎc ÔÈz ÔÈBz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈn‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:ÔÎÚ a Ï‡ÈÚ‚t ÔaÀ̃¿««¿ƒ≈«»¿»

ÈÏzÙעח  ÈÏ ‡a ÔÈÓBÈ NÚ Èz ‡ÓBÈa¿»¿≈¬«ƒ«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:ÔÈÚ a ÚÈÁ‡¬ƒ««≈»

ÔÈ˙Ï˙eעט  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó daÀ̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚL dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂz«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

„„‰פ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

aפא  „Á n‡ „Á Îc ÈBz a „Á Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:פב  „Á ÔÈfÚ a ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡פג  ÈÎc ÔÈz ÔÈBz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈn‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:ÔÈÚ a ÚÈÁ‡ ÔaÀ̃¿«¬ƒ««≈»



צח              

     

      ´Ÿ£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−
      §¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À¦§§¥

      ¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«
B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa∑ ׁשּנמ ּבּיֹום  הקריב ,ּבֹו ׁשח  ¿ƒ»«…ְְִִִֶַַ

ואחר ֿ ּתח ּלה  ׁשּנמ ׁשח  ה ּמׁשח "? "אחרי מק ּים  אני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּומה 
ּבא  ולא  זמן לאחר  – ה ּמׁשח " "אחרי א ֹו הקריב , ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹּכ
ּכׁשה ּוא  ּבּיֹום ? ׁשּנמ ׁשח  ל ֹומר  א ּלא  ה ּמׁשח , ּביֹום  ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָללמ ֹוד 

ז)א ֹומר  ׁשּנמ ׁשח (ויקרא למדנּו אתם ", מ ׁשח ֹו "ּביֹום  : ְְְְִֵֶַַָָָֹ
ּבּיֹום  את ֹו"? ה ּמׁשח  "ּביֹום  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּומה  ְְִַַַַַַָֹּבּיֹום .

הקריב  – NÚ‰.ׁשּנמ ׁשח  ÌÈzL ÛÒk ˙Ú˜∑ ספרי) ְְִִִֶַ«¬…∆∆¿≈∆¿≈
ּפס ּול במ"ר) ּבהם  ארע  ולא  ׁשהתנּדב ּו הם  .הם  ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ

      §¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−
      ©¦§¨´¨«¤¨®Ÿ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©

  ¥−§¤¬¤©«Ÿ¤
'B‚Â ˙Á‡‰ ‰Úw‰ ‰‡Óe ÌÈLÏL∑ מה ¿…ƒ≈»«¿»»»««¿ַ

ּומאה  "ׁשל ׁשים  ׁשּנאמר : לפי ל ֹומר ? ְְְֱִִֵֶֶַַַָֹּתלמ ּוד 
ּוׁשנא ּה חזר   לכ ׁשקל , ּבאיזֹו ּפיר ׁש ולא  ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמ ׁשקל ּה",
ה ּקד ׁש" ּבׁשקל  ה ּכלים  ּכסף  "ּכל  ּבכ ּלן וכלל  .ּכאן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

'B‚Â ÌÈÏk‰ ÛÒk Ïk∑( ספרי)ה ּמק ּדׁש ּכלי ׁשהיּו  ל ּמד …∆∆«≈ƒ¿ְְְִִֵֶֶַָָ
ּכּלן  וׁשֹוקלן אחד  אחד  ׁשֹוקלן ּבמ ׁשקלן, ְְְְְְִִֶֶָָָָָָָָֻֻמכ ּונים 

מעט  ולא  ר ּבה  לא  .ּכאחד , ְְִִֵֶָָֹֹ

     ©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨
      £¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬

¥¨«
‰NÚŒÌÈzL ‰Ê ˙Btk∑ לפי נאמר ? ל ּמה  «»»¿≈∆¿≈ְֱִֶַָָ

זהב  ׁשל  היא  – זהב " ע ׂשרה  אחת  "ּכף  ֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר 
ּכף  א ּלא  אינֹו א ֹו ּכסף . ׁשל  ׁשקלים  ע ׂשרה  ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּומ ׁשקל ּה

וׁשקלי  זהב , ׁשקלי ע ׂשרה  ּומ ׁשקל ּה ּכסף  ׁשל  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחת 
ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ּכסף ? ל ׁשל  ׁשוה  מ ׁשקלם  אין ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָזהב 

היּו זהב  ׁשל  – זהב " .(ספרי )"ּכּפֹות  ֶַָָָָָ

     ̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¨¨´¨¦À¥¦³
     §¥«¨¨Æ§¨¦§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¦§¨¨®

    §¦¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

      §ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼
      ¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®

     Ÿ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«

ÔÓפד  d˙È eiac ‡ÓBÈa ‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c»¬À««¿¿»¿»¿«ƒ»≈ƒ
ÈNÚ ‡zz ‡tÒÎ ÈÒÈ‚Ó Ï‡NÈ È«¿¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿»«¿»«¿≈
‡‰„„ ÈÎÈÊa NÚ ÔÈz ‡tÒÎ È˜ÊÓ«¿¿≈«¿»¿≈¬«»ƒ≈¿«¬»

:ÈNÚ ‡zz«¿»«¿≈

Ï˜˙Ó‡פה  ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡˜ÊÓc ÔÈÚLÂ ‡tÒÎc ‡„Á ‡˙ÒÈ‚Ó„ƒ¿ƒ»»¬»¿«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿¿»
‰‡Ó Úa‡Â ÔÈÙÏ‡ ÔÈz ‡iÓ ÛÒk Ïk „Á«…¿«»«»¿≈«¿ƒ¿«¿«¿»

:‡L„e˜ ÈÚÏÒaƒƒ¿≈¿»

˜Ë˙פו ÔÈÏÓ ÈNÚ Èzz ‡‰„„ ÈÎÈÊa»ƒ≈¿«¬»«¿≈«¿≈«¿«¿…∆
‡Ï˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ NÚ Ï˜˙Ó ‡iÓÒea¿«»«¿«¬«ƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡ÈÎÈÊa ‰c Ïk ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÎÈÊ„¿»ƒ»¿ƒ¿≈¿»»¿«»ƒ«»

:ÔÈNÚÂ ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ

ÔÈÎcפז ÔÈBz NÚ Èz ‡˙ÏÚÏ ÈBz Ïk»≈«¬»»¿≈¬«ƒƒ¿ƒ
NÚ Èz ‡L Èa ÔÈn‡ NÚ Èz¿≈¬«ƒ¿ƒ¿≈¿»¿≈¬«
NÚ Èz ÔÈfÚ  ÈÈÙˆe ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ≈«ƒƒ¿≈¬«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

ÔÈNÚפח  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ ÈBz ÏÎÂ¿…≈¿ƒ¿«¿«»«¿ƒ
ÔÈzL ÔÈ„b ÔÈzL ÔÈÎc ÔÈBz ‡Úa‡Â¿«¿¿»ƒƒ¿ƒƒƒ«¿«ƒƒ
‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c ÔÈzL ‡L Èa ÔÈÓ‡ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ»¬À««¿¿»

:d˙È eia„ ˙a»«¿«ƒ»≈



                  
    



צט               

      §¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧
      ¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ

      ̈«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«
‰LÓ ‡e∑ את זה  ה ּמכחיׁשים  ּכת ּובים  ׁשני ¿……∆ְְְִִִֵֶֶַַ

א ֹומר : אחד  ּכת ּוב  ּביניהם . והכריע  ׁשלי ׁשי ּבא  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָזה ,
א) ח ּוץ (ויקרא וה ּוא  – מ ֹועד " מאהל  אליו ה ' "ויד ּבר  :ְְֵֵֵֵֶַַָֹ

א ֹומר : אחד  וכת ּוב  כח)ל ּפרכת , א ּת(שמות "וד ּבר ּתי : ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
אל  ּבא  מ ׁשה  ּביניהם : והכריע  זה  ּבא  ה ּכּפרת ". ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמעל 
ה ּכּפרת  מעל  ה ּבא  ה ּקֹול  את  ׁשֹומע  וׁשם  מ ֹועד , .אהל  ְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

ÌÈek‰ ÈL ÔÈaÓ∑ לבין ה ּׁשמים  מן יֹוצא  ה ּקֹול  ƒ≈¿≈«¿ƒְִִֵֵַַַָ

מ ֹועד  לאהל  יצא  ּומ ּׁשם  ה ּכר ּובים , ּכמ ֹו∑acÓ.ׁשני ְְְִִֵֵֶַָָָֹƒ«≈ְ
ּבינֹו מד ּבר  ּכן: ל ֹומר  מעלה  ׁשל  ּכב ֹוד ֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָ"מת ּדּבר ".

מאליו  ׁשֹומע  ּומ ׁשה  עצמ ֹו, ‡ÂÈÏ.לבין a„ÈÂ∑( ספרי) ְְֵֵֵֵֶַַָֹ«¿«≈≈»
ה ּדּבר ֹות  מן אהרן את  ‡˙ÏBw‰Œ.למעט  ÚÓLiÂ∑ ְְֲִִֵֶַַַֹ«ƒ¿«∆«

ק ֹול  ה ּוא יכ ֹול  ֿ ה ּקֹול ", "את  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ?נמ ּו ְֶַַַָָ
נפסק  היה  ל ּפתח  ּוכ ׁשּמּגיע  ּבסיני, ע ּמֹו ׁשּנד ּבר  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָה ּקֹול 

לאהל  ח ּוץ  יֹוצא  היה  רבה)ולא  :(במדבר ְֵֶָָָֹֹ

       

אליו אליו אליו אליו  ויד ויד ויד ויד רררר .... .... אליו אליו אליו אליו  מ מ מ מ רררר ההההל ל ל ל  אתאתאתאת פט)ו ו ו ו מע מע מע מע  (ז, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
 י ואחד  אחד  ל רה , למ ד  הלכ ת סק  ק ה נְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָר

רה  ב ד  ר רמז, ט, חלק  עד ל ש ועיי) ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָ
(מגיעי הדברי היכ" ה ס ק  על האריז"ל תב  וכ ה 'חלקי חלקי חלקי חלקי . ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ב ת רא י  ה א  'י ראל' להעיר,  וי נפי ". י י י י אמרה  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
ל ל ל ל רה רה רה רה  א א א א ת ת ת ת ת ת ת ת  ררררא א א א   י י י י ת א ל  י אחד  ל היינ , ְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

רה  חלק   י יה די  לכל :א נרמז וה בר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָרה .
לבד . אליו ' ְְִֵֵֶַַָ'מד ר

         

ר"י : ר רה " ל ְִִֵֵֶֶַָָמ "יינ
היה  טבע  על־י  יו מ א ר: ר  עצמ זה  ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלכא רה 
מ עד , לאהל   מח   למרח ק  נמע  להי ת  צרי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹה ל
לב א  מ ה  ה זקק     מ) לח  ה יע  נפסק  ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹלה 
מיחד נס  זה  היה  בפרט ?(" א לד ר מ עד  אהל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ"אל

ה ל! את ְְִֶַַלהפסיק 
תב מה  מב ארת ( העניני (פנימ ת זה  ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָוההס רה 

סיני ":  ע ד ר ה ל "ה א  ְְִִִִֶַַַַר"י 
הפסק , ל עני    ינ מ סיני "  ע "ד ר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָק ל

לא  היה  זה  הפסק  מ ,מק מק מק מק א א  ק ל  מ ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
נפסק ממממא א  ה בל",  מ" רה ,  מ אחרי  . ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָֹ

ה א  ה בל  מ" ר"י : ר  כמ רה ,  דמ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹה ל
כינה  ס ק  ללללסימהההה ".והפסקתוהפסקתוהפסקתוהפסקת ְְְְְְְְְִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

ה א , ב מ (מ) רה   דמ ה ל הפסקת  ע   כְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָ

את  לל זה  היה  רה ,  מ לאחרי     נמ היה   אי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָי 
י ראל, ני  ל החפית  בחירת ה ליה  העב דה  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָעני

מק ההההל ל ל ל ת ת ת ת י  אי  " אלקי  הוי ' "אנכי  ד ל' ה 'ל ְְְְֱֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹֹ
הפי , אפ ְְְִִִֶָָֹלבחירה 

"ה א  (  מק)  מ ה ל הפסק ת   ה א   ְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
ל  ר וד ל ק היה   אי סיני ":  ע נד ר ְְְִִִִִֶֶַַַָָה ל

ה ד ־ר־ה א  בתמיד ת) (קביע ת  ל ע  נמ ְְְִִִִִַַַָָָָ
בחינת    ל הע נע ה  היה  אז הרי  מ עד , לאהל   ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמח

חפית. לבחירה  ואפרת   מק היה  ולא  מ עד , ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹאהל
 נתאו ירה ה ד ־ר־ה א וע ד : רית ל להי ת ְְְְִִִִֵַַָָָָָ

ניניניני תח תח תח תח ד ־עצמ זה  " ח" וקא  הינ וקא , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ
ל ר וד ל ק (גי י )  א אי ־הר־ ד ה יכ ימ , ְְְִִִֵֶַַָָ

עב דת על־ידי  ויע ה  ,רית ל ק את  ויגהאדהאדהאדהאד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָ
.רית ל ְְִִֵָָלדירה 

.סימ עמו "ס ,פסוקי נשא קע"ו  פרשת חסלת

ÏlÓÏ‡פט  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ‰LÓ ÏÈÏÚ „ÎÂ¿«»ƒ∆¿«¿«ƒ¿»¿«»»
ÈÂlÚÓ dnÚ ÏlÓ˙Ó„ ‡Ï˜ ˙È ÚÓLe dnÚƒ≈¿«»»»¿ƒ¿«≈ƒ≈≈ƒ»≈
ÔÈz ÔÈaÓ ‡˙e„‰Ò„ ‡B‡ ÏÚ Èc ‡ztÎ«À¿»ƒ«¬»¿«¬»ƒ≈¿≈

Ù Ù Ù :dnÚ ÏlÓ˙Óe ‡iek¿«»ƒ¿«≈ƒ≈

       



    
      

      
     
      
      

        
     
     
    

       
       

     
    
    
    
     

   



ק

יום ראשון - ו' סיון
פרק כ, מפרק לה
עד סוף פרק לח

יום רביעי - ט' סיון
פרק כ, מפרק מט
עד סוף פרק נד

יום שני - ז' סיון
פרק כ, מפרק לט
עד סוף פרק מג

יום חמישי - י' סיון
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט

יום שלישי - ח' סיון
פרק כ, מפרק מד
עד סוף פרק מח

יום שישי - י"א סיון
פרק כ, מפרק ס 
עד סוף פרק סה

שבת קודש - י"ב סיון
פרק כ

מפרק סו עד סוף פרק סח

לשבוע חג השבועות ופרשת נשא תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 



קי              

סיון  ו ' ראשון  יום 
          

חנוך לנער 
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טז.14. כד , ˘ËÈÏ"‡15.משלי  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."(א פה, (ב"מ  כו' בבלי  דלישכח  צם דר"ז "בדוגמא כד .16.: לז, 17.תהלים

‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰זהו שלפ"ז אלא הרמון, בפלח  גם הפי ' (קצת) כ "מ  "לכאורה :Ï"‰ ˙ÂÒ ודעת הבינה ע"י  שבאים –
ביחודו  הטהורה האמונה שצ"ל  הפי ' וכנראה – גו'). באבותיך  (דרק – העליונה האהבה ע"י  או טהורה), – ובפרט  דאמונה, (היפך , כו'

עתה) לבארם שבא וכו'. ויחו"ת (יחו"ע והוא ÍÈ‡Âכו' גו' חשק באבותיך  (ושאעפ"כ  בכ "ז ודעת הבינה ע"י  כו'? האהוי "ר מעוררת
' הפי ': ולפ"ז וכו'. כו') כדלעיל )È˘‡˙חייו – וכו' ה' גדלות חייו, (שה' ישנם 'דברים' שכמה – כו'.È˘‡Â˙הדברים' האמונה כולם



קב             

סיון  ז' שני יום 
פרק א            
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ע' סוף (דרמ "צ להצ"צ באגה"ק ועד "ז מצות'. התרי "ג  כל  כו' ה' ביחוד  באמונתו כו' באמונה כו' 'כשיעמיק פל "ג  מש"כ  ע"ד  והוא
ע"י  כו' בגילוי  שיבוא... כדי  אך  כו' אחד  ה' אמונת חיזוק 226): ואחר :(14 (ע' האמונה  לשער הקדמה ועייג "כ  (עיי "ש). כו' התבוננות

התבוננות כו' ÂÁÈÂ"˙האמונה Ú"ÂÁÈ'כו"ÈÂ‰‡."'לט .1.כו ד , ˘ËÈÏ"‡2.ואתחנן "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ לקודמו בהמשך  בא "שזה :
במים אשר דגה מטה) מלמטה -) גו' תשחיתון פן יב) (ד , גו' וידבר שאז מ "ת), (בעת הראת תשא Á˙Ó˙אתה למעלה) (ועד  לארץ

גו'". השמימה פט .3.עיניך  קיט , ˘ËÈÏ"‡4.תהלים "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰"במד "ת היא הענין שנקודת אחרי  ר"פ בלקו"ת "וכמובא :
הפסוק]. ח .5.[על  מ , ישעי '



קג              

סיון  ח' שלישי יום 
פרק א             
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.6‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."( יוד (פ"ב, ש"נ מע"ח  "להעיר :.7‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ הפרדס בס' בפרטיות "אויסגערעכנט  :
ה. פרק הצירוף שער הפרדס בספר בפרוטרוט  מפורטים – פ"ה" הצירוף ש'



קד             

סיון  ט ' רביעי יום 
פרק ב            
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קריעת  של  בדוגמה השתמשות ידי  על  סוף, ים בקריעת וגם התורה במופתי  הכופרים ה"מינים" את לשכנע אפשר כיצד  השאלה, על  (*
ענה – סוף? ˘ËÈÏ"‡ים "ÂÓ„‡ ˜"Îהמבאר המוסגר, מאמר מעין זהו כ "א – להד "ם אומרים שהרי  – אליהם מכוון זה "אין :‡ÈÏ‡

˙Ó‡„מסולקת בזה [כן וכו' גדול  פלא שזהו  איך  –‡È˘Â˜ שו"א עושה ה' מעשה לדמות דאין המאמינים אצל  ודוקא לכאורה עצומה
שאינו]". מוכיחה ה' שהוליך  שקרי "ס אלא – שבראם אחרי  לגמרי  עצמאים מעשיו ולכן כו' ו.1.למעשה ט , נחמיה



קו             

סיון  י' חמישי יום 
פרק ג             
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ב.2. כג , ב, ו.3.שמואל  לג , תהלים
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יב.1. פד , ב.2.תהלים ח , נדרים א.3.ראה טו, בשלח  מה. כד , שרה חיי  רש"י  וראה ה. א, ראה 4.איוב עשרה. שמונה בתפילת
ב. סט , יומא



היום יום . . . קי

ה'תש"גו סיון, א דחה"שיום רביעי
מּות. ֶפר ּתֹוָרה, ֵאין אֹוְמִרים ַאְקּדָ רֹות עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

חומש: נשא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: לקוטי אמרים .. הנקרא בשם . . . ואחדותו ית'.

מֶעִזיּבּוׁש.  בֹוד ּבְ בּועֹות תק"ך, ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ָ ַחג ַהּשׁ יֹום ָהְרִביִעי א ּדְ ם־טֹוב – ּבַ ַעל־ׁשֵ קּות ַהּבַ ּלְ ִהְסּתַ
אֹורֹות. לּו ַהּמְ ּיֹום ָהְרִביִעי ִנּטְ פֶעטֶעְרּבּוְרג – ּבַ ִכְסֵלו תקנ"ט ּבְ ֵקן ָאַמר ַעל ֶזה – יֹום ד כ ּבְ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ה'תש"גז סיון, ב דחג השבועות ]בחו"ל[יום חמישי

חומש: נשא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: שער היחוד . . . כולא חד.

ִים:  ּפַ יאּות ּכַ ְנׂשִ
ֹמאל  ׂשְ ִהיא  ׁשֶ ִליִמינֹו,  רֹאׁשֹו  ֵמֵסב   - ה'  ֶאְמַצע.  ּבָ רֹאׁשֹו  ֵרְך  ְתּבָ ַהּמִ  - ְיָבֶרְכָך  ַבת  ּתֵ אֹוְמִרים  ׁשֶ ּכְ
ֶאְמַצע.  ּבָ רֹאׁשֹו   - לֹום  ׁשָ ְוכּו'.  ַהְמָבֵרְך  ְיִמין  ִהיא  ׁשֶ ֹמאלֹו  ִלׂשְ  - ָיֵאר  ֶאְמַצע.  ּבָ  - ְמֶרָך  ְוִיׁשְ ַהְמָבֵרְך. 
מֹוַע.  בֹות ָצִריְך ִלׁשְ אֹוְמִרים ַהּתֵ ׁשֶ ְוָקא, ֲאָבל ּכְ ִנים ּדַ ַהּכֲֹהִנים ְמַנּגְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל עֹוָלם - ּבְ ֲאִמיַרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ
 .  .  . ְוִאם   - "ְלָך"  ְלֵתַבת  ִנים  ַנּגְ ּמְ ׁשֶ ּכְ יק.  ּדִ ַהּצַ  .  .  . עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  אֹוְמִרים  ם",  ְל"ְוָיׂשֵ ִנים  ַנּגְ ּמְ ׁשֶ ּכְ
ְמֵרִני  ָהל[ "ְוִתׁשְ לֹום" - אֹוְמִרים ]ַהּקָ אֹוְמִרים ]ַהּכֲֹהִנים[ "ׁשָ ׁשֶ ם . . . ְלטֹוָבה. ּכְ לֹום" - ּוְכׁשֵ ע. ְל"ׁשָ ֱאִליׁשָ

ָניו. ית ַעל ּפָ ּלִ ֲעַדִין ַהּטַ ׁשֶ ת ָאֵמן, ּכְ רֹום" אֹוְמִרים ַאַחר ֲעִנּיַ ּמָ יר ּבַ ִני ְוִתְרֵצִני". "ַאּדִ ּוְתָחּנֵ

ה'תש"גח סיון, אסרו חה"ש ]בחו"ל[יום ששי

חומש: נשא, ששי.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ב. והנה . . . ־154־ אינו כן.

דער עולם הזה הגשמי איז א געמיש פון גינוניא של הקב"ה )א צוזאמענקונפט 
ּפלַאץ, וואו השי"ת כביכול קומט זיך צוזאמען מיט דעם אדם בחיר הנבראים( און גנת 
אגוז )בגימטריא חטא(. און השי"ת גיט א בחירה חפשית צום מענשען, אז דער מענש 

קען זיך אליין אויסקלייבן א וועג אין לעבען.

ּבֹו  ׁשֶ ׁש,  ִמְפּגָ )ְמקֹום  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ינּוְנָיא"  "ּגִ ל  ׁשֶ ֲערֶֹבת  ּתַ הּוא  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם 
ַהּכֹוֵלל[  ִעם  'ֱאגֹוז'  ה  ּלָ ]=ַהּמִ ֱאגֹוז"  ת  ְו"ִגּנַ ְבָרִאים(  ַהּנִ ִחיר  ּבְ ָהָאָדם  ִעם  ן  ּמֵ ִמְזּדַ ְבָיכֹול  ּכִ ֵרְך  ִיְתּבָ ה' 
ֶרְך  ַעְצמֹו ּדֶ ָהָאָדם ָיכֹול ִלְבֹחר ּבְ ית ָלָאָדם, ׁשֶ ִחיָרה ָחְפׁשִ ֵרְך ַמֲעִניק ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ א ֵחְטא( . ְוַהּשׁ ִגיַמְטִרּיָ )ּבְ

ים. ַחּיִ ּבַ

ה'תש"גט סיוןשבת

חומש: נשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: וכ"ש . . . ־154־ הבריאה.

די וועלט דארף הָאבען טהרת האויר. טהרת האויר איז נָאר דורך אותיות התורה. 
די אותיות שבתורה זיינען א שמירה כללית און א שמירה פרטית. חלוקת הִשתא סדרי 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קיי היום יום . . . 
וועט  ווָאס מען  "ובלכתך בדרך"'דיקער. די משנה משניות  איז א  )בעל־פה(  משנה 
חזר'ן וואו מען וועט זיין, אין ווָאס פאר א ּפלַאץ מען וועט זיין, וועט באלייכטען די 
פארבינדונג פון ישראל מיט קוב"ה. משנה איז אותיות נשמה. עס איז זייער שווער 
צו געפינען די ווערטער אויסצודריקען דעם גרעסטען תועלת בעזה"י אין דער שמירה 
כללית און דער שמירה פרטית, ווָאס דער כסדר'דיגער חזר'ן משניות וועט בעזה"י 
בריינגען. און עס פעלען אויס די ווערטער צו בַאשרייבען דעם גרויסען נחת רוח, 

ווָאס מען וועט פארשַאפען דעם בורא עולם ב"ה.

ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוָלם ָזקּוק ְלָטֳהַרת ָהֲאִויר. ָטֳהַרת ָהֲאִויר ִהיא ַרק ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ
ֶרְך".  ּדֶ ּבַ ָך  ה( ִהיא "ּוְבֶלְכּתְ ַעל ּפֶ ָנה )ּבְ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ִ ת ַהּשׁ ָרִטית. ֲחֻלּקַ ּפְ ִמיָרה  ּוׁשְ ָלִלית  ּכְ ִמיָרה  ֵהן ׁשְ
ל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ָיִאירּו   – ְצאּו  ּמָ ּיִ ׁשֶ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ְצאּו,  ּמָ ּיִ ׁשֶ ֵהיָכן  אֹוָתם  נּו  ּנְ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ָניֹות  ָנה־ִמׁשְ ׁשְ ַהּמִ
יַע  ְלַהּבִ ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  ִלְמֹצא  ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ָמה.  ְנׁשָ אֹוִתּיֹות  ִהיא  ָנה  ִמׁשְ ִריְך־הּוא.  א־ּבְ קּוְדׁשָ ִעם  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַהֲחָזָרה  ׁשֶ ָרִטית,  ַהּפְ ִמיָרה  ּוַבׁשְ ָלִלית  ַהּכְ ִמיָרה  ׁשְ ּבַ ֵרְך,  ִיְתּבָ ֶעְזַרת ה'  ּבְ יֹוֵתר,  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ַהּתֹוֶעֶלת  ֶאת 
ְגְרמּו  ּיִ ים ְלָתֵאר ֶאת ּגֶֹדל ַנַחת ָהרּוַח ׁשֶ ּלִ ֵרְך, ַוֲחֵסרֹות ַהּמִ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ִביא, ּבְ ָניֹות ּתָ ל ִמׁשְ ִדיָרה ׁשֶ ַהּסְ

רּוְך־הּוא. ְלבֹוֵרא עֹוָלם ּבָ

ה'תש"גי סיוןיום ראשון

חומש: בהעלותך, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק ג. והנה . . . אפס בלעדו.

רבינו הזקן ענה לאחד בהכנסו ליחידות: ...בני ישראל ווערען ָאנגערופען נרות. א 
נר איז כלול פון כלי פתילה שמן ואש. מען מוז אבער ָאנצינדען דעם אש און דעמָאלט 
איז דָאס מאיר. בא דיר איז א גוטער נר, ָאבער עס פעלט דיר דער ָאנצינדער. דורך 
הכאה בכח אין דעם אבן של נפש הבהמית, געהט ארויס א ניצוץ אש, וועלכער צינדט 

ָאן דעם אש אלקי.

ִתיָלה,  ִלי, ּפְ לּול ִמּכְ ָרֵאל ְקרּוִיים ֵנרֹות. ֵנר ּכָ ִיׂשְ ֵני  ְנסֹו ִליִחידּות: ...ּבְ ִהּכָ ּבְ ֵקן ָעָנה ְלֶאָחד  נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ְדִליק;  ָך הּוא טֹוב, ַאְך ָחֵסר ְלָך ַהּמַ ּבְ ר ׁשֶ ית ֶאת ָהֵאׁש, ְוָאז הּוא ֵמִאיר. ַהּנֵ ִבים ְלַהּצִ ֶמן ְוֵאׁש. ַאְך ַחּיָ ׁשֶ

ית ֶאת ָהֵאׁש ָהֱאלִֹקי. ַמּצִ ז ִניצֹוץ ֵאׁש, ׁשֶ ֲהִמית, ִנּתָ ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ֶאֶבן ׁשֶ ֹכַח ּבָ ָאה ּבְ ַעל־ְיֵדי ַהּכָ

ה'תש"גיא סיוןיום שני

חומש: בהעלותך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והמשל . . . ־156־ ואפס בלעדו.

משיחות אאמו"ר: אין דער עבודה פון עבודת ה' ע"ד החסידות, זיינען פאראן אלע 
מדריגות ... די דרגא פון מת באדארף קיין סך הסבר ניט הָאבען. עס איז אבער אויך 
פאראן - ת"ל - תחית המתים אין עבודה רוחנית. א מת איז קאלט, עס איז ניטָא אזא 
קאלטע זאך ווי שכל הטבעי און שכל אנושי, און ווען דער שכל הטבעי פארשטעהט 
א השגה אלקית און די מדות שבשכל ווערען נתפעל און גערירט פון דעם געשמאק 

שכלי, איז דָאס דער אמת'ער תחית המתים.

ַהֲחִסידּות,  ֶרְך  ּדֶ ַעל  ה'  ֲעבֹוַדת  ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ֵסֶדר  ּבְ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יחֹות  ִמּשִׂ
ִתים  ת ַהּמֵ ִחּיַ ם – ּתֹוָדה ַלה' – ּתְ ֶמת ּגַ ר ַרב. ַאְך ַקּיֶ ת ֵמת ֵאיָנּה ְזקּוָקה ְלֶהְסּבֵ ְרּגַ ל ָהָרמֹות.. ּדַ ִנְמָצאֹות ּכָ

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . קיב
ֶכל  ר ַהּשֵׂ י, ְוַכֲאׁשֶ ֶכל ֱאנֹוׁשִ ְבִעי ְוׂשֵ ֶכל ַהּטִ מֹו ַהּשֵׂ ְך ַקר ּכְ ל־ּכָ ָבר ּכָ ֲעבֹוָדה רּוָחִנית. ֵמת הּוא ַקר, ֵאין ּדָ ּבַ
זֹו  ֲהֵרי   – ְכִלית  ַהּשִׂ ֵמָהֲעֵרבּות  ּוְמִגיבֹות  ֲעלֹות  ִמְתּפַ ֶכל  ּשֵׂ ּבַ ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ ֱאלִֹקית,  ָגה  ַהּשָׂ ֵמִבין  ְבִעי  ַהּטִ

ית. ִתים ָהֲאִמּתִ ת ַהּמֵ ִחּיַ ּתְ

ה'תש"גיב סיוןיום שלישי

חומש: בהעלותך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וכדברים . . . ־156־ להקדים.

ֶסגֹול. ָקַמץ ְוֹלא ּבְ ְדָברֹו": ִנְהָיה - ַהּיּו"ד ּבְ ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ ת "ׁשֶ ִבְרּכַ ּבְ

ֲעִמיְדָך ַעל  י ִהיא ּתַ ּקֶֹרת, ּכִ ָביו: ֱאהֹוב ֶאת ַהּבִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
י. ַהּגַֹבּה ָהֲאִמּתִ

שבת 
קודש

             

   .oilitza miza dyng zeyrl jixv ± 
zernynn mizad oipn z` micnl mpi` lld zia :`xnbd zvxzn

`l` ,dxeqnde `xwnd mixaeq lld zia ±  
dn mvrn micnl ep` y`x ly oilitza mizad oipny 

zaiz ly dyexit oky ,'zetheh' mi`xwpy my] 
`ed ,[mewnzaiz yexite `ed ,[mewn my] 

.'zetheh' mi`xwp mdizeiyxt rax` my lre 
:`xnbd dywn cer oia dxizq yiyky jixacl 

zeptcd oipn iabl ,ok m` ,mdipy z` miyxec dxeqnde `xwnd

minrt yly dxeza azkpy dnn zecnlpy ,dkeql zekxvpd
  ,azkp minrt izyoeyl ,e"`e ila 'zkqa' 

mr 'zekqa' azkp zg` mrte ,zg` [otec] dkeq wx rnyne ,cigi
o`k efnxp ozaizk itly ixd ,mizy rnyne ,miax oeyl ,e"`e
itly ixd ,miax oeyla mi`xwp mleky oeik mpn` ,zeptc rax`
xen` ,mdipy z` miyxec m`e ,zeptc yy o`k efnxp oz`ixw

c ,ozaizk zernyn lr zg` siqedl  
c xen`e ,oz`ixw zernyn on zg` zegtl  

.zeptc yng dkeql zeyrl jixvy ± 





































המשך ביאור למס' זבחים ליום ראשון עמ' ב

              

,sebd z`neha ycew zlik` ly milwd mipte`d dxezd
 mipte`d z` mb xikfdl dxezd dkxved recn  

,mixengd     daiyne 
:`ziixad wx    wxy 

xaer,zewln eypereeli` yepr 
,miny icia d s` yexitaodilr s`y cnll 

.e`la `l` yepr epi`      
wxy   ,zewlneli`   
,ixnbl d mb yexitamdilr mby cnll 

.zewln yepr
:`xnbd zxxan   milwd mipte`d md dn  

,mixengd mipte`d md dne ,`ziixaa exkfedy ycew zlik`a
y xn`p m` zlik` epiid,d`neha ipy 

zlik`a xzen `nhd lahy xg`l ciny oeik 'lw' dpekn `ede
e ,axrd cr oizndl jixv epi`e ipy xyrnzlik` epiid 

lah `nhdy xg`l s`y jka xeng dxeqi`y ,d`neha 
.axrd cr lek`l leki epi`

`ziixad dxn` cvik ok m`y ,ok yxtl okzi `l :`xnbd dgec
'zexeng'd `le 'zelw'd wx exkfed eli`y lry 

miyprp zexengdixde ,ok df oi` zn`d itly rnyne 
   z` dxezd dxikfdy xg` ,dzr mb ixd  

.miny icia dzin aeig da yi ,d`neha dnexzd zlik` 
df yexitl zeywdl yi cere,`ziixad dxn` cvik 

zelw wx `l` zexeng ipy xyrn zlik` wxy 
dpic 'dxeng'd dnexz zlik` eli`e ,zewlna 'dlwd'

dzin aiigl mixaeq epiidy mrhd ,`ziixaa df cenil itl ixde
`ed llke ,ipy xyrn zlik`n xnege lwa `ed dnexz zlik`a

y epicia     cnlpd xacl ic ,xnelk 
okzi `le ,epnn xzei `le ,cnlnd enk zeidl xnege lwa
didi [dnexz] cnlde zewlna didi [ipy xyrn] cnlndy

.dzina
xneg oiprl epiid 'zexeng'e 'zelw'y xnel yi jgxk lr 

e ,d`nehd`nh `edyk ycew zlik` epiid  
e ,dlw d`neh `idya ycew zlik` epiid  

azkp did eli`y ,`ed jk `ziixad xe`iae ,dxeng d`neh `idy
,zewlna `edy cala dlw d`neha ycew lke` lr yper weqta
icia dzin yepr didi dxeng d`neha ycew lke`dy xeaq iziid
lke` iabl wx zewln yper weqta azkp did eli`e ,miny

dlw d`neha ycew lke`dy xeaq iziid ,dxeng d`nehadidi
:`xnbd zxxan .ixnbl xehtzwqer ycew zlik` efi`ae  

,`ziixad ,dywi ,d`neha dnexz zlik`a m`  
  oiae uxy z`neha dnexz lke`d oia ixd  

xeaq iziidy `ziixad dazk cvike ,dzin aiig ,zn z`neha
.e`la zelwd lry`ziixad zxne` cvik ,dyw cere  

  yperd z` xikfdl dxezd dkxvedy  
yepr `ed s`y rinydl ick `ed dxeng d`neha lke`d iabl

,dywe ,zewln wx  `edyk dnexz lke`d ixd  
,miny icia dzina yepr `nh     

      zwqer `ziixady xn`p m`e  
 





































































































המשך ביאור למס' זבחים ליום שבת קודש עמ' ב



קיג             

ה'תשע"ח  סיון ו' ראשון יום  ?'   '     

        
         

   
נחלק  כך ואחר  הזב  במדרס  שנטמא  שלשה על  שלשה בגד 

במשנה  קמא  תנא  לדעת חלקים, י )לשני  כז , שמבואר(כלים וכפי 

ב)בגמרא  עב, הזב חולין  מדרס  טומאת  המדרס ", מן "טהור  -

עצמו  בפני חלק  בכל  אין כעת  כי  ממנו, בטלה  הטומאה ) (אב 

(ראשון  מדרס ' 'מגע  טמא  אבל לטומאה, הראוי  שיעור

שהיה בחברו חלק  כל נגע  נחלק  שהבגד לפני  כי  לטומאה),

'מגע  אפילו טמא אינו יוסי  רבי  לדעת ואילו מדרס . טמא

עובי בתוך  החלקים  חיבור מקום  היה  שנחלקו לפני  כי מדרס ',

שאינו  במקום  הטומאה  (נגיעת הסתרים' בית ו'טומאת  הבגד

מטמאה . אינה נראה )

טומאה אלו בקרעים ש "אין יוסי  כרבי  פסק  הרמב "ם  והנה,

טוב ' יום ה'תוספות  והקשה  שם)כלל", קודמת(כלים בהלכה :

ונטמא(ה"ז ) שלשה  על שלשה בו שארג "הבגד  הרמב "ם  כתב 

טמא אבל המדרס  מן טהר  מתחלתו, אחד חוט נטל במדרס ...

ומקורו  במדרס ". שנגע  ככלי  ראשון הוא  והרי  מדרס , מגע 

מ"ז )במשנה שם, אף (שם מדרס ' 'מגע  טמא  שהבגד  וכחכמים 

רבי לדעת  אבל במדרס  נגע  הבגד כל כן לפני  כי  שנתמעט,

מדרס ' מ 'מגע  אף  לגמרי , טהור שם)יוסי  במשנה הרע"ב פירוש  .(ראה

יוסי כרבי  פסק  שכאן הרמב "ם  בפסקי סתירה יש  כן, ואם 

לעיל ואילו מדרס ', 'מגע  טומאת  אפילו בו אין שנחלק  שבגד

כחכמים 'מגע פסק  טמא  מתחילתו אחד  חוט שנטל  שבגד

מדרס '?

ומבאר:

לא מדרס ' 'מגע  טמא מתחילתו אחד  חוט שניטל בגד 

חוט  שנוטל שבשעה בגלל  אלא  למדרס , מחובר שהיה  בגלל

בבגד , יגע  שלא אפשר אי  מהבגד  מגע' נטמא

כאן, ההלכה שבהמשך אצבעות שלש  בקורע  (כמו מדרס '

הגדול הבגד  מן פרישתו  "שבעת  משום  מדרס  טמא  שהקרע 

בו  אין שנחלק  שלשה על  שלשה בגד  אבל במגע ") נטמא

זה ומושך קורע  המחלק  "אדרבה, שהרי  הקריעה  בשעת  מגע 

טהור . ולכן לכאן" וזה  לכאן

ה'תשע"ח  סיון ז' שני יום  ?   

        
         

         
שאינו  חפץ  על לפעול האדם מחשבת של  בכוחה אין

להלן הרמב "ם וכדברי  הי "א)שלו, מחשבה(פכ "ה, לך  'שאין :

בעלים'. מחשבת  אלא  מועלת 

שלו'. שאינו דבר  אוסר אדם  'אין מצאנו: לכך  ובדומה

משום בכך נאסרת  אינה  חברו, לבהמת המשתחווה  וכגון

שאינו  חפץ  על  איסור לפעול ביכולתו אין כי  זרה , עבודה

שלו.

כגון  הדבר, בגוף  מעשה  עשה  שאם סוברים  יש  אמנם,

ולפי החפץ . את אוסר  הוא  הרי  זרה , לעבודה חברו יין שניסך

כדי חברו של  בדבר מעשה  עשה  אם  בענייננו, גם  לכאורה זה

מדרס . טומאת הדבר  ייטמא לשכיבה, לייחדו

האחרונים  פב)אך סי ' טוב יום הגמרא(עונג מדברי  הוכיחו 

דיני לגבי  גם מצאנו וכן יועיל, לא מעשה אפילו דידן שבנידון

דין  לפעול יכול  אדם  אין מעשה ידי  על שאפילו בשבת  מוקצה 

מסוים , משטח על  מוקצה חפץ  המניח ולכן שלו, שאינו חפץ  על

אם אלא האסור' לדבר 'בסיס  כדין בטלטול נאסר  המשטח  אין

אין  אחר, אדם  של הוא  המשטח  אם  אך  למניח, שייך הוא כן

הנחת ידי  על בטלטול  אותו לאסור עליו.בכוחו המוקצה 

על איסור בהחלת מדובר  אין כאן כי  הוא, לכך והטעם 

הנובע  בדין אלא  חברו) לבהמת במשתחווה  (כמו  החפץ 

למטרת העור ייחוד  כגון מסוימת , למטרה החפץ  של  מייחודו

וקביעת שעליו, לחפץ  בסיס  להיות  המשטח ייחוד  או שכיבה 

ואילו  הבעלים ידי  על רק  להיעשות יכולה החפץ  של  ייעודו

מעשה  באמצעות  אפילו זאת  לקבוע  יכול  אינו אחר (עונג אדם

לה) ע' א, זמבא הגר "מ חידושי  שם. .יו "ט

ה'תשע"ח  סיון ח' שלישי יום  ?    '   '  

         
        

     
במידה ' 'הבאה  בלח)תיבה  סאה ארבעים המחזיקה גדולה (תיבה

כל כי טומאה, מקבלת  אינה  למקום  ממקום מיטלטלת  שאינה

אף  וריקן, מלא  מתטלטל שהוא  שק  "מה  לשק , הוקשו הכלים

וריקן, מלא  מתטלטל היה כן אם אלא  יטמא  לא  עץ  כלי 

לנחת" העשוי  עץ  כלי  ב)להוציא - א הל ' פ"ג .(לעיל 

משנה ' ה 'לחם מ"ד )ומבאר  פכ "ד  בכלים והתויו "ט הרע"ב הר "ש , :(וכן 

עומדת ואינה  מלמעלה שפתחה  בתיבה  נאמר זה  דין

שפתחה תיבה אבל מדרס ', 'טומאת  נטמאת  ואינה לישיבה 

אם אף  מדרס  טומאת  נטמאת  לישיבה , גם ומשמשת בצידה

כלים הוקשו לא  מדרס  טומאת  לענין כי  במידה', 'באה היא 

בגמרא  כמבואר  א)לשק , לח, אף (בכורות עץ ' כלי  ש 'פשוטי 

וההיקש מדרס  טומאת  נטמאים  מגע , טומאת  מקבלים שאינם

לא טומאה  מקבלים  אינם עץ ' כלי  ש 'פשוטי  למדו  ממנו לשק 

מדרס .נ  טומאת לגבי  אמר

שכתבו סק"ד )ויש  לד , פרפר  נפתוח מי  שם. כלים אחרונה שלדעת(משנה

מדרס , טומאת  גם מקבלת  אינה  במידה' 'הבאה  תיבה  הרמב "ם

טהורה במידה "הבאה  לשונו כן כמשמעות לא  ואם  ,"



קיד            

ולהקל . לטעות  יבואו  שלא זאת לפרש  צריך היה 

המשניות  שבפירוש  לדבר הפרק)וראיה  בסוף שם כתב (כלים

וכל אבנים  ל"כלי  מכוון מכלום' 'טהור שהוא שם שהאמור 

יחד שכללם ומזה  סאה ". ארבעים מחזיק  עץ  וכלי  שבים... מה 

שאינם אבנים  כלי  כדין הוא במידה ' 'הבאים  כלים שדין  מובן

מדרס  טומאת  לא  אף  הטומאות, מן טומאה  פ"א מקבלים (לעיל 

אינםה"ו ) הם שגם  בים  הגדלים  מדברים העשויים  כלים  וכדין ,

מדרס  טומאת ה"ג)מקבלים .(שם

בגמרא  שאמרו שם)ומה  לא(בכורות מדרס  טומאת שלענין 

שאר אבל עץ ' כלי  ב 'פשוטי  רק  זה הרי  לשק , כלים הוקשו 

כלים או שבים  מדברים  עשויים כלים כמו הטהורים, כלים 

מדרס . טומאת אף  מקבלים  אינם  במידה', 'הבאים 

ה'תשע"ח  סיון ט' רביעי יום      

         
         

    
ראשונים ועוד )לדעת שם ב"ק רא"ש  שאיבה, ד "ה א סז , ב"ק  (רש "י 

אם אך תורה, מדין למקוה  פסולים אדם  בידי  שאובים מים 

התורה מן כשר המקוה  שאובים, אינם במקוה  המים (כי רוב 

ברוב) בטלים השאובים מותר,המים התורה  מן הרמב "ם  לדעת אבל

ראשונים כמה  דעת  וכן שאובים, מים  שכולו במקוה  לטבול

כס"מ) חסרים(ראה שהיו סאה ארבעים  של מקוה הדעות  ולכל .

מדרבנן. פסול  שאובים, במים ומילאוהו לוגים  שלושה  בו

להלן  ה"ד )והנה , שלוש(פ"ה בו שיש  "מקוה הרמב "ם : כתב 

מים לתוכו ונפלו גומא, בכל לוג  שאובים , ממים  גומות 

עד כשרים מים סאה  ארבעים לתוכו שנפל ידוע  אם  כשרים ,

כשר" – השלישית  לגומא  יגיעו כשרים שלא  מים סאה ארבעים יש  כי 

שאובים) לוגים שלושה בהם שנתערב משנה 'קודם ה'כסף  וביאר (שם).

ידוע  אם כשריםשדוקא  מים  סאה ארבעים  שנפלו

אם אבל כשר , שאובים  לוגים  שלושה  בהם  שנתערבו קודם 

שנתערבו, קודם כשרים  מים  סאה  ארבעים שהיו וודאות אין

מספק . פסול

טוב ' יום ה 'תוספות מ"ה)וכתב  פ"ב (ב"ק שהרא "ש (מקואות

פסולשם) שאוב  שכולו שמקוה  לשיטתו זו מהלכה ראיה  הביא

מים סאה ארבעים היו אם ידוע  אין אם ולכן מדאורייתא

המקוה שאובים , מים לוגים שלושה שנתערבו קודם  כשרים 

לדעת כן, ואם  להחמיר. שהוא דאורייתא  ספק  ככל  פסול ,

מדרבנן, רק  ופסול  התורה  מן כשר  שאוב  שמקוה הרמב "ם

מספק ? המקוה  נפסל מדוע 

שם' אנשי  ה 'תוספות שם)וביאר  :(מקואות

לפסול יש  מדרבנן, פסול  שאוב  שמקוה הרמב "ם  לדעת גם

זה לגומא מקוה  שיגיעו  קודם כשרים מים סאה ארבעים לתוכו  נפלו  אם (שספק

ספק השלישית) כי השלישית לגומא  הגיעו שהמים 

מ  כן ואם  סאה , ארבעים בו שהיו שלושהלפני  בהם  עורבים 

אם ורק  שאובים . לוגים  מים סאה שארבעים 

המקוה – השלישית לגומא  שהגיעו קודם  למקוה  נפלו כשרים 

כשר .

ה'תשע"ח  סיון י' חמישי יום    

       
          

       
לקרקעית כלים נפילת  של הנפוצה הבעיה  את לפתור  בכדי 

רשת בהם שמתקינים מקוואות  יש  טבילתם , בעת  המקווה 

הבור . לקרקעית  ולא  לתוכה  יפלו שהכלים כדי  הטבילה  בבור 

אינה הטבילה הרי שאלה: כאן מתעוררת לכאורה  אך 

של בכמות מים בה  שאין ברשת  אלא המקווה  בבור  נעשית

כשר? מקווה 

בים השקוע  בכלי  לטבול שאין  מבואר זו בהלכה  והנה ,

הנוד ' 'שפופרת  בשיעור נקב  בו יש  כן אם  ס"מ)אלא (כחמשה

הים . למי  כמחובר נחשב  הוא הנקב  ידי  ועל

נקב  בהם  שאין אף  קופה ' או ב 'שק  לטבול ניתן זאת, עם 

בפני נקב  שבכל  ואף  קטנים נקבים מלאים הם  כי  זה , בשיעור 

המים נחשבים כולם בצירוף  הנדרש , השיעור את  אין עצמו

למקווה . מחוברים

בגמרא א)מאידך , כב, שחילקו (חגיגה שמקוה מבואר

שיעור אין חלק  בכל כי  פסול רשת , באמצעות  באמצעו

כשר סאה),מקווה  אינם(ארבעים שברשת  שהנקבים הרי 

החלקים ! שני  בין לחבר כדי  יחד מצטרפים 

שיעור אין חלק  שבכל באופן מדובר שם כי לומר ויש 

כשר , מקווה  שיעור יש אחד במקום  כאשר אך כשר, מקווה

על חיבור באמצעות לו הצמוד המים  מאגר את להכשיר  ניתן

נקבים  הראבי "ה)ידי  בשם תשמו  סי ' שבועות .(מרדכי 

הרי המקווה, לאורך פרוסה  הרשת שכאשר אומרים  ויש 

הרשת בנקבי די  ולא  נפרדים  חלקים  לשני  כמחולק  נחשב  הוא 

ל המיםכדי  מצטרפים בהמקווה המונח  בשק  ורק  ביניהם , חבר

הנקבים ידי  על  המקווה  למי  מ"ה)שבתוכו פ"ו  מקוואות .(ר "ש 

בתוך להטביל ניתן הראשונה, השיטה  לפי  ובעניננו:

הטבילה  בור בתוך  כי  הרשת)הרשת לגובה שיעור(עד  יש 

אך לטבילה , כשרים שברשת המים  גם וממילא  סאה ארבעים 

מקיר תלויה  הרשת  כאשר להחמיר  יש  השניה השיטה לפי

שמעל והחלק  לשניים  המקווה  את מחלקת היא  בכך כי לקיר 

סאה . ארבעים  בו אין כי  לטבילה פסול הרשת

שלה הפתח  כאשר  הרשת את  להתקין ראוי  לכתחילה ולכן

שהרי הדעות לכל כשרה  ברשת  הטבילה ואז בבור, שקוע 

הרחב  הפתח באמצעות המקווה  למי  מתחברת  שבט היא (ראה

סז ) ד , נתן  להורות רה. ח, .הלוי 



קטו             

ולהקל . לטעות  יבואו  שלא זאת לפרש  צריך היה 

המשניות  שבפירוש  לדבר הפרק)וראיה  בסוף שם כתב (כלים

וכל אבנים  ל"כלי  מכוון מכלום' 'טהור שהוא שם שהאמור 

יחד שכללם ומזה  סאה ". ארבעים מחזיק  עץ  וכלי  שבים... מה 

שאינם אבנים  כלי  כדין הוא במידה ' 'הבאים  כלים שדין  מובן

מדרס  טומאת  לא  אף  הטומאות, מן טומאה  פ"א מקבלים (לעיל 

אינםה"ו ) הם שגם  בים  הגדלים  מדברים העשויים  כלים  וכדין ,

מדרס  טומאת ה"ג)מקבלים .(שם

בגמרא  שאמרו שם)ומה  לא(בכורות מדרס  טומאת שלענין 

שאר אבל עץ ' כלי  ב 'פשוטי  רק  זה הרי  לשק , כלים הוקשו 

כלים או שבים  מדברים  עשויים כלים כמו הטהורים, כלים 

מדרס . טומאת אף  מקבלים  אינם  במידה', 'הבאים 

ה'תשע"ח  סיון ט' רביעי יום      

         
         

    
ראשונים ועוד )לדעת שם ב"ק רא"ש  שאיבה, ד "ה א סז , ב"ק  (רש "י 

אם אך תורה, מדין למקוה  פסולים אדם  בידי  שאובים מים 

התורה מן כשר המקוה  שאובים, אינם במקוה  המים (כי רוב 

ברוב) בטלים השאובים מותר,המים התורה  מן הרמב "ם  לדעת אבל

ראשונים כמה  דעת  וכן שאובים, מים  שכולו במקוה  לטבול

כס"מ) חסרים(ראה שהיו סאה ארבעים  של מקוה הדעות  ולכל .

מדרבנן. פסול  שאובים, במים ומילאוהו לוגים  שלושה  בו

להלן  ה"ד )והנה , שלוש(פ"ה בו שיש  "מקוה הרמב "ם : כתב 

מים לתוכו ונפלו גומא, בכל לוג  שאובים , ממים  גומות 

עד כשרים מים סאה  ארבעים לתוכו שנפל ידוע  אם  כשרים ,

כשר" – השלישית  לגומא  יגיעו כשרים שלא  מים סאה ארבעים יש  כי 

שאובים) לוגים שלושה בהם שנתערב משנה 'קודם ה'כסף  וביאר (שם).

ידוע  אם כשריםשדוקא  מים  סאה ארבעים  שנפלו

אם אבל כשר , שאובים  לוגים  שלושה  בהם  שנתערבו קודם 

שנתערבו, קודם כשרים  מים  סאה  ארבעים שהיו וודאות אין

מספק . פסול

טוב ' יום ה 'תוספות מ"ה)וכתב  פ"ב (ב"ק שהרא "ש (מקואות

פסולשם) שאוב  שכולו שמקוה  לשיטתו זו מהלכה ראיה  הביא

מים סאה ארבעים היו אם ידוע  אין אם ולכן מדאורייתא

המקוה שאובים , מים לוגים שלושה שנתערבו קודם  כשרים 

לדעת כן, ואם  להחמיר. שהוא דאורייתא  ספק  ככל  פסול ,

מדרבנן, רק  ופסול  התורה  מן כשר  שאוב  שמקוה הרמב "ם

מספק ? המקוה  נפסל מדוע 

שם' אנשי  ה 'תוספות שם)וביאר  :(מקואות

לפסול יש  מדרבנן, פסול  שאוב  שמקוה הרמב "ם  לדעת גם

זה לגומא מקוה  שיגיעו  קודם כשרים מים סאה ארבעים לתוכו  נפלו  אם (שספק

ספק השלישית) כי השלישית לגומא  הגיעו שהמים 

מ  כן ואם  סאה , ארבעים בו שהיו שלושהלפני  בהם  עורבים 

אם ורק  שאובים . לוגים  מים סאה שארבעים 

המקוה – השלישית לגומא  שהגיעו קודם  למקוה  נפלו כשרים 

כשר .

ה'תשע"ח  סיון י' חמישי יום    

       
          

       
לקרקעית כלים נפילת  של הנפוצה הבעיה  את לפתור  בכדי 

רשת בהם שמתקינים מקוואות  יש  טבילתם , בעת  המקווה 

הבור . לקרקעית  ולא  לתוכה  יפלו שהכלים כדי  הטבילה  בבור 

אינה הטבילה הרי שאלה: כאן מתעוררת לכאורה  אך 

של בכמות מים בה  שאין ברשת  אלא המקווה  בבור  נעשית

כשר? מקווה 

בים השקוע  בכלי  לטבול שאין  מבואר זו בהלכה  והנה ,

הנוד ' 'שפופרת  בשיעור נקב  בו יש  כן אם  ס"מ)אלא (כחמשה

הים . למי  כמחובר נחשב  הוא הנקב  ידי  ועל

נקב  בהם  שאין אף  קופה ' או ב 'שק  לטבול ניתן זאת, עם 

בפני נקב  שבכל  ואף  קטנים נקבים מלאים הם  כי  זה , בשיעור 

המים נחשבים כולם בצירוף  הנדרש , השיעור את  אין עצמו

למקווה . מחוברים

בגמרא א)מאידך , כב, שחילקו (חגיגה שמקוה מבואר

שיעור אין חלק  בכל כי  פסול רשת , באמצעות  באמצעו

כשר סאה),מקווה  אינם(ארבעים שברשת  שהנקבים הרי 

החלקים ! שני  בין לחבר כדי  יחד מצטרפים 

שיעור אין חלק  שבכל באופן מדובר שם כי לומר ויש 

כשר , מקווה  שיעור יש אחד במקום  כאשר אך כשר, מקווה

על חיבור באמצעות לו הצמוד המים  מאגר את להכשיר  ניתן

נקבים  הראבי "ה)ידי  בשם תשמו  סי ' שבועות .(מרדכי 

הרי המקווה, לאורך פרוסה  הרשת שכאשר אומרים  ויש 

הרשת בנקבי די  ולא  נפרדים  חלקים  לשני  כמחולק  נחשב  הוא 

ל המיםכדי  מצטרפים בהמקווה המונח  בשק  ורק  ביניהם , חבר

הנקבים ידי  על  המקווה  למי  מ"ה)שבתוכו פ"ו  מקוואות .(ר "ש 

בתוך להטביל ניתן הראשונה, השיטה  לפי  ובעניננו:

הטבילה  בור בתוך  כי  הרשת)הרשת לגובה שיעור(עד  יש 

אך לטבילה , כשרים שברשת המים  גם וממילא  סאה ארבעים 

מקיר תלויה  הרשת  כאשר להחמיר  יש  השניה השיטה לפי

שמעל והחלק  לשניים  המקווה  את מחלקת היא  בכך כי לקיר 

סאה . ארבעים  בו אין כי  לטבילה פסול הרשת

שלה הפתח  כאשר  הרשת את  להתקין ראוי  לכתחילה ולכן

שהרי הדעות לכל כשרה  ברשת  הטבילה ואז בבור, שקוע 

הרחב  הפתח באמצעות המקווה  למי  מתחברת  שבט היא (ראה

סז ) ד , נתן  להורות רה. ח, .הלוי 

            

ה'תשע"ח  סיון י"א שישי יום        

        
        


בכל מטהר  מעיין הרמב "ם  שלדעת  משנה ' ה 'כסף  וכתב 

דברי שהרי  אדם , בטבילת  ובין כלים  בטבילת  בין שהוא 

הם סאה, ארבעים  שיעור צריך אינו שמעיין כאן הרמב "ם

קודמת  להלכה ה)בהמשך  אדם(בהל ' בטבילת הן בה שמדובר

יוסף ' ב 'בית  (וראה כלים בטבילת  רא)והן סי  ריש  'כל(יור "ד  :

במים , להתכסות צריך  האדם  גוף  כל שהרי  דוקא, לאו שהוא '

האדם גוף  אם סאה  ארבעים  במעיין צריך  שאין הכוונה  אלא

כולו). את  מכסים  והמים  קטן 

התוספות  לדעת מההיא)אך  בר  ד "ה ב לח, מעיין (נזיר  והרא "ש 

צריך אדם  לטבילת אבל בכלים , רק  שהוא  בכל  מטהר 

מהגמרא  ראיה  והביאו במעיין, גם סאה א)ארבעים  כב, (חגיגה

המים אם  וגם  אחד, במקום להיות  צריכים המקוה  שמי 

צריך באדמה, נקבים דרך מהנהר  ובקעו חלחלו הנקווים 

(כי לנהר  ומתחברים  מצטרפים  ואינם סאה  ארבעים שיהיו

שמעיין  וכיון  במעיין, שמדובר  ומשמע  מדי ) קטנים הנקבים

בטבילת שמדובר בהכרח  סאה , ארבעים צריך אינו
במעיין. אף  סאה ארבעים צריך שלטהרתו

רי "ד שם)והתוספות  שמעיין (חגיגה הרמב "ם  כשיטת  סובר 

מהם הגמרא  דברי  ואת אדם, בטבילת  גם שהוא בכל מטהר 

במי המדובר שאין  פירש  כנ"ל, והרא"ש  התוספות  הוכיחו

סאה ארבעים  בו שאין גשמים  מי  של במקוה  אלא מעיין

המקוואות שני  אין כי  בו לטבול  שאין אחר , מקוה  ליד העומד 

כמחוברים . נחשבים 

שנינו הקשה: יו "ט ' מ"ו )וה'תוספות  פ"ה "גל(מקואות :

על ונפל סאה  ארבעים  ובו  הכליםשנתלש  ועל 

צריך ובכל כמעיין, דינו הים  מן שנתלש  גל  והרי  טהורים",

אדם ! לטבילת  אף  סאה ארבעים בו שיהיה 

חדשים ' ולא(שם)וב 'תוספות  הים  מן שנתלש  גל תירץ :

שמימיו  אף  (ומטהר כמעיין דינו מסוימים  ובפרטים  ניתק 

בארבעים אלא מטהר אינו ולכן  ממש  כמעיין אינו זוחלין),

אין  אם גם  וכלים אדם מטהרים  ממש  מעיין מי אבל סאה,

סאה . ארבעים  בהם 

יוסף ' ה'בית  הביא הר "ן(שם)ולהלכה דברי סי 'את  (תשובות

בטבלסו ) סאה  מ' בעי  לא לאדם  דאפילו נראים , "הדברים  :

והקטן  גדלו לפי הגדול בהן עולה גופו שיהא  (אלא  במעיין

לדברי לחוש  ראוי  כרת באיסור כן פי  על  אף  קטנו) לפי 

המחמירים".

ה'תשע"ח  סיון י"ב קודש  שבת '     '

       
  

בתוספתא  הוא ההלכה  ה"ב)מקור  פ"א הר"ש(ידים ופירש  .

ה"ב) פ"ב כמו (ידים במפה ", ידיו שעל מים  "לקנח שהכוונה 

ב)שאמרו ד , כאילו (סוטה ידים, ניגוב  בלא פת האוכל  "כל 

הרמב "ם  אך טמא". לחם ידים)אוכל למסכת כתב (בהקדמתו 

בזו זו ידיו לשפשף  סי "ח)שצריך פ"ח חולין  הרא"ש  .(וכ "כ 

יוסף ' ה'בית  רבינו )ותמה ומ"ש  ד "ה קסב סי ' :(א"ח

ידיו  לשפשף  שצריך  זו הלכה הרמב "ם  הביא  לא  מדוע 

לסעודה ידים  נטילת פ"ו )בדיני  ברכות מסתבר(הל ' לא  והרי 

לאכילת ולא  שפשוף  צריך תרומה  לאכילת שרק  ולומר לחלק 

כי זאת  ציין לא  והרמב "ם לשפשף  צריך שאכן אלא  חולין!

מקואות . בהלכות שיכתוב  מה  על סמך

לטהרה' )וה'חיבור סק"ח קס זה:(סי ' על הקשה 

הרמב "ם הט"ז )כתב  פ"ו  ברכות 'מים(הל ' נוטלים שאין

אחרונים מים כי  בהן, סולדת  שהיד  חמים במים אחרונים'

יכול שאינו וכיון התבשיל של הזוהמא את להסיר  כדי  באים 

ראשונים ' 'מים גם  ואם הזוהמא. תוסר לא ידיו, את  לשפשף 

חולין ) במים(באכילת ידיו ליטול הותר איך שפשוף , צריכים

שם)חמים - האור ..." בחמי  בין  נטלין  ראשונים יוכל("מים לא  הרי ,

ידיו? את לשפשף 

וביאר:

חמים במים  ליטול  אין אכן ידיו לשפשף  צריך  אם 

אין  הרמב "ם שלדעת  מסתבר אלא זאת, לעשות המונעים

ידיו  ליטול  התירו ולכן חולין לאכילת  ידיו לשפשף  צריך 

שאפשר הרמב "ם  יסבור  תרומה לענין ואילו חמים, במים

נפסק  וכן הרא "ש , לדעת  אך פושרים. במים רק  ידים  ליטול 

ס"ח)להלכה  שם אדה"ז  וש "ע ס"ב, קסב סי ' ידיו (א"ח לשפשף  שצריך

ידיו  ליטול מותר כן  אם  מדוע  להבין, יש  חולין, לאכילת  גם

חמים ? במים  גם 

חמים במים אחרונים ' 'מים ליטול אין זו לדעה לומר: ויש 

רש "י שפירש  כמו אלא  ידיו, לשפשף  יכול שאינו  משום  לא 

ד "ה) א קה, ואינם(חולין  הידים את  מרככים  חמים שמים

מבליעים אדרבה, אלא מידיו התבשיל זוהמת את מעבירים 

והן  ראשונים ' ב 'מים  הן ידיו לשפשף  מניעה אין ולכן אותה,

אחרונים'. ב 'מים 

הזקן אדמו"ר ס"ד )וכתב  לסעודה נט"י  לשפשף (סדר  שהמצוה 

הוא זה  ששפשוף  "ולפי והוסיף : יתירה ', 'לטהרה  היא ידיו

קודם ידים  נטילת על  ברכת יברך לכן ידים , נטילת  מצות מכלל

המצוה". לעשיית  עובר כמו הברכה שתהא  כדי  זה , שפשוף 
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ה'תשע"ח  סיון  ו ' ראשון  יום 


 
    1 

אלו 1) על והיותר הדברים כל של הנימים שיעור כמה יבאר
הוא  מאימתי  המיטות שמסרגים החבל ודין השיעורים.
יוצא  ומזרן מדרס  טמאה שהיא מיטה ודין לטומאה. חיבור
מידרס  טמאה שהיתה כרע  וכו'. טפחים עשרה עד ממנה

וכו'. למיטה וחיברה

.‡ÔÈËeÁ‰2‚È‡‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰3‰ÚÈÈ‰ ˙lÁ˙aLÂ «ƒ«¿ƒƒ»»ƒ¿∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»
ÔeÚL ‰nk ,ÔÈÓÈ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰Â ,dÙBÒaLÂ4ÏL ? ¿∆¿»¿≈«ƒ¿»ƒƒƒ«»ƒ»∆

ÔÈ„eÒ ÏLÂ ÔÈ„Ò5ÛÈÚˆ ÏLÂ6L‡ ÏL ÔBÈÏt ÏLÂ7 »ƒ¿∆»ƒ¿∆»ƒ¿∆ƒ¿∆…
˙BÚaˆ‡ LL 8Úe˜ ‡e‰L ˜eÏÁ ÏLÂ ;9B˙lÁzÓ ≈∆¿»¿∆»∆»«ƒ¿ƒ»

B˙B‡ ÔÈˆa˜Ó B˙B‡ ÔÈLBlL Á‡Â BÙBÒ „ÚÂ¿«¿««∆¿ƒ¿«¿ƒ
˙BÚaˆ‡ OÚ ÂÈËeÁ eÚL  ˙B‡ÏeÏa10ÒB‚q‰ .11 ¿»ƒ»∆∆∆¿»«»

„È„‰Â12˙Èlh‰Â13ÏÚ ˙i‰ ÏÎÂ .˙BÚaˆ‡ LÏL  ¿»¿ƒ¿««ƒ»∆¿»¿»«»≈«
„‚a‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B‰Ë Ba Ú‚Bp‰  el‡‰ ÔÈeÚM‰«ƒƒ»≈«≈«»««ƒ∆«∆∆

Ò„Óa ‡ÓË14,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .˙B‡ÓË ‡La B‡ »≈¿ƒ¿»ƒ¿»À¿¿≈»ƒ«
.B‰Ë „‚a‰L  ˙ia ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡L∆ƒ»¿»À¿»«»≈∆«∆∆»

א.2) משנה כ"ט , פרק  יוצאות 3)כלים האריג מצידי 
נארגו. שלא חוטים כחיבור 4)שאריות נידונים שיהיו

והכתפיים.5)לאריג. הראש לעטיפת גדולה מטפחת
וקטנה.6) דקה בראשו.7)מטפחת  מחודד כובע  מין
וכן 8) נטמאו, בבגד טומאה נגעה ואם הבגד עם חיבור הן

חיבור. אינו זה משיעור למעלה הנימין חלק  אבל להיפך.
מאחוריו.9) יותר 10)פתוח  הם לקשירה שעשויים מפני 

כך 11)ארוכים. להגיה ורצוי  סגוס ", "נימי  כתוב  במשנה
אותו  שלובשים מאוד, עב  בגד הוא סגוס  רבינו. בדברי  גם
פניו. כל על בולטות קצרות וציציות הגשמים בימות

דק .12) רגיל.13)צעיף  עליון לו 14)בגד והדומים זב 
ועושה  עליהם דרס  או ישב  ששכב , הכלים את מטמאים
ודיניה  מדרס  טומאת נקראת זו טומאה הטומאה. אב  אותם

ומושב . משכב  מטמאי  בהלכות נתבארו

.L‡ ÏL ‰tk‰ ÈÓÈ15ÔÈÁÈpnL ‰ÂÒn‰Â , ƒ≈«ƒ»∆…¿««¿∆∆«ƒƒ
ÌÈiÚ‰16ÔÈÏ˜Ïw‰Â ,Ì‰Èt ÏÚ17ÔÓ ÔÈeÊM‰ »«¿ƒƒ«¿≈∆¿«ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ

‰„et‰Â ,ÚO‰18,BOa ÏÚ Ì„‡‰ LBlL «≈»¿«¿»∆≈»»»«¿»
„Bbt‰Â ‰ÏÓO‰Â19BÓk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¿«ƒ¿»¿««¿∆«ƒƒ««¿»ƒ¿

Ô‰L Ïk Ô‰ÈÓÈ  ˙Ît20. »…∆ƒ≈∆»∆≈

זקינה.15) של כיפה במשנה: חובשות. שהנשים כובע 
לערביות.16) שהכוונה צמר.17)נראה של חגורה

והקולקין. שבזמננו.18)במשנה: גופייה מסך 19)כעין
חיבור.20)הפתח . - שהוא אורך כל

.‚˙Ï˜LÓ21ÁÙË OÚ ÌÈL È‰  ˙‡ÓËpL22ÔÓ ƒ¿…∆∆ƒ¿»¬≈¿≈»»∆«ƒ

OÚ ÌÈLÏ ıeÁa Ú‚Bp‰ ÏÎÂ ;dÏ eaÁ dlL ËeÁ‰«∆»ƒ»¿»«≈«¿ƒ¿≈»»
ÌÈLÁ ÏL ˙Ï˜LÓe .B‰Ë  ÁÙË23OÚ ‰BÓL  ∆«»ƒ¿…∆∆»»ƒ¿»»»

ÔÈ‡pa ÏLÂ ;ÁÙË24˙BcÓ ÏÚ ˙i‰Â .‰n‡ ÌÈMÓÁ  ∆«¿∆«»ƒ¬ƒƒ«»¿«»≈«ƒ
BÓei˜a ‰ˆB ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡25.B‰Ë  ≈««ƒ∆∆¿ƒ»

עופרת 21) חתיכת קשורה ובסופו ארוך חוט  ג. משנה שם
על  זה ישר מונחים החומה נדבכי  אם לבדוק  בו ומשתמשים

זה. בניינים 22)גבי  שעיסוקם לבנאים נקבע  זה שיעור
עץ .23)קטנים. בתי  שבונים מגדלים 24)נגרים בוני 

לגזור 25)גבוהים. ולא שהוא כמו החוט  את לקיים דעתו
המיותר. את

.„ÏL ˙BÏB˜LÓÏk ÔÈk‡ elÙ‡ ,ÔÈiˆ ÏLÂ ÔÈ„iÒ ƒ¿∆«»ƒ¿∆«»ƒ¬ƒ¬Àƒ»
Ô‰L26ÔÈ‡ÓË 27. ∆≈¿≈ƒ

ארכם.26) הגבלת במשקולת 27)ללא טומאה נגעה אם
החוט . כל נטמא -

.‰ÌÈÊ‡Ó ËeÁ28ÌÈ‰Ê ÏL29ÒÏt ÏL ,30ÏLÂ , …¿«ƒ∆∆»ƒ∆∆∆¿∆
‰ÏB˙Â Ba Ï˜BM‰ ÊÁB‡L ,BË ÔÓb‡ ÈÏ˜BL¿≈«¿»»∆≈«≈¿∆

˙BÚaˆ‡ LÏL  B„iÓ ÌÈÊ‡n‰31dlL ‰˜ .32 «…¿«ƒƒ»»∆¿»»∆∆»
‰ÈËeÁÂ33ÈÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Ó ÈËeÁ .Ô‰L Ïk  ¿∆»»∆≈≈…¿«ƒ∆¿≈

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÎzÓ ÏL ˙BiLLÚ34‰LÏL  ¬»ƒ∆«»¿«≈»∆¿»
.ÌÈÁÙË OÚ ÌÈL  ‰ÈËeÁÂ dlL ‰˜ .ÌÈÁÙË¿»ƒ»∆∆»¿∆»¿≈»»¿»ƒ
.ÁÙË  ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ÌÈÂÁ ÏL ÌÈÊ‡Ó ËeÁ…¿«ƒ∆∆¿»ƒ¿∆«¬≈»ƒ∆«
ÌÈÊ‡Ó ËeÁ .ÌÈÁÙË ‰ML  ‰ÈËeÁÂ ÌÈÊ‡n‰ ‰¿̃≈«…¿«ƒ¿∆»ƒ»¿»ƒ…¿«ƒ

ÌÈnˆ ÏL35‰˜ .ÌÈÁÙË  ˙ÈÎeÎÊ ÈÏ˜BL ÏLÂ ∆«»ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿«ƒ¿≈
ÏÚ ˙i‰Â .ÌÈÁÙË ‰ÚLz  ‰ÈËeÁÂ ÌÈÊ‡Ó…¿«ƒ¿∆»ƒ¿»¿»ƒ¿«»≈«

.eaÁ ÔÈ‡  el‡ ÔÈeÚM‰«ƒƒ≈≈»ƒ

כפות 28) ושתי  מתכת או עץ  של מקנה מורכבים יד מאזני 
הלשון קשורות  מחוברת ובאמצעו הקנה בקצות בחוטים

בראש  הקשור בחוט  אוחז והשוקל במסגרת, המתנועעת
זהב .29)המסגרת. המיוצר 30)מוכרי  משובח  בד מין

(הכהן  היה בשחר ב : לד, (ביומא שבמצרים פילוסא  בעיר
מנה). יב  של פילוסין לובש אפשר 31)הגדול) קצר בחוט 

להשתמש  רגילים ולפיכך בארוך, מאשר במשקל לדייק  יותר
יקרים. דברים כששוקלים קצר שכפות 32)בחוט 

בו. קשורות לקנה.33)המאזניים הכפות את המחברים
בעין.34) עין לשקול כך כל מדקדקים שאין זולים דברים
צמר.35) מוכרי 

.Â˙Bhn‰ ÔÈ‚ÒnL ÏÁ‰36eaÁ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó «∆∆∆¿»¿ƒ«ƒ≈≈»«ƒ
ÌÈza ‰LÏL Ba ‚ÒiMÓ ?‰‡ÓËÏ37ÏÁa Ú‚Bp‰Â . ¿À¿»ƒ∆¿»≈¿»»ƒ¿«≈««∆∆

Lw‰ ÔÓ38ÌÈÙÏÂ39„Ú :ıeÁÏÂ Lw‰ ÔÓ .‡ÓË  ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ«∆∆¿««
˙BÚaˆ‡ LÏL40‡ÓË L˜ ÏL ÂÈÎˆ Ô‰L ÈtÓ , »∆¿»»≈ƒ¿≈∆≈¿»»∆∆∆

 ˙BÚaˆ‡ LÏLÏ ıeÁÂ ;‰hn‰ ÏÏkÓ Ô‰ È‰¬≈≈ƒ¿««ƒ»¿¿»∆¿»
B˜Òt elÙ‡L ,ÈÏk‰ CˆÏ BÈ‡L ,B‰Ë41ÔÈ‡ »∆≈¿…∆«¿ƒ∆¬ƒ¿»≈

z Lw‰42. «∆∆ƒ»
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וקולעים 36) המיטה קירות בארבעת חבלים היו קושרים
החבלים  בין גדול ריווח  עם (שבכה), סורג בתבנית אותם

חלונות. כל 37)כעין "בית". נקרא הקליעה של ריבוע  כל
לחבלים. המיטה בין קשר אין בתים שלושה סרג שלא זמן

חבל 38) קשר אם שהכוונה מפרש (הר"ש הסריגה קשר
לעיל). כאמור מפרש רבינו אבל הסרוג, לחבל אחר

שנסרג.39) הקשר 40)לצד יינתק  זה משיעור בפחות
המיטה. על השוכב  זה.41)מכובד חלק  חתך אם

תתקיים.42) והסריגה

.Ê‰hn‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ÏÁ43ÛBÒ „Ú :‰‡ÓË ‡È‰L ∆∆«≈ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈»«
ÌÈÁÙË ‰Úa‡44ÈÎvÓ BÈ‡L ,B‰Ë Ba Ú‚Bp‰  «¿»»¿»ƒ«≈«»∆≈ƒ»¿≈

ÌeÏÎÏ Èe‡ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰hn‰45‰MÓÁ ˙lÁzÓ ; «ƒ»¿ƒ∆≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ»
‡ÓË  ‰OÚ ÛBÒ „ÚÂ46˙‡ Ba ÔÈÏBzL ÈtÓ , ¿«¬»»»≈ƒ¿≈∆ƒ∆

˙È ‡e‰L ÈtÓ ,B‰Ë  ıeÁÏÂ ‰OÚÓ ;˙Bhn‰«ƒ≈¬»»¿«»ƒ¿≈∆»≈
.‰hn‰ Cˆ ÏÚ«…∆«ƒ»

הסריגה.43) שנגמרה טפחים 44)אחר ה' "עד במשנה:
בתוספ  אולם אמרו טהור", א הלכה ט  פרק  מציעא בבא תא

הטפח  היינו "חמישה" רבינו ומפרש כלמעלה" "חמישה
כאן  כתב  זה ומשום מחמישה כיותר דינו וכולו החמישי ,
אינה  שהתוספתא דעתו, טהור". - טפחים ארבעה סוף  "עד
כמותה. פסק  ולכן כוונתה, מפרשת אלא משנתנו על חולקת

מהודק 45) קשר החבלים את קושרים הסריגה את כשגומרים
[ואולי אצבעות. שלוש להשאיר צורך אין ולפיכך וחזק 
שלוש  אבל אצבעות, לשלוש שמחוץ  לחבל כאן הכוונה
הקודמים  בהדינים ומטמאות]. חיבור הן הראשונות אצבעות
להיפך. - כאן ובנידון לא, והארוך טומאה מקבל הקצר

טפחים.46) מארבעה שלמטה החלק  אפילו החבל כל

.ÁÔÈÙÈwnL ‚È‡ ÏL Ë‡47È„k ‰hn‰ ÏÚ B˙B‡ «¿≈∆»ƒ∆«ƒƒ««ƒ»¿≈
‰ÈÈ‡ ıa˜Ï48‰‡ˆBÈ B˙ˆ˜nL ,ÔÊÓ ‡˜p‰ ‡e‰Â , ¿«≈≈»∆»¿«ƒ¿»ƒ¿»∆ƒ¿»¿»

ÈÎvÓ ‡e‰ È‰  ÌÈÁÙË ‰OÚ „Ú :‰hn‰ ÔÓƒ«ƒ»«¬»»¿»ƒ¬≈ƒ»¿≈
ÔÊÓe .‰hn‰ ÈÎvÓ BÈ‡  Ôk ÏÚ ˙È ;‰hn‰«ƒ»»≈«≈≈ƒ»¿≈«ƒ»ƒ¿»
˙BOÚÏ È„k ÌÈÁÙË ‰ÚL epnÓ ‡L Ì‡ ,‰ÏaL∆»»ƒƒ¿«ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈«¬

BÓÁÏ ˜Á epnÓ49.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È‰  ƒ∆¬»«¬¬≈∆¿«≈À¿»

מהודק .47) קשר וקושרים המיטה סביב  לחבר 48)כורכים
יתפרקו. שלא המיטה חלקי  את על 49)ולהדק  להניחו

מה  לשם ביאר ולא בפירושו. (רבינו החמור של המרדעת
ומניחים  המרדעת" "תחת להיות צריך ואולי  אותו, מניחים

עורו). על להגן כדי  החמור על אותו

.ËÒ„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ‰hÓ50‡ˆBÈ ÔÊÓe ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»≈
‰pnÓ51‰‡ÓË ‡ ‡e‰ È‰  ÌÈÁÙË ‰OÚ „Ú :52 ƒ∆»«¬»»¿»ƒ¬≈«À¿»

È‰  ıeÁÏÂ ‰OÚÓ ;Ò„Ó Ïk‰Â dÓˆÚ ‰hnk«ƒ»«¿»¿«…ƒ¿»≈¬»»¿«¬≈
Ò„Ó ÚbÓk ‡e‰53Òc .54‡ˆBi‰ ÔÊn‰ ÏÚ f‰55: ¿««ƒ¿»»««»««ƒ¿»«≈
ÌÈÙÏÂ ‰OÚÓ56Ò„Ó dlk ‰hn‰ È‰ 57; ≈¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈«ƒ»À»ƒ¿»
ıeÁÏÂ ‰OÚÓ58‰B‰Ë 59?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ≈¬»»¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

Ò„ÓÏ60 ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ,˙B‡ÓË ‡LÏ Ï‡ ; ¿ƒ¿»¬»ƒ¿»À¿¬ƒ≈»«»
‰hn‰ ÏÚ Cek ‡e‰L ÔÊÓ ?„ˆÈk .eaÁ BlkÀƒ≈«ƒ¿»∆»««ƒ»
B‡ B˙ˆ˜a ıL Ú‚pL B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï B˙ˆ˜ ÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿»¿…∆«≈∆»«∆∆ƒ¿»

B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÏÙpL61,‰hn‰ ˙‡ÓË  ∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ»
‰‡Ó ‰hn‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‡ÓËpL ‰ˆw‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«»∆∆ƒ¿»≈ƒ«ƒ»≈»

.‰n‡«»

לו.50) והדומים זב  עליה ישב  או הזב 51)ששכב  כששכב 
עליה. כרוך המזרן חלק  היה המיטה אדם 52)על ומטמא

בו. הנוגעים ולפיכך 53)וכלים המיטה צורך אינו זה חלק 
אב  שהוא בחלק  נגיעתו מפני  נטמא אבל עימה, נטמא לא

לטומאה. ראשון ונעשה שהמונח 54)הטומאה כבר נתבאר
וכו'. רכיבה ישיבה, שכיבה, כולל היוצא 55)"דרס " החלק 

המיטה. טפחים 56)מן בעשרה המזרן על דרס  אם
המיטה. מן היוצאים עשרת 57)הראשונים וגם המיטה כל

די הקרובים שהמזרן,הטפחים פי  על ואף  הזב . כמדרס  נם
למיטה  מחובר כשהוא - למדרס  ראוי  אינו לעצמו כשהוא

כמיטה. מן 58)דינו המרוחק  במקום המזרן על דרס  אם
טפחים. מעשרה יותר מטומאת 59)המיטה טהור הכל

הזב  נגע  שאם מובן למדרס . ראוי  אינו שהמזרן מפני  מדרס 
אבל  לטומאה, ראשון ונעשה הזב  מגע  טומאת נטמא במזרן
בין  מפסיק  דבר איזה שהיה כגון בו, נגע  ולא עליו כשדרס 
בהלכות  [נתבאר לגמרי . טהור הוא הרי  - המזרן ובין הזב 
מאה  אפילו מטמא הזב  שמדרס  ומושב , משכב  טומאת
העליון]. על דורס  והוא זה, גבי  על זה המונחים סדינים

ההבדל 60) נימוק  ג. הלכה ט  פרק  מציעא בבא שם תוספתא
המזרן  עצמה: בתוספתא נתבאר טומאות לשאר מדרס  בין
מן  כחלק  רק  ומיטמא למדרס  ראוי  אינו לעצמו כשהוא
אבל  המיטה, מצרכי  אינו טפחים לעשרה ומחוץ  המיטה,
טומאה  לקבל ראוי  לעצמו כשהוא המזרן גם טומאות בשאר

חיבור. כולו שאפילו 61)ולפיכך רבותא, משמיענו
חיבור. כולו - חכמים גזירת שהיא משקין בטומאת

.ÈÔÊÓ dÏ CÎÂ Ò„Ó ‰‡Óh‰ ‰hÓ62‡ÓË Ïk‰  ƒ»«¿≈»ƒ¿»¿»«»ƒ¿»«…»≈
Ò„Ó63BLÈÙ‰ .64ÔÊn‰Â ,‰˙È‰Lk Ò„Ó ‰hn‰  ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿»¿∆»¿»¿«ƒ¿»

Ò„Ó ÚbÓ65‰ÚL ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰˙È‰ .66dÏ CÎÂ ««ƒ¿»»¿»¿≈»À¿«ƒ¿»¿»«»
‰ÚL ˙‡ÓË ‰‡ÓË dlk  ÔÊÓ67‡È‰  BLÈÙ‰ . ƒ¿»À»¿≈»À¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

Ú ˙‡ÓË ‡ÓË ÔÊn‰Â ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË68‰˙È‰ . ¿≈»¿∆»¿»¿«ƒ¿»»≈À¿«∆∆»¿»
‡ÓË Ïk‰  ÔÊÓ dÏ CÎÂ Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«∆∆¿»«»ƒ¿»«…»≈

Ú ˙‡ÓË69,Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰  BLÈÙ‰ . À¿«∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈»À¿«∆∆
ÂB‰Ë ÔÊn‰70. ¿«ƒ¿»»

הזב .62) במדרס  שנטמאה שהוא 63)אחר מפני  המזרן, גם
ממנה. כחלק  ונעשה למיטה ונטמא 64)טפל שכרכו אחר

המיטה 65)מדרס . על כרוך היה שלא מכיוון אחד. יום
בעקיפין  כך אחר לו באה וטומאתו הזב , עליה שדרס  בשעה
ובטלה  למיטה זיקתו נתבטלה - למדרס  שנטפל מפני 
על  עצמו מכוח  לו שבאה מדרס , מגע  טומאת אבל טומאתו,

בטלה. לא - במיטה נגיעתו המת 66)ידי  באוהל או במגע 
טומאת  היא מדרס  טומאת [גם ימים. שבעה מטמאים שהם
מת. טומאות על יתירות חומרות גם בה יש אבל שבעה,
שהוא  דבר כל מת]. טומאת מגדירה שבעה" "טומאת וסתם
וכלים. אדם ומטמא הטומאה אב  הוא ימים שבעה טמא

מדרס .67) בטומאת באב 68)כמו נוגע  ככל אחד יום

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



קיח               
         

שבעה.69)הטומאה. בטומאת נטמא 70)כמו ולא
כלים. מטמא אינו הטומאה שוולד מפני  במיטה, בנגיעה

.‡ÈÏk‰  ˙n‰ Ô‰a Ú‚Â ÔÊÓ ‰ÈÏÚ CkL ‰hÓƒ»∆»«»∆»ƒ¿»¿»«»∆«≈«…
Ú‚ .‰ÚL ˙‡ÓË ‡ÓË  BLt .‰ÚL ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«ƒ¿»≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«
 eLt .Ú ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ıL da»∆∆¿«≈»∆¿≈ƒÀ¿«∆∆≈¿

.Ú ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«∆∆

.ÈÚk71Ò„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L72‰hnÏ daÁÂ73 ∆«∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ»
Ò„Ó dlk ‰hn‰74Ò„Ó ‰‡ÓË Úk‰  ‰Lt . «ƒ»À»ƒ¿»≈¿»«∆«¿≈»ƒ¿»

Úk‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ò„Ó ÚbÓ ‰hn‰Â ,‰˙È‰Lk¿∆»¿»¿«ƒ»««ƒ¿»¿≈ƒ»¿»«∆«
dlk ‰hn‰  ‰hnÏ daÁÂ ‰ÚL ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«ƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ»«ƒ»À»

dlL Úka ˙n‰ Ú‚ el‡k ,‰ÚL ‰‡ÓË75Ì‡Â . ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»««≈«∆«∆»¿ƒ
‰hn‰ ÏÚ ‰f‰76dÏÏÎa Úk‰Â ‰‰Ë 77Ì‡Â . ƒ»««ƒ»»¬»¿«∆«ƒ¿»»¿ƒ

‰ÚL ˙‡ÓË ‰‡ÓË Úk‰  ‰Èf‰ Ì„˜ ‰Lt≈¿»…∆«»»«∆«¿≈»À¿«ƒ¿»
Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰hn‰Â ,‰˙È‰Lk78Úk‰ ‰˙È‰ . ¿∆»¿»¿«ƒ»¿≈»À¿«∆∆»¿»«∆«

˙‡ÓË ‡ÓË Ïk‰  ‰hnÏ daÁÂ Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«∆∆¿ƒ¿»«ƒ»«…»≈À¿«
‰hn‰Â ,Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰  ‰Lt .Ú∆∆≈¿»ƒ¿≈»À¿«∆∆¿«ƒ»
‡nËÓ ˙n‰ ÔÓ Ú ˙‡ÓË ‡Óh‰ ÔÈ‡L .‰B‰Ë¿»∆≈«»≈À¿«∆∆ƒ«≈¿«≈
.e‡aL BÓk ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï…»»¿…≈ƒƒ¿≈∆»»¿∆≈«¿

cÚÓ ÏL ÔMa ÔÈc‰ ÔÎÂ79Ck Á‡Â ˙Óa ‡ÓËpL ¿≈«ƒ«≈∆«¿≈∆ƒ¿»¿≈¿««»
.cÚnÏ BaÁƒ¿««¿≈

מיטה.71) של כשהייתה 72)רגל הזב  עליה שדרס 
למשנה). בפירושו (רבינו המיטה מן טהורה.73)מופרשת

זקוקה 74) כולה הרי  המיטה, את מעמיד שהכרע  מכיוון
זה  ואין לטמא. כמחובר מתטמאה היא ולפיכך הטמא לכרע 
להתקיים  ויכולה כך כל לו צריכה המיטה שאין למזרן דומה

המזרן. בלי  רב  זמן בה לה 75)ולהשתמש המחובר
מת.76)כשנטמאה. מטומאת לטהרה כדי  פרה אפר מי 

הגורם 77) שהוא הכרע  על נפלו לא ההזאה שמי  פי  על אף 
המיטה. הזייה.78)לטומאת צריכה כלי79)ואינה

כללו  לזריעה. ולהכשירה האדמה את לפורר בו שמשתמשים
שהכלי טמא חלק  שהוא כלי  לאיזה מחברים אם דבר: של
שהם  זמן כל הכלי  כל על הטומאה עוברת - לו צריך
נטמא  אולם, מהכלי , זו טומאה פקעה הפרידם ואם מחוברים,
ונעשה  עצמו, מחמת טמא שהיה החלק  באותו נגיעתו מפני 
לו  וחיברו לטומאה ראשון רק  היה הטמא הכלי  ואם ראשון.
אבל  הכלי , כל על טומאתו כן גם מתפשטת - טהור כלי 
אינו  כלי  שהרי  לגמרי , לו המחובר הכלי  נטהר כשפירש

לטומאה. בראשון במגע  מתטמא

    1 
מת 1) ולטומאת למידרס  להתטמא הבגד שיעור כמה יבאר

נטמא  ואם טומאה. לקבל הראוי  בגד ודין טומאות. ולשאר
טהרתו. הוא מאימתי  החלוק 

.‡‰nk2ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ?‡nË˙‰Ï „‚a‰ eÚL «»ƒ«∆∆¿ƒ¿«≈¿»¿»ƒ«
Ò„ÓÏ  ÌÈÁÙË ‰LÏL3LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏLÂ ; ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»¿»∆¿»«»

ÏÏn‰ ÌÚ ˙BeÎÓ ˙BÚaˆ‡4B‡ ˙n‰ ˙‡ÓËÏ  ∆¿»¿À»ƒ«¿»¿À¿««≈
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .˙B‡ÓË ‡LÏ5Óˆ È„‚a ƒ¿»À¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈∆∆

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ÔÈÈÓ ‡L ÏL ÌÈ„‚a Ï‡ ;ÌÈzLÙeƒ¿ƒ¬»¿»ƒ∆¿»ƒƒ≈¿«¿ƒ
‰LÏL Ô‰a ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙B‡Óh‰ ÏkÓ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ»«À¿∆»ƒ≈»»»∆¿»
B‡ :Ó‡pL .˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ«¿»¿»ƒ»≈∆∆¡«

„‚6e˙k‰ ‡aL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .7˙BaÏ ∆∆ƒƒ«¿»»¿∆»«»¿«
ÌÈ„‚a ‡La ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ«¿»¿»ƒƒ¿»¿»ƒ
ÔÓ ÌÈÚ˜a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‰‡ÓËÏ¿À¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒƒ

‚B‡‰ Ï‡ ;ÌÈ„‚a‰8BÓˆÚ ÈÙa „‚a9 ‡e‰L Ïk «¿»ƒ¬»»≈∆∆ƒ¿≈«¿»∆
Ò„Ó ˙‡ÓhÓ ıeÁ ,˙B‡ÓË ‡L Ïa˜Ó ‰Ê È‰10, ¬≈∆¿«≈¿»À¿ƒÀ¿«ƒ¿»

.Ò„ÓÏ Èe‡‰ ‡l‡ d˙B‡ Ïa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«≈»∆»»»¿ƒ¿»

מ "ב .2) פכ"ז החמורה,3)כלים הזב  מדרס  טומאת לקבל
בגד  ישירה. נגיעה בלי  ואפילו שבעה, טומאת שמטמאה
ב ). כו, (שבת למדרס  ראוי  אינו - הזה כשיעור בו שאין

כחכמים 4) שלוש. על לשלוש מצטרפת הכפולה, השפה
מ "ז. פכ"ח  בו.5)בכלים שחזר אחר כרבא א. כז, שבת

מפשתן.6) או מצמר בתורה, האמור בגד המלה 7)סתם
ב .8)"או". סג, ראה 9)שם יותר. לארוג דעתו אין

הבגדים  בכל נאמר זה שדין נראה מניין. ד"ה שם תוספות
בלבד. ופשתים בצמר למדרס .10)ולא ראוי  אינו שהרי 

.ÌÈÚ‰ ÌÈ„‚a‰11ÔÈËÓp‰Â ÔÈ„l‰ ÔB‚k ,˙BÈa12 «¿»ƒ∆»ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿««»ƒ
ÔzLt È„‚a ÔB‚k ,˙BÈa ÔÈk‰ ÌÈ„‚a‰ B‡ ,ÔÈLw‰«»ƒ«¿»ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿»

ÔzÁzÓ ‰‡ Oa‰L ÌÈˆÓ ÏL13ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ∆ƒ¿«ƒ∆«»»ƒ¿∆ƒ«¿»≈»¿«¿ƒ
,ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ‰LÏL Úwa ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆ƒ¿∆«∆«¿»«¿»¿»ƒ

˙B‡ÓË ‡LÏ ÔÈa Ò„ÓÏ ÔÈa14. ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿»À¿

מ "ח .11) פכ"ח  ושמיכות.12)כלים עבים סדינים
שקופים.13) הם דקותם, מבד 14)מפני  קטנות מטליות

לכלום. ראוי  אינו ביותר, דק  או ביותר גס 

.‚Ïk15˙BÚÈÏw‰16„Á‡ ,ÌÈ„‚k ‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó »«¿ƒ¿«¿À¿»ƒ¿»ƒ∆»
ÛÈt Ô‡OÚÂ ÌÈËeÁ ÚÏBw‰17Ô‡OÚÂ Ô‚B‡‰ B‡ «≈«ƒ«¬»»ƒ»¿»«¬»»

Ë‡18ÌÈnv‰ ÔÈOBÚL ‰ÚÈÏwÓ ıeÁ ;Ba ‡ˆBiÎÂ «¿≈¿«≈ƒ¿ƒ»∆ƒ««»ƒ
Óv‰ da L˜Ï19‰B‰Ë ‡È‰L ,20ÚÏw‰ .21˙ÈaL ƒ¿…»«∆∆∆ƒ¿»«∆«∆≈
daL Ô‡ Ïea˜22.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó  BÚ B‡ ‚e‡ ƒ∆∆∆»»¿«∆∆À¿»

dlL Úaˆ‡ ˙Èa ˜ÒÙ23‰B‰Ë 24[˙Èa] ˜ÒÙ . ƒ¿«≈∆¿«∆»¿»ƒ¿«≈
ÚÈ˜t‰25d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú  „Ïa dlL26. «¿ƒ«∆»ƒ¿«¬«ƒƒ¿À¿»»

˙B˙L‰Â ˙BBÓÎn‰27‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó 28ÌÁ‰Â .29 «ƒ¿¿»¿»¿«¿ƒÀ¿»¿«≈∆
BËeÊ ÈtÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó 30d˙B‡ ÈÈÚL ÈtÓ , ¿«≈À¿»ƒ¿≈ƒ¿≈∆≈≈»

„‚a ‰OBÚ‰ .„‚k ‡È‰ È‰Â ˙BÈa ÔÈwc ‰ÎO‰31 «¿»»«ƒ¿≈«¬≈ƒ¿∆∆»∆∆∆
.‡nË˙Ó  BËeÊ ÔÓ ;B‰Ë  ÌÁ‰ ÔÓƒ«≈∆»ƒƒ¿«≈

מ "ד.15) פ "ג כרשת.16)עדיות הקלועים דברים
מ "ט ).17) פ "ט  (כלאים ודקה צרה חגורה 18)חגורה

ארוג.19)רחבה. לא צמר שנקביה 20)חבילות מפני 
אבנים 21)גסים. לזרוק  פרימיטיבי  נשק  מ "ה. שם עדיות

גלית. עם במלחמתו זה בנשק  השתמש דוד האויב . על
לקליעה.22) המוכנה האבן את בו שמניחים המקום
האבן.23) זריקת בשעת באצבעו הקולע  אוחז שבו המקום

לקלוע . אי ֿאפשר זה, מקום מקבל 24)כשנפסק  אינו
בשעת 25)טומאה. שניה ביד בו שאוחזים בקלע  מקום
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זה 26)קליעה. טומאה. לקבל ראויה היא עדיין כלומר,
הקליעה. את מעכב  מ "ה.27)אינו פכ"ג ככל 28)כלים

עשויה 29)הקליעות. והיא דגים, לצוד מיוחדת רשת
ארוגים. ואינם בזה זה קשורים הרשת 30)מחוטים בשפת

לדגים. פתיון אוכל שם ושמים צר, ופיו כיס , כעין עושים
כבגד. ודינו "זוטו", נקרא זה מ "ט .31)כיס  פכ"ח  שם

.„˜eÏÁ ‰OÚ32˙nLÓ‰ ÔÓ33‰LÏL Ba LÈ Ì‡ , »»»ƒ«¿«∆∆ƒ≈¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó  ‰LÏL ÏÚ34. «¿»¿«≈À¿»

ה"ג.32) ה פרק  בתרא בבא כלים, מסננת 33)תוספתא
משקין. ממלאכתה 34)של בידיים שביטלה אף ֿעלֿפי 

חלוק . כדין טומאה מקבלת היא הראשונה,

.‰˙nLÓ35ÔÈÚÓ ˙LnLÓ Ì‡ :‰˙ÏaL ÔÈÈ ÏL ¿«∆∆∆«ƒ∆»¿»ƒ¿«∆∆≈≈
‰BL‡ ‰Î‡ÏÓ36.‰B‰Ë  Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË  ¿»»ƒ»¿≈»¿ƒ»¿»

שם.35) יין.36)תוספתא לסנן

.Â˙BÁtËÓ37˙BiˆÓ‰ ÌÈÙÒ38ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ƒ¿¿¿»ƒ«¿À»≈¿«¿ƒ
Ì„‡ ÔÈLnLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË39Ôeiˆ È‰L ; À¿»ƒ¿≈∆≈»¿«¿ƒ»»∆¬≈ƒ»

 ˙BiˆÓ ÔÈ‡LÂ .eOÚ ÙÒ ÏÈLaL Ô‰ÈÏÚ „ÈÚÓ≈ƒ¬≈∆∆ƒ¿ƒ≈∆«¬¿∆≈»¿À»
˙B‡ÓË ‡La ˙B‡nË˙Ó40Ò„Ó ˙‡ÓhÓ ıeÁ41, ƒ¿«¿ƒ¿»À¿ƒÀ¿«ƒ¿»

BÏ ÔÈÓB‡L ÈtÓ42ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ „ÓÚ :43BÓk , ƒ¿≈∆¿ƒ¬…¿«¬∆¿«¿≈¿
LBÓe kLÓ ÔÈÚa e‡aL44. ∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ¿»»

ד.37) פכ"ח , שם בצבעים.38)משנה או בריקמה
טומאה.39) מקבלים אינם כלים, לתכשיט  העשויים ודברים
שאמרו 40) מה מפרש רבינו ושרץ . מת טומאת כגון

הכוונה  טמאות", מצויירות "שאינן במשנתנו: ביתֿהלל
משנה  מכלים, בפכ"ד משנה לסתם בהתאם טומאות, לשאר

נגע 41)יד. ואם לגמרי , טהורות - בהן נגע  וכשלא הזב ,
מדרס  טומאת ולא מגע  טומאת אחד יום טומאת נטמאו בהן

לישיבה 43)לזב .42)החמורה. אינה המטפחת פירוש,
עליו  הזב , עליה ישב  ואם אחרת, למלאכה אלא שכיבה או
לה. המיוחדת למלאכתה במטפחת להשתמש כדי  לעמוד,

מקומות.44) ובכמה א הלכה ומושב  משכב  מהלכות בפ "ו

.Ê˙Òk45ÈtÓ Ô‰ÈÙ˙k ÏÚ ÔÈÁÈpnL ÌÈÏaq‰ ∆∆««»ƒ∆«ƒƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿≈
ËBn‰46Ò„Óa ‰‡nË˙Ó 47 ÔÈÈ ÏL ˙nLÓe ; «ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿«∆∆∆«ƒ

Ò„Óa ‰‡nË˙Ó dÈ‡48. ≈»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

מ "ט .45) הכתף .46)שם על ילחץ  לא שהמוט 
עליו.47) יושב  הסבל שהשמרים 48)לפעמים מפני 

הבגדים. את מלכלכים בה הדבוקים

.Á„‚a49˙BeˆÏ ÂÈÏÚ MÁL50Ïa˜Ó BÈ‡  ∆∆∆ƒ≈»»¿≈¿«≈
‰‡ÓË51BzLÁÓ Ïha .52‰‡ÓË Ïa˜Ó 53ÏÚa . À¿»ƒ≈«¬«¿¿«≈À¿»««
˙Èa‰54B‡ ÌÈÏ˙k Ô‰a ˙BtÁÏ ˙BÁtËÓ ‰OÚL ««ƒ∆»»ƒ¿»¿«»∆¿»ƒ

‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡  ÌÈ„enÚ55. «ƒ≈»¿«¿À¿»

א.49) צד, או 50)זבחים בצבעים הבגד על לצייר דעתו
מלאכתו.51)בריקמה. נגמרה שלא ורוצה 52)מפני 

ציור. בלי  שהוא, כמו בבגד שם.53)להשתמש
ה"ז.54) פ "ה מציעא בבא כלים, זה 55)תוספתא שאין

לגבי שביטלן מפני  נימוק : עוד יש בכתלים אדם. תשמיש
לקרקע . מחובר

.Ë˜eÏÁ56‰ÎÒk ÈeOÚ‰57È˙BL Ba ˜ÁOÏ È„k »∆»ƒ¿»»¿≈¿«≈≈
ÎL58‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ 59. ≈»≈¿«≈À¿»

ט .56) פכ"ח , שם נראה 57)משנה הלובשו ובשר כרשת,
נקביה. שישחקו 58)מתוך ליצנים מעסיקים במסבאות

כזה  חלוק  ללבוש הליצנים של ודרכם השכר, שותי  בפני 
נקיה). לשון נוקט  רבינו משנתנו. שרוב 59)(ראה מפני 

הליצן. של דעתו בטלה - כזה חלוק  לובשים אינם האנשים

.È‰tk60Ùq‰ ÏÚ B˙pL61˙‡ÓË Ïa˜lÓ B‰Ë  ƒ»∆¿»««≈∆»ƒ¿«≈À¿«
Ò„Ó62˙B‡ÓË ‡Le ˙Óa ‡nË˙Ó Ï‡ ,63. ƒ¿»¬»ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»À¿

מדרס 60) ומיטמאה חובשות, שהנשים מצנפת מ "ה. שם
עליה. יושבת שלפעמים או 61)מפני  הספר את בה כיסה

א). מח , סנהדרין (ראה עליה 62)כרכו שחלה מפני 
לו  ואומרים הקודם, לתשמישה יותר ראויה אינה קדושה,
רבינו  (ראה מלאכתנו ונעשה עמוד עליה: היושב  לזב 

ט ). פ "ד, תפילין "עמוד 63)בהלכות בהם אומרים שאין
למעלה  שאמרנו למה סותר זה ואין מלאכתנו". ונעשה
שדבר  מפני  טומאה, מקבלות אינן ספרים שמטפחות בה"ו,
שינוי עלֿידי  אלא טומאה מתורת יוצא אינו טומאה המקבל

ה"י ). פ "ח  למעלה (ראה מעשה

.‡È‰OBÚ‰64˙ÈÏtÒ‡65BÚ‰ ÏÚ ÔÈa66ÏÚ ÔÈa »∆ƒ¿¿»ƒ≈«»≈«
Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,„‚a‰67eÚL68ÔÈB‰Ë 69. «∆∆««ƒ∆≈»∆ƒ¿ƒ

ÏÓ Ô‰ÈÏÚ ‰OÚ‡Ó‚e70Ïa˜Ó BÈ‡  „‚a‰ ÏÚ : »»¬≈∆¿¿»««∆∆≈¿«≈
 BÚ‰ ÏÚÂ ;Èe‡ BÈ‡Â CÏÎÏ˙ È‰L ,‰‡ÓËÀ¿»∆¬≈ƒ¿«¿≈¿≈»¿«»

kLÓÏ Èe‡Â Áp˜˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó71. ¿«≈À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿»

מ "ג.64) מדברים 65)שם שנעשית (תחבושת) רטייה
בשעווה. מעורבים על 66)שמנים המשחה את מרח 

עור. ובבגד.67)חתיכת להם 68)בעור הקבוע  השיעור
חמישה  - ועור שלושה, על שלושה - בגד טומאה: לקבלת

חמישה. ואינם 69)על המשחה מן נמאסים והעור הבגד
לכלום. ומקמח .70)ראויים לעוטות מתאנים עשויה

כך. כל מלכלכת אינה זו גם 71)רטייה מיטמא ולכן
מדרס . טומאת

.È?‰‡ÓË „‚a‰ Ïa˜È È˙ÓÈ‡Ó72LÏL Ba ‚‡iMÓ ≈≈»«¿«≈«∆∆À¿»ƒ∆∆¡…»
ÔÈ‚‡p‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ .˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡∆¿»«»∆¿»¿»«≈ƒ«∆¡»ƒ

‡ÈÏt‡Â ÒÈk‰ ÔB‚k ,ËÁÓa73‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ¿««¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»
.ÔzÎ‡ÏÓ ÓbzL „Ú«∆ƒ»≈¿«¿»

לפי72) בהם להשתמש ארוכים בדים באורג המדובר
א  בהלכה למעלה אמרנו שלם, בגד האורג אבל הצורך.

שבכל שאפ  מלשונו, ומשמע  טומאה. מקבל שהוא כל ילו
שאמרו  ומה בלבד, ופשתים בצמר ולא כך, הדין הבגדים
לאריג  ולא לקרעים, הכוונה טפחים, שלושה מינים בשאר

וה"ב ). ה"א למעלה (ראה בבא 73)חדש כלים, תוספתא
והן  הרגל מן חלק  רק  המכסות נעליים ה"ב . פ "ו, מציעא
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.‚ÈÌÈÏk‰ Ïk74ËÁÓ Èab ÏÚ ÔÈOÚp‰75ÔB‚k , »«≈ƒ««¬ƒ««≈««¿
ÔzÎ‡ÏÓ Ïea˜ ˙Èa Ô‰a ‰OÚpL ÔÂÈk  ‰„BˆÓ¿»≈»∆«¬»»∆≈ƒ¿«¿»

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»

כמו 75)שם.74) מפרש, לתוספתא בהגהותיו הגר"א
שפה  עושים אין אם כולה שמתפרקת הפוזמקאות אריגת
את  שתוחבים פירושו במחט " ו"הנארגים האריגה, בסוף 

השתי . לתוך ומכניסים המחט , באוזן הערב  חוט 

.„È‰ÎÒ76ÏÈÁ˙‰ Ì‡ :Ô‰ÈL‡a ˙Ba‰ ˙BÁÈpnL ¿»»∆«ƒ«»¿»≈∆ƒƒ¿ƒ
‰ÈtÓ d˙B‡ ˙BOÚÏ77„Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡  «¬»ƒƒ»≈»¿«∆∆À¿»«

d˙ÈÚ˜˜ Ó‚iL78 d˙ÈÚ˜wÓ dÏÈÁ˙‰ Ì‡Â ; ∆ƒ¿…«¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¿»ƒ»
dÒÈLe .‰Èt ˙‡ Ó‚iL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡79 ≈»¿«∆∆À¿»«∆ƒ¿…∆ƒ»¿ƒ»

dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó80‰ÈËeÁÂ .81dÏ eaÁ82 ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»¿∆»ƒ»
‡nËÏ83‡nË˙‰Ïe84. ¿«≈¿ƒ¿«≈

מ "י .76) פכ"ז, השבכה 78)משפתה.77)כלים סוף 
הראש. לאמצע  התפור 79)המגיע  מוזהב  או מצוייר בד

לנוי . הסבכה לסבכה.80)על מחוברת אינה אפילו
לראש.81) הסבכה את בה שקושרים כשהם 82)החוטים

ממנה. כחלק  דינם לסבכה, טומאה 83)מחוברים נגעה אם
הסבכה. גם נטמאת – בסבכה.84)בהם טומאה כשנגעה

.ÂË‰ÎÒ85ÚO  ˙Ïa˜Ó dÈ‡ Ì‡ ,‰Ú˜pL ¿»»∆ƒ¿¿»ƒ≈»¿«∆∆…¿«
.‰B‰Ë  L‡‰»…¿»

שם.85)

.ÊË˜eÏÁ86„Ï ÏL B‡ „‚a ÏL87È ÏL B‡88 »∆∆∆∆∆∆∆¿»
ÂÈt ˙‡ ÁzÙiMÓ ?BzÎ‡ÏÓ Ó‚ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó89. ≈≈»«¿«¿«¿ƒ∆ƒ¿«∆ƒ

‡ÓË Ì‡Â .BË˜ ÈÙÏ ÔËw‰Â BÏ„‚ ÈÙÏ ÏB„b‰«»¿ƒ»¿¿«»»¿ƒ»¿¿ƒƒ¿»
BÈ‡Â ‰ÏiMÓ ?B˙‰Ë ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó  ˜eÏÁ‰∆»≈≈»«»√»ƒ∆ƒ¿∆¿≈

‰BL‡ BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ90Ba Ba izL . ¿«≈≈≈¿«¿ƒ»ƒ¿«≈À
B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú  ‰ÏÚÓÏÓ91 ‰hÓlÓ Ba ; ƒ¿«¿»¬«ƒ¿À¿»Àƒ¿«»

B‰Ë  ÂÈt ˙ÈaÓ Ú˜ Ì‡Â .B‰Ë92. »¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ»

ה"א.86) פ "ה בתרא בבא כלים, צמר 87)תוספתא
חזקות. דפיקות עלֿידי  בתוספתא 88)שנתחבר גורסים יש

מעלים. או מעשבים עשוי  רגיל נייר בית 89)"עור",
לארוג  היה דרכם הראש. את בו שמכניסים המקום הצואר,
הצואר. בית את ותיקנו פתחו ואחרֿכך החלוק , אורך כל את

לשימוש 90) ראוי  שהוא ואף ֿעלֿפי  ללובשו, ראוי  שאינו
ללבישה.91)אחר. שראוי  לובש 92)מפני  אדם אין

זה. במקום קרוע  חלוק 

.ÊÈ‰OBÚ‰93‡eˆÓ B‚Á94„‚a ÏL95BcvÓe96ÏL »∆¬ƒ«»∆∆∆ƒƒ∆
ÏÏÓiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡  ÔÈ„Ò97.ÂÈ˙B˙ÙO »ƒ≈¿«≈À¿»«∆ƒ¿…ƒ¿»

ÔÈ„q‰ ÚˆÓ‡Óe „‚a‰ ÚˆÓ‡Ó e‰‡OÚ98BÈ‡  ¬»»≈∆¿««∆∆≈∆¿««»ƒ≈
ÈM‰ „vÓ ÏÏÓiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó99. ¿«≈À¿»«∆ƒ¿…ƒ««≈ƒ

ה"ב .93) הגירסא 94)שם היא (כך מצידו צ "ל 
האחד 95)בתוספתא). שמצידו רחב , פס  הבגד מן חתך

שפה. לו מצידו.96)יש או ויעשה 97)פירוש, יתפור
שפה.98)שפה. בלי  החגור צידי  גם 99)ושני  פירוש,

סדין  של "ומצידו וגורס : מגיה איש' [ה'חזון השני . הצד את
ומאמצע  הבגד מאמצע  עשאהו השני . מצד שימלול עד . . .
ופירוש  שפתותיו", שימלול עד טומאה מקבל אינו הסדין,
מקבל  ואינו אחת שפה יש מצידו, ברור: זו מתוקנת גירסא
ואם  שפה, לו שאין השני  הצד את גם שימלול עד טומאה
- שפה בלי  הם האבנט  צידי  שני  הרי  הבגד, מאמצע  עשה
וכתב  רבינו דייק  ולכן הצדדים, שני  למלול צריך
על  מאוד מתקבל זה תיקון רבים. בלשון "שפתותיו"

הדעת].

.ÁÈB‚Á100ÂÈ„„ˆ eÏaL101 ˙Ói˜ B˙ÈÚˆÓ‡Â ¬∆»¿»»¿∆¿»ƒ«∆∆
‡ÓË102. »≈

ר'102)השפות.101)שם.100) משום שם בתוספתא
פירוש, חגור". שירי  משום "טמא גמליאל בן שמעון
אבל  שפתותיו, שימלול עד בגד חשוב  אינו בתחילתו
כל  נפקעת זו אין - טומאה קבלת תורת עליו וירדה כשמלל

בשייריה. להשתמש שאפשר זמן

.ËÈ‰ÙO103da bÁÏ dÈ˜˙‰Â „‚a‰ ÔÓ ‰LtL »»∆≈¿»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ»«¿…»
Ë‡k ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó  ÂÈ˙Ó ˙‡104. ∆»¿»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈

רחבה.104)שם.103) לא חגורה

.Î˙ÈlË105 eÈ‰ Ì‡ :‰˙ÏaL ÈÚ ÏL‰È˙B˙ÙO «ƒ∆»ƒ∆»¿»ƒ»…ƒ¿∆»
LÏL da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÓi˜106LÏL ÏÚ «»««ƒ∆≈»»«»

‡Èa107‰È˙B˙ÙO ÔÈ‡ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È‰  »ƒ¬≈¿«∆∆À¿»≈ƒ¿∆»
 ‡Èe ˜ÊÁ LÏL ÏÚ LÏL da LÈ Ì‡ :˙BÓi«̃»ƒ≈»»«»»»»ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»¿ƒ»≈»¿«∆∆À¿»¿≈

ÌÈiÚ È„‚a ‡L108. ¿»ƒ¿≈¬ƒƒ

ה"א.105) פ "ו אצבעות.106)שם שלא 107)שלוש
שכאלה 108)בלו. בגדים בשיירי  גם משתמשים עניים

ח ). פכ"ח , כלים משנה (ראה

.‡Î˙BiÏËÓ109‰LÏL Ô‰a ÔÈ‡L110 ‰LÏL ÏÚ «¿ƒ∆≈»∆¿»«¿»
‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡111ÔÈÎ‰Â Ô‰ÈÏÚ MÁ Ì‡Â .112 ≈»¿«¿À¿»¿ƒƒ≈¬≈∆∆¡ƒ»

;LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt eÈ‰iL „Ú ‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ¿«¿À¿»«∆ƒ¿»ƒ»«»
ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ÏkL∆»»ƒ»«»≈¿«≈À¿»¿»

BÈÎ‰L Èt ÏÚ Û‡Â113. ¿««ƒ∆¡ƒ

מבגד.109) קרועות חתיכות א. צד, טפחים.110)זבחים
ופשתים 111) צמר אבל בגדים, מיני  בשאר שהמדובר נראה

הוא  וזה הכינם. לא אפילו שלוש, על בשלוש מתטמאים
למעלה  רבינו שכתב  ופשתים, לצמר מינים שאר בין ההבדל

א. בהן.112)בהלכה להשתמש אותן זה 113)הכין כל
אם  אבל גדול, מבגד קרועה חתיכה היינו במטלית, נאמר
בשאר  אפילו מיטמא - קטן בגד לשם מלכתחילה ארגו

א. בהלכה למעלה כנאמר מינים,

.Î˙BÁt114˜˜ÙÏ BÈ˜˙‰L ‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ »ƒ¿»«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿…
ıÁn‰ ˙‡ Ba115‰„w‰ ˙‡ Ba ÚÏe116Ba Áp˜Ïe ∆«∆¿»¿«≈∆«¿≈»¿«≈«

ÌÈÁ‰ ˙‡117 ‰tL‡a BÎÈÏL‰ Ì‡ :el‡a ‡ˆBiÎÂ ∆»≈«ƒ¿«≈»≈ƒƒ¿ƒ»«¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡118ÈBÁ‡ BÁÈp‰ B‡ „B‚n B‡Ïz ; ≈¿«≈À¿»¿»«»ƒƒ¬≈

ÔÈ„ÚÂ ,ÂÈ„‚a CB˙a BÁÈp‰L ÈÓk ‰Ê È‰  ˙Ïc‰«∆∆¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ¿¿»»«¬«ƒ
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קכי                
         

˙‡ÓhÓ ıeÁ ˙B‡ÓË ‡L Ïa˜Óe ,BÏˆ‡ eLÁ ‡e‰»∆¿¿«≈¿»À¿ƒÀ¿«
ÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt ‡e‰ È‰L ,Ò„Ó.ÌÈÁ ƒ¿»∆¬≈»ƒ¿»¿»ƒ

ב .114) פכ"ח  כלים החור 115)משנה את לסתום
חומו. יצא שלא כדי  המרחץ , בית לטלטל 116)שבכותל

החמה. הקדירה והקמח .117)את האבק  מן לנקותו
דברי118) טמא, - מוכן שאינו בין מוכן בין אמרו: במשנה

מן  שאינו בין המוכן מן בין אומר: יהושע  ר' אליעזר. ר'
מן  שלא טמא, - המוכן מן אומר: עקיבא ר' טהור. - המוכן
לאשפה  "זרקו ב : כט , בשבת עולא ופירש טהור". - המוכן
לא  טמא; הכל דבר - בקופסא הניחו טהור; הכל דברי  -
הדלת  לאחורי  שהניחו או (ביתד) במגוד שתלאו אלא נחלקו
ור' מטהר, יהושע  ור' בשניהם, מטמא אליעזר ר' וכו'".
 ֿ ובכסף  הדלת. באחורי  ומטהר ביתד, בתלאו מטמא עקיבא
ר' דעת נגד אליעזר כר' פסק  שרבינו מאוד מתפלא משנה
למשנה  בפירושו שהרי  הפליאה, וגדולה עקיבא. ור' יהושע 
יישוב  מצאתי  ולא אליעזר, כר' הלכה ואין בפירוש: כתב 

זו. לתמיהה

.‚Î‰LÏL119Ì‡ :‰tL‡a CÏLÓ ‰È‰L ‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»∆»»À¿»»«¿»ƒ
‡Èa ‰È‰120Òb ÁÏÓ w‰ Ú Ba ˆÏ È„k121‡ÏÂ »»»ƒ¿≈ƒ¿……«««∆««¿…

Ò„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È‰  ÚwÈ122BÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â , ƒ»≈¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»≈
ÏÚ Û‡ ‡Èa ‰È‰ Ì‡ ,˙Èaa ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .‡nË˙Óƒ¿«≈¬»ƒ»»««ƒƒ»»»ƒ««
Ba Bˆ ‰È‰L B‡ ,ÁÏÓ Ba ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ètƒ∆≈»ƒ¿…∆«∆»»≈

.Ò„Ó ‡ÓË ‰Ê È‰  ‡Èa ‰È‰ ‡ÏÂ ÁÏÓ∆«¿…»»»ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»

מי "א.119) פכ"ז בלה.120)כלים כחכמים 121)לא
מטלית 122)במשנה. על לגמרי  לוותר אדם של דרכו אין

בריא  - "באשפות המשנה: [לשון שכזו. ובריאה גדולה
ששני משמע , מלח ", צורר או בריא או - בבית מלח , וצורר
לצרור  יכול ב . בריא; א. באשפה: במושלך נאמרו תנאים
אחד  תנאי  כאילו ביחד, רבינו אותם כורך וכאן וכו' בו
השניה  בבבא אולם וכו'. בו לצרור שיכול עד בריא לפנינו:
התכוון  שרבינו ונראה לשניים. מחלקם בבית" היה "אם

חזק ]. וגם בלה לא גם "בריא", במונח  הראשונה בבבא

.„Î‰LÏL123eÏc‰ ‡ÏÂ Ú˜pL ‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»∆ƒ¿«¿…À¿¿
ÚbÈ ÂÈÏÚ LiLÎe ‡qk‰ ÏÚ B˙B Ì‡ :ÌÈÚw‰«¿»ƒƒ¿««ƒ≈¿∆≈≈»»ƒ«

B‰Ë ‰Ê È‰  ‡qka BOa124‰Ê È‰  Â‡Ï Ì‡Â , ¿»«ƒ≈¬≈∆»¿ƒ»¬≈∆
.Ò„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»

מי "ב .123) חלקיו 124)שם ונפרדו לגמרי , נחלק  כאילו
מזה. זה

.‰ÎLÏL125‰ÁÓpL LÏL ÏÚ126ËeÁ elÙ‡ ‰pnÓ »«»∆ƒ¿»ƒ∆»¬ƒ
ÔÈËeÁ ÈL B‡ L˜ da ‡ˆÓpL B‡ ,„Á‡∆»∆ƒ¿»»∆∆¿≈ƒ

ÔÈÓÈ‡˙Ó127.‰B‰Ë BÊ È‰  «¿ƒƒ¬≈¿»

שנתדקדק 126)שם.125) פירוש "שנמהה" במשנה,
תחת 127)ונחלש. אחד ערב  חוט  נכנס  נכונה, באריגה

יחד, ערב  חוטי  שני  היו ואם גביו, על והשני  השתי , חוט 
[הר"ש  אינו. כאילו אחד חוט  ורואים טובה, אריגה זו אין
חוטים" "שני  שהפיסקא מפרשים רבותיו, בשם והברטנורא
שני אלא מטהר אינו אחד בחוט  קשר כי  לקשר, גם נמשכת

אין  אחד קשר על אבל חוטים, בשני  לזה זה סמוכים קשרים
עד]. בשבת שנאמרו כמו מקפיד האורג

.ÂÎLÏL128 ‰tL‡a dÎÈÏL‰L LÏL ÏÚ »«»∆ƒ¿ƒ»»«¿»
‰B‰Ë129‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó  dÈÊÁ‰ ;130ÌÏBÚÏ . ¿»∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»¿»

ÏMÓ ıeÁ ,‰z‡nËÓ d˙ÊÁ‰Â dz‰ËÓ d˙ÎÏL‰«¿»»»¿««¿»¿«¿»»»¿«¿«»ƒ∆
ÏÚ ‰˙È‰ elÙ‡L ,‰BË ˙ÈB‰Ê ÏLÂ ÔÓb‡«¿»»¿∆¿ƒ»∆¬ƒ»¿»«
.‰eLÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó  ‰tL‡‰»«¿»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ¬»

מפני129)שם.128) נטהרה, טמאה היתה אם אפילו
בגד. מתורת הטומאה 130)שביטלה אבל ולהבא, מכאן

ישראל). (תפארת חוזרת אינה הקודמת

.ÊÎLÏL131ecÎa d˙pL LÏL ÏÚ132d‡OÚL B‡ »«»∆¿»»¿«∆¬»»
‰B‰Ë  dÓˆÚ ÈÙa eck133ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï‡ . «ƒ¿≈«¿»¿»¬»¿»¿»ƒ

˙BÓk ‡e‰ È‰  ecÎa B˙pL ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ«¿»¿»ƒ∆¿»¿«¬≈¿
‰È‰L134Ò„Óa ‡nË˙Óe135ÈÙa eck e‰OÚ . ∆»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»»»«ƒ¿≈

Ò„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡  BÓˆÚ136Ùz‰ È‰L , «¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈«∆∆
‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ BËÚÓÓ137. ¿«¬ƒ¿»«¿»

מ "א.131) פכ"ח  וכרך 132)שם המטלית, את קיפל
כדור. ועשה בגד בגד.133)סביבה מתורת שביטלה מפני 

מן 134) להוציאה ועומד מבטל, אינו כזו גדולה חתיכה
למשנה).135)הכדור. בפירושו (רבינו הכדור על ישב  אם

גם  שהכוונה מפרש ורבינו "טמא", סתם: כתוב  במשנה
מדרס  שטומאת ודעתו עליו, השיג [הראב "ד מדרס . לטומאת
שאמרו  ומה לישיבה. ראוי  אינו שכדור מפני  כאן, אין

טומאות]. לשאר הכוונה "טהור",136)"טמא" במשנתנו:
מדרס , טומאת היינו "טמא" הקודמת בבבא שפירש ורבינו
טומאות, בשאר אבל מדרס . בטומאת זו בבא גם מפרש
לשיטתו  [והראב "ד מיתטמא - שלוש על בשלוש שמטמאות

שהיא]. טומאה מכל טהור משיעור 137)מפרש ופחות
שלושה  על בשלושה והמדובר למדרס . ראוי  אינו זה,
- לתפר מחוץ  טפחים שלושה נשארו אם אבל מצומצם,

מדרס . מטמא

     1 
שיעור 1) טומאות. ובשאר במידרס  מתטמא שהמפץ  יבאר

בחמור  שיעורו המשלים טומאה. לקבל והמפץ  והעור השק 
שלוש  בו שארג בגד כפולין. הנמדדין ודין ממנו. בקל או
שהיא  מטלית מתחילתו. אחד חוט  וניטל במידרס  ונטמא
על  או בגד על או העור על או הקופה על וטלאה מידרס 
או  פרוכת ועשאוהו מידרס  שטמא סדין ודין וכו'. שק 

שמשה. שיעריב  קודם וקרעה הטבילה

.‡ıtn‰2ÔÓ d˙B‡ ÔÈ‚B‡L ˙ÏˆÁn‰ ‡e‰ ««»««¿∆∆∆¿ƒ»ƒ
Ûeq‰ ÔÓe ÌÈÏÁ‰3‡Ób‰ ÔÓe4ÔÈ‡Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¬»ƒƒ«ƒ«…∆¿«≈»∆¿≈

‰Bza ÔÈeÓ‡‰ ÌÈÏk ÏÏÎa ıtn‰5ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â , ««»ƒ¿«≈ƒ»¬ƒ«»¿««ƒ≈
e˙k‰ ‰a È‰L ,‰Bz ÔÈc Ò„Óa ‡e‰ ‡nË˙Ó6 ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ»∆¬≈ƒ»«»
ÔÎÂ .BÏ ÈeOÚÂ kLÓÏ Èe‡ ‰ÊÂ ,'kLn‰ Ïk'»«ƒ¿»¿∆»¿ƒ¿»¿»¿≈

˙Óa ‡nË˙Ó7Ô‰ÈcÓ ˙B‡ÓË ‡Le8ÏÎk , ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»À¿ƒƒ¿≈∆¿»
e‡aL BÓk ,ıÚ ÈÏk ÈËeLt9ÏB„b ÏÏk ‰ÊÂ .10: ¿≈¿≈≈¿∆≈«¿¿∆¿»»

.˙B‡ÓË ‡La ‡nË˙Ó  Ò„Óa ‡nË˙n‰ ÏkL∆»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿»À¿
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קכב               
         

מ "י .2) פכ"ד הנהרות.3)כלים שפת על הגדלים קנים
חזק .4) עשב  בספר 5)מין וכן וֿלב , לא טו, ויקרא בספר

ומפץ  טומאה, לענין שונים כלים מיני  נמנו - כ לא, במדבר
נמנה. ב .6)לא פד, שם 8)שם.7)שבת למדו

הנלמדים  שדברים פעמים, כמה כבר נתבאר מקלֿוחומר.
רבינו  בפי  לפעמים מוגדרים בהן, נדרשת שהתורה במידות

סופרים". "מדברי  או ה"י9)"מדבריהם" פ "א למעלה
מטמא 10)וי "ג. מידרס , המטמא "כל א: מט , נדה משנה,

מת". טמא

.e‡a k11LÏL ÏÚ LÏLa ‡nË˙Ó „‚a‰L , ¿»≈«¿∆«∆∆ƒ¿«≈¿»«»
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏLe ,˙B‡ÓË ‡La e‡aL BÓk¿∆≈«¿ƒ¿»À¿ƒ¿»¿»ƒ«

.Ò„ÓÏ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ¿ƒ¿»

להלכות 11) הקדמה מעין משמשת זו הלכה ה"א. פכ"ב 
גם  נמשכים שם שייאמרו שהדינים להודיענו, הבאות,

הבגד. לשיעורי 

.‚˜O‰12ÌÈÁÙË ‰Úa‡ BeÚL 13‰Úa‡ ÏÚ ««ƒ«¿»»¿»ƒ««¿»»
‰ML  ıtn‰ ;‰MÓÁ ÏÚ ‰MÓÁ  BÚ‰ ;ÌÈÁÙË¿»ƒ»¬ƒ»«¬ƒ»««»ƒ»
˙BÁÙe .˙B‡Óh‰ ‡LÏ ÔÈa Ò„ÓÏ ÔÈa .‰ML ÏÚ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈ƒ¿»«À¿»
ÌÈc ‰na .ÌeÏkÓ ÔÈB‰Ë  el‡‰ ÔÈeÚM‰ ÔÓƒ«ƒƒ»≈¿ƒƒ¿«∆¿»ƒ

?ÌÈeÓ‡14Ï‡ ;‰ek ‡Ïa Ú˜pL Ô‰Ó „Á‡ Ú˜a ¬ƒ¿∆«∆»≈∆∆ƒ¿«¿…«»»¬»
‰eÎa ıˆBw‰15ÏÚ ÁÙË elÙ‡ ıˆ˜ÂLBÓÏ ÁÙË «≈¿«»»¿»«¬ƒ∆««∆«¿»

kLÓÏ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL B‡16 ¿»¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»
Ò„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È‰17ÏÚ ÁÙh‰ ‰È‰L ÔÈa , ¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈∆»»«∆««

B‡ BÚ B‡ ˜O B‡ „‚a ‰LÏM‰ B‡ ıvwL ÁÙË∆«∆ƒ≈«¿»∆∆«
‰ÊÈÁ‡Ï Ô‰Ó „Á‡Ó Úv˜Ó‰ ÔÎÂ .ıtÓ18ÊÁ‡iL È„k «»¿≈«¿«≈«≈∆»≈∆«¬ƒ»¿≈∆…«

e˜BfÈ ‡lL ÌÈ‡z ÈˆˆB˜ ÔÈOBÚL C„k ,B„Èa Ba¿»¿∆∆∆ƒ¿≈¿≈ƒ∆…ƒ
‡e‰L ÏÎa ‡ÓË ‰Ê È‰  Ô‰È˙BÚaˆ‡19‡lL ‡e‰Â . ∆¿¿≈∆¬≈∆»≈¿»∆¿∆…

LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰È20LÏMÓ ˙BÁt ÏkL , ƒ¿∆»ƒ»«»∆»»ƒ»
.ÌeÏkÓ B‰Ë ˙BÚaˆ‡∆¿»»ƒ¿

מ "ב .12) פכ "ז קשה 13)כלים והוא  משיער , ארוג השק 
זה. משיעור בפחות למלאכתו ראוי  ברייתא,14)ואינו

מ "ד). פכ"ז כלים משנה, (ראה א יח , כדי15)מעילה
לו. רצוי  לצורך שקצץ  במטלית משמע ,16)להשתמש

או  למשכב  עליו וחישב  טפחים משלושה פחות קוצץ  שאם
ראוי שאינו מפני  טומאה, מקבל אינו – למושב  מטפח  פחות

בדוחק . אפילו ובין 17)לכך משכב  בין מידרס  סתם
אבל  למעלה, שנאמרו מהשיעורים פחות אינו מושב ,
היא  הרי  - למידרס  קטנה יותר חתיכה מייחד כשהאדם

מהשיעורים 19)שם.18)כמידרס . בפחות פירוש,
למעלה. שהוא",20)שנאמרו "בכל סתם כתוב  בברייתא

על  משלוש פחות יהיה שלא עצמו מדעת הוסיף  ורבינו
פירושו  – נקיבה בלשון שנאמר המספר שם [לזכור: שלוש.
פירושו  – זכר בלשון והנאמר אמות), (לפעמים אצבעות

טפחים].

.„aÁÓ‰21„‚a‰ ÔÓ ÌÈÁÙË ÈL22˜O‰ ÔÓe23 «¿«≈¿≈¿»ƒƒ«∆∆ƒ««
ÔÓ ‰Úa‡ ,BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â ˜O‰ ÔÓ ‰LÏL ,ÁÙË∆«¿»ƒ««¿∆»ƒ»«¿»»ƒ

È‰  ıtn‰ ÔÓ „Á‡Â BÚ‰B‰Ë ‰Ê24ÔÓ »¿∆»ƒ««»¬≈∆»ƒ

Ò„n‰25ıtn‰ ÔÓ ÌÈÁÙË ‰MÓÁ aÁ Ì‡ Ï‡ . «ƒ¿»¬»ƒƒ≈¬ƒ»¿»ƒƒ««»
,˜O‰ ÔÓ „Á‡Â BÚ‰ ÔÓ ‰Úa‡ ,BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â¿∆»ƒ»«¿»»ƒ»¿∆»ƒ««
‡ÓË ‰Ê È‰  „‚a‰ ÔÓ „Á‡Â ˜O‰ ÔÓ ‰LÏL¿»ƒ««¿∆»ƒ«∆∆¬≈∆»≈

Ò„Ó26eÓÁa BeÚL ÌÈÏL‰L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ƒ¿»∆«¿»…∆ƒ¿ƒƒ∆»
epnÓ27.B‰Ë  Ïw‰ ÔÓ ;‡ÓË  ƒ∆»≈ƒ««»

מ "ג.21) פכ"ז, כלים בשלושה 22)משנה, מידרס  המטמא
טפחים.23)טפחים. שלושה יש וביחד בארבעה, המטמא

הבגד 24) מן שניים דוגמא: מלא. שיעור בו אין שהרי 
שליש  וחסר לטומאה הבגד משיעור שלישים שני  עושים
רק  הוספת – השק  מן אחד טפח  מצרף  וכשאתה אחד,
צירף  שאם מכאן, האחרים. בדינים וכן השיעור. רביעית
טומאה. מקבל – הבגד מן לשניים השק  מן ושליש טפח 
ישראל'). ('תפארת זו בהלכה האמורים הצירופים בכל וכן
מקום  לכאורה יש זו, הלכה שבסוף  הכלל" "זה מלשון
אבל  ממנו, החמור את כלל משלים אינו שהקל לדייק ,
משלים  שהבגד ולומר להפוך יש שהרי  כך, לפרש אי ֿאפשר
לומר  גדול ודוחק  ממנו. בחמור השלמה כאן ויש השק , את
אלא  ממנה הקטנה את משלימה אינה גדולה שחתיכה
בסדר  רק  שהמצטרפים הברטנורא, וכן הר"ש [כתב  להיפך.
עם  ועור עור עם שק  שק , עם בגד – היינו במשנה, השנוי 
דעת  וכן מפץ , עם שק  או עור עם בגד לא אבל מפץ ,
ותני , ד"ה ב  יז, וסוכה הואיל, ד"ה א עו, שבת ה'תוספות'
רבינו  של מלשונו וגם א. יח , מעילה במשנה משמע  וכן
מפני מנמק , והר"ש דעתו. גילה לא וכאן שם, בפירושו
כל  אצל דעתו ובטלה כך, לחבר אנשים של דרכם שאין

כאן)]. משנהֿלמלך (ראה אין 25)אדם ומפץ , עור בשק 
אחרות  לטומאות מידרס  טומאת בין בשיעורם הבדל כל
הכוונה  המידרס ", מן "טהור כאן שכתב  ומה ה"ג). (למעלה
אחרות  בטומאות שמטמא העור, מן ואחד הבגד מן לשניים
השק . מן להשלמה צריך ואינו אצבעות, בשלוש

מטפח 26) הטומאה את מקרב  יותר הבגד מן הטפח  שהרי 
השק . מן וזה 27)החסר חמור, נקרא - קטן ששיעורו דבר

קל. הוא – גדול יותר ששיעורו

.‰ÈÈBÏa28‰Îe ‰Ù29ÔÈ˜˙‰L30 ‰ÈLÈÏ ¿≈»»¿»»∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»
Ìˆv˜iL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈB‰Ë31Á‡Â ¿ƒ¿≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆¿«¿≈¿««

ıtÓk eÈ‰È Ck32. »ƒ¿¿«»

מ "ה.28) פכ"ז משמע 29)כלים כך שלהן. לרשת הכוונה
מפרשים  (ויש למשנתנו בפירושו רבינו של מלשונו

לדפנות). הישיבה.30)שהכוונה את להקל קל תיקון עשה
הדפנות.31) מן או 32)יפרידן מגמי  עשויה ברשת מדובר

ולמה  בפירושו). (רבינו כשק  דינה – משיער היא ואם מעץ ,
כמו  טומאה, לה להוריד מועילה עצמה המחשבה אין
לידי יורדין הכלים "כל מ "ט : כלים ממס ' בפ "ה ששנינו
שלא  מפני  ה"ו), פ "ח  למעלה (ראה במחשבה" טומאתן
מעשה, מחוסר שאינו בדבר אלא מועילה, מחשבה אמרו
 ֿ שאי  מעשה, מחוסר וכאן לישיבה. ראויות שתהיינה כדי 
כלים  יוםֿטוב ' ('תוספות קציצה בלי  עליה לשבת אפשר
ביאור  מוסיף  מ "ד פ "כ ישראל' וב 'תפארת מ "ז). פי "ב 
אחר  לתשמיש מיוחדות היו והכברה שהנפה מכיוון ואומר,
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אלא  מספיקה מחשבה אין תשמיש, אותו מתורת ובטלו
אחר. לתשמיש המכשירן ממש מעשה צריך

.Â˜eÏÁ33„Ú Ò„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡  ÔË˜ ÏL »∆»»≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»«
‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ,eÚMk Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿»ƒ«¿»

ÌÈÁÙË34ÏeÙk „cÓÂ .35B˙ik ,36el‡Â .37ÔÈ„cÓ ¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ
ÏÚÂ ÌÈÏ‚‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈLÈaÏnL ÌÈ„‚a :ÔÈÏeÙk¿ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»«»«¿«ƒ¿«
ÏL ÒÈk‰Â ÚBk‰Â ÌÈÒÎn‰Â L‡‰ ˙‡Â ÌÈ˜BM‰««ƒ¿∆»…¿«ƒ¿»«ƒ¿««¿«ƒ∆

‡„et38‰ÙO‰ ÏÚ d‡ÏzL ˙ÈÏËÓe .39‰ËeLt Ì‡ , ¿»«¿ƒ∆¿»»««»»ƒ¿»
.‰ÏeÙk ˙„cÓ  ‰ÏeÙk Ì‡Â ,‰ËeLt ˙„cÓ ƒ¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿∆∆¿»

מתטמא 34)שם.33) אינו שלם , בגד שהוא ואע "פ 
משיעורו. ואם 35)בפחות תפור, כשהוא שהוא כמו

שלושה. על ששה בו יהיה לאורכו אותו תחתוך
לתשמישו.36) וראוי  שלם מ "ו.37)כשהוא שם
כיסים.38) בו ויש ממש הגוף  על שלובשים מאוד רחב  אזור
כדי39) הבגדים, שפת על מטלית תופרים יש הבגד. שפת

ייקרעו. שלא עליהם לשמור

.Ê„‚a‰40‰LÏL ÏÚ ‰LÏL ‚‡L41‡ÓËÂ «∆∆∆»«¿»«¿»¿ƒ¿»
Ò„Óa42Blk  „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck Á‡Â ¿ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ∆»«∆∆À
Ò„Ó43B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË .44ÔÓ ‰Ë  ƒ¿»»«∆»ƒ¿ƒ»»«ƒ

Ò„n‰45Ò„Ó ÚbÓ ‡ÓË Ï‡ ,46ÔBL‡ ‡e‰ È‰Â , «ƒ¿»¬»»≈««ƒ¿»«¬≈ƒ
B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË .Ò„Óa Ú‚pL ÈÏÎk47Á‡Â ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ¿»»«∆»ƒ¿ƒ»¿««

ÚbÓ ‡ÓË „‚a‰ Ïk  „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck»ƒ¿ƒ∆»«∆∆»«∆∆»≈««
Ò„Ó48„‚a ÔÎÂ .49ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL Ba ‚‡pL ƒ¿»¿≈∆∆∆∆¡«»∆¿»«

˙Óa ‡ÓËÂ ˙BÚaˆ‡ LÏL50ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰ Ck Á‡Â »∆¿»¿ƒ¿»¿≈¿««»ƒ¿ƒ»»
˙Ó ‡ÓË Blk „‚a‰  „‚a‰ Ïk ˙‡51„Á‡ ËeÁ ÏË . ∆»«∆∆«∆∆À¿≈≈»«∆»

‡ÓË ÚbÓ ‡ÓË Ï‡ ,˙Ó ‡ÓhÓ ‰Ë  B˙lÁzÓƒ¿ƒ»»«ƒ¿≈≈¬»»≈««¿≈
˙Ó52˙‡ ÌÈÏL‰ Ck Á‡Â B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË . ≈»«∆»ƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆

Ïk‰ ‰È‰È ‰nÏÂ .B‰Ë Ïk‰  „‚a‰ Ïk?B‰Ë53 »«∆∆«…»¿»»ƒ¿∆«…»
‰B‰Ë  ‰ËÚÓ˙pL LÏL ÏÚ LÏL :eÓ‡L ÈtÓƒ¿≈∆»¿»«»∆ƒ¿«¬»¿»

ÌeÏkÓ54‰ËÚÓ˙pL ‰LÏL ÏÚ ‰LÏL Ï‡ ;55Û‡ , ƒ¿¬»¿»«¿»∆ƒ¿«¬»«
ÏÎa ‰‡ÓË ‡È‰ È‰  Ò„n‰ ÔÓ ‰‰hL Èt ÏÚ«ƒ∆»¬»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒ¿≈»¿»

˙B‡Óh‰56. «À¿

מ "ז.40) מלא.41)שם בדיוק  פירוש,42)מכוונים
מיותרת. "בית" האות מידרס . טומאת ראה 43)נטמא

פרטי כל נתבארו ושם במזרן, דומה דין ה"י  פכ"א למעלה
זו. חוט 44)הלכה הוציא והשלימו, הבגד שנטמא אחר

שלושה  על שלושה נתמעטו ובזה האריגה, מתחילת אחד
ההשלמה. לפני  עצמם מכוח  שנטמאו הראשונים

מחמת 45) שנטמאו הראשונים שלושה על שלושה שהרי 
משלים, אינו שנטמא אחר שהוסיף  ומה נתמעטו, – עצמם
שאינם  הראשונים השלושה מכוח  באה שטומאתו משום

עכשיו. מטמא 46)קיימים ומגע  במידרס , נגע  שכולו מפני 
אצבעות. ופקעה 47)בשלוש מידרס  טומאת שנטמא אחר

מידרס . הבגד 48)טומאת על נשאר החוט  את שנטל אחר
הראשון. כבגד דינה וההוספה מידרס , מגע  טומאת

מ "ח .49) הבגד 50)שם ששיעור הטומאה, אב  ונעשה
אצבעות. שלוש על שלוש הוא מת ההוספה 51)לטומאת

מידרס . בטומאת כמו העיקרי , כבגד התוספת 52)נידונית
בבגד  נגעה שהרי  עצמה, מחמת מת טמא ממגע  נטמאה
ממנה  הטומאה פקעה לא ולפיכך החוט , נטילת לפני  הטמא
ומובן  הטומאה. אב  שהיה הבגד ונתמעט  החוט  כשניטל

שהר  טמאות, הראשונות שלוש הטומאה שגם באב  נגעו י 
התוספת. עם טמא 53)ביחד שהכול אמרנו במידרס  הלא

לפני54)מגע ? שלוש על משלוש הבגד נתמעט  הרי  וכאן
לגמרי . ונטהר – שלוש.55)שהשלימו על שלוש ונשאר

מידרס .56) מגע  טומאת גם

.Á˙ÈÏËÓ57‰tw‰ ÏÚ d‡ÏËe Ò„Ó ‡È‰L58ÏÚ B‡ «¿ƒ∆ƒƒ¿»¿»»««À»«
‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ïk‰ ‰OÚ  BÚ‰59˙‡ LÈÙ‰ . »«¬»«…ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ∆

˙ÈÏËn‰60eÚ‚pL ÈtÓ ,ÔBL‡ BÚ‰ B‡ ‰tw‰ È‰  ««¿ƒ¬≈«À»»ƒƒ¿≈∆»¿
dLÈÙ‰Â d‡ÏhL ÔÂÈkL ,‰B‰Ë ˙ÈÏËn‰Â ,Ò„na«ƒ¿»¿««¿ƒ¿»∆≈»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»

‰ÏËa61„‚a‰ ÏÚ d‡ÏË .62˜O‰ ÏÚ B‡63‰OÚ  »¿»¿»»««∆∆««««¬»
Ò„Ó Ïk‰64È‰  dLÈÙ‰ .‰‡ÓË ‡ Ïk‰ È‰Â , «…ƒ¿»«¬≈«…«À¿»ƒ¿ƒ»¬≈

ÔBL‡ ˜O‰ B‡ „‚a‰65,Ò„na Ú‚ È‰L , «∆∆««ƒ∆¬≈»««ƒ¿»
ÏÚ ‰ÏËa dÈ‡L ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË ‡ ˙ÈÏËn‰Â¿««¿ƒ«À¿»¿∆»¿»∆≈»¿≈»«

‚È‡‰66Ùz .67ÁeÓ d‡ÏhLk „‚a‰ ÏÚ ˙ÈÏËn‰ »»ƒ»«««¿ƒ««∆∆¿∆¿»»≈«
˙Á‡68Ì‡b ÔÈÓk ˙BÁe È˙MÓ B‡69‡ÏÂ ,eaÁ BÈ‡  ««ƒ¿≈¿ƒ«≈ƒ¿…

È˙MÓ dÙz .„Ïa Ò„Ó ÚbÓ ‡l‡ ,‡ Ïk‰ ‰OÚ«¬»«…»∆»««ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ¿≈
BÊ „ˆa BÊ ˙BÁe70Ïk‰ ‰OÚÂ ,eaÁ ‡È‰ È‰  ¿«¬≈ƒƒ¿«¬»«…

‡71. »

ה"ו.57) פכ"ח  לגבי59)סל.58)שם בטלה המטלית
הקופה  שהרי  למושב , הראוי  כלי  מתורת ויצאה הקופה,
ונשאר  מידרס  טומאת ממנה פקעה ולפיכך לכך, ראויה אינה
חוט  בניטל כמו מידרס  מגע  טומאת לה המחובר ועל עליה

הקודמת. העור.60)בהלכה מן או הקופה מן הפרידה
טומאתה.61) ופרחה מושב , מתורת בידיים ביטלה האדם

ואחרֿכך  מתחילתו אחד חוט  שניטל לבגד דומה זה ואין
טומאת  טמא שהכול הקודמת בהלכה שאמרנו השלימו,
שאינו  דבר לגבי  לגמרי  מתבטלת שהמטלית מפני  מגע ,
כלי תורת עליה ואין לגמרי  נפסדה הרי  וכשהפרידה מינה,
למושב , המטלית על חישב  שאם וברור, בפירושו). (רבינו

(ר"ש). ולהבא מכאן מידרס  טומאת שם.62)מקבלת
כמותה,63) ארוגים שהם מפני  המטלית, מעין הם ושק  בגד

ששק  יוסי  כרבי  פסק  לגביהם. המטלית בטלה לא ולפיכך
שהוא  אף ֿעלֿפי  פשתים או צמר מטלית של כמינו נידון

עזים. משיער הבגד 64)עשוי  כל עליו בהשלים כמו
ידי65)שבה"ז. על עליו שנתפשטה מידרס , טומאת

מגע  טומאת אבל כשהפרישה, פקעה – במטלית חיבורו
ואינה  במידרס  שנגע  משום עצמו מצד לו באה  מידרס 

ההפרשה. עם מינה.66)נפקעת מ "ז.67)שהוא שם
המטלית.68) שני69)של ונשארו כזה יוונית גימל

תפורים. בלתי  מקבילים,70)רוחות צדדים בשני  פירוש,
וצפון. דרום או ומערב  מזרח  תפורה 71)כגון מטלית

צדדים  כששני  אבל לבגד, יפה מחוברת אינה גאם בצורת
היא  כאילו הבגד על מונחת המטלית תפורים, מקבילים

בה. דבוקה

.Ë‰LÏL72‰LÏL ÏÚ73Ck Á‡Â Ò„Óa ‡ÓËpL ¿»«¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿««»
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Ò„n‰ ÔÓ ‰Ë  ˜ÏÁ74‰‡ÓË el‡ ÌÈÚ˜a ÔÈ‡Â , ∆¡«»«ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒ≈À¿»
ÏÏk75Ï‡ .‡ÓËpL ÈÏk ÈLk Ìp‰Â ,76„‚a77 ¿»¿ƒ»¿ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¬»∆∆

LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL epnÓ Ú˜Â Ò„Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿»«ƒ∆»∆¿»«»
˙BÚaˆ‡78‡ÓË Ï‡ ,Ò„n‰ ÔÓ ‰Ë Úw‰ B˙B‡  ∆¿»«∆«»«ƒ«ƒ¿»¬»»≈

‡ÓË ÏB„b‰ „‚a‰ ÔÓ B˙LÈt ˙ÚaL ;Ò„Ó ÚbÓ««ƒ¿»∆¿≈¿ƒ»ƒ«∆∆«»ƒ¿»
ÚbÓa79. ¿«»

מ "י .72) פכ"ז שפחות 74)מכוונים.73)שם מפני 
כמה  נתבאר שכבר כמו למידרס , ראוי  אינו טפחים משלושה

ֿ 75)פעמים. ואף ֿעל בהם. אין מידרס  מגע  טומאת אפילו
אצבעות. שלוש של שיעור מספיק  מגע  שלטומאת פי 
פסק  שלושה. על בשלושה נגעו לא שהקרעים מפני  והטעם,
על  מסתמך שרבינו [ונראה תנאֿקמא. דעת נגד יוסי  כרבי 
כפי והכריע  מאיר", רבי  "דברי  ב  עב , בחולין שמצא הגירסא
ומדובר, יוסי ]. כרבי  הלכה יוסי , ורבי  מאיר שרבי  הכלל
טומאה  מקבל שאינו דבר שהיה כגון בבגד, נגע  לא כשהזב 
שתי הבגד קיבל הרי  נגע  אם אבל הבגד, ובין בינו חוצץ 
נשארה  הראשונה וכשפקעה מידרס , ומגע  מידרס  – טומאות

אלא). ד"ה שם (רש"י  עולא,76)השנייה של מימרא
ב . עב , שלושה 78)גדול.77)חולין בבגד ונשאר

שהיה. כמו הטומאה אב  הוא והרי  שם 79)טפחים, רש"י 
קריעה, בשעת במשהו בזה זה יגעו שלא שאי ֿאפשר מפרש,
מפני מטמאה, אינה שנחתך לפני  החתך במקום הנגיעה אבל
ה'כסף  מגולה). שאינו (במקום הסתרים בית נגיעת שהיא
וראה  רש"י . מפירוש אחר פירוש שלרבינו כותב , משנה'

דבריו]. על שמתפלא למלך' 'משנה

.ÈÔÈ„Ò80 ˙Ît e‰‡OÚ Ck Á‡Â Ò„Óa ‡ÓËpL »ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿««»¬»»»…∆
Ò„n‰ ÔÓ ‰Ë81È˙ÓÈ‡Óe .82ÔÓ B˙‰Ë ‡e‰ »«ƒ«ƒ¿»≈≈»«»√»ƒ

˙B‡Ïel‰ Ba L˜iMÓ ?Ò„n‰83Ô‰a ‰Ï˙ ‡e‰L «ƒ¿»ƒ∆ƒ¿…«»∆ƒ¿»»∆
.˙BÎBt‰ ‡Lkƒ¿»«»

מ "ט .80) לשכיבה 81)שם עשויה אינה שפרוכת מפני 
מגע  טומאת עליה נשאר אם פירש ולא סתם רבינו וישיבה.
ורבי מטמא תנאֿקמא בזה, תנאים נחלקו ובמשנתנו מידרס ,
שהר  יוסי , כרבי  שפסק  משמע  כאן ומלשונו מטהר. ייוסי 

בהלכה  שסיים כמו מדרס " מגע  מטמא "אבל סיים לא
רבינו. דעת את כאן יוםֿטוב ' ה'תוספות מפרש וכן הקודמת.
יוסי ". כרבי  הלכה "ואין בפירוש רבינו כותב  במשנתנו אולם
אבל  ה"ו, פ "כ כלים במס ' פירושו ראה כאן. בו שחזר ונראה
בשוליו  מתעטף  שהשמש מפני  טומאות בשאר מטמא
הבנין  מן חלק  שהוא כמחיצה ולא כבגד דינו בו, ומתחמם

ב ). יד, (ביצה טומאה מקבלת מ "ו.82)ואינה פכ"ו כלים
כביתֿהלל.83)

.‡È˙ÈlË84ÈÚiL Ì„˜Â ,dÏÈaË‰Â Ò„Ó ‡È‰L «ƒ∆ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿…∆∆«¬ƒ
˜ ‰pnÓ Ú˜Ï ÏÈÁ˙‰ dLÓLda Ú˜pL ÔÂÈk  Ú ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿…«ƒ∆»∆«≈»∆ƒ¿«»

dlk ‰‰ËÂ eaÁ dÈ‡ eL da85Èt ÏÚ Û‡ ,86 À»≈»ƒ¿»¬»À»««ƒ
˙ÙÚÓ È„k da izL ÔÈ„ÚL87È‰L ,Ú˜ ‡lL ∆¬«ƒƒ¿«≈»¿≈«¬…∆∆…ƒ¿«∆¬≈

CÏB‰Â ÚB˜ ‡e‰88?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .89˙ÏeËa ≈«¿≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
ÌBÈ90dÏÈaË‰Ï ‰ÈÏÚ ÒÁ ‡lL ÔÂÈkL ;91‡Ï Ck , ∆≈»∆…»»∆»¿«¿ƒ»»…

dlk ˙‡ Ú˜Ï ÒeÁÈ92.dlk ‰‰Ë CÎÈÙÏe , »ƒ¿…«∆À»¿ƒ»»¬»À»

מ "ח .84) פכ"ח  חיבור",85)כלים "אינה כתוב : במשנתנו
פירוש, הקצה". זה טהור "אבל כתב : שם בפירושו ורבינו
בטומאתה, נשארה הטלית אבל טהורה, שקרע  החתיכה
על  משלושה יותר הם ושיריה גדולה, היא טלית שסתם
נפרש  בעלֿכרחנו "כולה" כאן שאמר ומה שלושה.
עומד  אלא נקרע  שטרם החלק  אפילו הקרע  לכל שהכוונה
הטלית  שכל מפרש - א קכג, בחולין [רש"י  להיקרע .
(להתעטף  הראשונה למלאכתה ראויה שאינה מפני  טהורה,
שלא  קטנה בטלית שמדובר לפרש, אפשר בדוחק  בה)].
בו  חזר ואולי  טפחים. שלושה על טפחים שלושה בה נשאר

פז. הערה להלן ראה במשנתנו. מפירושו לשון 86)כאן
א. קכד, בחולין קטן.87)אחרון לקרוע 88)סודר וסופו

למלך' [ב 'משנה כולו נקרע  כאילו נידון ולפיכך כולו, את
רובו, קריעת אחרי  לטהרתו הוא תנאי  כולו שקריעת מפרש
נטהר. לא – הקריעה את גמר ולא כך הניחו אם אבל
חידוש  רבינוֿתם בשם כתבו טלית, ד"ה שם ב 'תוספות'
משעה  למפרע  נטהרה רובה כשקרע  לדעתו מפליא. יותר
נטמאו]. לא בטהרות אז נגעה ואם לקורעה, שהתחיל

א.89) קכג, שם נחמן, כדי90)כרב  ביום בו שהוטבלה
טומ  עליה ונשארה השמש, שקעה וטרם קלה,לטהרה, אה

הטומאות. אבות בהל' מבוארים שהמים 91)שדיניה
הטלית. את לא 92)מקלקלים שמא חוששים אנו ואין

רובה". לה "וקרע  כתוב  שבידינו התלמוד בספרי  יגמור.
כולה". לה "וקרע  היתה: רבינו שגירסת ונראה

ה'תשע"ח  סיון  ז' שני יום 

      1 
שאינם 1) ואותם במידרס  שמתטמאים העורות יבאר

המחשבה  אם במידרס  להתטמא הראוי  עור ודין מתטמאים.
מרכב  או משכב  במידרס  מטמא אדם אם ודין מטמאתם.
לכלי ושינהו הזב  במידרס  שנטמא עור כלי  ודין שלו. שאינו
או  כאחד ולמשכב  לקבלה עשייתם שעיקר כלים ודין אחר.

ונפחתו. בלבד לקבלה

.‡˙BBÚ el‡2:Ò„Óa ÔÈ‡nË˙ÓÂÈÏÚ LÁL BÚ ≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆»«»»
‰ÁÈËLÏ3‰ÏÚÓÏÓ ˙Bhn‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL BÚÂ .4 ƒ¿ƒ»¿∆«ƒƒ««ƒƒ¿«¿»

˙Áz BÓÁ‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL BÚÂ .ÂÈÏÚ ÔLÈÏƒ…»»¿∆«ƒƒ««¬««
ÈB‡On‰5BÚÂ .ÔËw‰ ˙Áz ÒÚa ÔÈÁÈpnL BÚÂ . ««¿∆«ƒƒ»∆∆«««»»¿

˙Úa ÔÁÏM‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL BÚÂ .˙Òk‰ BÚÂ k‰««¿«∆∆¿∆«ƒƒ«««À¿»¿≈
‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈet‰ ÂÈÏÚ eÏtiL È„k ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿≈∆ƒ¿»»«≈ƒƒ¿≈∆

ÂÈÏÚ ÔÚL6ÔzLt‰ ıÙB ‚BÁL BÚÂ .BÏ‚a7ÂÈÏÚ ƒ¿»»»¿«¿¿∆≈≈«ƒ¿»»»
ÁÈpnL BÚÂ ,ÂÈÏÚ nÁ‰ ‚BÁL BÚÂ ,ıÙBpL ˙Úa»≈∆≈¿∆≈««»»»¿∆«ƒ«
‡ÙB‰ ÁÈpnL BÚÂ ,ÏBqL ˙Úa BÙ˙k ÏÚ Ïaq‰««»«¿≈»≈∆≈¿∆«ƒ«»≈

ÔÈÈÁM‰ ÒÈÙnL ˙Úa ÂÈka ÏÚ8ÏkL ÈtÓ ; «ƒ¿»»≈∆≈ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆»
ÔË˜ ÏL l‰ BÚÂ .Ô‰ÈÏÚ LBÈ el‡‰ ˙BBÚ‰»»≈≈¬≈∆¿«≈∆»»

e„ÒtÈ ‡lL È„k ÂÈÏÚ „BÈ BÈL9ÚÂ ,ÂÈ„‚aB ∆ƒ≈»»¿≈∆…ƒ»¿¿»»¿
,M‰ ÈtÓ Èˆw‰ ˙ÚLa BaÏ ÏÚ B˙Ï e‰‡OÚL∆¬»»¿»¿«ƒƒ¿««»ƒƒ¿≈«»»

ÔÈÙÙBlL BÚÂ10‰˙a eÙz‰ BÚÂ ,Ba ˙eÒk‰ ¿∆¿ƒ«¿¿«»¿≈»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎt‰˙Ó el‡ ÏkL ;ÌÈ„‚a‰ Ba ÔÈÁÈpnL11 ∆«ƒƒ«¿»ƒ∆»≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚLÂ¿ƒ¿»ƒ¬≈∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33



קכה                
         

ה.2) משנה כ"ו פרק  הארץ 3)כלים על אותו לשטוח 
עליו. המיטה.4)ולשבת דפנות את המחברים החבלים על

שלפעמים 5) מפני  מידרס , ומטמא החמור. עור על להגן
עליו. האדם אדם.6)רוכב  לתשמיש גם עשוי  הוא כן ואם

הקנים 7) עצי  שיירי  את להפיל כדי  הפשתן על החובט 
בו. מורסא.8)הדבוקים שהעלו המכות את פותח 

ויתקלקלו.9) אמנם 11)כורכים.10)יתלכלכו פירוש,
שהם  מהם ויש מלוכלכים, שהם מפני  עליהם יושבים אין
אבל  יתלכלכו שלא כדי  עליהם מלשבת ונמנעים נקיים

השני . צידם על ויושבים אותם מהפכים לפעמים

.ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡  Ò„Óa ÔÈ‡nË˙n‰ ˙BBÚ‰ Ïk»»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ
‰MÓÁ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ,eÚMk Ô‰a ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆»∆«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»
BÚ :Ò„Óa ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ˙BBÚ el‡Â .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
Ba ÛÙBlL BÚÂ ,˜BqL ˙Úa Óv‰ ˜BÒ ‚BÁL∆≈≈«∆∆»≈∆≈¿∆≈

˜eq‰ Óv‰12ÔÓb‡‰ Ba ÛÙBlL BÚÂ ,13BÚÂ , «∆∆«»¿∆≈»«¿»»¿
‡La ÔÈ‡nË˙Ó ÔlÎÂ .ÔÓb‡‰ Ba ÔÈÁÈpnL ÙBz‰«≈∆«ƒƒ»«¿»»¿À»ƒ¿«¿ƒƒ¿»

˙B‡ÓË14. À¿

נמנע 12) והאורג הסינור צידי  בשני  נדבקים הצמר פירורי 
וקשה  בגדיו על הפירורים יעלו שלא כדי  עליו, מלשבת

יעלה 13)להסירם. שלא כדי  הזה, העור על יושבים אין
היקר. הארגמן את וילכלך הכלים 14)אבק  ככל

ובין  ושכיבה לישיבה בהם משתמשים אם בין המיטמאים
משתמשים. אין

.‚ÌeÏkÓ B‰Ë  ÌÈÏÎÏ ÈetÁ B‡OÚL BÚ15. ∆¬»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿
È‰L ,˙B‡ÓË ‡L Ïa˜Ó  ˙Ï˜LÓÏ ÈetÁ B‡OÚ¬»ƒ¿ƒ¿…∆¿«≈¿»À¿∆¬≈

‰Ïa˜Ï ‰OÚ16Ò„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡Â ,17. «¬»¿«»»¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

דרשו 15) ז הלכה ח  פרק  שמיני  פרשת כהנים בתורת
פרק  למעלה (ראה מתטמאים אינם כלים שחיפויי  מהכתוב 

ד). הלכה המ 16)ד את הקודמת לקבל בבבא שקולת.
לחיפוי ועור לכלי , קבוע  חיפוי  שעשאו בעור המדובר
אותו  ומורידים המשקולת, על לשמור עשוי  משקולת

במשקולת. חמישה 17)כשמשתמשים בו יש אפילו
טפחים.

.„B˙ÒÙÏe B˜ÚÏ e‰‡OÚL BÚ18˙‡ ‰ÙBÁ Ì‡ : ∆¬»»«¬≈¿«¿»ƒ∆∆
‡nË˙Ó  Ï‚‰ 19.B‰Ë  Â‡Ï Ì‡Â , …»∆∆ƒ¿«≈¿ƒ»»

הרגל.18) של התחתון ככל 19)החלק  מידרס  בטומאת גם
נעל.

.‰ÌeÓ‡‰ ÏÚL ÏÚÓ20‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»∆«»≈««ƒ∆¬«ƒ…
‰Ó‚ kL ,Ò„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È‰  Ì„‡ BLÏ¿»»»¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿¿»

BzÎ‡ÏÓ21. ¿«¿

מלאכה.20) בשעת עליו מתוחה שהנעל נימוק 21)הדפוס 
מיטמאה. האימום מן עדיין הוסרה לא שאפילו מלמדנו, זה
נחלקו  "לא שזורי : שמעון רבי  אמר ב : הלכה שם [בתוספתא
על  טהור, שהוא האימום שעל מנעל על וחכמים אליעזר רבי 
מטהר  אליעזר שרבי  האימום, מן שניטל על נחלקו? מה
ומחזירתו  בו ננעלת שאשה מפני  מטמאין, וחכמים
כדי האימום מן כשניטלה היא מחלוקתם פירוש, לאימום".

מן  נשמטה כבר שהרי  מטמאים חכמים מידתה. את  לבחון
מפני מטהר, אליעזר ורבי  מלאכתה כל ונגמרה האימום
להחזירה  ומתכוונת האימום מן אותה נוטלת שהאשה
מנחת  - אליעזר רבי  לשיטת נאמר זה (נימוק  למקומה
התנא  על חולק  שזורי  שמעון שרבי  רבינו וסובר ביכורים).

קמא]. תנא דעת לפי  כחכמים ופסק  קמא

.ÂÒ„Óa ‡nË˙‰Ï Èe‡‰ BÚ Ïk22ÒÁ BÈ‡Â »»»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿≈»≈
ez‡nËÓ ‰LÁn‰  ‰Î‡ÏÓ23ÂÈÏÚ MÁ Ì‡Â , ¿»»««¬»»¿«¿«¿ƒƒ≈»»

‡nË˙Ó ‰Ê È‰  Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÁÏL BÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿À¿»¿«≈¬≈∆ƒ¿«≈
‰Î‡ÏÓ ÒÁ Ì‡Â .Ò„Óa24˙ÏÚBÓ ‰LÁn‰ ÔÈ‡  ¿ƒ¿»¿ƒ»≈¿»»≈««¬»»∆∆

Ba ÔÈtÁnL BÚ‰ ÔÓ ıeÁ .BzÎ‡ÏÓ ÓbzL „Ú Ba«∆ƒ»≈¿«¿ƒ»∆¿«ƒ
kn‰25ÏÚ Û‡ Ba ˙ÏÚBÓ ‰LÁn‰L ,˜‡‰ ÈtÓ «∆¿»ƒ¿≈»»»∆««¬»»∆∆««

BzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡lL Èt26?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ˙BBÚa27Ô„aÚ‰ ˙BBÚ Ï‡ ;28ÔÓ˙qL , ¿««««ƒ¬»»«¿»∆¿»»

Ô‰a ‰OÚiL „Ú Ô˙‡nËÓ ‰LÁn‰ ÔÈ‡  ‰ÈÎÓÏƒ¿ƒ»≈««¬»»¿«¿»««∆«¬∆»∆
Ò„ÓÏ ÌÈÎÈÂ ‰OÚÓ29. «¬∆ƒƒ≈¿ƒ¿»

מעובד.22) עור כגון כמידרס , בו להשתמש הראוי  פירוש,
טומאת 23) מקבל הוא הרי  מידרס  לתשמיש עליו חישב  אם

המכשירו  מיוחד מעשה כל בו עשה שלא פי  על ואף  מידרס ,
למידרס 24)לכך. כזה בעור משתמשים אדם בני  שאין

הזו. המלאכה גמר המרכבה.25)לפני  את בו מכסים
עורות.26) מוכרי  של כדרכם סביב  סביב  הקצעה עוד חסר

המרכב  לחיפוי  משתמשים אדם בני  שהרבה מפני  והטעם,
מהוקצע . שאינו על 27)בעור כך כל להקפיד דרכו שאין

העורות. למכירה.28)שיפור עורות מפני29)מעבד
שאינם  דברים למכירה להוציא אומן של דרכו שאין

צרכם. כל מתוקנים

.ÊÔÈ‡L kÓ B‡ kLÓ Ò„Óa ‡nËÓ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»∆¿»∆≈»
BkLÓa Ú‚Bp‰Â :Ó‡pL ;BlL30Ò„Â kLÓ ÏÊb . ∆∆∆¡«¿«≈«¿ƒ¿»»«ƒ¿»¿»«

‰ÚÈ‚ ‡Ïa ÂÈÏÚ31ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡Â ;B‰Ë 32 »»¿…¿ƒ»»¿ƒƒ¿»¬«¿»ƒ
B˙˜ÊÁL ;‡ÓË  ÂÈÏÚ LÈÂ kLÓ b .‡ÓË »≈»«ƒ¿»¿»«»»»≈∆∆¿»

B‚ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL33Ì‡Â . ∆ƒ¿»¬«¿»ƒ∆≈»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,CÎÈÙÏ .B‰Ë  ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ú„B«∆¬«ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒ»¿ƒ»
‰LÁÓ  ‰ÈÎLÏ ÂÈÏÚ MÁÂ BÚ bL pb«»∆»«¿ƒ≈»»ƒ¿ƒ»«¬»»
ÔÈ‡  ÔÏÊb‰ Ï‡ ;Ò„Óa ‡nË˙Óe BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»««¿»≈

Ó BzLÁÓ.ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙ÏÚB «¬«¿∆∆∆»ƒ≈ƒ¿»¬«¿»ƒ

במשכבו.30) יגע  אשר ואיש כתוב  כגון 31)בתורה
כלל. טומאה מקבל שאינו דבר המידרס  ובין בינו שמפסיק 
שאינו  דבר אפילו מטמאה הזב  נגיעת רבינו, שלדעת מכאן

הגזלן 32)שלו. קנה זה ידי  ועל שנתייאשו לנו כשידוע 
הבעלים  מפי  שמענו כשלא אבל "משכבו", והיא הגזילה את
תקווה  מתוך נתייאשו, שלא מניחים אנו - ייאוש דברי 
אותו. מכיר שהוא הגזלן מיד הגזילה את שיוציאו

הגניבה.33) את מידו להוציא סיכויים אין ולכן

.Á ˙BÚeˆ BÚ˜Ï ÏÈÁ˙‰Â Ò„Óa ‡ÓËpL BÚ∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»¿¿
˙BÁt ˙BÁt epËÚÓiL „Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È‰¬≈¿À¿»«∆¿«¬∆»»

.ÌÈÁÙË ‰MÓÁÓ≈¬ƒ»¿»ƒ
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.ËÈÏÎÏ e‰pLÂ f‰ Ò„Óa ‡ÓËpL BÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿««»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:Á‡ËeLtÓ e‰pL Ì‡34‡e‰ È‰  ËeLÙÏ «≈ƒƒ»ƒ»¿»¬≈

B˙‡ÓËa35Ïa˜ÓÏ ËeLtÓ e‰pL ;36Ïa˜nÓe ¿À¿»ƒ»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«≈
B‰Ë  ËeLÙÏ37‡ÓË Ïk‰  „‚e .38?„ˆÈk . ¿»»¿∆∆«…»≈≈«

˙ÓÁ39ÁÈËL d‡OÚL40 ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÁÈËLÂ ≈∆∆¬»»»ƒ«¿»ƒ«∆¬»»≈∆
B‰Ë41d‡OÚÂ Ò„Ó ‰‡ÓËpL ˙ÓÁ Ï‡ ; »¬»≈∆∆ƒ¿¿»ƒ¿»«¬»»

ÏÈÓez42Ò„Ó Ô‰ È‰  ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÏÈÓez B‡ ¿ƒ¿ƒ∆¬»»≈∆¬≈≈ƒ¿»
eÈ‰Lk43. ¿∆»

קיבול.34) בית לו שאין שינה 35)מדבר אם הדין והוא
זו. הלכה בסוף  שיתבאר כמו למקבל, לדבר 36)ממקבל

קיבול. בית לו חדש 37)שיש וכלי  נפסד הראשון שהכלי 
נטמא. שלא לזה.38)נולד, זה דומים בגד תשמישי  שכל

גדול.39) עליו.40)נוד לשבת הקרקע  על והניחו קרעו
מקבל.41) שאינו לדבר המקבל מדבר ששינה מפני 
הרועים.42) והתורמיל 43)ילקוט  החמת - שניהם שהרי 

לקבלה. עשויים -

.È„‚a ÏL k44ÔÈ„Ò e‰‡OÚÂ Ò„Óa ‡ÓËpL45B‡ «∆∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»«¬»»»ƒ
˙ÁtËÓ e‰‡OÚL „‚a ,˙Òk B‡ k e‰‡OÚL ÔÈ„Ò»ƒ∆¬»»«∆∆∆∆∆¬»»ƒ¿««

eÈ‰Lk Ò„Ó Ô‰ È‰  ˙Òk d‡OÚL ˙ÁtËÓ B‡46. ƒ¿««∆¬»»∆∆¬≈≈ƒ¿»¿∆»

פירש 44) מעור, עשויים כרים שיש מפני  בד. של פירוש,
בגד. של בכר שהמדובר התפרים 45)רבינו את פרם

כסדין. בו דומים.46)ומשתמש שתשמישם משום

.‡È,„Á‡k kLÓÏe ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ wÚL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»¿ƒ¿»¿∆»
˙B˙Òk‰Â ÌÈk‰ ÔB‚k47ÔÈÙeˆn‰Â ÔÈwO‰Â48Ì‡ , ¿«»ƒ¿«¿»¿««ƒ¿««¿ƒƒ

e˙ÁÙ49‡Le ˙Óa ‡nË˙‰lÓ e‰hL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿¬««ƒ∆»¬ƒ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»
Ô‰ È‰  Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ ˙B‡ÓËÀ¿ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿«≈¬≈≈

Ò„Óa ÔÈ‡nË˙Ó50Ï‡ .Ò„ÓÏ ÔÈÈe‡ Ô‰ ÔÈ„ÚL , ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆¬«ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿»¬»
˙ÓÁ‰ ÔB‚k ,„Ïa ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ wÚL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»ƒ¿«¿«≈∆

ÏÈÓez‰Â51ÔÈÈe‡ eÈ‰iL È„k ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡ , ¿«¿ƒƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒ
 ÔÏ„‚ ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈLBÈÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ LÈÏ≈≈¬≈∆ƒ¿¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈»¿»
.ÔÈÓÏL Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ò„Óa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ È‰¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»¿«∆≈¿≈ƒ
ÔÈ‡  Ô‰ÈÏÚ LÈÏ ÔÈ„Ú LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,e˙ÁÙƒ¿¬««ƒ∆∆¿»¬«ƒ≈≈¬≈∆≈
,„Ïa ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ wÚL ;Ò„Óa ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»ƒ¿«

Ïa˜lÓ eÏËe ÏÈ‡B‰Â52‡Ï ,‡nË˙‰lÓ e‰Ë  ¿ƒ»¿ƒ¿«≈»¬ƒ¿ƒ¿«≈…
˙B‡ÓË ‡La ‡ÏÂ Ò„Óa53ÔeÚL ‡e‰ ‰nÎÂ . ¿ƒ¿»¿…ƒ¿»À¿¿«»ƒ»

ÔÈa˜ ‰ÚL  ˙ÓÁ‰ ?Ò„ÓÏ ÔÈÈe‡ eÈ‰ÈÂ54. ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»«≈∆ƒ¿»«ƒ
zÒÏw‰Â .‰MÓÁ  Ëe˜Ïi‰Â55ÌÈBÚO‰ Ba ÔÈÏBzL ¿««¿¬ƒ»¿«¿À¿≈∆ƒ«¿ƒ

‰Ó‰a‰ L‡a56˙È˙Èk‰Â .‰Úa‡ 57da ÔÈÚnL ¿…«¿≈»«¿»»¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ»
ÔÈÈe‡ ÔÈ‡  el‡ ÔÈeÚMÓ ˙BÁt .‰‡Ò  ÌÈn‰««ƒ¿»»ƒƒƒ≈≈»¿ƒ
ˆÂ e˙ÁÙ .Ô‰ÈÏÚ LÈÏ ÌÚ‰ Cc ÔÈ‡Â ,Ò„ÓÏ58 ¿ƒ¿»¿≈∆∆»»≈≈¬≈∆ƒ¿¬¿»«

˙Át‰ ÌB˜Ó59L˜ ‡Ï el‡Îe ,ÔÈB‰Ë Ô‰ È‰  ¿«¿»¬≈≈¿ƒ¿ƒ…»«
 Ôˆe e˙ÁÙpL ˙B˙ÓÁ‰ ÏÎÂ .˙Át‰ ÌB˜Ó¿«¿»¿»«¬»∆ƒ¿¬¿»»

˙BB‰Ë60Ôk„ ‡e‰ CkL ÈtÓ ,ÌÈiÚ ÏMÓ ıeÁ , ¿ƒ∆«¿ƒƒƒ¿≈∆»«¿»
ÔÈÏÈÏÁ ˙ÓÁÂ .ÔˆÏ „ÈÓz61,Ò„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ‡  »ƒ¿»¿»¿≈∆¬ƒƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

.Ò„ÓÏ ‰Èe‡ dÈ‡ È‰L∆¬≈≈»¿»¿ƒ¿»

אחרים.47) רכים דברים או צמר שקים 48)ממולאים

עור  של בכלים המדובר סחורות, בהם שאורזים גדולים
טומאה. מקבלים אינם ראויים 49)שפשוטיהם ואינם

טומאות 50)לקבל. בשאר גם מיטמאים כך ומתוך
א. הלכה כ"ג פרק  למעלה כמבואר אמנם 51)מדבריהם,

אבל  במידרס , מטמאים ולכן עליהם יושבים לפעמים
בלבד. לקבלה נעשו לתשמיש 52)בעיקרם ראויים ואינם

נעשו. כלי .53)שלשמו מתורת לגמרי  שבטלו מפני 
קבים 54) שישה הסאה קבים. שבעה לקבל יכולה היא אם

לוגים. ארבעה קטן.55)והקב  אוכלת 56)שק  והיא
עור.57)מתוכו. של וראויים 59)קשר.58)שק 

בהם 60)לקבלה. להשתמש אדם בני  של דרכם אין

נוד.61)לקבלה. בתבנית מעור עשוי  זמר כלי 

      1 
במידרס .1) המתטמאים הכלים וכל עץ  כלי  פשוטי  יבאר

.‡Ïk2ıÚ ÈÏk ÈËeLt3B‡ ‰ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ‰ »¿≈¿≈≈»¬ƒƒƒ»
Ò„Óa ÔÈ‡nË˙Ó  ‰ÈÎÏ B‡ ‰ÈÎLÏ4ÔB‚k . ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰Â ‰hn‰«ƒ»¿«ƒ≈¿«≈»∆

פ "ב .2) זבים פרשת כהנים' בית 3)'תורת להם  שאין
אחרות. בטומאות התורה מן מיטמאים ואינם קיבול,

בהתאם 4) מדבריהם, טומאות בשאר מיטמאים כך ומתוך
מת  מטמא - מדרס  המטמא כל א) מט , (נדה האמור לכלל

ה"א). פכ"ג למעלה (ראה

.‰hn‰5˙Ó ÏL ˙Òk‰Â k‰Â6‰lk ÏL ‡qÎÂ ,7, «ƒ»¿««¿«∆∆∆≈¿ƒ≈∆«»
aLÓe8‰ÈÁ ÏL9ÒBkL ÒBk ÏL ‡qÎÂ ,10ÂÈÏÚ «¿≈∆»»¿ƒ≈∆≈∆≈»»

ÏÚ Û‡ ÌÈÏ‚ BÏ LiL ÔË˜ ÏL ‡qÎÂ ,ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒ¿ƒ≈∆»»∆≈«¿«ƒ««
Ò„Óa ÔÈ‡nË˙Ó el‡ Ïk  ÁÙË d‚ Ba ÔÈ‡L Èt11. ƒ∆≈…«∆«»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

מ "ד.5) פכ"ג למת.6)כלים מיוחד 7)המיוחדים כיסא
חופתה. ביום הכלה את עליו שמושיבים 8)להושיב  כיסא

מיוחדת  בתבנית עשוי  והוא ללדת, הכורעת את עליו
לייעודו. טוב '10)יולדת.9)מתאימה  יום ה'תוספות

ש"כורם". הגירסא עצמה ובמשנה "שכובש", כאן גורס 

כלים. הרבה עליו ומניח  שאוסף  ב  פח , בשבת ופירשו
מושב "11) משום בהן אין יוסי , ר' "אמר כתוב : במשנתנו

פ "ב  בתרא בבא כלים בתוספתא אולם עליו, חולק  ואין
אינן  אומר מאיר ר' מת, של והכסת "הכר אמרו: ה"ד,
מפני מדרס , מטמאים אומרים וחכמים מדרס , מטמאין
רבינו  ופסק  מתיהן". ומבכות עליהן יושבות שהנשים
פכ"ב , (שם משנה בסתם שנינו כלה, של ובכסא כחכמים.
מטהרין". וביתֿהלל וכו' חיפוייו שניטל כלה של "כסא ד):
אלה  דינים ומשני  טמא. - החיפוי  ניטל לא שאם ומשמע 
המשנה: לשון גם יחיד. דעת היא המשנה שכל רבינו, הסיק 
חולקים  ורבים היא, יחיד שדעת מוכיחה יוסי ", ר' "אמר

עליו.

.‚ÏÊa ÏL ‡qk12‡qk‰ ˙Èa ÔÈOBÚL13BÚ‰Â ƒ≈∆«¿∆∆ƒ¿≈«ƒ≈¿»
ÂÈÏÚ Ôe˙14Ò„Óa ‡nË˙Ó ‡e‰ È‰ 15‡Le »»»¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»

BÚ‰  ÏÊa‰ ÏÚ ‰tÁÓ‰ BÚ LÈÙ‰ .˙B‡ÓËÀ¿ƒ¿ƒ«¿À∆«««¿∆»
Ò„Óa ‡nË˙Ó16˙B‡ÓË ‡La ‡nË˙Ó ÏÊa‰Â ,17 ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿««¿∆ƒ¿«≈ƒ¿»À¿

Ò„Óa ‡Ï Ï‡18. ¬»…¿ƒ¿»
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קכז                
         

י .12) פכ"ב , שם הצורך.13)משנה בשעת עליו לשבת
במסגרת  למעלה ומחוברות רגליים, ארבע  לו יש זה כסא

צרה. ברזל שהעור 14)של ומובן העור. על יושב  והאדם
באמצעו. אחד 15)מנוקב  כלי  הם שהרי  והברזל, העור
לישיבה. כשהוא 16)העשוי  גם לישיבה ראוי  שהוא מפני 

הברזל. מן מתכות.17)מופרש כלי  פשוטי  אין 18)ככל
נטמא  אם ואפילו עור. חיפוי  בלי  כזה כלי  על יושב  אדם

טומאתו. פקעה העור, שהפריש לפני  במדרס 

.„Ï˜ÒË19Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÓb ÏL20BÚa ‰tÁÓ‰21 ¿«¿»∆¿ƒ¿«≈«¿À∆¿
Ò„Óa ‡nË˙Ó22BÚ‰ LÈÙ‰ .˙B‡ÓË ‡Le ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»À¿ƒ¿ƒ»

B‰Ë Ï˜Òh‰ Ï‡ ,Ò„Óa ‡nË˙Ó BÚ‰  ÂÈÏÚÓ≈»»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»«¿«¿»»
ÌÈÏk ÈLk ‰OÚ È‰L ,ÌeÏkÓ23. ƒ¿∆¬≈«¬»¿ƒ¿≈≈ƒ

קטן.19) שפשוטיהם 20)סל לדברים הכוונה לו. והדומה
טומאה. מקבלים גמי ,21)אינם הם ששוליו בסל המדובר

את  מכסה ועור זוויותיו, בארבע  לו מחוברים זקופים וקנים
קיבול. בית ונוצר - הקנים את מקיף  וגם השוליים

למעלה.22) השוליים כשמהפכים עליו לשבת ראוי 
[רבינו 23) לקבלה. ולא לישיבה לא ראוי  אינו כזה במצב 

קטנותו. מפני  לישיבה ראוי  שאינו כותב  למשנה בפירושו
מחמשה  קטן הטרסקל אם הלא כוונתו. לעומק  ירדתי ולא
העור, שהפריש לפני  אפילו במדרס  מתטמא אינו טפחים,
ובתפארת  זה? משיעור בפחות מטמא אינו שעור משום
לישיבה  הסל ראוי  עור, מכוסים כשהשוליים מפרש, ישראל
לשבת  אי ֿאפשר העור את כשהסיר אבל מחזקו, שהעור
והמתרגם  לכך, התכוון רבינו גם ואולי  חולשתו. מפני  עליו
"קטנותו"]. כתב  "חולשתו" ובמקום יפה, דייק  לא מ 'ערבית'

.‰ÔÈÏÒÙÒ24ıÁnaL25 ıÚ ÏL ÂÈÏ‚ È˙ML «¿»ƒ∆«∆¿»∆¿≈«¿»∆≈
LÈL ÏL ˙Á‡Â ıÚ ÏL ˙Á‡ ‰˙È‰ .Ò„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»»¿»««∆≈¿««∆«ƒ

.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ≈¿«≈À¿»

ושתי25)שם.24) שבמרחץ , "ספסלין המשנה: לשון
טהור". - אבן של ואחת עץ  של אחת טמא; - עץ  של רגליו
שאינו  משיש עשויים הספסלים שדפי  שם, רבינו ופירש
לרגליים; הכוונה טמא, שאמרו ומה כלל. טומאה מקבל
"מפני השנייה גם טהורה - שיש של היא אחת רגל ואם
על  גם לשבת שאפשר לומר, התכוון שיש". של ספסל שזה
בלי שלם ספסל כאן יש ולכן אחת, רגל רק  לו שיש ספסל
ודינה  נוחיות יותר מביאה רק  שהיא עץ , של הרגל
לשיטתו  מתאים וזה טומאה. מקבל שאינו דבר כמשמשת,
יוצא, ומזה שם. ראה מראשיו, אחד בניטל ה"ג פכ"ו לקמן
והרגל  הספסל טמא אבן, של אחת ורגל עץ  שכולו שספסל
למעלה  אולם עץ , של שלם ספסל כאן יש שהרי  עץ , של
רגל  מספיקה עץ  שכולו בספסל בפירוש כתב  הי "ב  בפ "ה
פירש  ולא סתם כאן וגם כולו, את לטהר כדי  אבן של אחת
ספסל  לסתם שהכוונה ומשמע  שיש, של לספסל שהכוונה
הגדול, בחיבורו בו חזר שרבינו איפוא, ברור מעץ . העשוי 

במשנה. מפירושו ובפ "ה, כאן

.ÂÌÈÒ26ÔÓbML ıÁnaL27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ¿»ƒ∆«∆¿»∆ƒ¿»≈»¿«¿ƒ
,‰ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËeÎl‰iL È„k ‡l‡ À¿»∆≈»¬ƒƒƒ»∆»¿≈∆¿«¿
.Ô‰ÈzÁz ÌÈn‰««ƒ«¿≈∆

שיעמם 27)שם.26) כמו שיגמן במשנה, מפרש רבינו
להבין  וקשה אחד". לוח  ששבו עד "ונמשכו שעם) (מלשון
לישיבה. ראויים והם שהחליקם, מפרש והר"ש כוונתו.
במי יתלכלכו שלא כדי  עליהם יושבים או עומדים ולפעמים
טהרות', 'סדרי  בעל של ביאורו הדעת על [מתקבל הרחיצה.
חריץ  דרך לחוץ  נשפכים המלוכלכים הרחיצה שמי 
ועומדים  בנסרים החריץ  את מכסים והבלנים שבריצפה,

הנסרים]. תחת עוברים והמים עליהם,

.Ê‰lkÏk‰28ÔÈÎBÓ B‡ Ôz Ô‡ÏnL Ïq‰Â29ÏÚ Û‡ , ««¿«»¿««∆ƒ¿»∆∆ƒ««
,Ò„Ó ˙‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ‰ÈLÈÏ ÔÈ˜˙‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»≈»¿«¿ƒÀ¿«ƒ¿»

‰ÈLÈÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L30Ô‚Ò Ì‡Â .31B‡ ÈÓ‚a ∆≈»¿ƒƒƒ»¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ
.Ò„Óa ÔÈ‡nË˙Ó  Ô‰Èt ÏÚ ‰ÁÈLÓaƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

וכדומה.29)שם.28) צמר של זעירות חתיכות
עליהם 30) חשב  שהוא ואע "פ  נופלים. שהמוכין מפני 

אדם. כל אצל דעתו בטלה - סבכה 31)לישיבה כעין ארג
נופלים. המוכים ואין פיהם, על

.Á˙B˜32„a‰ ˙Èa33‡qk „Á‡‰ dL‡ ‰OÚL34 «≈««∆»»…»»∆»ƒ≈
„ÓÚ :BÏ ÔÈÓB‡L ÈtÓ ,Ò„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬…

ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ35‡qk‰ ˙‡ Ú˜ Ì‡ Ï‡ .36˙B˜a ¿«¬∆¿«¿≈¬»ƒ»«∆«ƒ≈¿«
Ò„Óa ‡nË˙Ó ‡qk‰  „a‰ ˙Èa37f‰ Òc Ì‡Â , ≈«««ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»««»

‡qk‰ Ú˜ Ì‡ ÔÎÂ .‡qk‰ ‡ÓË ‡Ï  ‰Bw‰ ÏÚ««»…ƒ¿»«ƒ≈¿≈ƒ»««ƒ≈
‰ÏB„‚ ‰B˜a38‰ÏB„b‰ ‰Bw‰ L‡ ‰OÚ B‡ ¿»¿»»»…«»«¿»

‡qk39„Ïa ‡qk‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ 40‡Le , ƒ≈≈»≈∆»¿«ƒ≈ƒ¿«¿»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .B‰Ë ‰Bw‰41,‰Úa BÚwL ‡qÎa «»»¿≈«ƒ¿ƒ≈∆¿»«¬≈»

B‰Ë ‡e‰L42. ∆»

מ "ג.32) פ "כ להוציא 33)שם זיתים בו שסוחטים המקום
הקורה  היא הבד" בית ו"קורת הבד". "בית נקרא - שמנם

לסחיטה. בה ישיבה.34)שמשתמשים מקום בקורה חקק 
הזיתים,35) סחיטת היא הקורה של העיקרית מלאכתה

את  לעזוב  האדם מוכרח  זו, מלאכתה עושה שהיא ובשעה
כדי ממקומו לעמוד עליו מצווים וכאילו הישיבה, מקום
לישיבה  מיוחדת אינה ולכן בקורה, המלאכה את לעשות
ונעשה  "עמוד המשפט  את מוצא שאתה מקום (בכל

ככה). תפרשו וקבע 36)מלאכתנו", המיטלטל כסא לקח 
הקורה. בראש הכסא 37)אותו הכסא. על הזב  ישב  אם

ממנו  ירדה ולא בקורה, שקבעו לפני  לישיבה מיוחד היה
קביעתו. עלֿידי  מדרס  "כלונס ".38)תורת במשנה:

ישיבה.39) מקום בה דינים:40)שחקק  שני  כאן מלמדנו
בית  לקורת בניגוד טמא הישיבה מקום גדולה, שבקורה א,
המונעת  למלאכה מיוחדת אינה שהקורה מפני  והטעם, הבד.
מתטמא  בלבד הישיבה מקום רק  ב , עליה; הישיבה את

טהור. השאר אבל מ "ד.41)במדרס , כב , פרק  שם
בעריבה 42) טומאה נגעה ואם לטומאה, חיבור אינו פירוש,

השלמות). ראה (כסף ֿמשנה. הכסא נטמא לא -

.Ë‰Bw‰ ˙ˆ˜43LÈÏ Ô‡‰ ˙‡ ˙zÒÓ‰ Ôw˙nL ¿»«»∆¿«≈«¿«≈∆»∆∆≈≈
ÂÈÏÚ44ÌB˜Óe .Ò„Óa ‡nË˙Ó B˙ÈLÈ ÌB˜Ó È‰  »»¬≈¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿

‰ÈLÈ45ÔBw‰ ÈBÁ‡L46‡l‡ dÈ‡L ,B‰Ë  ¿ƒ»∆¬≈«»»∆≈»∆»
Úˆ ˙ÈLÈ47. ¿ƒ«««
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מ "ח .43) ישיבה 44)שם מקום לחוק  סתתים של דרכם
שם  ויושב  האבנים, את מסתת הוא שעליה הקורה בקצה

עבודתו. ה"ד.45)בשעת פ "א בתרא בבא כלים, תוספתא
קטן 46) ישיבה מקום יש חשובים, אנשים של במרכבות

משרת. או עבד עליו מושיבים ולפעמים הקרון, מאחורי 
זה.47) במקום היושב  את מצערת הנסיעה

.ÈÈL‡48˙BÒBÏk49ÔÈÙLÂ ÔÈn‡‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈLBiL »≈¿»∆¿ƒ¬≈∆»À»ƒ¿»ƒ
˙Ùk ÔÎÂ .ÔÈB‰Ë  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡‰ ˙‡50ÏL ∆»¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿≈…∆∆

‰Óz51ÁÙË dB‚ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ LBÈ ‡e‰L52 ¿»»∆≈»»¬ƒ»«∆«
Ïea ÔÎÂ .ÈÏk ‰Ê ÔÈ‡L ,B‰Ë53Èt ÏÚ Û‡ ,ıÚ ÏL »∆≈∆¿ƒ¿≈∆≈««ƒ

B˜qL54BÓkÎÂ55ÌÈt e‰‡OÚÂ56ÚLÏ57‡ˆBiÎÂ ∆≈¿¿ƒ¿¿«¬»»»ƒ«««¿«≈
.Ba ˜ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡ÏÂ ÈÏk BÈ‡  Ba≈¿ƒ¿…¿«≈À¿»«∆»…

ה"א.48) פ "ב  גדולות.49)שם עץ 50)קורות חתיכת
אלא 51)עבה. אחרים, מאילנות לעץ  הואֿהדין

ורבינו  תמרה, של בכופת שהיה מעשה הביאו שבתוספתא
המקור. בלשון להשתמש טפח ,52)דרכו מגובה פחות

ה"ב ). פכ"ו (לקמן במדרס  כלל מטמא שם 53)אינו משנה
ט . אדום).54)פכ"ב , צבעו מפרשים (ויש ציורים בו עשה

לגוון 55) דומה בצבע  העצים את לצבוע  היו רגילים

לנוי .57)חזית.56)הכרכום. בשער לקובעו

.‡È˙BÒBÏk ÈL‡58ÔÈ˜e˜Á‰59˙Ú„Ï Ô˜˜Á Ì‡ ,60 »≈¿»«¬ƒƒ¬»»¿««
Ô‰ÈÏÚ MÁ Ì‡ ,ÔÈ˜e˜Á Ô‡ˆÓ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó 61 ¿«¿ƒÀ¿»¿»»¬ƒƒƒ≈¬≈∆

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó 62Ô‰ÈÏÚ MÁ Ì‡Â . ¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿«»¿ƒƒ≈¬≈∆
.ÔÈB‰Ë  BlL ÔÈ‡L Ì„‡ B‡ ÔË˜Â ‰ËBL LÁ≈≈∆¿»»»»∆≈»∆¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈcÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒÀ¿»
‡l‡ ˙ÏÚBÓ ‰LÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;‰LÁÓa ‡l‡∆»¿«¬»»∆≈¿«¬»»∆∆∆»

ÌÈÏÚa ˙LÁÓ63.‰Ú„ Èa Ô‰L «¬∆∆¿»ƒ∆≈¿≈≈»

ה"ב .58) שם ישיבה.59)תוספתא מקום בהם חקוק 
עליהם.60) לשבת לישיבה.61)בכוונה בהם להשתמש
שחישב .62) אחר הזב  עליהם ישב  השלמות 63)אם ראה

פכ"ד. למעלה

.È‰OBÚ‰64‰tk65d„ÁÈÂ dLaÈÂ B‡O‰ ÔÓ »∆ƒ»ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¬»
‰‡nË˙Óe ÏÎ‡ ˙BzÓ ‰ÏËa È‰  ‰ÈLÈÏƒƒ»¬≈»¿»ƒ«…∆ƒ¿«¿»

ıÚ‰ ÈLÈÓLz ˙LnLÓ È‰L ,Ò„Óa66. ¿ƒ¿»∆¬≈¿«∆∆«¿ƒ≈»≈

ב .64) מה, גבוה.65)פסחים ֿ 66)גוש אף ֿעל ולפיכך,
כאוכל  נידונה אינה עיסה, בה לחמץ  עדיין ראויה שהיא פי 
א  קכט , [בחולין עץ . כלי  של תשמיש לה שקבע  מפני  -
ב 'תוספות' למדו ומזה שימש", עץ  "מעשה כששימש אמרו

לאכילה]. עדיין בראוי  שהמדובר כופת, ד"ה שם פסחים

.‚È˙ÏˆÁÓ67Lw‰68Ò„Óa ‰‡nË˙Ó 69ÏLÂ ; «¿∆∆««ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿∆
ÌÈ˜70ÛÏÁ ÏLÂ71‰B‰Ë 72‰Èe‡ dÈ‡L ÈtÓ , »ƒ¿∆≈∆¿»ƒ¿≈∆≈»¿»

˙B‡ÏˆÁn‰ ‡Le .Ò„ÓÏ73 ‰ÈÎLÏ d‡OÚ Ì‡ : ¿ƒ¿»¿»««¿¿»ƒ¬»»ƒ¿ƒ»
CekÒÏ d‡OÚ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó74d‡OÚ .‰B‰Ë  ¿«∆∆À¿»¬»»¿ƒ¿»¬»»

Ì˙Ò75dÓ˙Ò  ‰pË˜ ,CekÒÏ dÓ˙Ò  ‰ÏB„b : ¿»¿»¿»»¿ƒ¿«»¿»»
‰ÈÎLÏ76. ƒ¿ƒ»

מי "ז.67) פי "ז תבואה.68)כלים של הארוך הקנה

עקיבא,69) כר' פסק  ארוך. לזמן קיום בת שאינה אף ֿעלֿפי 
שהיא  מפני  וטעמו, עליו. החולק  יחיד נגד כמותו שהלכה

מסויים. זמן במשך לשכיבה שפת 70)ראויה על הגדלים 
עשב .71)הנהרות. אומר 72)מין למשנה, בפירושו

מיטמאה  אבל לו, והדומה שרץ  מטומאת שטהורים רבינו
מסיים: הוא שהרי  ממדרס , אף  ומטהר בו חזר וכאן במדרס .
דוקרים  שהקנים מפני  כנראה למדרס ", ראויה שאינה "מפני 

עליהם. לשכב  רחבים 73)אי ֿאפשר מעשבים העשויות
של 74)ורכים. או מצוה של סוכה גבי  על להניחה

שימושה.75)שומרים. אופן לה קבע  יט ,76)לא סוכה
תנאֿקמא. דעת לפי  א) כא, (שם פפא רב  כמסקנת ב ,

.„È˙ÏˆÁÓ77ÌÈ˜ dÏ ‰OÚL78dk‡Ï79‰‡ÓË  «¿∆∆∆»»»»ƒ¿»¿»¿≈»
‰ÈÎLÏ ‰Èe‡ ÔÈ„ÚL ,Ò„Ó80Èk ÔÈÓk d‡OÚ .81 ƒ¿»∆¬«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬»»¿ƒƒ

‰˜ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ ,daÁÏ ÌÈ˜ dÏ ‰OÚ .‰B‰Ë¿»»»»»ƒ¿»¿»ƒ≈≈»∆
‰B‰Ë  ÌÈÁÙË ‰Úa‡ BÁÏ82daÁÏ ‰˜ÏÁ .83 «¬≈«¿»»¿»ƒ¿»∆¿¿»¿»¿»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ÔÈ„Ú 84da eizL :dk‡Ï ; ¬«ƒ¿«∆∆À¿»¿»¿»ƒ¿«¿»
ÌÈp„ÚÓ ‰LÏL85ÌÈÁÙË ‰ML ÏL86‡È‰ ÔÈ„Ú  ¿»«¬«ƒ∆ƒ»¿»ƒ¬«ƒƒ

.‰B‰Ë  Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰‡nË˙Óe Ò„ÓÏ ‰Èe‡¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ»¿»
‰B‰Ë  ÌÈp„ÚÓ ÈL‡ Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ87˙‡ÓË Û‡Â . ¿≈ƒƒƒ»≈«¬«ƒ¿»¿«À¿«

Ò„Ó88dzÎ‡ÏÓ ÓbzL „Ú ˙ÏˆÁn‰ Ïa˜z ‡Ï89 ƒ¿»…¿«≈««¿∆∆«∆ƒ»≈¿«¿»
p˜˙˙Â90e‡aL BÓk ,91. ¿ƒ¿«≈¿∆≈«¿

מ "ז.77) פ "כ עליהם.78)שם לשכב  שקשה
יותר 79) וארכה איש, כקומת רחבה - רגילה מחצלת

לרוחב  קנים להכניס  מחצלאות אורגי  ודרך זה, משיעור
קנה  בין טפחים ארבעה ומרחיקים לחזקן, כדי  המחצלאות
קנים  נתן ואם קנים. שני  בין לשכב  לאדם לו ואפשר לקנה,
 ֿ תנא במשנתנו, וחכמים תנאֿקמא נחלקו המחצלת, לאורך
כרבים. רבינו ופסק  מטמאים, וחכמים מטהר קמא

(תפארת 80) המחצלת של לארכה לשכב  שאפשר מפני 
זו.81)ישראל). אות בתמונת הפירושים רבו יוונית. אות

ישראל' 'תפארת בעל של פירושו הדעת על ומתקבל
הגדולות  היווניות מאותיות רפויה) (כ "כי " לאות שהכוונה
גדולות  - אותיות סוגי  שני  יש היוונית ביתא (באלפא

כאות שתמונה שונה) ותמונתן - הרומאית.וקטנות
שהרי טהורה, שהיא מודים הכל 'כי ' שכמין אמרו, במשנה

השוכב . של ורחבו ארכו בכל פוגעים מקום 82)הקנים
קנה  בין כזה שיעור אין ואם טפחים, ארבעה הוא שכיבה

הקשה. הקנה על השוכב  גוף  מונח  נשברו 83)לקנה,
הקנים 84)הקנים. בין עליה לשכב  שאפשר מפני 

אמרו: במשנה וישיבה. שכיבה כשיעור מזה זה המרוחקים
עליו. חולקים שחכמים רבינו דייק  ומזה מטהר", יהודה "ר'
בה  ויש ה"ה, פי "א מציעא בבא כלים, תוספתא [ראה
שם  גורס  שרבינו הנמנע  מן זה ואין שונות, גירסאות
הגר"א]. בהגהות שם עיין טמאה". - "לרחבה

לפרש 85) יש שכך אומר, למשנה בפירושו [רבינו קשרים.
אגג  אליו וילך לב : טו, בשמואלֿא הכתוב  את גם
העשבים, את בתחילה שוזרים מחצלאות אורגי  מעדנות"].
את  אחרֿכך וסוגרים ארוכים, חבלים כעין ועושים
- הסריגה את כשגומרים החבלים. מאותם המחצלאות
של  ארכה בראש בזה זה החבלים ראשי  את קושרים
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לקשר. קשר בין טפחים שני  ומרחיקים ובסופה, המחצלת
והרגליים.86) הראש בלי  בינוני , אדם של גופו כאורך
תתפרק .87) הסריגה שכל חדש.88)מפני  דין מתחיל כאן
מבואר 89) זה [דין המעדנים. את שיקשור עד הכוונה

המחצלת, שבירת דיני  עם בקשר למעלה המובאת בתוספתא
כאן]. רבינו מביאו פירוש,90)ולכן ותתקנב . צ "ל

הסריגה. מן הבולטות הקצוות את למעלה 91)שיחתוך
ה"א. פ "ה

.ÂË‰z92,Ò„n‰ ÔÓ ‰B‰Ë  ‰ÏÚÓÏÓ dÁ˙tL ≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ«ƒ¿»
˙B‡ÓË ‡L ˙Ïa˜Óe ,‰ÈÏÚ LÈÏ ‰Èe‡ dÈ‡L93. ∆≈»¿»≈≈»∆»¿«∆∆¿»À¿

Ò„Óa ‰‡ÓË  dcvÓ dÁ˙t.˙B‡ÓË ‡Le ƒ¿»ƒƒ»¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿»À¿

מ "ט .92) פי "ט , קיבול.93)שם בית לה שיש מפני 

.ÊË‰Ï‚Ú94ÔË˜ ÏL95È‰L ,Ò„Óa ‰‡nË˙Ó  ¬»»∆»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈
‰ÈÏÚ ÔÚL96. ƒ¿»»∆»

ב .94) כג, ביצה או 95)משנה קטן, ילד בו שמשחק 
עגלה). ד"ה שם (תוספות ללכת בו ונשען 96)שמתלמד

פ "ז  ומושב  משכב  מטמאי  בהלכות כמבואר כיושב , מטמא
ה"א.

.ÊÈÏwÓ97‡l‡ BÈ‡L ,ÌeÏkÓ B‰Ë  ÌÈ˜Ê ÏL «≈∆¿≈ƒ»ƒ¿∆≈∆»
ÚiÒÏ98. ¿«≈«

א.97) סו, ממש.98)שבת שעינה אינו וסיוע 

.ÁÈÏcÒ99ÔÈ„iÒ ÏL100 ıÚ ÏL ÏcÒ ‡e‰Â , «¿»∆«»ƒ¿«¿»∆≈
Ò„Óa ‡nË˙Ó101Ba ÏiËÓ ÌÈÓÚt „iq‰L ÈtÓ , ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆««»¿»ƒ¿«≈

.B˙ÈÏ ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«¿≈

מ "ח .99) פ "ג עץ 100)עדיות סנדלי  נועלים סיד. מוכרי 
העור. את השורף  בסיד מטפלים אף ֿעלֿפי101)כשהם

מאיר  ר' שגם עקיבא, כר' פסק  להליכה. אותו נועלים שאין

כמותו. סובר שם) שבת (גמרא

.ËÈ˜102Úh˜ ÏL103ÔÈ˙È˙k Ïea˜ ˙Èa Ba LiL104 «∆ƒ≈«∆≈≈ƒ¿ƒƒ
BÏea˜ ˙Èa ÈtÓ ˙B‡ÓË ‡La ‡nË˙Ó 105; ƒ¿«≈ƒ¿»À¿ƒ¿≈≈ƒ

ÂÈÏÚ ÔÚL È‰L ,Ò„Óa ‡nË˙Óe106. ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»

שם.102) תבנית 103)משנה עושים מרגלו, חלק  שנקטע 
חלק  את עליה משעין והוא לגופו, אותה וקושרים מעץ , רגל

שנשאר. בפירושו 104)הרגל (רבינו הרגל בשר חלקי 
בבית  רכים מוכין שנותנים מפרש ורש"י  שם. למשנה

הקשה). מהעץ  הרגל תינזק  שלא כדי  ואין 105)הקיבול,
עץ . כלי  פשוטי  דין עליו,106)לו נשען גופו כובד כל

למקל. דומה ואינו

.Îel‡Â107kÓ ÌeMÓ ÔÈ‡ÓË108: ¿≈¿≈ƒƒ∆¿»

מ "ב .107) פכ"ג מטומאת 108)כלים קלה מרכב , טומאת
הנוגע  וכן המושב ), (או המשכב  את הנושא ומושב : משכב 
אבל  הטומאה, פירש שלא זמן כל וכלים אדם מטמא בו
בלבד  הנושאו אלא וכלים אדם מטמא אינו בו הנוגע  המרכב 
ב ). הלכה ו פרק  ומושב  משכב  מטמאי  בהלכות (רבינו

מרכב  טומאת שמטמאים דברים כמה כאן רבינו ומונה
בלבד.

ÒeÒ ÏL ÔËÈtËÂ ,BÓÁ ÏL ˙ÚcÓ109,ÏÓb‰ ÎÂ , «¿««∆¬¿«≈»∆¿««»»
‰˜‡ ÏL Ûk‡Â110˙BÁel‰ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,111 ¿À»∆»¬»¿…«≈»∆«

ÂÈÏÚ ÔÈ˙B Ck Á‡Â BÓÁ‰ Èab ÏÚ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ««≈«¬¿««»¿ƒ»»
ÈB‡On‰112˙BB‰Ë 113kÓÏ ‰Èe‡ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ««¿¿ƒ»¿»¿»¿∆¿»

.‰‡ÓË ¿≈»

דין 109) להשמיענו הוצרך רגליו. את עליו משעין שהרוכב 
ר' חולק  שבמשנה מפני  מאוד, פשוט  הוא שלכאורה זה,
שהנאבקים  מפני  כמושב , דינו סוס  של שטפיטן ואומר, יוסי 
וכל  המאבק , בזמן עליהם לעמוד דרכם מלחמתי , במשחק 
כמושב . דינו - רכיבה בצורת שלא עליו שעומדים דבר

כחכמים. פסק  תקיף ,110)ורבינו מטבעו שהוא לבן גמל
מפרש  [רבינו חזק . אוכף  לו ועושים עליו להשתלט  וקשה
טמא  פירוש, - טמא" נאקה של "אוכף  במשנה: שאמרו מה
חולקים  חכמים אבל יוסי , ר' דברי  המשך הוא - מושב 

עץ .111)עליו]. הנוהג 112)של עליו יושב  ולפעמים
עליו,113)בחמור. להקל החמור בשביל שעיקרם מפני 

כלל. טומאה מקבלים אינם

     1 
הבנין.1) בתוך בכותל וקבעו למידרס  הראוי  עץ  כלי  יבאר

שלה. העליון שנטל ושידה מראשיו אחד שנטל ספסל ודין
בה  שמגבלים עץ  של ועריבה מצידה שנפחתה תיבה ודין
מועילה  מחשבה אם ודין בצק . בה לשים או הבנין טיט 
מידרס  טמאה שהיתה מיטה ודין שנפחתה. גדולה בעריבה

וכו'. כרעיים ושתי  קצרה וניטלה

.‡ıÚ ÈÏk2Ï˙ka BÚwL Ò„ÓÏ Èe‡‰3CB˙a ¿ƒ≈»»¿ƒ¿»∆¿»«…∆¿
ÂÈab ÏÚ ‰a ‡ÏÂ Ï˙ka BÚ˜ :ÔÈa‰4ÏÚ ‰a B‡ «ƒ¿»¿»«…∆¿…»»««»»»«

Ò„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ„Ú  BÚ˜ ‡ÏÂ ÂÈab5‰È‰Lk6; «»¿…¿»¬«ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆»»
B‰Ë  ÂÈÏÚ ‰e ÌÈÓÒÓa BÚ˜7ıtÓ ÔÎÂ . ¿»¿«¿¿ƒ»»»»»¿≈«»

w‰ Èab ÏÚ B˙pL˙BB8˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙ ‡ÏÂ BÚ˜ : ∆¿»««≈«¿»¿…»«»»∆
 BÚ˜ ‡ÏÂ ‰ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙pL B‡ ‰ÈÊÚn‰««¬ƒ»∆»«»»∆««¬ƒ»¿…¿»
 ‰ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙Â BÚ˜ ;Ò„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»¿»¿»«»»∆««¬ƒ»

.B‰Ë»

מ "ה.2) פ "כ לבנים 4)במסמרים.3)כלים עליו נתן לא
טיט . או עשה 5)וסיד לא אם מהבנין חלק  נעשה לא הכלי 

גביו. על ובנין במסמרים קביעה האלה: הדברים שני 
שלא 6) הכלי  שעל והטיט  הלבנים גבי  על הזב  ישב  ואם

שהבנין  אף ֿעלֿפי  מידרס , טמא הוא הרי  במסמרים נקבע 
הכלי . ובין בינו מקבל 7)מפסיק  אינו לקרקע  שהמחובר

ובין 8)טומאה. לכותל, מכותל קורות מניחים הבנאים
טיט  עליהם ונותנים ומפצים קרשים מניחים לקורה קורה

"מעזיבה". נקרא הקורות שבין זה שטח  ואבנים.

.ÏÒÙÒ9ÂÈL‡Ó „Á‡ ÏhpL10Èe‡ ‡e‰ ÔÈ„Ú  «¿»∆ƒ«∆»≈»»¬«ƒ»
ÁÙË d‚ Ba LÈ Ì‡Â .B‰Ë  ÈM‰ Ïh .Ò„ÓÏ¿ƒ¿»ƒ««≈ƒ»¿ƒ≈…«∆«

Ò„Óa ‡nË˙Ó 11. ƒ¿«≈¿ƒ¿»

מ "ג.9) פכ"ב  ושני10)שם ארוך, קרש הוא הספסל
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קל               
         

מזה  וקרש מזה קרש צדדיו, בשני  קבועים קטנים קרשים
האלה, הרגליים משתי  אחד ניטל ואם הספסל, רגלי  והם
במידרס  מתטמא הוא ולפיכך עליו, לשבת עדיין הוא ראוי 
"טהור", הגירסא: [במשנתנו ה"ה). פכ"ה למעלה (ראה הזב 

אחרת]. גירסא שלרבינו טפח ,11)וברור שגובהו קרש
לישיבה. ראוי 

.‚‡qk12‰lk ÏL13ÂÈÈetÁ eÏhpL14Ì‡Â .B‰Ë  ƒ≈∆«»∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ
eÈ‰ ‡Ï15ÌÈ‡ˆBÈ ÂÈÈetÁ16Èe‡ ‡e‰ ÔÈ„Ú  eÏhÂ …»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿¬«ƒ»

Bkc ÔkL ,Ò„ÓÏ17Bcˆ ÏÚ e‰hÓ ˙BÈ‰Ï18LBÈÂ ¿ƒ¿»∆≈«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.ÂÈÏÚ»»

מ "ד.12) הכלה 13)שם את עליו להושיב  מיוחד כסא
או  המושב  במקום מיוחד ריפוד זה לכיסא חופתה. ביום
"חיפוי ". במשנה נקרא זה וריפוד שיש, של טבלא

(14– אדם בני  של דרכם ואין למלאכתו, ראוי  שאינו מפני 
נשבר. כאילו הוא והרי  עליו לשבת – לכלה דין 15)חוץ 

פירוש  (ראה כלה בשל ולא רגיל בכיסא ה במשנה נאמר זה
בכיסא  מדובר כאן רבינו בדברי  שגם ונראה שם), רבינו
לזו  זו מחוברות הכיסא רגלי  ארבע  הדברים: ופירוש פשוט .
משלושה  מורכב  מושב  מונח  ועליהם קטנים, קרשים בארבע 

"חיפויים". נקראים והם אינם 16)קרשים המושב  קרשי 
נשענים. הם שעליה למסגרת, מחוץ  רגיל 17)בולטים,

קיימים. כשהחיפויים אפילו כך לעשות את 18)הוא מניח 
"שכן  וכתב  רבינו דקדק  המסגרת. מקרשי  אחד על הכיסא
בכך  דרכו אלמלא כי  במשנה), גם כתוב  (וכן דרכו"
שבור, כלי  היה חיפוייו שניטל זה הרי  שלם, כשהכיסא
שכל  [נראה במידרס  מיטמא היה ולא למלאכתו ראוי  שאינו
בטעות]. לכאן ונשתרבב  ד, הלכה בסוף  הנכון מקומו זה דין

.„‡qk19ÂÈÈetÁ eÏhpL20Èe‡ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ ƒ≈∆ƒ¿ƒ»«¬«ƒ»
‰ÈLÈÏ21„ˆa ‰Ê ÂÈÈetÁÓ ÌÈL eÏh .‡nË˙Ó  ƒƒ»ƒ¿«≈ƒ¿¿«ƒ≈ƒ»∆¿«

B‰Ë  ‰Ê22. ∆»

מ "ו.19) למסגרת,20)שם מחוץ  יוצאים בחיפויים מדובר
מוטה. כשהוא הכיסא על לשבת אפשר כגון 21)ואי 

החיצוניים. השניים או המושב  של האמצעי  הקרש שניטל
שם.22) במשנה, כחכמים

.‰‰cL23ÔBÈÏÚ‰ ÏhpL24ÈtÓ ‰‡ÓË  dlL ƒ»∆ƒ«»∆¿∆»¿≈»ƒ¿≈
‰‡ÓË  ÔBzÁz‰ Ïh ;Ò„ÓÏ Èe‡ ‡e‰L ,ÔBzÁz‰««¿∆»¿ƒ¿»ƒ«««¿¿≈»

ÔÈtc‰ È‰  Ô‰ÈzL eÏh ;ÔBÈÏÚ‰ ÈtÓ25.ÔÈB‰Ë ƒ¿≈»∆¿ƒ¿¿≈∆¬≈««ƒ¿ƒ

מרכבה 23) היא ששידה מפרש כאן שרבינו ברור מ "ח . שם
שני בה ויש ח ), ב , ובקהלת ב  מד, (שבת רש"י  כפירוש
ששידה  כתב  למשנה [בפירושו זה. תחת זה ישיבה מקומות
קיבול  ובית בעליונה קיבול בית לו שיש ארון, היא
אי ֿאפשר  כאן אולם דיהרנבורג), תרגום (לפי  בתחתונה
דין  לו אין וארון במידרס , מתטמאה כתב  שהרי  כך, לפרש

העליון.24)מידרס ]. (ראה 25)הכיסא השידה כותלי 
השלמות).

.Â‰z26dcvÓ ‰˙ÁÙpL27Ò„Óa ‰‡nË˙Ó  ≈»∆ƒ¿¬»ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

˙B‡ÓË ‡Le28‰ÈLÈÏ Û‡ ‰Èe‡L ÈtÓ ,29Ïk‰Â ƒ¿»À¿ƒ¿≈∆¿»«ƒƒ»¿«…
‰ÏÚÓÏÓ ‰˙ÁÙ .‰ÈÏÚ ÔÈLBÈ30ÔÓ ‰B‰Ë  ¿ƒ»∆»ƒ¿¬»ƒ¿«¿»¿»ƒ

‰‡nË˙Óe ,‰ÈLÈÏ ‰Èe‡ dÈ‡ È‰L ,Ò„n‰«ƒ¿»∆¬≈≈»¿»ƒƒ»ƒ¿«¿»
‰˙ÁÙ .˙Ïa˜Ó ‡È‰ ÔÈ„ÚL ,˙B‡ÓË ‡Laƒ¿»À¿∆¬«ƒƒ¿«∆∆ƒ¿¬»

‰hÓÏÓ31˙B‡ÓË ÏkÓ ‰B‰Ë 32Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«»¿»ƒ»À¿««ƒ
‰ÈOÚÓ wÚL ÈtÓ ;‡qÎk ‰ÈÏÚ LÈÏ LÙ‡L∆∆¿»≈≈»∆»¿ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ««¬∆»

‰Ïa˜Ï33˙BB‚n‰Â .wÚ‰ ÏËa Îe ,34 dlL ¿«»»¿»»«»ƒ»¿«¿∆»
˙B‡nË˙Ó35dÏ eaÁ ÔÈ‡Â36ÔÎÂ .37˙ÏtLÓ38 ƒ¿«¿¿≈»ƒ»¿≈«¿∆∆
‰˙ÁÙpL39ÌÈBn Ïa˜lÓ40‰Èe‡L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ««ƒ∆¿»
Ò„ÓÏ41wÚL ÈtÓ ;ÌeÏkÓ ‰B‰Ë ‡È‰ È‰  ¿ƒ¿»¬≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ«

wÚ‰ ÏËe ÏÈ‡B‰Â ,‰Ïa˜Ï ‰ÈOÚÓ‰ÏËa  «¬∆»¿«»»¿ƒ»«»ƒ»»¿»
‰ÏÙh‰42. «¿≈»

מ "ט .26) פי "ט  הצדדיים.27)שם מדפנותיה אחד נשבר
לקבלה.28) עדיין ראוייה היא לטומאת 29)שהרי  נימוק 

נשבר.30)מידרס . העליון נשברו,31)הדופן שוליה
לקבל. ראויה שנוהגת 32)ואינה מידרס  מטומאת אפילו

קיבול. בית להם שאין בדברים העיקרי33)גם תשמישה
ובית  אותה, עשו זה ולצורך ופירות, חפצים לקבל היא
ושרץ , מת טומאת לקבל ראוי  כלי  אותה עושה קיבולה
אבל  במידרס , גם מיטמאה – עליה יושבים שלפעמים ומפני 
ובטלה  כלי  מתורת לגמרי  יצאה לקבל, ראויה כשאינה
גם  בטלה כך ומתוך ושרץ , מת טומאת לקבל הכשרתה
כחכמים  פסק  כטפילה. לה שבאה מידרס  לטומאת הכשרתה

שם. שאפשר 34)במשנה, בתיבה, מגירות היו אם
ה"ו). פ "ג למעלה (ראה שהתיבה 35)להוציאן אף ֿעלֿפי 

משלהן  קיבול בית להן שיש מפני  והטעם, מלמטה. נפחתה
עצמם. בפני  ככלים נידונות נפחתה 36)– לא אפילו

מתטמאות  המגירות אין - טומאה מקבלת והיא כלל, התיבה
במגירה  כזו טומאה נגעה ואם בתיבה, הטומאה אב  כשנגע 

התיבה. נטמאה מ "ו.37)לא עשוי38)שם גדול סל
[יש  הנהג. בשביל ישיבה מקום לו ויש זבל, בו להוליך

הצד]. מן שפיתחה שוליה.39)מפרשים נשברו
ה"ב ).40) פ "ו למעלה (ראה לטהרה יותר 41)כשיעורה

נוח  מקום בה נשאר שהרי  מלמטה, שנפחתה מתיבה
נשאר 42)לישיבה. אם שאפילו במשנה, חכמים כדעת

שהמשפלת  מפני  מידרס , טומאת בטלה לישיבה מקום
ייחדה  שאם [ונראה, לישיבה. ולא זבל להולכת נעשתה
ולהבא  מכאן מידרס  טומאת מקבלת שנפחתה, אחר לישיבה

עץ ]. כלי  פשוטי  ככל

.Ê‰Ú43ÔÈÏa‚nL ıÚ ÏL44ÔÈa‰ da45˙‡ B‡ ¬≈»∆≈∆¿«¿ƒ»«ƒ¿»∆
dÈ‡  ˙B‡ÓË ‡L ˙Ïa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,ÒÈÒÙb‰«ƒ¿ƒ««ƒ∆¿«∆∆¿»À¿≈»

Ò„Óa ‰‡nË˙Ó46,˜ˆa‰ ˙‡ da ÔÈLlLÂ . ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿∆»ƒ»∆«»≈
ÔÈbÏ ÈMÓ ˙˜ÊÁnL47ÔÈa˜ ‰ÚLz „ÚÂ48‰˜cÒpL , ∆«¬∆∆ƒ¿≈Àƒ¿«ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿¿»

˜„q‰ ÈtÓ ˙Á‡ BÏ‚ da ıÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L „Ú49 «∆≈»ƒ¿…»«¿««ƒ¿≈«∆∆
dÓ˙qL ;Ò„Óa ‰‡nË˙Ó BÊ È‰ 50d˙ÙBkL51 ¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¿»»∆¿»

dÁÈp‰ .dlL ˜„ÒÂ dÏ„‚ ÈÙÏ ‰ÈÏÚ LBÈÂ¿≈»∆»¿ƒ»¿»¿∆∆∆»ƒƒ»
ÌÈÓLba52dÈ‡  ˜„q‰ ÌzÒÂ ‰Át˙pL „Ú «¿»ƒ«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿««∆∆≈»

da LeÏÏ ‰Èe‡ ‡È‰ È‰L ,Ò„Óa ‰‡nË˙Óƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»
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קלי                
         

da LeÏÏ ‰ÈOÚÓ ˙lÁ˙e53.˙B‡ÓË ‡L ˙Ïa˜Óe , ¿ƒ««¬∆»»»¿«∆∆¿»À¿
ÌÈ˜a dÁÈp‰Â ÊÁ54Ïa˜Ï ‰ÊÁ  ˜„q‰ ÁzÙÂ »«¿ƒƒ»¿»ƒ¿ƒ¿««∆∆»¿»¿«≈
Ò„Ó ˙‡ÓË55.˙B‡ÓË ‡MÓ ‰B‰Ëe , À¿«ƒ¿»¿»ƒ¿»À¿

מ "ב .43) פ "כ והחול 45)מערבבים.44)שם הטיט 
הבניין. או 46)לצורך לשבת אדם בני  של דרכם אין

הלכלוך. מפני  כזו, בעריבה כלים 47)לעמוד תוספתא,
ה"א. פי "א לוגין.48)בבאֿמציעא ששה מחזיק  הקב 

עדיין 49) כשהיא ומדובר, הסדק . דרך מהר יוצאים שהמים
טומאות. בשאר ומטמאה רימונים כלומר,50)מקבלת

בה  ישתמשו תיסדק  שאם לכך, עומדת היא מתחילה
תמיהת  לתרץ  כדי  נאמרה, זו נוספת תיבה לישיבה.
בטלה  העיקר "בטל בזה אמרו לא למה האחרונים,
חדשים' 'תוספות (ראה הקודמת בהלכה כמו הטפילה"

שני51)למשנתנו). מחזיקה אינה ואם פיה. על הופכה
מפני זיתים, במוציא שטהרתם בית, כלי  ככל דינה - לוגין

רגליים. לרחיצת בה משתמשים שם.52)שאין משנה,
לו:53) אומרים ללישה, ראוייה עריבה על יושב  אדם ואם

מלאכתנו". ונעשה הגירסא 54)"עמוד וכן "בקדים", צ "ל
וייבשה  מזרחית ברוח  שהניחה שם רבינו ופירש במשנה.

הסדק . נפתח  כך ומתוך העריבה, שם,55)את בתוספתא
ביום. פעמים עשר אפילו ומיטהרת מטמאת יוסי : רבי  אמר

.Á‰Ú56‰ÏB„‚57ÔÈa˜ ‰ÚLz ÏÚ ˙È ‡È‰L ¬≈»¿»∆ƒ»≈«ƒ¿»«ƒ
ÌÈBn Ïa˜lÓ ‰˙ÁÙpL58dÈÎ‰Â59È‰  ‰ÈLÈÏ ∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ∆¡ƒ»ƒƒ»¬≈

ÚÈˆ˜iL „Ú Ò„Ó ˙‡ÓhÓ Û‡ ‰B‰Ë BÊ60ÔÈ‡L ; ¿»«ƒÀ¿«ƒ¿»«∆«¿ƒ«∆≈
„Ú ‰˙ÁÙpL ‰ÏB„‚ ‰Úa ˙ÏÚBÓ ‰LÁn‰««¬»»∆∆«¬≈»¿»∆ƒ¿¬»«

‰OÚÓ da ‰OÚiL61d‡OÚ .62‰Ó‰Ï Òe‡63Û‡ , ∆«¬∆»«¬∆¬»»≈ƒ¿≈»«
‰‡ÓË  Ï˙ka dÚwL Èt ÏÚ64˙B‡Óh‰ ÏÎa65. «ƒ∆¿»»«…∆¿≈»¿»«À¿

מ "ד.56) קבים.57)שם מתשעה ויצאה 58)למעלה
לקבל. ראויה שאינה מפני  כלי  או 59)מתורת במחשבה

נוחה 60)בדיבור. שתהיה כדי  הקצוות, את יחתוך
במשנתנו.61)לישיבה. חכמים גדולה 62)דעת לעריבה

במשנתנו). ישראל' ('תפארת לכך 63)שנפחתה והתקינה
מעשה. קש 64)עלֿידי  חבילות בו להניח  משמש אבוס 

שניקבה  אף ֿעלֿפי  טומאה לקבל חזרה ולפיכך ועשבים,
רימון. לא 65)במוציא אבל הטומאות שאר בכל פירוש,

או  לישיבה ראוי  אינו בכותל הקבוע  איבוס  שהרי  במידרס ,
מקבל  שאינו לקרקע  כמחובר נידון אינו ולמה לשכיבה.
וגם  בקרקע  לקביעה מתחילתו נעשה שלא מפני  טומאה?
ואפשר  הבנין של חלק  אינו שהרי  הקרקע , את משמש אינו
ו'תפארת  ('ברטנורא' לכותל מחובר שאינו באבוס  להשתמש

שם). ישראל'

.Ë‰hÓ66eÏhpL67˙Bk‡ ÈzL68Á‡ dlL ƒ»∆ƒ¿¿≈¬À∆»««
˙‡ ‰pL ‡ÏÂ ˙BL„Á ˙Bk‡ dÏ ‰OÚÂ ˙‡ÓËpL∆ƒ¿»¿»»»¬À¬»¿…ƒ»∆

ÌÈ˜p‰69˙BL„Á‰ eaLÂ70‡È‰ ÔÈ„Ú  «¿»ƒ¿ƒ¿¿«¬»¬«ƒƒ
d˙‡ÓËa71CÏB‰ Ïk‰L ,‰B‰Ë  ˙BLÈ‰ eazL ; ¿À¿»»ƒ¿«¿«¿»¿»∆«…≈

.˙BLÈ‰ Á‡«««¿»

מ "ו.66) פי "ט  נשברו.67)שם הדפנות 68)ולא שני 
למרגלותיה. עד המיטה ממראשותי  הנמשכים הארוכים

(ראה 69) בהם תחובות שהארוכות המיטה לשונות חריצי 
המיטה). תבנית של מלא תיאור ה"ב  פ "ד למעלה

נשברו.70) אפילו קיימות,71)פירוש, שהישנות מפני 
לא  – שינוי  כל ללא הראשון למקומן בנקל להחזירן ואפשר
לה  עשה כשלא והואֿהדין המיטה. של טומאתה פקעה
לרבותא, חדשות" "עשה ונקט  עליה, מיטה תורת חדשות,
כלל  בדעתו שאין מוכיחה החדשות שעשיית תחשוב  שלא

טהרות'). ('סדרי  למקומן הישנות את להחזיר

.È‰hÓ72Ò„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L73‰ˆ˜ ‰ÏhÂ74 ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»
ÌÈÚk ÈzLe75˙eˆ ÔÈ„ÚL ,d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú  ¿≈¿»«ƒ¬«ƒƒ¿À¿»»∆¬«ƒ«

˙„ÓBÚ ‰hn‰76k ÈzLe ‰k‡ ‰Ïh ;ÌÈÚ77 «ƒ»∆∆ƒ¿»¬À»¿≈¿»«ƒ
‰B‰Ë78. ¿»

מ "ה.72) פי "ח  ונקט 73)שם אחרות, בטומאות הואֿהדין
עלֿידי מידרס  טומאת להיטמא רגילה שמיטה מפני  מידרס 

נדה. אשה מצד 74)ישיבת או הראש שמצד הדופן
צידיה.75)הרגליים. שמשני  המיטה כרעי  שתי 

כלֿכך.76) נוח  לא באופן אמנם עליה, לשכב  ואפשר
משופעת 78)שמצידיה.77) מיטה על לשכב  אי ֿאפשר

החלקים  את למקומם החזיר ואם הי "ג). (ראה אורכה לכל
ישראל'). ('תפארת הטומאה חזרה – שניטלו

.‡Èıˆ˜79˙BBLÏ ÈzL80ÔBÒÎÏ‡a ‰hÓ ÏL81B‡ , »«¿≈¿∆ƒ»«¬«¿
ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÚk ÈzL ıˆwL82B‡ ,ÔBÒÎÏ‡a ∆»«¿≈¿»«ƒ∆««∆««¬«¿

ÔËÚnL83ÁÙhÓ ˙BÁt84.‰B‰Ëe ‰aL BÊ È‰  ∆ƒ¬»»ƒ∆«¬≈ƒ¿»»¿»
‰k‡ ‰aL85‰‡ÓË ‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú  dw˙Â ƒ¿¿»¬À»¿ƒ¿»¬«ƒƒ«À¿»

‰˙È‰Lk86dw˙Â ‰iM‰ ‰k‡‰ ‰aL ;87 ¿∆»¿»ƒ¿¿»»¬À»«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ò„n‰ ÔÓ ‰B‰Ë88Ò„Ó ÚbÓ ‰‡ÓË Ï‡ ,89‡Ï . ¿»ƒ«ƒ¿»¬»¿≈»««ƒ¿»…

 ‰iM‰ ‰aLpL „Ú ‰BL‡‰ ˙‡ Ôw˙Ï ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ»«∆ƒ¿¿»«¿ƒ»
‰B‰Ë90. ¿»

שראשי80)שם.79) המיטה זוויות שבארבע  העצים
ש  בחריצים תחובים והקצרות בהם.הארוכות

את 81) וקצץ  מרובע , בצורת מחוברות והקצרות הארוכות
 ֿ מזרחית כגון המרובע , אלכסון שבראשי  הלשונות שתי 
לשני המיטה נתפרקה כך ומתוך ומערביתֿצפונית, דרומית

וקצרה. ארוכה חלק  ובכל בהגהותיו 82)חלקים הגר"א
שגם  ומסתבר טפח ", על "טפח  המלים את מוחק  למשנה,
גורס  הוא וכן דעתו. לפי  למוחקן יש כאן רבינו בדבריו
שנדפסו  [במשניות ה"ב . פ "ה בבאֿמציעא כלים בתוספתא,
ובמשנה  טפח ", על "טפח  הכניסו: משנה, סדרי  בששה

אלו]. מילים הוצאו נדה, למסכת כל 83)שנספחה את
הכרעיים. והשאיר 84)ארבעת הכרעיים מן חלק  קצץ 

גבי מעל מטפח  פחות מונחת והמיטה בגובהן, מטפח  פחות
"פחות  שהמילים מבאר, למשנה בפירושו רבינו הקרקע .
ולמה  באלכסון. כרעיים שתי  קצץ  לדין גם נמשכות מטפח "
שהודיע  אחר טהורה, כרעיים ארבע  שקצץ  להשמיענו צריך
כל  שאם לומר שאפשר מפני  טהורה? – שתיים שקצץ  כבר
יותר  וראוייה מתנודדת אינה המיטה – שוות הרגליים
יותר  קצרות האחד באלכסון רגליה ששתי  ממיטה לשכיבה

השני . שבאלכסון מ "ו.85)מאלו אפשר 86)שם,
לכותל. המיטה מידרס .87)להשעין טמאה במיטה מדובר
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קלב               
         

והטעם,88) הראשונה. תיקון אחר נשברה שהשנייה ואע "פ 
שנטמאה, המיטה את מבטלת הארוכות שתי  ששבירת מפני 
נטמאה  לא זו ומיטה היא, חדשות פנים המתוקנת וזו

ב ). קיב , שבת (ראה מידרס  הנוגע 89)טומאת דבר ככל
הארוכה  דבר: של וטעמו לטומאה. ראשון שנעשה במידרס 
וקיבלה  מידרס , הטמאה במיטה נגעה הראשונה המתוקנת
שנייה, ארוכה כשנשברה ממנה פקעה שלא מגע  טומאת
זו  וטומאתה עצמה, מחמת לה באה זו שטומאה מפני 
תמצא  דומים (דינים לה המחוברת המיטה כל על מתפשטת

ט ֿי ). הלכות ובפכ"א הי "ב , בפ "ז לגמרי ,90)למעלה,
מגע  טומאת עליה שאין ואין שתיקנה, אחר אפילו מידרס 

חדשה  שמיטה מפני  לטומאתה, להחזירה מועיל התיקון
למעלה. שביארנו כמו לכאן, באה

.È‰hÓ91,˙B‡ÓË ‡La B‡ Ò„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»À¿
ÔÈÁ‡ ‰e˜ÏÁL B‡ dÈˆÁ „‡ B‡ dÈˆÁ ‚Â92B‡ ¿ƒ¿«∆¿»»«∆¿»∆¬»»«ƒ

‰B‰Ë BÊ È‰  ÔÈÙzL93aLpL ÈÏÎk BÊ È‰L ,94. À»ƒ¬≈¿»∆¬≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó  ‰eÈÊÁ‰95‰Ê È‰ . ∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»ƒ»¿«»¬≈∆

,‡ÓËpL ÌÈÏk ÈMÓ „Á‡ ÈÏk ‰OÚL ÈÓÏ ‰ÓB„∆¿ƒ∆»»¿ƒ∆»ƒƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿»
B‰Ë ‡e‰L96.‡a‰Ï ‰‡ÓË Ïa˜Óe ∆»¿«≈À¿»¿«»

מ "ט .91) בירושה.92)שם להם אם 93)שנפלה אפילו
הישנה. טומאתה פקעה כרעיים, ושתי  ארוכה נשארו

בהם 94) דנים שאנו במקרים כי  שבה"ט , לדין דומה זה ואין
החסרים  החלקים שיוחזרו הדעת על מתקבל הדבר אין כאן

המיטה,95)למקומם. כשנחלקה פקעה ראשונה טומאה
נטמאה  שלא חדשה כמיטה נידונית והשלימה שחזר ואחר
לא  שכאן מפני  י , שבהלכה לניטלו דומה זה ואין מעולם.
ולזה  כלי . מתורת בטלה ולפיכך שיוחזרו, דעתו על העלה

שבור". ככלי  זו "שהרי  באמרו: רבינו חוץ 96)נתכוון
ה"א). פ "ב  למעלה (ראה מתכות לכלי 

.‚È‰hÓ97‰aL Ì‡ ,‰ÈÈ‡ e˜ÙpL98‰k‡ ƒ»∆ƒ¿¿≈»∆»ƒƒ¿¿»¬À»
el‡ È‰  ÌÈÚk ÈzLe ‰ˆ˜ B‡ ÌÈÚk ÈzLe¿≈¿»«ƒ¿»»¿≈¿»«ƒ¬≈≈

ÔÈ‡nË˙Ó99ÔLÈÏÂ Ï˙ka ÔÎÓÒÏ ÔÈÈe‡L ÈtÓ , ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿»«…∆¿ƒ…
Ô‰ÈÏÚ100. ¬≈∆

נשארה.98)שם.97) גורס : איש' החלקים 99)ה'חזון
ארוכה  או כרעיים ושתי  קצרה שהם שנשארו, השלמים

טומאה. מקבלים – כרעיים א.100)ושתי  טז, סוכה
שאם  ואמרנו, טמאה. במיטה מדובר י  בהלכה [למעלה
צורת  לה שאין מפני  נטהרה, כרעיים ושתי  ארוכה נשברה
אנו  וכאן חדשה, מיטה תהיה בכותל יסמכה ואם מיטה,
זו  חדשה ומיטה ולהבא, מכאן טומאה קבלת על דנים
כמותם. ופסק  במשנתנו, חכמים לדעת טומאה מקבלת
ראב "ד  (ראה בכותל] לסומכה עליה בחישב  שמדובר ונראה

וכסף ֿמשנה)

.„È‰hÓ101dlk ˙‡ÓËpL102ÌÈÈ‡ dÏÈaË‰ Ì‡ , ƒ»∆ƒ¿»À»ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ
ÌÈÈ‡103‰B‰Ë 104. ≈»ƒ¿»

שם.101) שלימה.102)כלים, פירקה 103)כשהיא
עצמו. בפני  חלק  כל רבינו 104)והטביל מועילה. הטבילה

במשנתנו, וחכמים אליעזר רבי  של מחלוקתם מפרש

כחכמים. ופסק  שנתפרקה, טמאה מיטה איברי  בטבילת
ו'תוספות' שם, ר"ש (ראה אחרת פירש עצמה במשנה אולם
קצרה  או ארוכה כשנשארו ומדובר מיטה). ד"ה א טז, סוכה
פרחה  - נשארו כשלא אבל מחוברות, כרעיים ושתי 

טבילה. צריכה ואינה טומאתה

.ÂË˜ÙÓ‰105Ú‚Bp‰  dÏÈaË‰Ï ‰hn‰ ˙‡ «¿»≈∆«ƒ»¿«¿ƒ»«≈«
ÌÈÏÁa106B‰Ë dlL107. «¬»ƒ∆»»

מ "א.105) פי "ט  המיטה.106)שם דפנות בין המסורגים
שהם 107) מפני  המיטה כדין החבלים דין הפריקה לפני 

בלתי וחבלים החיבור, נפסק  וכשפרקה לה, מחוברים
כך  ומשום עצמם בפני  כלל טומאה מקבלים אינם ארוגים

נטהרו.

ה'תשע"ח  סיון  ח' שלישי יום 

     1 
עריבות.1) ובשלוש תיבות בשלוש הן דרכים ששלוש יבאר

מיטות  וג' בסיסים וג' תרבוסים וג' תריסים וג' עגלות וג'
פנקסות. וג' קופות וג' סנדלים וג' סבכות וג' מטפחות וג'

.‡LÏL2Ô‰ ˙Bz3:‰‡ÓË  dcvÓ ‰˙ÁÙpL ‰z »≈≈≈»∆ƒ¿¬»ƒƒ»¿≈»
Ò„Ó4‰ÏÚÓÏÓ ;5˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË 6‰‡a‰Â ; ƒ¿»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈≈¿«»»

‰cn7ÌeÏkÓ ‰B‰Ë 8. «ƒ»¿»ƒ¿

ד.2) משנה כ"ד פרק  זה 3)כלים שבפרק  ההלכות רובי 
הקודמים. בפרקים שנכתבו דינים סיכום בשאר 4)הם וכן

מלמעלה.5)טומאות. מידרס .6)נפחתה טומאת לא אבל
מיטמא  - מידרס  טמא שאמרו מקום כל בידינו: הוא [כלל
א) הלכה כ"ג פרק  למעלה (ראה טומאות בשאר גם
חוץ  הטומאות לכל הכוונה מת" "טמא שאמרו ובמקום

סאה.7)למידרס ]. ארבעים מחזיקה המדובר 8)שהיא
יושבים  שלפעמים אלא למידרס , מיוחדת שאינה בתיבה
- מלאכתה לעיקר ראוייה שהיא זמן כל ולפיכך, עליה,
וכשבטלה  במידרס , גם מיטמאה היא - חפצים לקבלת
העיקר  שבטל מפני  מידרס  מיטמאה אינה קיבול כלי  מתורת
דבר  אבל ו. הלכה כ"א בפרק  שנתבאר כמו הטפילה, בטלה
התורה  מן מידרס  מיטמא ישיבה או לשכיבה המיוחד
בשאר  גם מיטמא כך ומתוך במידה, בא הוא אם אפילו
מט , בנידה האמור להכלל בהתאם סופרים, מדברי  טומאות

מת". מטמא מידרס  המטמא "כל א:

.:Ô‰ ˙BÚ LÏL‰ÚLz „ÚÂ ÔÈbÏ ÈMÓ ‰Ú »¬≈≈¬≈»ƒ¿≈Àƒ¿«ƒ¿»
‰‡ÓË  ‰ÓÏL ;Ò„Ó ‰‡ÓË  ‰˜cÒpL ÔÈa«̃ƒ∆ƒ¿¿»¿≈»ƒ¿»¿≈»¿≈»

˙Ó ‡ÓË9.ÌeÏkÓ ‰B‰Ë  ‰cn ‰‡a‰Â ; ¿≈≈¿«»»«ƒ»¿»ƒ¿

מידרס .9) לטומאת חוץ  טומאות שאר וכן

.‚:Ô‰ ˙BÏ‚Ú LÏL‰„˙˜k ‰ÈeOÚ‰10‰‡ÓË  »¬»≈»¬»¿»∆¿»¿≈»
Ò„Ó11‰hÓk ;12ÌÈ‡ ÏLÂ ;˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË 13 ƒ¿»¿ƒ»¿≈»¿≈≈¿∆¬»ƒ

ÌeÏkÓ ‰B‰Ë 14. ¿»ƒ¿

צדדים.10) משלושה ומוקף  כרחבו שארכו כיסא בתבנית
עליה.11) לשבת שכזו 12)עשוייה עגלה וצרה. ארוכה
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קלג                
         

אומרים  אדם עליה יושב  ואם משאות בה להוביל תשמישה
מלאכתנו. ונעשה עמוד בה 13)לו: להוליך העשוייה

גדולות. לאורך 14)אבנים מונחים עצים הם שוליה
לשבת  אפשר ואי  גדול ריווח  וביניהם ולרחבה העגלה

עליה.

.„ÔÈÒÈz ‰LÏL15:Ô‰ÛeÙk‰ ÒÈz16‡ÓË  ¿»¿ƒƒ≈¿ƒ«»»≈
Ò„Ó17ÔBtÓ˜a Ba ÔÈ˜ÁOnLÂ ;18;˙Ó ‡ÓË ‡ÓË  ƒ¿»¿∆¿«¬ƒ¿«¿»≈¿≈≈

ÌÈiÚ‰ ˙ˆÈ„Â19‡È‰L ÈÙÏ ;ÌeÏkÓ ‰B‰Ë  ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ∆ƒ
‰eˆÏ ‰ÈeOÚ20ÏÎÂ ,Ì„‡ ÈLnLnÓ dÈ‡Â „Ïa ¬»¿»ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¿≈»»¿»

Ïk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡  Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÏk¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»≈¿«≈À¿»»
.wÚƒ»

לוחמים.15) של מקיף 16)מגינים והוא מרזב  בתבנית
האוייב . חיצי  מפני  ומגן צדדים משלושה הגוף  את

הקרב .17) בשדה בו שוכבים שהחיילים בשדה 18)מפני 
ואין  לוחמים של מתריס  וקטן ישר והוא הקרב  משחקי 

וישיבה. לשכיבה בו שמשמש 19)משתמשים קטן תריס 
ילדים. לשחוק  בה.20)רק  להתגדר

.‰BÚ ÏL ÔÈÒeaz ‰LÏL21:Ô‰ÌÈtÒ ÏL22 ¿»«¿ƒ∆≈∆«»ƒ
˙Ó ‡ÓË ‡ÓË  ÂÈÏÚ ÔÈÏÎB‡LÂ ;Ò„Ó ‡ÓË23; »≈ƒ¿»¿∆¿ƒ»»»≈¿≈≈

ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ B‰Ë  ÌÈ˙Èf‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÌÈÁËBMLÂ¿∆¿ƒ»»∆«≈ƒ»ƒ¿¿ƒ
Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L24. ∆≈ƒ¿«¿≈»»

שערותיו.21) ניטלו שלא פשוט  עור שמושיבים 22)כלי 
המסתפרים. את שאומרים 23)עליו מפני  מידרס  לא אבל

עליו. לאכול היינו מלאכתנו, ונעשה עמוד עליו: ליושב 
בלבד.24) אדם משמשי  משמש והוא

.Â˙B‡ÒÈÒa ‰LÏL25:Ô‰‰hn‰ ÈÙlL26ÈÙlLÂ27 ¿»¿ƒ»≈∆ƒ¿≈«ƒ»¿∆ƒ¿≈
ÌÈÙBq‰28ÔÁÏL ÏL ;Ò„Ó ‡ÓË 29‡ÓË ‡ÓË  «¿ƒ»≈ƒ¿»∆À¿»»≈¿≈

Ïc‚Ó ÏLÂ ;˙Ó30˙ˆ˜Ó ‡e‰L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ B‰Ë  ≈¿∆ƒ¿»»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿»
Ïc‚Ó31.ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ B˙eˆÂ ƒ¿»¿»««»»

שהוא.25) מה עליהם להעמיד המשמשים כלים
שלא 26) כדי  עליו, רגליו מעמיד המיטה מן שהיורד

הקרה. הריצפה או הקרקע  על לו 27)לעמוד המשמש
לרגליו. אלה 28)הדום לשני  קרא למה לי  נתברר לא

ובמשנה 29)"בסיס ". דלופקי " "של כתוב  במשנתנו
שולחן  "הוא שדלופקי  רבינו מפרש א כ"ב , פרק  כלים
ולכלי היין לכלי  מקומות ובו ארוך והוא לשתייה מוכן
[בירושלמי כזה. לשולחן התכוון כאן שגם ונראה הפירות".
היא  למה "דולפקי  לעזר: רבי  אמר ב  הלכה י "ז פרק  שבת
(שלו) דידיה בסיס  עליה, אוכל שהשמש מפני  טמאה?
משמע , עליה". עומד שהשמש מפני  טמאה? למה
משמש  והוא הדולפקי  ליד יושבים אינם שהמסובים
מגישם  שהשמש ומשקין והאוכלין הכלים עליו להעמיד
טומאה  מקבל הוא למה לעזר רבי  שאל ולפיכך למסובים,
אוכל  שהשמש מפני  והשיב  בלבד? כלים משמש הוא הלא
השמש  הלא מידרס , טומאת מקבל הבסיס  אין ולמה עליו.
האדם  דריסת לשם נעשה לא שהבסיס  מפני  עליו? עומד
מן  כחלק  טומאות שאר מקבל הוא כן פי  על ואף  עליו,

כמגדל,30)הדולפקי . עשוי  גדול ארון עליו שמעמידים

סאה. ארבעים מקבל המגדל 31)והוא מן חלק  הוא
טומאה. מקבל שאינו

.Ê:Ô‰ ˙BhÓ LÏL‰‡ÓË  ‰ÈÎLÏ ‰ÈeOÚ‰ »ƒ≈»¬»ƒ¿ƒ»¿≈»
‰‡ÓË  ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk da ÔÈ˙BpL ÌÈ‚bÊ ÏLÂ ;Ò„Óƒ¿»¿∆«»ƒ∆¿ƒ»¿≈¿ƒ¿≈»
˙BÎq‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ‚ÒnL ÔÈ‚Ò ÏLÂ ;˙Ó ˙‡ÓËÀ¿«≈¿∆»»ƒ∆¿»¿ƒ»∆»∆«¿»

.Ì„‡ ÈLnLnÓ dÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰B‰Ë ¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿≈»»

.Á˙BÏtLÓ LÏL32:Ô‰Ò„Ó ‰‡ÓË  ÏÊ ÏL33; »«¿≈≈∆∆∆¿≈»ƒ¿»
Ôz ÏL34ÌÈlÓb ÏL ıÏÁt‰Â ;˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË 35 ∆∆∆¿≈»¿≈≈¿«À¿»∆¿«ƒ

˙BÈa ÌÈL˜ BlL ÌÈÏÁ‰L ÈÙÏ ;ÌeÏkÓ B‰Ë 36 »ƒ¿¿ƒ∆«¬»ƒ∆»ƒ¿≈
Ba ‡ˆBiÎÂ Ôz Ïa˜Ï Èe‡ BÈ‡Â ÌÈÚÂ37‡ˆÓÂ , ¿»ƒ¿≈»¿«≈∆∆¿«≈¿ƒ¿»

.„Ïa ÌÈÏÁ ‡l‡ ÈÏk ˙Bz ÂÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ∆»¬»ƒƒ¿«

תבן.32) או זבל בהם שמוליכים גדולים מפני33)סלים
עליו. יושב  והנהג מלמעלה חלקי  כיסוי  לה שיש

התבן.34) על יושב  והנהג מלמעלה רשת 35)פתוחה
מכמוציא  יותר רחבים הסריגה וניקבי  עבים מחבלים עשוייה

עליו.36)רימון. לשבת אפשר ולכן 37)ואי  לו, והדומה
לקבלה. ראוי  אינו שהרי  טומאות שאר מקבל אינו

.ËÔÈˆtÓ ‰LÏL38:Ô‰‡ÓË  ‰ÈLÈÏ ÈeOÚ‰ ¿»«»ƒ≈∆»ƒƒ»»≈
Ò„Ó39ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL ÌÈÚaˆ ÏLÂ ;40 ƒ¿»¿∆«»ƒ∆«ƒƒ∆«≈ƒ

˙Ó ‡ÓË ‡ÓË41ÌÈÚ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ˙Bzb ÏLÂ ; »≈¿≈≈¿∆ƒ∆¿ƒ»»¬»ƒ
ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ B‰Ë  Ba ÔÈtÁÓe¿«ƒ»ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈

Ì„‡42. »»

(ויקרא 39)מחצלאות.38) הכתוב  מן למדו ב  פד, בשבת
שמפץ  יטמא", הזב  עליו ישכב  אשר המשכב  "כל ד): טו,
ומתוך  עץ . כלי  מפשוטי  שהוא פי  על אף  מידרס  מיטמא
הכלל: מן טומאות, בשאר גם מיטמא - מידרס  שמיטמא

מת. טמא מיטמא מידרס  המטמא אותם 40)שכל וכורכים
כלי41)בו. כפשוטי  נידון אינו לקבלה עשוי  שהוא מפני 

מידרס . מיטמא אינו לישיבה נעשה שלא ומפני  עץ ,
את 42) משמשים שאינם עץ , כלי  שפשוטי  נתבאר, וכבר

בלבד  מלאכה בשעת ורק  חפציו או כליו אלא עצמו האדם
טומאה. מקבלים אינם -

.È˙B˙ÓÁ LÏL43ÔÈÏÓez ‰LÏLe Ô‰44:Ô‰ »¬»≈¿»¿»ƒ≈
?ÔeÚL ‰nÎÂ .Ò„Ó ÔÈ‡ÓË  eÚMk ÔÈÏa˜Ó‰«¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒƒ¿»¿«»ƒ»
ÔÈ‡LÂ .‰MÓÁ  ÏÈÓez‰Â ,ÔÈa˜ ‰Úa‡  ˙ÓÁ‰«≈∆«¿»»«ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»¿∆≈»
‚c‰ ˙BBÚ ÏLÂ ;˙Ó ‡ÓË ÌÈ‡ÓË  eÚMk ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈≈¿∆«»

ÌeÏkÓ B‰Ë 45. »ƒ¿

הרועים.44)נודות.43) למע 45)ילקוט  לה נתבאר
כלל. מיטמא אינו שבים חיים בעלי  שעור ג, הלכה א בפרק 

.‡È:Ô‰ ˙BBÚ ‰LÏLÁÈËLÏ ÈeOÚ‰46‡ÓË  ¿»≈∆»¿»ƒ«»≈
ÌÈÏk CÈÎ˙Ï ÈeOÚ‰Â ;Ò„Ó47;˙Ó ‡ÓË ‡ÓË  ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ≈ƒ»≈¿≈≈

˙BÚeˆ ÏLÂ48ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ B‰Ë  ÔÈÏcÒ ÏLÂ ¿∆¿¿∆«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ
.ÈÏk ˙eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ

עליו.46) ויושבים הקרקע  על אותו לכרוך 47)שפורסים
כלים. חתכו 48)בו ולא לרצועות שייחדו עור פירוש,
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פעמים, כמה כבר ונתבאר מלאכתו נגמרה לא כן ואם עדיין,
אבל  טומאה, מקבל אינו מלאכתו נגמרה שלא שדבר
טומאת  בהלכות (רבינו טומאה מקבלות חתוכות רצועות

ו). הלכה י "ג פרק  צרעת

.È:Ô‰ ÔÈÈ„Ò ‰LÏL‡ÓË  ‰ÈÎLÏ ÈeOÚ‰ ¿»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿ƒ»»≈
˙Ó ‡ÓË ‡ÓË  ˙ÎÙÏ ÈeOÚ‰Â ;Ò„Ó49ÏLÂ ; ƒ¿»¿∆»¿»…∆»≈¿≈≈¿∆

Ì˜B‰ epnÓ „nÏ˙iL È„k B˙B‡ ÔÈOBÚL ,˙Beˆ50 ∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ∆»≈
.Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ B‰Ë »ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»

עליו 49) יש בו ומתחמם בשוליו מתעטף  שהשמש מפני 
ב ). יד, (ביצה בגד הסדין 50)תורת על שונות צורות עשו

כמותן. ירקום שהרוקם כדי 

.‚È:Ô‰ ˙BÁtËÓ LÏLÌÈ„È ÏL51Ò„Ó ‰‡ÓË 52; »ƒ¿»≈∆»«ƒ¿≈»ƒ¿»
˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË  ÌÈÙÒ ÏLÂ53˙n‰ ÈÎÈÎz ÏLÂ ; ¿∆¿»ƒ¿≈»¿≈≈¿∆«¿ƒ≈«≈

ÈÂÏ Èa ÈÏ ÏLÂ54ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰B‰Ë  ¿∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»
.Ì„‡ ÈLnLnÓƒ¿«¿≈»»

הידיים.51) את בה פרק 52)שמנגבים כלאיים בירושלמי 
עליה. וישן הכסת על שנותנה מפני  מפרש: ב  הלכה ט 

תוך 53) כמין אותה שעושה "מפני  אמרו: שם בירושלמי 
בה". ומתחמם בחיקו המנגנים 54)ונותנה שהלוויים

אחרים. ניגון וכלי  נבליהם בהן מכסים המקדש בבית

.„È„i‰ Ba ÔÈÒÈÎnL ,„È BÓk ÈeOÚ‰ BÚ∆»¿»∆«¿ƒƒ«»
‡˜p‰ ‡e‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰pv‰ ÈtÓ ˙BÚaˆ‡‰Â¿»∆¿»ƒ¿≈«ƒ»¿«≈»∆«ƒ¿»

:Ô‰ ÔÈÈÏ˜t ‰LÏLe .ÔÈÈÏ˜t‰iÁ È„iˆ ÏL «¿¿ƒƒ¿»«¿¿ƒƒ≈∆«»≈«»
ÛBÚÂ55ÂÈÏÚ ÔÚL È‰L ,Ò„Ó ‡ÓË 56ÏLÂ ; »»≈ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»¿∆

ÌÈbÁ57;ÌÈ‚Á‰ Ba ÔÈ˙BpL ,˙Ó ‡ÓË ‡ÓË  «»ƒ»≈¿≈≈∆¿ƒ«¬»ƒ
ÌÈˆi˜ ÏLÂ58,ÌeÏkÓ B‰Ë  ˙Bt ÔÈˆi˜Ó BaL , ¿∆«»ƒ∆¿«¿ƒ≈»ƒ¿

Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ59. ¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»

מלומדים 55) וחזקים גדולים בעופות משתמשים הציידים
לובשים  לצייד יוצאים וכשהם קטנות, וחיות עופות לצוד
לפקודתו  הנשמע  העוף  את עליו ומעמידים היד על פרקלין
הפרקלין  האות. את לו נותן כשבעליו חיים בעלי  אחר ורודף 
ציפורני שריטות מפני  הצייד של ידו על ומגן ורחב  חזק  הוא

מעל 56)העוף . העוף  את מוריד הוא לנוח  רוצה כשהצייד
שלא  וכדי  עץ , על גבו ומשעין הפרקלין את פושט  ידו,
העץ . ובין ביניהם הפרקלין את משים הוא בגדיו את ילכלך

חגבים.57) בהם לחים.58)שתופסים פירות מלקטי 
צורך 59) זה ואין בלבד הלכלוך מפני  להגן הוא תשמישם

ב ). הלכה ז פרק  למעלה (ראה עצמו האדם גוף 

.ÂË:Ô‰ ˙BÎÒ LÏL‰cÏÈ ÏL60Ò„Ó ‰‡ÓË 61; »¿»≈∆«¿»¿≈»ƒ¿»
‰˜Ê ÏLÂ62˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË 63˜ÁOÏ ÔÈOBÚLÂ ; ¿∆¿≈»¿≈»¿≈≈¿∆ƒ¿«≈

Ï daÎL È˙BL64dÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰B‰Ë  »¿≈≈»¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»
.Ì„‡ ÈLnLnÓƒ¿«¿≈»»

ראשה.60) את בה מכסה צעירה שאשה סבכה
עליה.61) ויושבת מסירתה היא דרכן 62)לפעמים אין

הסבכות. ובגדיו.63)להוריד אדם תכשיטי  נשים 64)ככל
האורחים. לפני  ומשחקות למסבאות באות צנועות בלתי 

מאוד  רחבות שנקביהן מיוחדות סבכות לובשות אלו נשים
כלי . תורת עליהן אין ולפיכך דרכן, בולטות והשערות

.ÊË:Ô‰ ÔÈÏcÒ ‰LÏLÏL ;Ò„Ó ‡ÓË  Ì„‡ ÏL ¿»«¿»ƒ≈∆»»»≈ƒ¿»∆
‰Ó‰a ÏL ˙BÎzÓ65˙Ó ‡ÓË ‡ÓË 66ÌÚL ÏL ;67 «»∆¿≈»»≈¿≈≈∆««

‰ÈÙˆ ÏLÂ68ÌeÏkÓ B‰Ë 69Ïk :c ÏL BÏÏk . ¿∆¿ƒ»»ƒ¿¿»∆»»»
Èe‡ ‡e‰L B‡ ,kÓÏ B‡ kLÓÏ Èe‡ BÈ‡L ÈÏk¿ƒ∆≈»¿ƒ¿»¿∆¿»∆»
‡e‰ È‰  ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‡l‡ [CÎÏ] ‰OÚ ‡ÏÂ¿…«¬»¿»∆»ƒ¿»»«∆∆¬≈
LnLÓe ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‰OÚ ;Ò„n‰ ÔÓ B‰Ë»ƒ«ƒ¿»«¬»ƒ¿»»«∆∆¿«≈
‡nË˙Ó  „È„‰Â ˙Èlh‰ ÔB‚k ,‰ÈLÈ‰ ˙‡ dnÚƒ»∆«¿ƒ»¿««ƒ¿»¿ƒƒ¿«≈
LÈÂ ;˙Óa ‡nË˙Ó  Ò„Óa ‡nË˙n‰ ÏÎÂ .Ò„Óa¿ƒ¿»¿»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈¿≈
.e‡aL BÓk ,Ò„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡Â ˙Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆≈«¿
˙B‡ ‡La ‡nË˙Ó  ˙Óa ‡nË˙n‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿«≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿»¬
,Ì‰Èc ÏL ÔÈa ‰Bz ÏL ˙B‡ ÔÈa ,˙B‡Óh‰«À¿≈»∆»≈∆ƒ¿≈∆

ÔÈ˜LÓa ÔÈ‡nË˙Óe70. ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

פרסות 65) על ברזל סנדלי  מנעילים למלחמה היוצאים
בדבר:66)סוסיהם. טעמים שלושה נאמרו א נט , בשבת

בהם  החיילים שותים מצויים, כלים כשאין במלחמה, א.
ורץ מי רגליו על הסנדלים את שם הוא בורח  כשהאדם ב . ם;

את  לסוך שמן בו נותנים החיילים ג. והברקנים; הקוצים על
רך.67)גופם. עץ  לולבי68)מין מפרשים  ויש גמי. מין
-69)דקל. בהמה וכלי  בהמה, של בסנדלים המדובר

ראויים  אינם אלה וסנדלים טומאה. מקבלים אינם
למעלה. האמורים ראשון 70)לתשמישים שהם פי  על אף 

ב ). הלכה הטומאות אבות מהלכות ז פרק  (ראה לטומאה

.ÊÈ:Ô‰ ˙Bt˜ LÏL‰‰e‰Ó71‰‡Èa‰ ÏÚ d‡ÏhL72 »À≈¿»∆¿»»««¿ƒ»
‰‡Èa‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰ 73‰ÏB„b‰ ÏÚ ‰pË˜ ;74 ¿ƒ«««¿ƒ»¿«»««¿»

˙BÂL eÈ‰ ;‰ÏB„b‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰75Á‡ ÔÈÎÏB‰  ¿ƒ«««¿»»»¿ƒ««
‡L ?‰ÈÁ‡ ÔÈÎÏB‰ „ˆÈk .˙ÈÓÈt‰‰w Ì76 «¿ƒƒ≈«¿ƒ«¬∆»∆ƒƒ¿»
˙BB‰Ë Ô‰ÈzL  ÔBn ‡ÈˆBÓa77. ¿ƒƒ¿≈∆¿

את 72)בלוייה.71) לה וחיבר קטן נקב  היה בבריאה
כמוציא  הגדולה ניקבה כך ואחר הנקב , את וסגר המהוהה

תוקן. לא זה ונקב  במהוהה 73)רימון טומאה נגעה ואם
משנה). (כסף  שלימה שהיא פי  על אף  נטמאה, לא

מהוהות.74) או בריאות או 75)ושתיהן בריאות ושתיהן
הראשון.76)מהוהות. הקטן הנקב  את שטלא אחר

טפילה 77) היא שהמהוהה מפני  טומאה. מקבלות אינן
לפנימית. והחיצונה לגדולה הקטנה וכן לבריאה

.ÁÈ:Ô‰ ˙BÒ˜t ‰LÏLÔÈÈÙÈt‡‰78ÔÈÁÈpnL . ¿»ƒ¿»≈»∆ƒƒƒ∆«ƒƒ
Ò„Ó ‡ÓË  ÌÈÙq‰ ÂÈÏÚ79Ïea˜ ˙Èa Ba LiLÂ ; »»«¿»ƒ»≈ƒ¿»¿∆≈≈ƒ

‰ÂÚL80˙Ó ‡ÓË ‡ÓË 81‰˜ÏÁ ;82‰B‰Ë  «¬»»≈¿≈≈¬»»¿»
ÈÏk ˙eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ83Èe‡ BÈ‡Â ƒ¿¿ƒ∆≈»»«¿ƒ¿≈»

Ò„ÓÏ84. ¿ƒ¿»

מונחים 78) וביניהם בצירים מחוברים עץ  לוחות שני 
ספרים  מניחים הלוחות גבי  על הקלף . או הניירות
על  ויושב  הקיפול את פותח  הוא לכתוב  רוצה וכשהסופר

ביניהם. המונח  הקלף  על וכותב  הלוחות משום 79)שני 
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לישיבה. גם עשוי  קטנים 80)שהוא בלוחות כאן המדובר
בו  להניח  קיבול בית בהם יש ואם לישיבה. ראויים שאינם
(בתקופה  בחרט  עליו ולכתוב  הלוח  על למרוח  שעווה
ואפשר  שעווה גבי  על בחרט  לכתוב  היו רגילים העתיקה
שנית). עליה ולכתוב  השעווה על החרוט  את להחליק  היה

קיבול.81) כלי  בו 82)ככל ואין שטוח  הוא הלוח  כלומר,
קיבול. פשוט .83)בית  קרש בקטן 84)והוא המדובר

ישיבה. כדי  בו שאין

      1 
וכו'.1) להם ושאין ותוך, אחוריים להם שיש הכלים יבאר

במשקין. מהן אחד שנטמא כיס , שבתוך כיס  ודין

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2e‡ÓËpL Ïea˜ ˙Èa Ô‰Ï LiL »«≈ƒ∆≈»∆≈ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈ˜LÓa Ô‰ÈBÁ‡3‰Óe˙Ï ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï 4‡ÏÂ , ¬≈∆¿«¿ƒ…ƒ¿»»ƒ¿»¿…

Ô‰È‚‡5˙ÙOa Ú˜BM‰ Úaˆ‡ ÌB˜Ó ‡ÏÂ Ô‰ÈÊ‡ ‡ÏÂ »¿≈∆¿…»¿≈∆¿…¿∆¿««≈«ƒ¿«
ÈÏk‰6Ôlk e‡ÓË  ÈÏk‰ CBz ‡ÓË .7ÔÈ˜LÓ eÏÙ . «¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿¿À»»¿«¿ƒ

ÌÈÏk‰ Èpk ÏÚ ÔÈ‡ÓË8Ô‰ÈÊ‡ ÏÚ B‡ Ô‰È‚‡ ÏÚ B‡ ¿≈ƒ««≈«≈ƒ«»¿≈∆«»¿≈∆
ÌÈÏk‰ ˙B„È ÏÚ B‡9ÔbÓ ‰Ê È‰  ÔÈÏa˜Ó‰10Ô‰Â «¿«≈ƒ«¿«¿ƒ¬≈∆¿«¿»¿≈

ÔÈB‰Ë11.e‡ÓË ‡Ï Blk ÈÏk‰ ÈBÁ‡ elÙ‡Â . ¿ƒ«¬ƒ¬≈«¿ƒÀ…ƒ¿¿

מ "'ו.2) פכ"ה הכלי .3)כלים באחורי  נגעו טמאים משקין
ב 4) יז, [בפסחים מ "ט ). (שם טמא תוכן גם לקודש אבל

מחמת  שנטמאו אמורים? דברים "במה יהודה: ר' אמר
נטמאו  אבל חכמים), מגזירת כלים (שמטמאים משקין
גבו, נטמא - תוכו נטמא התורה) מן (שמטמא שרץ  מחמת

תוכו"]. נטמא - גבו הכלים.5)נטמא רגילים 6)שפתות
אצבע  בו להניח  מקום הכלי , בשפת שקיעה לעשות היו

הקדירה. את נושא כשהאדם שנימנו 7)אגודל אלו כל
להם.8)למעלה. המחוברים הכלים  יד 9)בסיסי  כגון

מחבת. במקום 10)של שעליהם המשקין יגעו שלא כדי 
טומאה. בנוגעים 11)המקבל אלא משקין טומאת גזרו לא

והם  להם, הטפלים בחלקים בנגעו לא אבל הכלי , בגוף 
קיבול  בית להם יש אם ואפילו הכלי , מן כמובדלים נידונים

בפירושו). (רבינו מיטמאים אינם

.„Á‡12˜O‰ ÈÏk13ÔÈÙeˆn‰Â ÔÈwO‰ ÔB‚k ,14B‡ , ∆»¿≈««¿««ƒ¿««¿ƒ
,ıÚ ÈÏk „Á‡Â ,˙B˙Òk‰Â ÌÈk‰ ÔB‚k ,BÚ‰ ÈÏk¿≈»¿«»ƒ¿«¿»¿∆»¿≈≈

Ë Ì‡ ,˙BÏtLÓe ˙Bt˜ elÙ‡ÔÈ˜LÓa Ô‰ÈBÁ‡ e‡Ó ¬ƒÀ«¿≈ƒƒ¿¿¬≈∆¿«¿ƒ
ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï 15. …ƒ¿»»

סחורות.14)שם.13)בין.12) לאריזת גדולים שקים
והגב 15) גב , נעשה התוך ונמצא להפוך, אפשר אלה כלים

לחלק  אין שבהם לומר תטעה שלא רבינו, ומלמדנו תוך.
תוכם. נטמא גבם נטמא אם ולכן ותוך, גב  בין

.‚ÈËeLt16ÛËL ÈÏk17Ò„ÓÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L18ÔB‚k , ¿≈¿≈∆∆∆≈¿ƒ¿ƒ¿»¿
‡ÏËÂ ÔÁÏM‰19ÔÙc dÏ ÔÈ‡L20ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , «À¿»¿«¿»∆≈»…∆ƒ¿≈

‰Bz‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó21Ô‰ÈBÁ‡ e‡ÓË Ì‡ , ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«»ƒƒ¿¿¬≈∆
ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï  ÔÈ˜LÓa22ÛËL ÈÏk ÈËeLt Ï‡ . ¿«¿ƒ…ƒ¿»»¬»¿≈¿≈∆∆

ÂÈÏÚ ÌÈLiL BÚ‰Â ‰hn‰ ÔB‚k ,Ò„ÓÏ ÌÈÈe‡‰»¿ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ»¿»∆¿≈ƒ»»
CB˙Â ÌÈBÁ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰Â23‡l‡ , ¿«ƒ≈¿«≈»∆≈»∆¬«ƒ»∆»

‡ÓË  Ô‰ÈBÁ‡Ó B‡ ÔÎBzÓ Ô‰a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÔÈa≈∆»¿«¿ƒ»∆ƒ»≈¬≈∆ƒ¿»

Blk ÈÏk‰24˙BcÓ ÔÎÂ .25ÔÓLÂ ÔÈÈ26‡ÓBÊÂ , «¿ƒÀ¿≈ƒ«ƒ»∆∆¿»
˙BËÒÈÏ27, ÔÈÈ ÏL ˙nLÓe ,ÏcÁ ÏL ˙pÒÓe ƒ¿¿¿«∆∆∆«¿»¿«∆∆∆«ƒ

CB˙Â ÌÈBÁ‡ Ô‰Ï ÔÈ‡28ÏÚ ÔÈ˜LÓ ÏÙ Ì‡ ‡l‡ , ≈»∆¬«ƒ»∆»ƒ»««¿ƒ«
Ô˙ˆ˜Ó29ÓË Ôlk e‡30.ÌÈ„‚a‰ BÓk , ƒ¿»»ƒ¿¿À»¿«¿»ƒ

מ "א.16) נקראים 17)שם במקווה טהרה להם שיש כלים
במים" "ושטף  כא): ו, (ויקרא הכתוב  מלשון שטף ", "כלי 
קיבול). בית להם שאין שטף  כלי  = שטף  כלי  (פשוטי 
ראוי בין הבדל אין מתכת בכלי  אבל עץ , בכלי  המדובר
אינו  רבינו בלשון שטף  כלי  [סתם ראוי . לא לבין למדרס 

מתכות]. כלי  עליהם.18)כולל לשכב  או לשבת
עליה.19) ואוכלים הקרקע  על אותה ששוטחים עור או מעץ 

ה"ו)]. פכ"ז למעלה (ראה "והדלפקי " אמרו [במשנה
שהרי20) פשוט , כלי  אינה מסגרת לה כשיש מסגרת.

לקבלה. ה"י .21)ראוייה פ "א למעלה הצד 22)ראה
נקרא  - עליו לאכול נוח  שיהיה כדי  במעצד שהוחלק  העליון

השני . מהצד היינו ו"אחוריו" בין 23)"תוך", הבדל אין
לתוכם. א.24)אחוריהם לח , מ "ג.25)בכורות שם

את 26) בהן ושואבים ושמן, יין בהם שמודדים כלים
משני בהם נדבק  הסמיך והמשקה החבית, מן המשקין

שאיבה. אגב  בכלים 27)הצדדים ליסטרא. וזומא במשנה:
כף  כעין עשוי  האחד שראשו כלי  רבינו: מפרש מ "ב , פי "ג
וראשו  האש, על לצלותו בשר עליו ומניחים מנוקבת, גדולה
בבשר  אותו ותוחבים שיניים, שלוש בעל כמזלג עשוי  השני 

אגב 28)הנצלה. בשוה צידיהם שני  מתלכלכים המידות
(הרא"ש  טומאה לענין ביניהם לחלק  אין ולפיכך מלאכתם,
בה  להשתמש אפשר ליסטרא, וזומא למשנתנו). בפירושו

ו  צידיה, ומשני  ראשיה בית משני  להן יש משמרת וכן מסננת
שם). (ר"ש בו משתמש ולפעמים מאחוריהן, קטן קיבול
כלפי קצת כפופים ששוליהן מבאר, ישראל' [ב 'תפארת
המסננת  את כשמניחים נקביהם יסתתמו שלא כדי  מעלה,

מנוקב ]. שאינו שהוא.29)בכלי  מקום מפני30)בכל
וזה  עיקר זה אומרים אנו אין שוה, תשמישם הצדדים ששני 
כגוף  הכל דנים אלא כאחוריים, דינו יהיה והטפל טפל,
בתרא  בבא כלים, מתוספתא הקשה [במשנהֿלמלך אחד.
אולם  הכף , נטמא לא המזלג נטמא שאם האומרת פ "ג,
מאיר  ר' דעת לפי  שנאמרה משמע , התוספתא מלשון
שם]. ראה ותוך. אחוריים לה יש ליסטרא שזומא במשנתנו,

.„Úcn‰31„ÓÏn‰Â32.CB˙Â ÌÈBÁ‡ Ô‰Ï LÈ  ««¿≈«¿««¿»≈»∆¬«ƒ»
eÁÁ‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ ?„ˆÈk33ÔÓ ‡ÓË ‡Ï  ≈«»¿«¿ƒ«««¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰ÚL ‡l‡ eÁÁÏ CeÓq‰ ıÚ‰34,„Ïa »≈«»««¿∆»ƒ¿»¿»ƒƒ¿«
Ôc‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .B‰Ë ıÚ‰ ‡Le¿»»≈»¿≈ƒ»¿«¿ƒ««»¿»
.ÔcÏ ÔÈÎeÓq‰ ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï …ƒ¿»∆»«¿»»¿»ƒ«¿ƒ«»¿»
ÈÏÎk ‰Ê È‰  ‰Úa‡Ï ıeÁÂ ‰ÚLÏ ıeÁ eÏÙ»¿¿ƒ¿»¿¿«¿»»¬≈∆ƒ¿ƒ
‡l‡ e‡ÓË ‡ÏÂ ,ÂÈBÁ‡a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL Ïeaƒ̃∆»¿«¿ƒ«¬»¿…ƒ¿¿∆»

ıeÁÏÂ BÚbÓ ÌB˜nÓ35. ƒ¿«»¿«

מ "ב .31) לכוון 32)שם הבהמה צואר  על שנותנים
הוא  שמרדע  רבינו כתב  כב , הלכה יג בפרק  [למעלה הילוכה

וצ "ע ]. האחד 33)מלמד, שלראשו ארוך, עץ  הוא המרדע 
במחרישה, שנדבק  העפר את בו לנער רחב  ברזל מחובר
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נקרא  זה ברזל החרישה. את המעכבים שרשים בו ולחתוך
מחובר  השני  ולראשו הכ"ב ), פי "א למעלה (ראה חרחור

"דרבן". ונקרא קטן, יותר חכמים 34)ברזל שיערו
מלאכתו. לצורך כזה לשיעור זקוק  חלקי35)שהחרחור

יותר  המרוחקים הטומאה נגיעת מקום צידי  משני  העץ 
הדרבן. מן וארבעה החרחור מן טפחים משבעה

.‰ÒÈk36 ÔÈ˜LÓa Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËpL ÒÈk CB˙aL ƒ∆¿ƒ∆ƒ¿»∆»≈∆¿«¿ƒ
BÁ ‡ÓË ‡Ï37?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .38eÈ‰Lk …ƒ¿»¬≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»

Û„BÚ ÔBˆÈÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÔÈÂL Ô‰È˙B˙ÙO39 ƒ¿≈∆»ƒ¬»ƒ»»«ƒ≈
ÔBˆÈÁ‰ ‡ÓË  ÈÓÈt‰ ‡ÓËÂ40 ÔBˆÈÁ‰ ‡ÓË , ¿ƒ¿»«¿ƒƒƒ¿»«ƒƒ¿»«ƒ

ÈÓÈt‰ ‡ÓË ‡Ï41Ì‡ ,Ck ÔÈe Ck ÔÈa ,ıMe . …ƒ¿»«¿ƒƒ«∆∆≈»≈»ƒ
‡Ï  Ì‰Ó „Á‡ ‡ÓË42.BÁ ‡ÓË ƒ¿»∆»≈∆…ƒ¿»¬≈

מ "ב .36) כו פרק  והטעם,37)שם מחוברים. הם אפילו
השני . של כגבו נידון זה כיס  של שתוכו מפני 

ה"א.38) פ "ד בתרא בבא כלים, בולט 39)תוספתא
כתוך, הפנימי  נידון זה במקרה הפנימי . משפת למעלה

כאחוריים. גבו.40)והחיצון נטמא - תוכו נטמא כדין
תוכו.41) נטמא לא - גבו נטמא משקין, שבטומאת
בתוספתא 42) (משנהֿלמלך). "לא" התיבה: את למחוק 

אחד  נטמא אם פירוש, שווים", שניהם בשרץ  "אבל כתוב :
היא  שרץ  שטומאת מפני  והטעם, השני . גם נטמא - מהם
שנתבאר  כמו ואחוריים, תוך בין חילקו לא התורה מן

א. בהלכה למעלה

.Â˜˜BÁ‰43Ú44„Á‡ ıÚa Ú ÈˆÁÂ45‡ÓËÂ «≈…««¬ƒ…«¿≈∆»¿ƒ¿»
ÈM‰ ‡ÓË ‡Ï  ÔÈ˜LÓa Ô‰Ó „Á‡46‡ ,Èt ÏÚ Û ∆»≈∆¿«¿ƒ…ƒ¿»«≈ƒ««ƒ

CB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ ?„ˆÈk .„Á‡ ıÚ Ô‰L∆≈≈∆»≈«»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿
ÂÈBÁ‡Â Ú‰ ÈˆÁÂ ,ÔÈ‡ÓË ÂÈBÁ‡Â Ú‰  Ú‰»…«»…««¬»¿≈ƒ«¬ƒ»…««¬»
Ú‰ ÈˆÁ  BÎBzÓ Ú‰ ÈˆÁa eÚ‚ ;ÔÈB‰Ë¿ƒ»¿«¬ƒ»…«ƒ¬ƒ»…«
‡e‰LÎe .ÔÈB‰Ë ÂÈBÁ‡Â Ú‰ ,ÌÈ‡ÓË ÂÈBÁ‡Â«¬»¿≈ƒ»…««¬»¿ƒ¿∆

Ïk‰ ˙‡ ÏÈaËÓ  ÏÈaËÓ47B‡ Ú‰ ÈBÁ‡ e‡ÓË . «¿ƒ«¿ƒ∆«…ƒ¿¿¬≈»…«
ÈÏk‰ ÈBÁ‡ È‰  ÔÈ˜LÓa Ú‰ ÈˆÁ ÈBÁ‡48 ¬≈¬ƒ»…«¿«¿ƒ¬≈¬≈«¿ƒ

ÌÈBÁ‡‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡L ,‡ÓË49. »≈∆≈¿ƒ∆»¬«ƒ

מ "ד.43) כה  פרק  לוג.44)שם = הקב  רביעית
בשני .45) רובע  וחצי  האחד, בראשו שהם 46)רובע  מפני 

השני ואין לו, מיוחד תשמיש מהם אחד ולכל כלים, כשני 
עמו. לפי47)משמש נטמא, שלא החלק  אותו אפילו

השלמות  ראה בפירושו. (רבינו אחד" גוף  "עצם שהוא
ג). הכלי .48)להלכה כל  אחורי  לענין 49)פירוש,

ידי על כשנטמאו אבל עצמם, מחמת להם הבאה טומאה
עצמו. התוך מטומאת יותר מתפשטת טומאתם אין - התוך

.ÊÒBÓe˜Ó˜50zÓ ‰È‰Â ÔÈ‡ÓË ÂÈBÁ‡ eÈ‰L ÁÈ À¿∆»¬»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ«
eÚ‚Â BÎBzÓ ÔÈ˜LÓ e‡ˆÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»¿«¿ƒƒ¿»¿
BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ È‰ ‡l‡ ,BÎB˙Ï eÊÁÂ ÂÈBÁ‡a«¬»¿»¿¿∆»¬≈««¿ƒ∆¿

‰Óe˙Ï ÔÈB‰Ë51. ¿ƒƒ¿»

מ "ח .50) ותוך 51)שם אחוריים שאין לקודש, לא אבל
א. בהלכה למעלה שביארנו כמו לקודש,

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

 





ÈÓa ‡ÓË Ïk ÏaËiL .‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ∆ƒ¿…»»≈¿≈
.‰ËÈ Ck Á‡Â ‰Â˜Óƒ¿∆¿««»ƒ¿«

:el‡ ÌÈ˜Ùa BÊ ‰ÂˆÓ e‡e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

   1 
טהרה 1) להם אין כלים, בין אדם בין הטמאים, שכל יבאר

חייבי זמן במקווה. טהרה להם שאין הכלים במקווה. אלא
כוונה  צריך אם בבגדיהם. טבלו ואם אימתי , טבילות
באדם  החוצץ  דבר מים. לביאת ראוי  צריכים ואם לטבילה

וכלים.

.‡ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk2e‡ÓËpL ÔÈa , »«¿≈ƒ≈»»≈≈ƒ≈∆ƒ¿¿
ÏL ‰‡ÓËa e‡ÓËpL ÔÈa ‰Bz ÏL ‰eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»∆»≈∆ƒ¿¿¿À¿»∆

Ô‰Èc3ÌÈÓa ‰ÏÈËa ‡l‡ ‰‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡  ƒ¿≈∆≈»∆»√»∆»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
Ú˜wa ÔÈÂ˜p‰4. «ƒ¿ƒ««¿«

כלל.2) טהרה להם שאין אוכלין חכמים.3)להוציא דברי 
ויתבאר 4) ה"א. ט , פרשתא שמיני , פרשת כהנים' 'תורת

הבאות. בהלכות

.ÒeaÎÂ Oa ˙ˆÈÁ ‰Bza Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»¿ƒ«»»¿ƒ
‰ Ïk ˙ÏÈË ‡l‡ BÈ‡  ‰‡Óh‰ ÔÓ ÌÈ„‚aÛeb ¿»ƒƒ«À¿»≈∆»¿ƒ«»«
ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ :Êa Ó‡pL ‰ÊÂ .‰Â˜Óa5 ¿ƒ¿∆¿∆∆∆¡«¿»¿»»…»««»ƒ

BÙeb Ïk ÏaËiL ,ÓBÏk6‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿«∆ƒ¿…»¿«ƒƒ¿»
‰pËw‰ Úaˆ‡ L‡Ó ıeÁ Blk ÏË Ì‡L ,ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ∆ƒ»«À≈…∆¿««¿«»
ÏÚ Û‡ ,‰l‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ .B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú ¬«ƒ¿À¿»¿»«¿»ƒ»≈∆««

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ Ô‰L Èt7‡eÈ ÌÈna :Ó‡ È‰ , ƒ∆≈ƒƒ«¿»¬≈∆¡«««ƒ»
‡ ÔÈa  ‰ËÂ Ú‰ „Ú ‡ÓËÂ8ÌÈ‡Óh‰ ÏÎÏ ¿»≈«»∆∆¿»≈ƒ¿«»¿»«¿≈ƒ

e‡BiL9ÌÈna10. ∆»««ƒ

מטהרת.5) ידיים ששטיפת לכאורה חלקי6)ומשמע 
ה"י ). לקמן (ראה לעיניים הנראים תלמיד 7)הגוף  ששמע 
רבינו. משה עד מרבו ורבו רבו, ֿ 8)מפי  משלוש אחת

נאמרו  אם ופירושה: בהן, נדרשת שהתורה המידות עשרה
הענינים  לכל מזה ללמוד יש אחד, בענין דינים פרטי  בתורה

כך. דיניהם שיהיה גופם.9)הדומים הסמיכו 10)כל
הכתוב . על זה דין חכמים

.‚,‰Â˜Óa ‰‰Ë Ô‰Ï LÈ  e‡ÓËpL ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆ƒ¿¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆
ÒÁ ÈÏkÓ ıeÁ11˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe12ıtn‰ ÔÎÂ13ÈÏk . ƒ¿≈∆∆¿≈¿ƒ¿≈««»¿ƒ

‡l‡ ‰‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,eaL˙ B˙‡Â :Ba Ó‡  ÒÁ∆∆∆¡«¿…ƒ¿…¿≈»√»∆»
Ú˜wa BaÁ elÙ‡ .‰ÈL14,ÓÒÓa BÚ˜ elÙ‡Â , ¿ƒ»¬ƒƒ¿««¿««¬ƒ¿»¿«¿≈

ÏÓ elÙ‡Â‰È‰L BÓk ‡e‰ È‰  ÒÈÒÙ‚ B‡ „ÈÒ e‰‡ «¬ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¬≈¿∆»»
Ìe‡OÚ ÒÁ ÈÏÎk  ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe .MiL „Ú15 «∆ƒ»≈¿≈¿ƒƒ¿≈∆∆¬»

‰Ê „a16. ¿»»∆

א.11) פד, צרידה 12)שבת איש יועזר בן יוסי  ב : יד, שם
כלי ועל . . . טומאה גזרו ירושלים איש יוחנן בן ויוסי 
– במקוה טהרה להם שאין אמרו שם ב  טו, ובדף  זכוכית.

חרס . כלי  ב .13)כמו פד, שם תוספתא,14)מחצלת.
ה"ט . פ "ו בבאֿקמא "הואיל 15)כלים ב : טו, שבת
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קלז                
         

רבנן  שווינהו החול, מן זכוכית) כלי  (של ברייתם ותחילת
חרס ". ככלי  חכמינו) אותם טהרה 16)(עשו לענין וכן

קבלת  להוציא התכוון זה" "בדבר שאמר ומה במקווה,
כשנגעה  אלא מטמא אינו חרס  שכלי  מגביהם, טומאה
(צידו  מגבו רק  מיטמא זכוכית וכלי  באווירו, טומאה
א) (טז, שם ובגמרא ה"ה. פט "ו כלים הל' ראה החיצון).
כמו  היתוך ידי  על תקנה להם יש שכשנשתברו מפני  נימקו:

זה. בענין מתכת לכלי  דינם חכמים השוו מתכת, כלי 

.„ıtn‰17Ïk ‡L ÌÈÏa˜Ó‰ ÌÈÏk‰ ÏÏÎa BÈ‡ ««»≈ƒ¿««≈ƒ«¿«¿ƒ¿»»
˙B‡Óh‰18ÈÏk ÏÏkÓ BÈ‡ ,Ïea˜ ÈÏk BÈ‡L ÈÙÏ . «À¿¿ƒ∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿«¿≈

‰Bza ÔÈeÓ‡‰ ıÚ19,kLÓÏ Èe‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â . ≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
„Ïa Ò„Ó ˙‡ÓËÏ ‰a˙20‰Bz ÔÈc21ÔÂÈÎÂ . ƒ¿«»¿À¿«ƒ¿»ƒ¿«ƒ»¿≈»

‰a˙Â LeÙa ‰‰ËÂ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡L22,‰‡ÓËÏ ∆≈À¿»¿»√»¿≈¿ƒ¿«»¿À¿»
‰Â˜Óa ‰Ë˙Ó ÔÈ‡L ;‰Â˜Óa ‰ËÏ ‰a˙È ‡Ï…ƒ¿«∆¿«≈¿ƒ¿∆∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿∆
‰‰Ë ıtÓÏ ÔÈ‡Â .‰Bza ÔÈeÓ‡‰ ÌÈÏk‰ ‡l‡∆»«≈ƒ»¬ƒ«»¿≈¿«»»√»
‰ML ÏÚ ‰MMÓ ˙BÁt ‡MiL „Ú ,B˙ÚÈ˜ ‡l‡∆»¿ƒ»«∆ƒ»≈»ƒƒ»«ƒ»

ÌÈÁÙË23. ¿»ƒ

ב .17) פד, לקמן.18)שם כמבואר מידרס , מטומאת חוץ 
(הושוו)19) שהוקשו מפני  כ. לא, ובמדבר לב . יא, ויקרא

קיבול. בית לו שיש שם האמורים לשק  עץ  כלי 
עליו 20) ישכב  אשר המשכב  "וכל כד): טו, (ויקרא שנאמר

ומושב . למשכב  המיוחדים עץ  כלי  פשוטי  לרבות יטמא"
המקובל 21) הכלל כפי  חכמים, מגזירת טומאה מקבל אבל

כלים  הל' (ראה מת טמא מטמא מידרס  המטמא כל בידינו:
ה"א). א 22)פכ"ג פד, בשבת למעלה. שהבאנו מהדרשה

אינו  במקווה טהרה לו שאין דבר שכל הכתוב , מן למדו -
אלא  הכתוב  מיעט  שלא שם וביארו מידרס , טומאת מקבל
שכל  חרס , כלי  כגון טהרה, לו שיש דבר במינו שאין דבר
במינו  שיש מפץ  אבל במקוה, ניטהר אינו מחרס  העשוי  דבר
מידרס  לטומאת נתרבה סלים, כגון במקוה, המתטהר דבר
שכל  ברור, יוצא כאן רבינו של [מלשונו המשכב ". מ "וכל
נכללו  שלא מפני  במקוה, טהרה להם אין עץ  כלי  פשוטי 
הכתוב  מן מידרס  לטומאת ונתרבו עץ ", כלי  "וכל בכתוב 
במקוה. המיטהרים כלים במינם שיש מפני  המשכב " "וכל
העשוי מפץ  ובין עץ  כלי  פשוטי  בין ומחלק  חולק , והראב "ד
כלי שפשוטי  ודעתו כלל, כלי  שאינם אחרים, ועשבים מגמי 
לטומאה  שנתרבו ומכיוון עץ ", כלי  "וכל באמור כלולים עץ 
גמי של מפץ  אבל ענין, באותו הכתובה לטהרה גם נתרבו
אין  ולפיכך טומאה, לענין באמור נכלל לא כלל כלי  שאינו
מפץ , ד"ה שם שבת 'תוספות' (ראה במקוה טהרה לו

כהראב "ד)]. כלים 23)שכתבו משנה, לטומאה. כשיעורו
מ "ז. פ "ו

.‰f‰24ÔÈÚÓa ‡l‡ ‰‰Ë BÏ ÔÈ‡25Ó‡ È‰L , «»≈»√»∆»¿«¿»∆¬≈∆¡«
ÔÈa ,ÔÈ‡Óh‰ ‡Le ‰f‰ Ï‡ .ÌÈiÁ ÌÈÓa :Ba¿«ƒ«ƒ¬»«»»¿»«¿≈ƒ≈

.‰Â˜Óa Û‡ ÔÈÏBË  ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆

מ "ח .24) פ "א ראויים 25)מקוואות מתוקים מים של
– חמים מעיינות וכן מרים או מלוחים אבל לשתייה,
חטאת, מי  גבי  הי "ב  פ "ו אדומה פרה בהל' כמבואר פסולים

חיים". "מים כן גם בהם אמרה שהתורה

.Â˙BÏÈË ÈiÁ Ïk26ÌBia Ô˙ÏÈË27‰cpÓ ıeÁ , »«»≈¿ƒ¿ƒ»»«ƒƒ»
‰ÏÈla Ô˙ÏÈhL ˙„ÏBÈÂ28e‡aL BÓk ,29ÔÈÚa ¿∆∆∆¿ƒ»»««¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿«

˙lÁzÓ ,Blk ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â ÏBË È˜ ÏÚe .‰cƒ»««∆ƒ≈¿≈»«Àƒ¿ƒ«
‰ÏÈl‰30Ú ˙BÙÏ ‰È‰Â :Ó‡pL ;31ÈÌÈna ıÁ ««¿»∆∆¡«¿»»ƒ¿∆∆ƒ¿««»ƒ

Ú‰ „Ú ‰ÏÈl‰ ˙lÁzÓ CÏB‰Â ÏBhL ,„nÏÓ ¿«≈∆≈¿≈ƒ¿ƒ«««¿»«∆¡≈
LÓL32. ∆∆

ב .26) קכא, ואינם 27)שבת לטומאתם, האחרון ביום
שלאחריו. ליום שייך שהלילה אע "פ  שלפניו בלילה רשאים
הטומאה, יום גמר עד לחכות צריכים שאינם עוד, ומלמדנו
מהכתוב  למדו א כ, במגילה החמה. שקיעת עד היינו
ביום  . . . הטמא על הטהור "והזה ט ): יט , (במדבר
בהיקש  לומדים וטבילה בלילה, פסולה שהזאה השביעי ",
הבדל  שיש נראה מהזאה, טבילה שלמדו [ואע "פ  מהזאה.
הטומאה, ימי  שאחרי  בלילה טבילה שתיהן: בין גדול
מי "א) פי "ב  (פרה במשנה שהרי  פסולה, והזאה כשירה
פרה  בהל' רבינו של לשונו גם וכן "פסול", סתם אמרו
אין  בזה: אמרו לא למה לברר ונשאר ה"א. פי "א אדומה
סרך]. משום ד"ה ב  סז, נדה 'תוספות' ראה למחצה. היקש

(ויקרא 28) תורה כתבה בנדה ראייתה. לתחילת שמיני  בליל
כל  בנדתה תהא – בנדתה" תהיה ימים "שבעת יט ): טו,
צ , (פסחים לנדה (הושוותה) איתקש ויולדת הימים, שבעת

ה"ו.29)ב ). פ "ד ביאה איסורי  בהל' קדושה, בספר
החמה 30) הנץ  לפני  לטבול רשאי  בלילה, קרי  ראה אם

השלמות). ולא 31)(ראה הערב , כשהגיע  מפרש רבינו
בענין  א סו, נזיר ו'תוספות' רש"י  (ראה רש"י  כפירוש

שמואל). היום.32)קושיית למחרת

.ÊÏBh‰ Ïk33ÌÚ ‡e‰Lk BÙeb Ïk ÏaËiL CÈˆ »«≈»ƒ∆ƒ¿…»¿∆»…
ÚO Ïk ÏÈaËÈ  ÚO ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .˙Á‡ ˙a¿«««¿ƒ»»««≈»«¿ƒ»¿«
ÔÈ‡Óh‰ ÏÎÂ .‰Bz ÔÈc BÙe‚k ‡e‰ È‰Â ,BL‡…«¬≈¿ƒ»¿»«¿≈ƒ

‰ÏÈË Ô‰Ï ‰˙ÏÚ  Ô‰È„‚a eÏaËpL34ÈtÓ , ∆ƒ¿¿¿ƒ¿≈∆»¿»»∆¿ƒ»ƒ¿≈
Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L35‰cp‰ ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â36 ∆««ƒ»ƒ»∆¿≈»¿ƒ¿≈«ƒ»

.dÏÚÏ ˙zÓ  ‰È„‚a ‰ÏhL∆»¿»ƒ¿»∆»À∆∆¿«¿»

  

   

הקטנה  אצבע  מראש   חו כולו  טבל  א" כתב  ה "ב  בפ"א 
להטביל  הצור דבר על כא  ומוסי בטומאתו " הוא  עדיי

תורה . די כגופו  שהוא  ראשו  כל
דבר   ג נוגע  כמה  עד  ה ' בעבודת הוראה  ללמוד  יש  מכא
טפל  הוא  השיער שהרי  יהודי , של קטנה  ופעולה  פעוט
 שכ באקראי , הוא  הטבילה  בשעת  באד שנמצא  וזה   לגו
זה  פעוט עניי  ג זאת ובכל ולטבול ראשו  לגלח  היה  יכול

כולו . להטביל שחייב  עד  גדול ער לו  יש 
לעני פרוטה  נתינת כמו  קטנות הנראות פעולות  ג כ
ידע לא   לעול כי   בפרסו להיעשות וצריכות ה חשובות
שראה  אחר  אד על פעולתו  השפיעה  כמה  ועד  רואהו  מי 
בסכו מדובר שהרי  לטעו  מקו ואי הצדקה . נתינת את
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קלח               
         

נתינת  כי  לכאורה , הגדולה  החשיבות היא  ומה  כ כל  זעו
 בי חילוק  אי ה ' ציווי  על וכשמדובר ה ' מצות היא  צדקה 
כשיקיי , ובנוס ה '. ציווי   מקיימי מקרה  ובכל לקט גדול
את  אצלו  הדבר יעורר מצוה " גוררת "מצוה  הרי  זו  מצוה 
בכל   של שיהיה  עד  מצוות ועוד  עוד   לקיי 'ה 'תיאבו

ומצוותיה . התורה  ענייני 
       

ב .33) ד, א.34)עירובין יח , סופגים 35)ביצה הבגדים
לגוף . המים את שם.36)ומעבירים

.ÁÏBh‰ Ïk37‡Ï Ì‡Â ,‰ÏÈËÏ Ôek˙‰Ï CÈˆ »«≈»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿ƒ…
ÔÈlÁÏ ‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ  Ôek˙38‰c elÙ‡ . ƒ¿«≈»¿»¿ƒ»¿Àƒ¬ƒƒ»

B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ‰ÏÙpL ÔB‚k ,‰ek ‡Ïa ‰ÏhL∆»¿»¿…«»»¿∆»¿»¿««ƒ
˜‰Ï ‰„È39˙zÓ BÊ È‰ dÏÚÏ40Ï‡ ; »¿»¿»≈¬≈À∆∆¿«¿»¬»

ÏaËzL „Ú ‰B‰Ë dÈ‡ ÌÈL„˜Ïe ‰Óe˙Ïƒ¿»¿»»ƒ≈»¿»«∆ƒ¿…
‰eÎa41. ¿«»»

א.37) לא, להיטהר 39)שם.38)חולין התכוונה ולא
ואף ֿעלֿפי40)מטומאתה. יוחנן. רבי  דעת נגד שם, כרב 

כאן  פסק  יוחנן, כרבי  הלכה יוחנן, ורבי  רב  בידינו: שכלל
לפי היא שנתלש גל גבי  שם הגמרא שמסקנת מכיוון כרב ,

(כסף ֿמשנה). רב  ב 41)דעת יח , חגיגה ובמשנה שם.
– ולקודש תרומה, לטהרת כוונה צריכה – לתרומה אמרו:

קודש. לטהרת כוונה צריכה

.Ë˙ÙBk‰42ÌÈn‰ ˙n‡a BÏ LÈÂ ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È43Ì‡ , «≈»»¿«¿»¿»«¿««««ƒƒ
B‰Ë  Blk Cc ÌÈÓ eÒÎ44ıÙBw‰ .45CB˙Ï ƒ¿¿«ƒ∆∆À»«≈¿

ÌÈÓÚt ÏBh‰Â .‰p‚Ó ‰Ê È‰  ‰Â˜n‰46 ‰Â˜na «ƒ¿∆¬≈∆¿À∆¿«≈«¬«ƒ«ƒ¿∆
ÓB‡‰Â .‰p‚Ó ‰Ê È‰47E„È Lk :BÁÏ48ÈÏÚ ¬≈∆¿À∆¿»≈«¬≈¿»¿»«

.‰p‚Ó ‰Ê È‰  ‰Â˜na«ƒ¿∆¬≈∆¿À∆

ה"א).42) פ "ח  מקוואות (תוספתא, בחפירה 43)הקושר
מים. סאה ארבעים בה למים 44)שמכונסים נכנס  כשאדם

המים  שנכנס  הדעת על מתקבל רגליו על בעמידה כדרכו
אם  לבדוק  צריך במים שישב  כפות אדם אבל כולו, דרך

לא. או ה"י .45)נכנסו פ "ה שם.47)שם.46)שם
בתשובות 48) למים. כולו שייכנס  כדי  ראשו, על ללחוץ 

טעם  מפרש כאן) בכסף ֿמשנה (מובאה רצג סי ' הריב "ש
כאילו  נראה הללו המקרים שלושת שבכל מפני  הגיוני ,
וטבילה  שחוק , לשם – ידך כבוש באומר – או להקר כוונתו
יגע  ואם ה"ח ), (למעלה ולקודש לתרומה כוונה צריכה
אינה  שטבילה הרואים יאמרו וקדשים, בתרומה הזה הטובל
פ "י , רבתי  כלה [במסכת מכשול. לידי  ויבואו כוונה צריכה
על  דייב  דילמא מגונה, זה הרי  פעמים שני  "והטובל אמרו:
אנשים  על מים יתיז שמא פירוש ליה" חזי  ולא אינשי 
אותם  יראה לא והוא לטבילה טבילה בין שם העומדים
אמרו  ושם ורואה). מסתכל הוא ראשונה טבילה (לפני 
בדבר) יש (סכנה המיתה" דרך "הוא האמבטי  לתוך שקופץ 
הפליאה  וגדולה המקוה. לתוך בקופץ  הדבר שהוא ומובן

זו]. ברייתא הביא לא שהריב "ש

.ÈÌÈ˙q‰ ˙Èa49e‡BiL ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡ ÌÈËÓw‰ ˙Èe ≈«¿»ƒ≈«¿»ƒ≈»¿ƒƒ∆»

ÌÈÈ‡  ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ :Ó‡pL ;ÌÈn‰ Ô‰a»∆««ƒ∆∆¡«¿»»…»««»ƒ≈»ƒ
„Ïa ÌÈ‡p‰50˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈˆ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . «ƒ¿ƒƒ¿«¿««ƒ≈¿ƒƒƒ¿

ÔÈÈe‡51ıˆBÁ „ ‰È‰È ‡ÏÂ ÌÈn‰ Ô‰a e‡BiL52. ¿ƒ∆»»∆««ƒ¿…ƒ¿∆»»≈
ÌÈÓÎÁ eÓ‡ CÎÈÙÏ53CB˙a Ì„‡ „nÏÈ ÌÏBÚÏ : ¿ƒ»»¿¬»ƒ¿»¿«≈»»¿

Á‡Â ÌÈÓa ‰ÈËÓ˜ ÔÈa ‰ÁÈ„Ó ‰M‡ ‰È‰zL ,B˙Èa≈∆ƒ¿∆ƒ»¿ƒ»≈¿»∆»¿«ƒ¿««
d˙ÏÈ„b C„k ˙ÏBË ‰M‡‰Â .ÏaËz Ck54˙‚B‡k , »ƒ¿…¿»ƒ»∆∆¿∆∆¿ƒ»»¿∆∆

.da ˙‡ ‰˜ÈÓÎÂ¿ƒ¿ƒ»∆¿»

במצב 49) נמצא כשהאדם מגולים שאינם בגוף  המקומות
דרשו:50)טבעי . ה"ה פ "ד מצורע , פרשת כהנים' ב 'תורת

הסתרים". לבית פרט  בנראה, כל אף  בנראה ידיו "מה
כ 51) א.קידושין המים 52)ה, לבין המקומות אותם בין

החוצצים  הדברים הם מה יבואר הבא בפרק  לשם. יגיעו אם
יב ). הלכה ב .53)(ראה סו, נדה רבא, של מימרא

מיניקה 54) או אורגת שהיא בשעה הטבעית עמידתה כדרך
א). פז, (שם קצת מתכופפת שהיא בנה, את

.‡È‰M‡55ÏÓa ˙ÏBË dÈ‡56˙Lia˙nL ÈtÓ , ƒ»≈»∆∆¿»≈ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆
ÈÚ‰ ÈaÓ57Ô‚‰k ˙ÏBË dÈ‡Â58dÏ ÛÈw‰ Ì‡Â . ƒ¿≈»ƒ¿≈»∆∆«…∆¿ƒƒƒ»

dÚÈˆ‰Ï È„k Ba ‡ˆBiÎÂ ıtÓ59‡ÏÂ .ÏÓa ˙ÏBË  «»¿«≈¿≈¿«¿ƒ»∆∆¿»≈¿…
aËzÒÁ ÈÏk Èab ÏÚ Ï60ÈtÓ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÒ B‡ ƒ¿…««≈¿≈∆∆«¿«≈»∆ƒ¿≈

.‰ÏÈË dÏ ‰ÏÚz ‡ÏÂ ˙„ÁÙnL∆¿«∆∆¿…«¬∆»¿ƒ»

עוגנות.56)שם.55) שהספינות שמה 57)מקום הבאים
עסקיהם. 'תוספות'58)לרגל (ראה חננאל רבינו פירש כך

המצוי הטיט  מפני  מפרש רש"י  אולם אשה), ד"ה ב  טו, שם
של  שאביו יפרש והוא וחוצץ . – רגליה על נדבק  והוא שם,
עליהם. לעמוד הנהר קרקע  על מפצים הניח  שמואל

מה 59) כך מפרש רבינו בנמל. המסתובבים יראוה שלא
לבנותיו) (עשה לבנתיה עביד דשמואל אבוה שם: שאמרו

ב 'ערוך'. פירש וכן תשרי . ביומי  ומפצי  . . שם.60).

.ÈÌÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ „Á‡61ıˆBÁ „ ‰È‰È ‡Ï ∆»»»»«≈ƒ…ƒ¿∆»»≈
ÔÈe ÌÈa ıˆBÁ „ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈn‰ ÔÈe ÌÈa≈»≈««ƒ¿ƒ»»»»≈≈»≈
Oa ÏÚ ˜a„Ó ËÈË B‡ ˜ˆa ‰È‰L ÔB‚k ,ÌÈn‰««ƒ¿∆»»»≈ƒÀ¿»«¿«
‡ÏÂ ,‰È‰Lk ‡ÓË ‰Ê È‰  ÈÏk‰ Ûeb ÏÚ B‡ Ì„‡‰»»»««¿ƒ¬≈∆»≈¿∆»»¿…

‰Bz c .‰ÏÈË Ô‰Ï ‰˙ÏÚ62„ ‰È‰ Ì‡ : »¿»»∆¿ƒ»¿«»ƒ»»»»
‰˙ÏÚ ‡Ï  ÈÏk‰  B‡ Ì„‡‰  ˙‡ ‰ÙBÁ ıˆBÁ‰«≈∆∆…»»»…«¿ƒ…»¿»

‡e‰Â .‰ÏÈË Ô‰Ï63;BÈÚ‰Ï ‰ˆBÂ ÂÈÏÚ „Èt˜iL »∆¿ƒ»¿∆«¿ƒ»»¿∆¿«¬ƒ
ÔÈa Ï ÏÚ B˙B‡ ÌO ‡ÏÂ ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ≈«¿ƒ»»¿…»«≈≈
‰ÙBÁL Èt ÏÚ Û‡Â ıˆBÁ BÈ‡  Ú ‡Ï ÔÈa Ú»«≈…»«≈≈¿««ƒ∆∆
Û‡ ,ıˆBÁ BÈ‡  BËeÚÓ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ba ˙‡∆À¿≈ƒ»»∆ƒ≈≈«

ÌÈÙBÒ ÈcÓ .ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ64ÏkL : «ƒ∆«¿ƒ»»ƒƒ¿≈¿ƒ∆»
BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï  ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‰È‰ Ì‡ ,ıˆBÁ‰ c»»«≈ƒ»»«¿ƒ»»…»¿»
ÌeMÓ ‰Êb ,BËeÚÓ ÏÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈË¿ƒ»««ƒ∆«ƒ¿≈»ƒ
‡Ï  Ba ˙‡ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ì‡ ,ıˆBÁ‰ c ÏÎÂ ;BaÀ¿»»»«≈ƒ»»∆∆À…
,ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ»¿»¿ƒ»««ƒ∆≈«¿ƒ»»
Ì‡L :ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÂÈÏÚ „Èt˜n‰ Ba ÌeMÓ ‰Êb¿≈»ƒÀ««¿ƒ»»ƒ¿≈»≈∆ƒ
ÌÈcÓ c ÈÏk‰ Ûeb ÏÚ B‡ Ì„‡‰ Oa ÏÚ ‰È‰»»«¿«»»»««¿ƒ»»ƒ¿»ƒ
‰tË elÙ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÙÊÂ ˜ˆa ÔB‚k ,ÔÈˆˆBÁ‰«¿ƒ¿»≈¿∆∆¿«≈»∆¬ƒƒ»
;‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï  ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰Â ,ÏcÁk¿«¿»¿«¿ƒ»»…»¿»¿ƒ»
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קלט                
         

Ì‡ ‡l‡ ,‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ  ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒ»»»¿»¿ƒ»∆»ƒ
.e‡aL BÓk ,Ì„‡‰  B‡ ÈÏk‰  ‰ÙBÁ ‰È‰ Ôk≈»»∆…«¿ƒ…»»»¿∆≈«¿

  

 

במהותה   פג ולא  בטבילה  צדדי  תנאי  הוא  החציצה  עיכוב 
ואינו  רובו  את אפילו  או  מיעוטו  את רק  חופה  דבר  א ולכ
העיכוב אבל התורה . מ טבילה  לו  עלתה  עליו  מקפיד 
עניינו  כי  הטבילה  במהות  פג הוא  בידו "  ושר ב "טובל

הטהרה . היפ הוא   שר של
אצבע מראש   חו כולו  טבל  א שמהתורה  לדבר וראיה 
שאינו  בחציצה  טבל  א אבל בטומאתו , הוא  הרי  קטנה 
תנאי שהוא  ומכא כולו  טובל נקרא  זאת בכל עליה  מקפיד 

צדדי .
       

  

 

 שצרי הדי שונה ; גדר בעל אחד  וכל בטבילה   דיני שני 
של  הטבילה  במעשה  די הוא  במקוה  גופו  כל לטבול
 כא אי  בחו קט אבר ראש  השאיר  א שאפילו   האד
בינו  חציצה  תהיה  שלא  והדי התורה ), מ) טבילה  מעשה 
צדדי עניי אלא  הטבילה  במעשה  חיסרו אינו   המי ובי
 כא אי כי  מעכב  אינו   מסוימי  שבתנאי  החוצ דבר 

הטבילה . במעשה   פג
(פרק  התשובה  באגרת הזק האדמו "ר בחר מדוע  יוב בכ
הפסוק  פי  (על לקב "ה  ישראל שבי הקשר את לתאר ה ')
ורוחני גשמי  דבר  שו אי" : במילי כו ') עמו  ה ' חלק  כי 
(בחלק  שביאר מה  לגבי  חידוש  הוא  כי  ,"יתבר לפניו   חוצ
האר כל מלא  הגשמית... הלזו   ש "האר מ "ח ) פרק  א '
"את  שנאמר כמו  ברו־הוא   ־סואור־אי היינו  כבודו "
הדיני שני  כי  ה "  נאו מלא  אני   האר ואת  השמי
מ "ח  בפרק   המתוארי  האופני שני  בדוגמת  ה בטבילה 

התשובה . ובאגרת
בשווה   מקו בכל נמצא  שהקב "ה  כ על מדבר מ "ח  בפרק 
 שאי הקב "ה  של גדולתו  מצד  הוא  כי   הנבראי כל אצל
האד כל את המקיפה  הטבילה  בדוגמת והוא   סו לו 
של   מעלת דבר על מדבר התשובה  באגרת אבל בשווה .
הוי '  מש ו "חלק  עמו " הוי ' "חלק   שה  עצמ מצד  ישראל
"יגיע " עצמו  שהוי ' אפשר שאי  לחשוב   מקו והיה  ב "ה "
ידי על למדרגה  "ממדרגה  שירדה  כפי  ישראל נשמת  אל
שיש  עד  הגשמי   בגו והתלבשה  העולמות" השתלשלות
 אי"  במילי הזק אדמו "ר בחר לכ לגשמיות. שייכות לה 
בטלי ישראל נשמות כי  כו '"  חוצ ורוחני  גשמי  דבר  שו
עצמ מעלת מצד  ממעל אלוה  חלק   שה  משו לקב "ה 

הציור   ג כי   החוצ דבר לא   ג לקב "ה  ישראל בי אי ולכ
ישראל  בי  חוצ אינו  הנשמה  התלבשה  שבו  הגשמי 

לקב "ה .
     

(61– ובפ "ג באדם, החוצצים הדברים נימנו בפ "ב  לקמן
בכלים. מימרא 62)החוצצים היא הפרק , סוף  ועד מכאן

ב . ד, עירובין יצחק , רבי  (בתנאי ).63)של נאמר וזה
חכמים.64) מגזירת

ה'תשע"ח  סיון  ט ' רביעי יום 

   1 
עזרא 1) ותקנת חוצצים. ושאין באדם החוצצים דברים יבאר

לבנה  תבשיל שנתנה אשה שערה. את חופפת אשה שתהיה
מי ודין וטבלה. דם והוציאה בבשרה שרטה או וטבלה

חוצץ . דבר עליו ונמצא ועלה שטבל

.‡ÔÈˆˆBÁ el‡2ÛeÏÙÏ :Ì„‡a3,ÔÈÚÏ ıeÁL ≈¿ƒ¿»»ƒ¿∆»«ƒ
„Ï‚Â4,‰kn‰ Èab ÏÚL LÈ Ìc‰Â ,‰knÏ ıeÁL ¿∆∆∆««»¿«»»≈∆««≈««»

‰‡Bˆ È„Ï‚Â ,‰ÈÏÚL ‰iË‰Â5˜ˆe ,BOa ÏÚL ¿»¿ƒ»∆»∆»¿ƒ¿≈»∆«¿»»≈
ÔÈÏeÓÏn‰Â ,Ôtv‰ ˙ÁzL ËÈË B‡6,Ûeb‰ ÏÚL ƒ∆«««ƒ…∆¿«ƒ¿ƒ∆««

ÔÂi‰ ËÈËÂ7ÌÈˆBi‰ ËÈËÂ ,8ÌÈÎc ÏL ËÈËÂ , ¿ƒ«»≈¿ƒ«¿ƒ¿ƒ∆¿»ƒ
‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡ „ÈÓz ÌL ‡ˆÓp‰9el‡ Ïk  «ƒ¿»»»ƒ¬ƒƒ««»»≈

BÈ‡  ÁÏ ‡e‰Lk :ËÈh‰ Ïk ‡Le .ÔÈˆˆBÁ¿ƒ¿»»«ƒ¿∆«≈
ÌÈna ‰ÁÓ È‰L ,ıˆBÁ10 LÈ ‡e‰LÎe ; ≈∆¬≈ƒ¿∆««ƒ¿∆»≈
.ıˆBÁ≈

ט .2) פרק  נדבקת 3)מקוואות והיא פולטת שהעין ליחה
לבין  לח  בין כאן מחלק  אינו [רבינו לעין. שמחוץ  בעור

חוצץ ]. לח  שגם משמע  ומזה מן 4)יבש, שנפלטה ליחה
שפתה. על והגלידה בגופו 5)המכה שנדבקה צואה

להעביר 6)ונתייבשה. ורוצה טיט  או בצק  לש כשהאדם
כך  ומתוך בזו זו מחכך הוא בידיו, שנדבקו שייריהם את
אלו  גרגירים טיט . או בצק  גרגירי  הידיים על מתקבצים

"מילמולים". הבורות.7)נקראים טיט  זה מפורש: במשנה
חרס .8) כלי  נמחה 9)עושי  ואינו יפה יפה נתייבש זה טיט 

לעור.10)במים. מגיעים והם המקווה במי 

.˙ez‰ ÛOe ,Ìc‰Â ÏÁ‰Â BÈc‰Â Lc‰11 «¿«¿«¿¿∆»»¿«»¿««
‰Ó˜M‰Â ‰‡z‰Â12ÔÈˆˆBÁ ÔÈLÈ  eÁ‰Â13ÔÈÁÏ , ¿«¿≈»¿«ƒ¿»¿∆»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

‡ÔÈˆˆBÁ ÔÈ14ÔÈa ÔÈÁÏ ÔÈa  ÔÈÙO‰ Ïk ‡Le . ≈»¿ƒ¿»»«¿»ƒ≈«ƒ≈
ÔÈˆˆBÁ ÔÈLÈ15CÒpL Ì„Â .16 ÁÏ elÙ‡ ,Oaa ¿≈ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿««»»¬ƒ«

ıˆBÁ17ÌÈÏcÏ„Ó‰ Oa‰Â È‡‰ .18ÔÈˆˆBÁ 19. ≈»≈»¿«»»«¿À¿»ƒ¿ƒ

התות.11) מעץ  הנוטף  שאינם 13)דקל.12)שרף  מפני 
במים. לגוף .14)נימוחים מלהגיע  המים על מעכבים אינם

לכלוכי15) שהם "מפני  הטעם: מבואר שם בתוספתא
עליהם  להקפיד אדם בני  של ודרכם פירוש הפירות",
י "ב ). הלכה י "א פרק  (ראה חוצץ  עליו מקפיד שאדם ומיעוט 

להעבירו.16) וקשה יפה [רש"י17)שנדבק  א. כא, מנחות
ממנו  נמשכים בו וכשנוגעים להתייבש שהתחיל פירש, שם
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דומים]. השיעורים שני  ואולי  דם. מן 18)חוטי  שנתלשו
לגמרי . ממנו נפרדו ולא דבר 19)הגוף  עליהם יש אם

משנה). (כסף  לגמרי  כתלושים נידונים ואינם החוצץ 

.‚‰lÁz ÁÈ„zL „Ú ıˆBÁ  ‰M‡a ÌÈ˙q‰ ˙Èa20, ≈«¿»ƒ¿ƒ»≈«∆»ƒ«¿ƒ»
‰na .ıˆBÁÂ ıa˜˙Ó ˜‡‰Â „ÈÓz ÌL ‰Úf‰L∆«≈»»»ƒ¿»»»ƒ¿«≈¿≈«∆

‰‡eOa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc21ÏÈ‡B‰ ,‰ÈeÙa Ï‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ
ıˆBÁ BÈ‡  ˙„t˜Ó dÈ‡Â22. ¿≈»«¿∆∆≈≈

תחילה.20) הדחה בלי  לטבול רשאית שמקפידה 21)אינה
בעלה. על תתגנה שלא לכלוך 22)כדי  שם יש אם אפילו

ד). הלכה שם (תוספתא

.„„‚‡‰23Èab ÏÚL ÔÈO˜Ow‰Â ,‰kn‰ Èab ÏÚL »∆∆∆««≈««»¿««¿«ƒ∆««≈
M‰24ÌÈÈM‰Â ,25ÌÈÓÊp‰Â26˙BÈÏËw‰Â27 «∆∆¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»

ÌÈ˜ÊÁ Ô‰L ÔÓÊa :˙BÚah‰Â28 Oaa ÌÈ˜e„e ¿««»ƒ¿«∆≈¬»ƒ¿ƒ«»»
ÌÈÙ ;ÌÈˆˆBÁ29.ÔÈˆˆBÁ ÌÈ‡  ¿ƒ»ƒ≈»¿ƒ

השבר 24)תחבושת.23) על מתכת קשקשי  קושר החובש
שומרים  אלה קשקשים לזה. זה חלקיו שני  שקירב  אחרי 

מזה. זה השבר חלקי  יתרחקו שרשראות 25)שלא
האף .26)לקישוט . זהב 27)נזמי  גרגירי  של מחרוזות

צוואריהן. סביב  עונדות בחזקה.28)שהנשים מהודקים
הגוף .29) ובין ביניהם ייכנסו והמים לבשר לחוצים אינם

.‰˙BLBwL ˙BÚeˆ‰Â ÔzLt ÈËeÁÂ Óˆ ÈËeÁ≈∆∆¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿
ÔÈÏÈcnL ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ  ÈBÏ Ô‰ÈL‡a ÌÈLp‰«»ƒ¿»≈∆¿¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒƒ
,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡  ÚO ÈËeÁ Ï‡ .ÌÈn‰ ÔÈe Ûeb‰ ÔÈa≈«≈««ƒ¬»≈≈»≈¿ƒ
.ÔÈÙ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆««ƒ∆≈»»ƒ

.Â‡evaL ÔÈËeÁ30ÏL elÙ‡ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡  ƒ∆««»≈»¿ƒ¬ƒ∆
ÔzLt31Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ ‰M‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,32Ï‡ . ƒ¿»¿ƒ∆≈ƒ»∆∆«¿»»∆¬»
ÌÈ˜Á33,ÔÈˆˆBÁ  ÌÈ˜ÚÂ ˙BÈÏË˜ ÔB‚k ,‡evaL ¬»ƒ∆««»¿«¿»«¬»ƒ¿ƒ

˙ÏÚa ‰‡zL È„k Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ ‰M‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ»∆∆«¿»»∆¿≈∆≈»∆«¬«
.Oa»»

בצווארה.30) קושרת  יהודה 31)שהאשה רבי שאפילו
בראש. קשורים כשהם שחוצצים הנשים 32)מודה אין

מדאי . יותר אותם מתכת 33)מהדקות של תכשיטים
הצוואר. את שחובקים

.ÊÈÏ˜Ï˜ ‰OÚÂ M˜˙pL l‰ ÏÚL ÚO34ÔÎÂ , ≈»∆««≈∆ƒ¿«≈¿«¬»ƒ¿¿≈¿≈
.ÔÈˆˆBÁ  Ô˜f‰ ÈÏ˜Ïƒ̃¿¿≈«»»¿ƒ

ידי34) על ונידבקו השערות נסתבכו שרשרת. כעין סבך
שהמדובר  משמע  כאן מלשונו קילקי . במשנה: ואבק . זיעה
מקפיד, האיש גם זה שבמקום באשה, ובין באיש בין

האיש. זקן - כפשוטה "והזקן" המלה ותתפרש

.Á‰‡ ‡e‰L ÔÓÊa :Ì„‡a eÁz‰ ıÁ35ıˆBÁ 36, ≈«»¿»»ƒ¿«∆ƒ¿∆≈
‰‡ BÈ‡L ÔÓÊe37ÏBË 38B˙Óe˙a ÏÎB‡Â ƒ¿«∆≈ƒ¿∆≈¿≈ƒ¿»

ÚÏ39ÚÏaL ÈÓ ÔÎÂ .‡ÓË ıÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »∆∆««ƒ∆≈»≈¿≈ƒ∆»«
d‡È˜‰ Ì‡Â ;B‰Ë ‰Ê È‰  ÏËÂ ‰‡ÓË ˙ÚaË«««¿≈»¿»«¬≈∆»¿ƒ¡ƒ»

dÚbÓa ‡ÓË  ÏhL Á‡40ÏkL ,e‡a kL . ««∆»«ƒ¿»¿«»»∆¿»≈«¿∆»

.ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓ ‡Ï ÈÁ‰ Ûe‚a ÌÈÚeÏa‰«¿ƒ¿««…¿«¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ
 ‰hÓlÓ ÂÈÏ‚ È˜„Òa ÔÈÓÒÈ˜Â ˙BBˆ eÒÎƒ¿¿¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿«»

ÔÈˆˆBÁ41. ¿ƒ

הבשר.35) לתוך כולו נכנס  קצת 36)לא שנדבק  מפני 
נראה  והוא ושקוף  דק  בקרום מכוסה החץ  ואם הגלוי , בעור

ה). הלכה שם (תוספתא חוצץ  אינו - שאינו 37)לעין
חוצץ .38)מגולה. אינו טבילות 39)והחץ  חייבי  ככל

שמש. הערב  אחר עד בתרומה שאסורים שטבלו
ההקאה.40) ד 41)בשעת הלכה ח  פרק  שם בתוספתא

הסתרים". כבית שהוא מפני  חוצצים "אין עקיבא: רבי  אמר
כמותו  רבינו פסק  לא עליו, חולק  אין שבתוספתא פי  על ואף 
ביאת  צריך אינו הסתרים שבית הלכה, נפסקה שכבר מפני 

מים. לביאת ראוי  להיות צריך אבל מים,

.Ë‰iËe ‡Ó‚eÏÓ ,˙ÈÏtÒ‡42ÌÈ˙q‰ ˙Èa ÏÚL ƒ¿¿»ƒ¿¿»¿ƒ»∆«≈«¿»ƒ
Ô‰a eÒkiL CÈˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;ÔÈˆˆBÁ ¿ƒ««ƒ∆≈»ƒ∆ƒ»¿»∆
c Ô‰a ‡‰È ‡ÏÂ ÔÈÈe‡ eÈ‰iL ÔÈÎÈˆ ,ÌÈn‰««ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿…¿≈»∆»»
B‡ ˙Á‡ ‰ÚO Ba ‰˙È‰ .e‡aL BÓk ,ıˆBÁ≈¿∆≈«¿»¿»«¬»««

ÌÈzL43nÏ ˜a„Ó dL‡Â ‰knÏ ıeÁeÈ‰L B‡ ,‰k ¿«ƒ««»¿…»À¿»««»∆»
B‡ ,‰‡Bˆa B‡ ËÈËa ˜a„Ó ÌL‡ ˙BÚO ÈzL¿≈¿»…»À¿»¿ƒ¿»
Ô˜e ‰hÓÏÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈa ˙BÚO ÈzL eÈ‰L∆»¿≈¿»¿ƒ≈≈»ƒ¿«»¿»»
.ÔÈˆˆBÁ el‡ È‰  ‰ÏÚÓÏÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈa Ô‡ÈˆB‰Â¿ƒ»¿ƒ≈≈»ƒ¿«¿»¬≈≈¿ƒ

מכה.42) גבי  על שמשימים שונים רטיות מפני43)מיני 
חוצצת  קשורה ואחת חוצצות אינן קשורות שערות ששתי 
גם  - למכה שבנדבקו רבינו משמיענו ט ), הלכה (ראה

חוצצות. שתיים

.ÈÂÈÏ‚ ÏÚL ÙÚa Ì„‡ ÏaËÈ ‡Ï44 ÏË Ì‡Â . …ƒ¿…»»∆»»∆««¿»¿ƒ»«
.ıˆBÁ BÈ‡≈≈

יחף .44) ההולך של רגליו על העולה האבק 

.‡ÈÔ‰ È‰  ÔÏÈaË‰Â ÌÈÏÎe Ì„‡a ÊÁB‡‰»≈¿»»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈≈
ÂÈ„È ‰tL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô˙‡ÓËa45Ô‰a e‡aL „Ú ¿À¿»»¿««ƒ∆ƒ»»»«∆»»∆

ÌÈÓa ÂÈ„È ÁÈ„‰ Ì‡Â .‰tÈ ‡Ï ‡nL ‰Êb ,ÌÈn‰««ƒ¿≈»∆»…«¿∆¿ƒ≈ƒ«»»¿«ƒ
‰ÏÈË Ô‰Ï ‰˙ÏÚ 46. »¿»»∆¿ƒ»

שאמר:"ירפה"45) שם שמעון רבי  מדברי  זה למד רבינו
מועיל. לא זה קמא תנא שלדעת שעל 46)משמע  שהמים

המקווה. מי  שם נכנסו וכאילו המקווה מי  עם מתחברים ידיו

.ÈdBÁ‡Ï da ˙ÏLÙn‰47‰˙ÏÚ ‡Ï  ‰ÏËÂ ««¿∆∆¿»«¬»¿»¿»…»¿»
ÂÈ„Èa B‡ ˜BÈz‰ ÈÏ‚a ËÈË ‰È‰ ‡nL ;‰ÏÈË dÏ»¿ƒ»∆»»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿»»
‰˙ÏÚL Á‡Â ,ıˆÁÂ ‰ÏÈË ˙ÚLa Bn‡a ˜a„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿»«¿««∆»¿»

ÏÙ48. »«

ערומה.47) כשהיא גבה על תינוקה את הרכיבה
סמוך 48) בדקוה אם אפילו פסולה הטבילה ולפיכך

החוצץ . דבר עליה נמצא ולא לטבילתה

.‚È‰ˆÙwL B‡ ‰ÈÙa dÚO ‰˙pL ‰c49B‡ d„È ƒ»∆»¿»¿»»¿ƒ»∆»¿»»»
‰ˆwL50‰ÈpL ÔÈa ÌˆÚ ‡ˆÓpL B‡ ‰È˙B˙ÙOa51 ∆»¿»¿ƒ¿∆»∆ƒ¿»∆∆≈ƒ∆»
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˙BÚÓ ‰˙ .ÌÈ‡Óh‰ Ïk ‡L ÔÎÂ .‰ÏË ‡Ï el‡k¿ƒ…»¿»¿≈¿»»«¿≈ƒ»¿»»
‰cp‰ ˙‡ÓhÓ ‰‰Ë  ‰ÏËÂ ‰„ÈÂ ‰ÈÙa52È‰Â , ¿ƒ»¿»¿»¿»¿»»¬»ƒÀ¿««ƒ»«¬≈

dw b ÏÚ ‰‡ÓË ‡È‰53‰‡ÓËÏ ÔBL‡ ˙‡ˆÓÂ ,54 ƒ¿≈»««À»¿ƒ¿≈ƒ¿À¿»
˜a Ú‚pL ÈÓk.Êa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰cp‰ ¿ƒ∆»«¿…«ƒ»¿≈«ƒ¿»

והידקה.49) בחוזק .50)סגרה לזו זו השפתיים הדביקה
ועלתה 51) שטבלה רבי  של בשפחתו מעשה ב : סו, נידה

אחרת. טבילה רבי  והצריכה שיניה בין חוצץ  עצם לה ונמצא
מטמאה 52) אינה וגם לבעלה וטהורה הטומאה אב  שהיא

כנידה. וכלים הרוק 53)אדם שלה. ברוק  נגיעתה ידי  על
כשנתלש  אבל אותה, מטמא אינו טבעי  באופן בפיה הנמצא
שבפיה  המעות אחר: פירוש מטמא. הוא למעות ונדבק 
זה  רוק  ותוספת רוק . מוציאים והם הפה בלוטי  את מגרות
(שני לפה חוץ  יצא שלא פי  על אף  עליו, משקה תורת

שם). הר"ש כתבם ומשקין 54)הפירושים אוכלין ומטמאה
וכלים. אדם ולא

.„È˙Èe L‡‰ ÈÏ˜Ï˜ :Ì„‡a ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L el‡Â¿≈∆≈¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈»…≈
„Ï‚Â ,ÔÈÚaL ÛeÏÙÏÂ ,LÈ‡aL ÌÈ˙q‰ ˙Èe ÈÁM‰«∆ƒ≈«¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿∆»«ƒ¿∆∆
‰‡BˆÂ ,BOa ÏÚL ‰‡Bˆ ÈÎeÏÎÏÂ ,‰kn‰ ‰˙ÏÚ‰L∆∆∆¿»««»¿ƒ¿≈»∆«¿»¿»

Ôtv‰ ˙ÁzL55,ÔËw‰ ˙eLÎe ,˙ÏcÏ„Ó‰ ÔtˆÂ , ∆«««ƒ…∆¿ƒ…∆«¿À¿∆∆¿«»»
.ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ el‡ Ïk  BOa ÏÚL ˜c‰ ÚO‰ ‡e‰Â¿«≈»««∆«¿»»≈≈»¿ƒ

חוצצת.55) הבשר שכנגד אבל האצבע . בשר כנגד שלא

.ÂËL˜ ˙Á‡k ÔÈeL˜ eÈ‰L ˙È B‡ ˙BÚO ÈzL¿≈¿»»≈∆»¿ƒ¿««∆∆
.Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡  „Á‡∆»≈»¿ƒƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆
‰È‰iL ‡e‰Â .˙ˆˆBÁ  ‰L˜pL ˙Á‡ ‰ÚOÂ¿«¬»««∆ƒ¿¿»∆∆¿∆ƒ¿∆
‰˙ÏÚ  ‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡ Ï‡ ;‰ÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»∆»¬»ƒ≈«¿ƒ»∆»»¿»

BÚO  ‰È‰iL „Ú ,‰ÏÈË BÏ56‡ÓÈ ‡ÓÈ eL˜ ¿ƒ»«∆ƒ¿∆…¿»»ƒ»ƒ»
BÚOL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .ÌÈB‡b‰ eB‰ ‰Êk .dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»»∆«¿ƒ¿≈»∆ƒ∆¿»
BÈ‡Â ,‰ÏÈË ÔÈÚÏ eLÁ ‡e‰ BÙe‚k Ì„‡ ÏL∆»»¿»¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈

ÚO‰  Ó‡pL È„k BÓˆÚ ÈÙa Ûe‚k57Û‡ ‡l‡ , ¿ƒ¿≈«¿¿≈∆…«…«≈»∆»«
BÈ‡ Ì‡ ,‡ÓÈ ‡ÓÈ eL˜ BL‡ ÚO ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿«…»ƒ»ƒ»ƒ≈
ÛËˆ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ  ÂÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»»»¿»¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿»≈

BÙeb ÏÚ Á‡ ıˆBÁÏ58BÓk ,BÙeb  Ïk‰ ‡ˆÓÂ ¿≈«≈«¿ƒ¿»«……¿
LiL ÔÈ‡Óh‰ ‡L „Á‡Â ‰cp‰ „Á‡Â .e‡aL∆≈«¿¿∆»«ƒ»¿∆»¿»«¿≈ƒ∆≈

.ÚO ÔL‡a¿…»≈»

אין 56) מקפיד שבאינו י "ב , הלכה א בפרק  למעלה נתבאר
מרוב . בפחות השיער 57)חציצה שרוב  אומרים אנו אין

מקפיד. שאינו כרובו לדונו כדי  משמיענו 58)מספיק  כאן
לרוב . מצטרפים חציצות מיני  ששני  רבינו

.ÊË˙ÙÙBÁ ‰M‡ ‰È‰zL ,‡È‰ ‡ÊÚ ˙wz59˙‡ «»«∆¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»∆∆∆
‰ÏÈla ÛÁÏ dÏ LÙ‡ Ì‡Â .ÏaËz Ck Á‡Â dÚO¿»»¿««»ƒ¿…¿ƒ∆¿»»»…««¿»

ÛÎz „iÓ ÏaËÏÂ˙ÚLe .ÁaLÓ ‰Ê È‰  ‰ÙÈÙÁÏ ¿ƒ¿…ƒ»≈∆«¬ƒ»¬≈∆¿À»ƒ¿«
˜Ác‰60˙aL Úa elÙ‡ ˙ÙÙBÁ ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ «¿»ƒ¿≈∆…ƒ∆∆¬ƒ¿∆∆«»

˙aL È‡ˆBÓÏ ˙ÏBËÂ61. ¿∆∆¿»≈«»

השערות.59) את להפריד כדי  שלא 60)סורקת, כגון
לטבילתה. סמוך חמים מים אפשר 61)תמצא אי  שהרי 

בערב  ראשון ביום לחוף  הדין [והוא בשבת לחוף  לה

שבת  ערב  נקט  ורבינו הדחק . בשעת שלישי  בליל ולטבול
יותר  להרחיק  שאין מלשונו, ונראה לדוגמא. שבת ומוצאי 

משנה)]. (כסף  לטבילה חפיפה בין אחד מיום

.ÊÈÌ‡ :ıˆBÁ „ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ‰˙ÏÚÂ ‰ÏË»¿»¿»¿»¿ƒ¿»»∆»»»≈ƒ
ÌÚt ÛÁÏ ‰ÎÈˆ dÈ‡  ‰ÏË ‰ÙÙÁL ÌBi‰ B˙B‡a¿«∆»¿»»¿»≈»¿ƒ»»…««
 Â‡Ï Ì‡Â ;„Ïa „iÓ ˙ÏBËÂ ˙ÊBÁ ‡l‡ ,‰iL¿ƒ»∆»∆∆¿∆∆ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

‰iL ÌÚt ÛÁÏ ‰ÎÈˆ62.ÏaËÏÂ ¿ƒ»»…««¿ƒ»¿ƒ¿…

שמא 62) חוששין חציצה, נמצאה וגם שלם יום עבר אם
בהן. הרגישה ולא חציצות עוד ישנן

.ÁÈ˙a ‰M‡ ÛÁz ‡Ï63Ûh˜nL ÈtÓ ,64˙‡ …»…ƒ»¿∆∆ƒ¿≈∆¿«≈∆
Ï‰‡a ‡ÏÂ ;ÚO‰65CÈÒnL ÈtÓ ,66;ÚO‰ ˙‡ «≈»¿…¿»»ƒ¿≈∆«¿ƒ∆«≈»

ÔÈnÁ‰L ÈtÓ ,‰nÁ ÈnÁa elÙ‡Â ,ÔÈnÁa ‡l‡∆»¿«ƒ«¬ƒ¿«≈«»ƒ¿≈∆««ƒ
ÔÈÈMÓ67ÔÈBv‰ Ï‡ ;B˙B‡ ÔÈÏÒÏÒÓe ÚO‰ ˙‡ «ƒƒ∆«≈»¿«¿¿ƒ¬»«¿ƒ

.M˜˙Óe ÚO‰ ˙‡ ÔÈˆa˜Óe ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ∆«≈»ƒ¿«≈

מאוד 63) רכה אבן מפרש א משנה ב  פרק  בכלים רבינו
נקראת  בערבית והבגדים. השיער לרחיצת בה שמשתמשים

חוצצות.64)טפל. המנותקות והשערות בערוך 65)מנתק ,
"בחול"]. כתוב  שלפנינו [בגמרא אלון. מסבך.66)פירש:

פירוש 67) מזיא" ומשרו "דקרירי  כתוב : שבידינו בגמרות
את  מקשה רש"י  ופירש השער, את "משרו" קרים מים
"חמימי גורס  שרבינו ונראה עובר. הלכלוך ואין השיער
זה  לדעתו אולם השיער את שמקשים כן גם ומפרש משרו".

הלכלוך. להעברת עוזר

.ËÈ‰ÏËÂ dÏ ÏÈLz ‰˙pL ‰c68‰˙ÏÚ ‡Ï  ƒ»∆»¿»«¿ƒƒ¿»¿»¿»…»¿»
.‰È„È ÏÚL ˙ÈeÓM‰ ÈtÓ ,‰ÏÈË dÏ»¿ƒ»ƒ¿≈««¿ƒ∆«»∆»

ידיים.68) רחיצת בלי 

.Î‰LÏL CB˙a :‰ÏËÂ Ì„ ‡ÈˆB‰Â dOa ‰ËO»¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿»¿»¿¿»
ıˆBÁ ˙BËÈO‰ ÌB˜Ó ÔÈ‡  ÌÈÓÈ69‰LÏL Á‡Ï ; »ƒ≈¿«¿ƒ≈¿««¿»

ÏÚL „Ïbk ÌL ‰t˜ Ìc‰L ÈtÓ ,ıˆBÁ  ÌÈÓÈ»ƒ≈ƒ¿≈∆«»ƒ¿∆»«∆∆∆«
‰kn‰ Èab70ÔÈÚaL ÛeÏÙÏ ÔÎÂ .71,LÈ ‰È‰ Ì‡ , «≈««»¿≈ƒ¿∆»«ƒƒ»»»≈

˜ÈB‰Ï ÏÈÁ˙‰L ‡e‰Â72.‰ca ıˆBÁ  ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»

רך 69) עודנו זה מקום שעל הדם הראשונים ימים השלושה
(רש"י ). הבשר מן כחלק  למכה,70)והוא שחוץ  פירוש,

ששנינו  כמו חוצץ , אינו עצמה המכה שעל גלד אבל
משנה). וכסף  ראב "ד (ראה ד משנה ט  פרק  במקוואות

בין 71) חוצץ  לעין מחוץ  שליפלוף  למדנו א בהלכה למעלה
העין. שבתוך בליפלוף  המדובר וכאן יבש, ובין לח 
שהדמעה  מפני  פירשו, לפלוף  המתחיל דיבור שם בתוספות
ההתייבשות, את ומעכבת הלפלוף  את מרטיבה העין שבתוך
להתייבש. וממהר סמיך הוא שמבחוץ  הלפלוף  אבל

מפרש 72) "וכן" רבינו שכתב  [ומה ירוק  צבעו יבש לפלוף 
גם  כך כשנתייבש הדם חוצץ  שבשריטה כמו משנה: הכסף 
והטור]. הרא"ש פירושי  שם ראה חוצץ . שנתייבש הלפלוף 

.‡ÎÏÁk73 ÔÈÚ‰ b ÏÚL ;ıˆBÁ BÈ‡  ÔÈÚaL …«∆»«ƒ≈≈∆««»«ƒ
˙BÁBt ‰ÈÈÚ eÈ‰ Ì‡Â .ıˆBÁ74ÔÈÚ‰ Èab ÏÚ Û‡  ≈¿ƒ»≈∆»¿«««≈»«ƒ
ıˆBÁ BÈ‡75. ≈≈
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קמב               
         

שם).73) (נדה בעיניהן נותנות שהנשים כחול צבע 
תדיר.74) ופותחת העפעפיים 75)עוצמת שתנועת מפני 

בה  שאין מאוד דקה שיכבה רק  ונשארה הכוחל את מורידה
שם). (רש"י  ממש

.Î‡Ï  ˙BÈa Ô˙ÓvÚ B‡ ˙BÈa ‰ÈÈÚ ‰Á˙t»¿»≈∆»¿≈ƒ¿»«¿≈…
ÔÈÚÏ ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‰ÏÈË dÏ ‰˙ÏÚ»¿»»¿ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«

˙B‰Ë76Û‡ .˙zÓ BÊ È‰  dÏÚÏ dÈz‰Ï Ï‡ ; ¿»¬»¿«ƒ»¿«¿»¬≈À∆∆«
,ÔLÈ ËO da ‰È‰L B‡ ,dÏ ÏÈLz d˙pL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»«¿ƒƒ¿»∆»»»∆∆»»
B‡ ‰ÈÈÚ ‰Á˙t ÔÈe ,ÏÁk dÈÚ b ÏÚ ‰È‰L B‡∆»»««≈»…«≈»¿»≈∆»

dÏÚÏ ˙zÓ BÊ È‰  Ô˙ÓvÚ77ÌÈc‰ ÏkL . ƒ¿»«¬≈À∆∆¿«¿»∆»«¿»ƒ
,Ô‰ÈcÓ ‡l‡ ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰»≈¿«≈»∆≈»¿ƒ∆»ƒƒ¿≈∆

eÊ‚ ‡Ï ‰‡Èa ÔÈÚÏ ,eÊb ˙B‰Ë ÔÈÚÏe78ÏÎÂ . ¿ƒ¿«¿»»¿¿ƒ¿«ƒ»…»¿¿»
ÔÈÚÏ ÔÈ‡Óh‰ ‡La ıˆBÁ  ˙B‰ËÏ ‰ca ıˆBÁ‰«≈¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿«

‰ÏÈË ˙ÚLa ‚a ıˆBÁÂ ,˙B‰Ë79. ¿»¿≈¿≈ƒ¿«¿ƒ»

נטמאו.76) בטהרות נגעה ומונה 77)שאם חוזר רבינו
שבעין, ליפלוף  על ודילג ההלכות כל את נמרץ  בקיצור
יבוש  מדין ושניהם בבשרה לשרטה במקומו שהשווהו מפני 
שניהם. למנות בכך צורך ראה לא לפיכך בהם, נגעו

הני78) ככל הילכתא "ולית שם: בנידה גורס  הרי "ף 
אבל  איתמר, טהרות לעניין הכי  איתמר כי  אלא שמעתתא,
השמועות  ככל הלכה אין פירוש, דמי ". שפיר לבעלה
אבל  נאמר, טהרות לעניין - שחוצצים שנאמר ומה האלה,

מותרת. המתגייר 79)לבעלה גוי  לגירותו. טובל כשהוא
וטבילה. מילה צריך

.‚ÎÏÚ Û‡ ,ıˆBÁ c ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ‰ÏÚÂ ÏhL ÈÓƒ∆»«¿»»¿ƒ¿»»»»»≈««
ÔÈn‰ B˙B‡a ˜qÚ˙pL Èt80‡e‰ È‰  Blk ÌBi‰ Ïk ƒ∆ƒ¿«≈¿«ƒ»«À¬≈

‰Ê ‰È‰ ‡lL È‡cÂa È‡ Ú„BÈ :Ó‡iL „Ú ,B˙‡ÓËa¿À¿»«∆…«≈«¬ƒ¿««∆…»»∆
Â ÏÈ‡B‰ .‰ÏÈh‰ Ì„˜ ÈÏÚ‡ÓË ˜ÊÁ‰81„ÓÚ‰  »«…∆«¿ƒ»ƒ¿À¿«»≈«¬≈

‰hL È‡cÂa Ú„zL „Ú B˙‡ÓË ÏÚ ‡ÓË82. »≈«À¿»«∆≈«¿««∆»«

בו.80) שנתעסק  אחר גופו על הטבילה.81)שנמצא לפני 
בשעת 82) בשרו על החוצץ  הדבר היה שמא ספק , וכאן

בטומאתו. ונשאר טבילה

   1 
שווים 1) הכלים כל ואם בכלים. החוצצים דברים יבאר

בתוך  כלים מטבילים ואם כלים. טבילת סדר וכל זה. בדבר
טהורים. כלים

.‡ÔÈˆˆBÁ el‡Â2‡ˆBiÎÂ ÓÁ‰Â ˙Ùf‰ :ÌÈÏÎa ¿≈¿ƒ¿≈ƒ«∆∆¿«≈»¿«≈
˙ÈÁBÏˆaLÂ ÒBÎaL ˙Ùf‰ .Ô‰a3ÔÈˆˆBÁ ÔÎBzÓ 4, »∆«∆∆∆¿¿∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒ

Ô‰ÈBÁ‡Ó5?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ ≈¬≈∆≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
Ôn‡‰ ˙ÈaÓ6ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa  ˙Èa‰ ÏÚaÓ Ï‡ ; ƒ≈»À»¬»ƒ««««ƒ≈ƒ»≈

ÔÈˆˆBÁ Ô‰ÈBÁ‡Ó7ÈeÁÓ˙aL ˙Ùf‰ .8,‰Ú˜aLÂ ≈¬≈∆¿ƒ«∆∆∆¿«¿¿∆ƒ¿»»
˙ÈaÓ ÔÈa ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÔÈa ,Ô‰ÈBÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa≈ƒ»≈≈¬≈∆≈ƒ««««ƒ≈ƒ≈

ÔÈˆˆBÁ  Ôn‡‰9. »À»¿ƒ

מ "ה.2) פ "ט  ה"ב .3)מקוואות פ "ז שם תוספתא
שהאדם 4) מפני  חוצץ , והצלוחית הכוס , בתוך הדבוק  זפת

עליו. יב ,5)מקפיד הלכה א בפרק  למדנו מקפיד. אינו

ההקפדה. קובעת ואינו 6)שבחציצה בזפת המשתמש
הכלי . של החיצון בצד זפת קצת על הבית 7)מקפיד בעל

מבחוץ . גם נקיים יהיו שכליו גדולה.8)מקפיד קערה
בחוץ 9) גביהם שעל והזפת בחמים, משתמשים אלה בכלים

מקפיד. האומן גם לפיכך ומלכלך, נמס 

.ÒBÓBw‰Â n‰10ÔÈa ˙ÈÁBÏˆa ÔÈa ÒBÎa ÔÈa , «…¿«≈¿≈ƒ¿ƒ≈
,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÔÈa ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÔÈa ,‰Ú˜e ÈeÁÓ˙a¿«¿¿»»≈ƒ««««ƒ≈ƒ≈»À»

ÔÈˆˆBÁ  Ô‰ÈBÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa11B‡ ˙ÙÊ ‰È‰ . ≈ƒ»≈≈¬≈∆¿ƒ»»∆∆
ÓÁ12‡Ïh‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ13ÏÚÂ ÔÁÏM‰ ÏÚÂ ≈»¿«≈»∆«««¿»¿««À¿»¿«

Lbc‰14„Èt˜nL ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ  ÌÈi˜ eÈ‰ Ì‡ : ««¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ
ÔÈÒeÏa‰ ÏÚÂ ;Ô‰ÈÏÚ15BÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡  ¬≈∆¿««¿ƒ≈»¿ƒƒ¿≈∆≈

.Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ¬≈∆

ה,10) פ "ט  מקוואות [במשנה ה"ב  פ "ז מקוואות תוספתא
זכוכית", בכלי  "המור את כתוב : כנראה מוחק  רבינו אולם

בהתאם  אינו) בתוספתא (וגם זכוכית" "בכלי  המלים
אין  זכוכית שכלי  ה), הלכה א פרק  כלים (בהלכות לשיטתו
המקדש  כלי  הלכות עבודה, בספר במקווה]. טהרה להם
בחיה  הצרור הדם הוא "המור רבינו: כותב  ג, הלכה א פרק 
(ראה  אדם" בני  בה שמתבשמים לכל, הידוע  שבהודו
שדחו  כג) ל, (שמות לתורה בפירושיהם ורמב "ן אבןֿעזרא
שחור, שצבעו עפר מין הוא והקומוס  רבינו). של פירושו
קד, שבת למשנה בפירושו (רבינו הדיו לתוך אותו ונותנים

האומנים.11)ב ). גם מקפידים וקומוס  מור על
שם.12) עליו.13)משנה שאוכלים רבינו 14)לוח 

גדול. כסא על ממנו שעולים קטן כסא מפרש: במשנתנו
מיטה, מין הוא שדרגש פירשו א כ, סנהדרין בגמרא אולם

שם. רבינו פירש ב 15)וכן עו, שבת (ראה מלוכלכים
נקייה). לא פירוש בלוסה" "עיסה

.‚˙BhÓ ÏÚ eÈ‰16˙BhÓ ÏÚ ;ÔÈˆˆBÁ  ˙Èa‰ ÏÚa »«ƒ««««ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡  ÈÚ ÏL17 ˙Èa‰ ÏÚa Ûk‡ ÏÚ . ∆»ƒ≈»¿ƒ«À»««««ƒ

ÔÈ˜wÊ ÏÚÂ ;ıˆBÁ18˙Úcn‰ ÏÚ .ıˆBÁ BÈ‡ 19 ≈¿««»ƒ≈≈«««¿««
ÔÈ„„ˆ ÈMÓ20ıˆBÁ 21. ƒ¿≈¿»ƒ≈

הניקיון.17)שם.16) על כלֿכך להקפיד דרכם אין
החמור.18) על שמניחים עור, של שנותנים 19)נודות כר

לגמרא  שנספחו [במשניות עליו. ורוכבים החמור גב  על
וכן  ישנה, במשניות אולם "מרדעת". כלל נזכר לא נדה,

א]. קיד, שבת לעבר.20)בגמרא מעבר הוא הרבב  אם
שם.21) שבת

.„ÓÁ B‡ ˙ÙÊ eÈ‰22È„ÈÓÏz È„‚a ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »∆∆≈»¿«≈»∆«ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ23ıˆBÁ  „Á‡ „vÓ elÙ‡ ,24ÈtÓ , ¬»ƒ¬ƒƒ«∆»≈ƒ¿≈

ÈnÚ È„‚a ÏÚ .È˜ ˙BÈ‰Ï ÔLeaÏÓ ÏÚ ÔÈ„Èt˜nL∆«¿ƒƒ««¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈«≈
BÈ‡  „Á‡ „vÓ ,ıˆBÁ  ÔÈ„„ˆ ÈMÓ :ı‡‰»»∆ƒ¿≈¿»ƒ≈ƒ«∆»≈

.ıˆBÁ≈

ו.22) משנה שבת 23)שם ובגמרא בנאים", "של במשנה:
של  בבניינו שעוסקים חכמים, לתלמידי  שהכוונה פירשו שם

להקפיד 24)עולם. מחוייבים חכמים שתלמידי  מפני 
נקיים. יהיו שמלבושיהם
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.‰˙BÁtËn‰ ÏÚ eÈ‰25ÌÈ˙tÊ ÏL26LÂÌÈˆBÈ Ï27 »««ƒ¿»∆«»ƒ¿∆¿ƒ
˙BÏÈ‡ ÈÏqÙÓ ÏLÂ28ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ 29. ¿∆¿«¿≈ƒ»≈»¿ƒ

ז.25) משנה זפת.26)שם חרס .27)מוכרי  כלי  עושי 
האילן.28) שיתעבה כדי  הדקים, הענפים את כורתים
מקפידים.29) ואינם מלוכלכים תמיד מטפחותיהם 

.ÂÁaË30ÈtÓ ,ıˆBÁ BÈ‡  ÂÈ„‚a ÏÚ Ì„ ‰È‰L «»∆»»»«¿»»≈≈ƒ¿≈
.„Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ

ב .30) צח , זבחים

.ÊÎBÓ3132.ıˆBÁ BÈ‡  B„‚a ÏÚ  ‰È‰L ≈¿»∆»»¿»«ƒ¿≈≈
ÏÚ ‰È‰Â  ÎBÓ Áah‰ ‰È‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆»»««»≈¿»¿»»«
Ô‰L ÈtÓ ,ıˆBÁ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  e Ì„ B„‚aƒ¿»¿»¬≈∆»≈ƒ≈ƒ¿≈∆≈
‡È‰ BzÎ‡ÏÓ È‰L ,ıˆBÁ BÈ‡ B‡ ,„Èt˜Óe ÌÈL¿«ƒ«¿ƒ≈≈∆¬≈¿«¿ƒ

„Èt˜Ó BÈ‡Â33. ¿≈«¿ƒ

רבב 32)שם.31) נקרא בבגד, ונבלע  הניתך דבר כל
שם). לי33)(רש"י  נתבאר [לא נפשטה שלא בעיא שם

לקולא  לפסוק  דרכו הרי  ספק , שהוא כאן רבינו כתב  למה
כאן  שיש מפני  ואולי  נפשטה? שלא דרבנן בענין בעיא כל

טומאה]. חזקת

.Á˙Ùf‰ ‰È‰34Ïcq‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÓÁ‰ B‡ »»«∆∆«≈»¿«≈»∆«««¿»
ıˆBÁ ‰ÏÚÓÏÓ  BÎBzÓ35ıˆBÁ BÈ‡ ‰hÓlÓ ,36. ƒƒ¿«¿»≈ƒ¿«»≈≈

ıˆBÁ ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ  ÏÒÙq‰ ÏÚ37, «««¿»ƒ¿«¿»ƒ«¿»ƒ≈
‰hÓlÓ38.ıˆBÁ BÈ‡ ƒ¿«»≈≈

ב .34) הלכה ז פרק  מקוואות מקפיד 35)תוספתא האדם
רגלו. של העליון השטח  יתלכלך מקפיד 36)שלא אינו

נראה. שאינו רגלו, של התחתון השטח  לכלוך על
עליו.37) היושב  בגדי  יתלכלכו שלא כדי  מקפיד,
האדמה.38) שכלפי  השטח 

.ËÈÎeÏÎÏ39ÔÈLaÎÓ‰ ‰„zwaLÂ ‡qÎaL ‰‡Bˆ40, ƒ¿≈»∆¿ƒ≈¿∆¿«∆¿»«¿À»ƒ
ÔÓ ÔÈa ‰hÓlÓ ÔÈa ,Ô‰ÈBÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa≈ƒ»≈≈¬≈∆≈ƒ¿«»≈ƒ
ÔÈÈÚÓ ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡  ÔÈ„„v‰«¿»ƒ≈»¿ƒƒ¿≈∆««ƒ«¬ƒƒ
,˙ÈÁBÏvaLÂ ÒBkaL ÌÈÓL ÈÎeÏÎÏ Ï‡ .Ô˙B‡»¬»ƒ¿≈¿»ƒ∆«¿∆«¿ƒ

ÈLaL CBn‰Â41‚efaLÂ42„È ÏÚL ˜ˆa‰Â ËÈh‰Â , ¿«∆«≈¿∆«¿«ƒ¿«»≈∆««
e„ÈÏ‚‰ ;ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡] ‰Ù‚n‰ „È ÏÚLÂ Ìcw‰43[ «À¿…¿∆««««¿≈»≈»¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈˆˆBÁ 44. ¿ƒ

ומפרש 40)שם.39) "והמכובשין", הגירסא בתוספתא
גורס  (הגר"א שנתייבש שחור לחלוח  ביכורים': ב 'מנחת

לפרש). יודע  ואיני  תכשיט 41)"המכובסין", הוא שיר
מוך. למלאותו ורגילים בתוכו 42)חלול, נותנים פעמון.

יקשקש. שלא כדי  נמשך 43)מוך, שזה נראה נתייבשו.
הפסיק  שהרי  שמרים, ללכלוכי  לא אבל בלבד, ובצק  לטיט 
בהם  שייך שלא ושבזוג שבשיר מוך דין וכתב  באמצע 
לכאן, וזוג בשיר מוך ענין מה להבין, קשה [ובכלל הגלדה
למוך  הכוונה ואולי  עוסקים? אנו לכלוכים בדיני  הרי 

דוחק ]. וזה בבא 44)שנתלכלך. שבתחילת "אבל" מלשון
הגלידו  אפילו וקתדרה, בכסא צואה שלכלוכי  ללמוד יש זו,
היבשים. את גם מעבירים שהמים מפני  חוצצים, אינם

וכאן  שונים, טיט  מיני  בין רבינו מחלק  ה"א בפ "ב  [למעלה
כלים]. ושעל עור שעל טיט  בין לחלק  שיש ונראה חילק . לא

.ÈÓÁe ˙ÙÊa eÓ‡L ÌB˜Ó ÏkL ,‡e‰ ea c»»»∆»»∆»«¿¿∆∆¿≈»
BÈ‡L ÈtÓ  ÌÈÏÎa ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆≈»¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈
˙ÙÊa ÈeÙÁ ÈÏk‰  ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ „Èt˜Ó«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»…«¿ƒ»¿∆∆
BÓk ,‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÓÁa B‡¿≈»¿«≈»∆…»¿»¿ƒ»¿

e‡aL45Û‡ ,ÔÈ‡ .„Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ46‰Ê „a ∆≈«¿««ƒ∆≈«¿ƒ≈¿»»∆
„a ÔÈÂL ÌÈÏk‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈÏk‰ ÔÓ ÈÏÎa LÙ‰∆¿≈ƒ¿ƒƒ«≈ƒ∆»»«≈ƒ»ƒ¿»»

.‰Ê∆

אינו 45) אפילו חוצץ  שרובו יב , הלכה א בפרק  למעלה
"ואין".46)מקפיד. שצ "ל נראה

.‡ÈÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk47‡lL ÔÒÈÎ‰L ÔÈÏeÏÁ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬ƒ∆ƒ¿ƒ»∆…
Ôk„k48Ô˜Ó ‡ÏÂ Ôk„k ÔÒÈÎ‰L B‡ ,49eÈ‰L B‡ , ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿…≈¿»∆»

eaLÂ ˙ÎzÓ ÏL50.‰ÏÈË Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï  ∆«∆∆¿ƒ¿¿…»¿»»∆¿ƒ»

א.47) משנה י  פרק  המים 48)מקוואות שאין באופן
הידות. חלל לתוך שהמים 49)נכנסים באופן הכניסם לא

ו  ויקרא הכתוב  (מלשון ורוחבן אורכן לכל אותן ישטפו
במים"). ושוטף  אלא 50)"ומורק  לגמרי  נשברו לא

לכולו. נכנסים המים ואין החלול נסתם כך ומתוך נקמטו,
אולם  למשנתנו. רבינו פירוש על מסתמך זה [פירוש
ו'תפארת  טוב ' יום ה'תוספות הברטנורא, הכסף ֿמשנה,
לכלי מחובר שאינו ביד במשנה שהמדובר מפרשים ישראל',
ומלמדת  אותה, מסירים ולפעמים לכלי  אותה מכניסים אלא
אינה  - נכונה בלתי  בצורה הכלי  יד את הכניס  שאם המשנה,
המים  שהרי  הכלי , בטבילת חוצצת היד ולפיכך לכלי , חיבור
מתפרש: מירקן" "ולא יושבת, שהיא למקום נכנסים אינם
ידו" על שחיטה אחר "ומירק  כמו: הכנסתן, את גמר שלא
ולכן  למלאכתן ראויות אינן נשברו ואם ב ) לב , (יומא
לפירושם. סיוע  חוצצין", אלו "הרי  המשנה: ולשון חוצצות.
להן  עלתה לא וכתב : המשנה, לשון שינה כאן ורבינו

טבילה.

.ÈÈÏk51‡Ï el‡k  BÏÈaË‰Â ‰hÓÏ ÂÈt CÙ‰L ¿ƒ∆»«ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ…
BlÎa ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÏË52Ba ‰È‰ . »«ƒ¿≈∆≈««ƒƒ¿»ƒ¿À»»

Ba ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó53 Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú »∆≈««ƒƒ¿»ƒ«∆«∆«ƒ
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú ‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï…»¿»¿ƒ»«∆«∆«ƒ

מעכב 52)שם.51) לצאת, מקום לו שאין שבכלי  האוויר
ושוליו  הכלי  את כשמכניסים אבל מלהכנס , המים על
את  המים דוחפים - צידו על מוטה כשהוא או למטה,

מקומו. את ותופסים לחוץ  "זבורית",53)האוויר במשנה:
נכנסים  אינם שהמים ותוספות זוויות רבינו: שם ופירש

שוליו. דרך הכלי  את מטביל כשהוא לתוכם,

.‚ÈÈÏk54ÚˆÓ‡a ÁÂ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˆ ‡e‰L55 ¿ƒ∆«ƒ»ƒ»¿»»»∆¿«
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú B‰Ë BÈ‡≈»«∆«∆«ƒ

המשנה.55)שם.54) במפרשי  לזה פירוש מצאתי  לא

.„È˙ÈÁBÏˆ56Ú˜BL ‰ÈtL57„Ú ‰B‰Ë dÈ‡  ¿ƒ∆ƒ»≈«≈»¿»«
dcˆ ÏÚ ‰phiL58. ∆«∆»«ƒ»
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תלמידי57)שם.56) בהן שמשתמשים לדיותות בדומה
יישפך. שלא הדיו על שומרת כזו ודיותה ספר, בתי 

שינ 58) "עד שלפנינו: גירסא,במשניות אותה ולפי  קבנה".
ונראה  הבאה. שבבבא לקלמרין צלוחית בין הבדל אין
כלֿכך  צר אינו וגם קצת שוקע  פיה שצלוחית רבינו, בדעת

צידה. על הטייה מספיקה ולפיכך דיותה, פי  כמו

.ÂËÔÈÓÏ˜59dcvÓ ‰pwiL „Ú ‰B‰Ë dÈ‡60, «¿»ƒ≈»¿»«∆ƒ¿∆»ƒƒ»
.daL ˙eiÓeÓ˜ÚÏ ÌÈn‰ eÒkiL È„k¿≈∆ƒ»¿««ƒ»«¿ƒ∆»

לשטח 59) נכנסים אינם והמים הרבה, שוקע  שפיה דיותה
מוצא  שאין מפני  הקלמרין, דפנות ובין הכפיפה שבין

שטח . באותו הנמצא כשהנקב 60)לאוויר ויטבילנה
למעלה.

.ÊË‰Ó‰a61ÈM‰ ‰È‰L62ÈeÙ ‰ÈÏÚL63 ‡ÓËÂ ¿≈»∆»»«≈∆»∆»»¿ƒ¿»
BÓB˜Óa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ64. «¿ƒƒƒ¿

ב .61) נב , וגמרא ב . נא, שבת על 62)משנת שתולים
לנוי . קטנות בהמות לצוואר,63)צווארי  מהודק  בלתי 

להיכנס . יכולים הבהמה.64)והמים בצוואר

.ÊÈÏÈaËÈ ‡Ï65BaL ÔÈÓÁta Ìe˜Ów‰ ˙‡ Ì„‡66, …«¿ƒ»»∆«À¿«∆»ƒ∆
ÛLÙL Ôk Ì‡ ‡l‡67. ∆»ƒ≈ƒ¿≈

ב .65) משנה ט  פרק  פחמים.66)שם בו כשיש
ואחז 67) הפחמים את ולקח  הקומקום, לתוך ידו הכניס 

אחרים  ומפרשים במשנה. רבינו פירש [כך בידו. אותם
לשפשף  וצריך הקומקום, על שעלה לפיח  שהכוונה פירשו,

ולהסירו].

.ÁÈÈÏk68ÔÈ˜LÓ ‡ÏÓ ‡e‰L69‡Ï el‡k  BÏÈaË‰Â ¿ƒ∆»≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…
ÏË70ÌÈn‰ È‰  BÏÈaË‰Â ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ .71ÈÏk‰Â »«»»»≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈««ƒ¿«¿ƒ

˙Á‡k ÔÈB‰Ë72‰‰Ë Ô‰Ï LÈ ÌÈn‰L ÈtÓ , ¿ƒ¿««ƒ¿≈∆««ƒ≈»∆»√»
BÓk ,‰Â˜ÓaÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËa e‡aL73‰È‰ . ¿ƒ¿∆¿∆≈«¿¿À¿«√»ƒ«¿ƒ»»

ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B  ÌÈÏ‚ ÈÓ ‡ÏÓ ÈÏk‰74. «¿ƒ»≈≈«¿«ƒƒ¿ƒ«ƒ
˙‡hÁ ÈÓ Ba ‰È‰75Èet ÈÏk‰  ‰È‰ Ì‡ :76È„k »»≈«»ƒ»»…«¿ƒ»¿≈

‰Ê È‰  BÎB˙aL ˙‡hÁ ÈÓ ÏÚ ‰Â˜Ó ÈÓ eaiL∆ƒ¿≈ƒ¿∆«≈«»∆¿¬≈∆
B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú  Â‡Ï Ì‡Â ;B‰Ë77Ô‰ el‡Îe , »¿ƒ»¬«ƒ¿À¿»¿ƒ≈

ÔÈˆˆBÁL ÔÈ˜LÓ ‡L78ÈÓ ÔÈe ÈÏk‰ Ûeb ÔÈa ¿»«¿ƒ∆¿ƒ≈«¿ƒ≈≈
.‰Â˜n‰«ƒ¿∆

ו.68) משנה למים.69)שם חוצצים 70)חוץ  שהמשקין
והכלי . המקווה מי  בכלי .71)בין בנגיעתם שנטמאו

שניהם.72) מטהרת אוכלין 73)הטבילה טומאת בהלכות
טמאים  מים הטביל "שאם רבינו: כתב  שם כא . הלכה ב  פרק 

טהרו". - עליהן מקווה מי  שצפו כיון שם 74)במקווה,
וה"ה  הכשר, לענין כמים דינם רגליים שמי  למדנו, ה"ב  פ "י 

כדי75)להשקה. אדומה פרה אפר עליהם שנתנו מים
מת. טמאי  על מקווה.76)להזות במי  מפני77)ונתמלא

עד  המקווה מי  לגבי  בטלים ואינם חשובים, הם קדושתם
במשנתנו). (ר"ש החטאת מי  על כמבואר 78)שירבו

שם. אוכלין טומאת בהלכות

.ËÈÈÏk79‡ÓË Ba‚Â B‰Ë BÎBzL80ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰Â , ¿ƒ∆»¿«»≈¿»»»≈«ƒ

ÏÁ B‡ ÔÏ81Ì‡ :‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰  BÏÈaË‰Â , »»»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ««»…ƒ
,B‰Ë  BÎB˙a ÌÈn‰ eaiL È„k Èet ÈÏk‰  ‰È‰»»…«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿««ƒ¿»

Ô‰ÈcÓ B˙‡ÓhL ÈtÓ82Ì„‡ ÔÈÈ Ba ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿≈∆À¿»ƒƒ¿≈∆¬»ƒ»»«ƒ»…
ÔÈ˜LÓ ‡L B‡83‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï 84. ¿»«¿ƒ…»¿»¿ƒ»

א.79) וֿעט , ב  עח , טמאים 80)זבחים משקין שנגעו כגון
ב , הלכה ז פרק  אוכלין טומאת בהלכות ולמדנו הכלי , בגב 
נגעו  ואם כלים, שיטמאו טמאים משקין על חכמים שגזרו

התוך. ולא בלבד הגב  נטמא - הכלי  לבן 81)בגב  יין

במים. כלֿכך מתבלט  צבעם אין בהלכה 82)וחלב ,
ולא  התורה, מן טומאה עליו שיש בכלי  המדובר הקודמת,
חוצצים, משקין מיעוט  ואפילו למיעוט , רוב  בין שם חילקנו
את  לבטל מקווה מי  רוב  מועיל דרבנן בטומאה אבל
הכוונה  משקין", "מלא שם שכתב  [ומה שבכלי . המשקין

ריק ]. אינו אדום.83)שהכלי  דיהה 84)שצבעם לא אם
כר' כשירה. שהטבילה מודים הכל דיהה, ואם היין. מראה

שם. בזבחים יהודה

.ÎÔÈ‚Ï85ËÈË ÂÈt ÏÚ ‰È‰Â ,ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ‡ÏÓ ‡e‰L »ƒ∆»≈«ƒ¿≈ƒ¿»»«ƒƒ
ÁÙBË86ÌÈna Ú˜BL ËÈh‰ ‰È‰Â ,87 BÏÈaË‰Â , ≈«¿»»«ƒ≈«««ƒ¿ƒ¿ƒ
B‰Ë88ÔÂi‰ ËÈË ‰È‰ Ì‡Â .89‡Ï el‡k  Ba ‡ˆBiÎÂ »¿ƒ»»ƒ«»≈¿«≈¿ƒ…
ÏË90ÔÎÂ .˙ÚaË91ÁÙBË ËÈË ÏL ‰Ïa d˙pL »«¿≈«««∆¿»»ƒ¿≈»∆ƒ≈«

‰B‰Ë  dÏÈaË‰Â92‡Ï el‡k  ÔÂÈ ËÈË ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»»ƒ»≈¿ƒ…
.‰ÏË»¿»

א).85) הלכה ז פרק  מקוואות, (תוספתא בקבוק  כד,
ורך.86) בטיט .87)לח  שוקעין המים הגירסא: בתוספתא

התכוון  רבינו שגם ונראה המים. את סופג היה הטיט  פירוש,
חודרים 88)לכך. המקווה שמי  מפני  חוצץ , אינו זה טיט 

ללגין. ומגיעים מבורות.89)לתוכו חפור עבה טיט 
א.90) הלכה ב  בפרק  למעלה כבר נאמר היוון, טיט  דין

שנאמרו  הדינים שאר אגב  כאן ונכפל במשנה, מקורו ומסרנו
זו. הכלי92)שם.91)בתוספתא כל שאפילו משמיענו,

הטבילה. מועילה - כזה רך בטיט  שקוע 

.‡Îel‡93Ì˙Ò :Ô‰a ÌÈn‰ e‡BiL ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡L ≈∆≈¿ƒƒ∆»««ƒ»∆¿»
ÌÈiÚ È„‚a ÈL˜94Ô‰ÈÏÚ „Èt˜‰ Ì‡Â ;95.ÔÈˆˆBÁ  ƒ¿≈ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆¿ƒ

ÔÓ˙Ò  ÌÈza ÈÏÚa È„‚a ÈL˜Â96ÔÈˆˆBÁ97Ì‡Â ; ¿ƒ¿≈ƒ¿≈«¬≈»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ
ÈÓÈ ÈL˜Â .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡  Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡≈«¿ƒ¬≈∆≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈

ÌÈ„‚a‰98Ô‰ÈÏ‡Ó eL˜pL99Ïcq‰ ËÁÂ .100. «¿»ƒ∆ƒ¿¿≈¬≈∆¿∆∆««¿»
L‡ ÏL ‰lÙ˙e101‰ˆÈˆw‰L ÔÓÊa102‰˜e„103ÌÚ ¿ƒ»∆…ƒ¿«∆«¿ƒ»¿»ƒ

dÈ‡L ÔÓÊa ÚBÊ ÏL ‰lÙ˙e .‰˜ÊÁÂ daL ‰Úeˆ‰»¿»∆»«¬»»¿ƒ»∆¿«ƒ¿«∆≈»
˙„BÈÂ ‰ÏBÚ104˙ÓÁ‰ ÈÊ‡Â .105ÏÈÓez‰Â106ÏÎÂ . »¿∆∆¿»¿≈«≈∆¿«¿ƒ¿…

a ‡ˆBik.ÌÈz‰Ï „È˙Ú BÈ‡L ÌÈÙ˙e ÌÈLwÓ el‡ «≈»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ»

ב ֿג.93) י , פרק  מקוואות מקום 94)משנה וקשר שנקרעו
מניחים  ואנו זה, על להקפיד עניים של דרכם אין הקרע .
דבר  כל הקרעים. את ולתפור הקשר את להתיר דעתם שאין

חוצץ . אינו קבוע , באופן באיזו 95)המחובר דעתו גילה
הקשר. את להשאיר רוצה שאינו שהיא, לא 96)צורה אם

כלל. דעתם ולתפור.97)גילו להקפיד דרכם
שמשאירים 98) ארוגים, שאינם הבגד שבשפת החוטים
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לנוי . אולם 99)אותם "והנימין", סתם כתוב  במשנתנו
נקשרו  ובין קשרן בין מחלק  א הלכה ח  פרק  שם בתוספתא
מפני נראה, דבר של וטעמו הבאה). ההלכה (ראה מאליהן
להניח  ויש להתירן מאוד קשה מאליהן שנתקשרו שנימין
מתאים  בסדר קושר הוא אדם קשרן אם אבל כך, שישאירן
לשם  יתירן שלפעמים ואפשר לעצמו, שקבע  תכנית לפי 
כשנקשרו  מפרש, ביכורים' [ב 'מנחת הבגד. תבנית שינוי 
אינן  ולכן נכנסים, והמים כלֿכך מהודק  הקשר אין מאליהן
לקבל  מאוד וקשה האדם. כשקשרן מהֿשאיןֿכן חוצצין.
דרכו  שאין קשרים בדין עוסקת ההלכה כל שהרי  פירושו,

מים]. ביאת צריכים ואינם הלולאה 100)להתירם,
הרצועה. בה שמכניסים בסנדל תפילין 101)הקשורה

הלכות  (ראה קיבול בית להן שיש מפני  טומאה, מקבלות
יב ). הלכה ז פרק  רצועותיה 102)כלים בלי  התפילה כל

קציצה. ממקומה.103)נקראת זזה ואינה מאוד מהודקת
זזה 104) הרצועה אין ומזיזה, התפילה את קושר כשהאדם

התפילה. שבתוך  ילקוט 106)נוד.105)ממקומה
הרועים.

.Îel‡Â107ÌÈLw‰ :ÌÈn‰ Ô‰a e‡BiL ÔÈÎÈvL ¿≈∆¿ƒƒ∆»»∆««ƒ«¿»ƒ
˜eÏÁ‰ ÈÁ˙ÙaL108ÈL˜ ÔÎÂ .˙B‡ÏeÏ ÔÈÈeOÚ Ô‰L ∆¿ƒ¿≈∆»∆≈¬ƒ»¿≈ƒ¿≈
Û˙kaL ˙B‡ÏeÏ109ÁzÓÏ CÈˆ ÔÈ„Ò ÏL ‰ÙOÂ .110. »∆«»≈¿»»∆»ƒ»ƒ¿«≈«

ÏLÂ .‰Úeˆa ‰Úe˜ dÈ‡L ÔÓÊa L‡ ÏL ‰lÙ˙e¿ƒ»∆…ƒ¿«∆≈»¿»»¿»¿∆
ÌÈˆLe .˙„BÈÂ ‰ÏBÚ ‡È‰L ÔÓÊa ÚBÊ111ÏL ¿«ƒ¿«∆ƒ»¿∆∆¿»ƒ∆

ÔLwL ÌÈ„‚a‰ ÈÓÈ ÈL˜Â .ÏcÒ112Ïk ÔÎÂ . «¿»¿ƒ¿≈ƒ≈«¿»ƒ∆¿»»¿≈…
Ô˙Bl‚Ï „È˙Ú ‡e‰L ˙BÓB˜n‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈«¿∆»ƒ¿«»

ÔÁ˙ÓÏe113ÔÈlq‰ .114˙b ÏL115„a ÏLÂ116eÈ‰ Ì‡ : ¿»¿»««ƒ∆«¿∆«ƒ»
ÌÈ˜ÊÁ117CÈˆ  ÌÈÙ eÈ‰ Ì‡Â ,ËhÁÏ CÈˆ  ¬»ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ»»ƒ»ƒ
ÚÏ118k‰ .119˙Òk‰Â120e‡BiL ÌÈÎÈˆ  BÚ ÏL ¿«≈««¿«∆∆∆¿ƒƒ∆»

Ô‰a121ÌÈn‰122. »∆««ƒ

ד.107) משנה החזה.108)שם חלוקים 109)בצד
למעלה. הפתוח  במקום ראש הכנסת עלֿידי  אותם שלובשים
הכתף , שכנגד במקום לולאות תופרים אלה בחלוקים

החלוק . לבישת אחר אותם רחב ,110)וקושרים הסדין
וצריך  במקווה אותו כשמטבילים נקמטות שפתיו ולפיכך

אותן. הלכה 112)הרצועות.111)למתוח  ראה האדם.
לגלותם 113)כא. צריך זה ומשום בהם, כשישתמש

הטבילה.ולמותחם  ח 114)לפני  פרק  מקוואות תוספתא
א. ענבים.115)הלכה בו בו 116)שדורכים שסוחטים

שמנם. להוציא דקים 117)זיתים מענפים עשויים הסלים
צריך  בחוזק , מהודקים הענפים שאם רבינו, ואומר ארוגים.

בהם. הדבוקה הפסולת את אותם 118)לחטט  מנענע 
נופלת. שם.119)והפסולת  ד 120)משנה פרק  סוף 

הוא  שכר אלא הראש, תחת משימים ששניהם רבינו מפרש
(ראה  וכדומה צמר ממולאים ושניהם גדולה, יותר וכסת קטן

כאן). טוב ' יום ו'תוספות בפנים.121)ברטנורא
שבתוכם.122) מה מוציאים שלפעמים מפני 

.‚Î˙Òk123‰l‚Ú124eck‰Â125Ìen‡‰Â126 ∆∆¬À»¿««¿»ƒ
ÚÈÓw‰Â127ÌÈn‰ e‡BiL ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡  ‰lÙz‰Â ¿«»≈«¿«¿ƒ»≈»¿ƒƒ∆»««ƒ

ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï Bkc ÔÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÏÏÁÏ«¬»»∆«¿»…∆≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ
.Ìe˙Ò ÏBË ≈»

ב .123) משנה לרכב 124)שם הבהמה  גבי על שמניחים
ותופרים  מוכין אותה וממלאים מעור עשויה זו כסת עליה,
המוכין. את ולהוציא התפר את לפרום דרכם ואין אותה,

בו.125) מעור 126)שמשחקים עשוי  מנעל של דפוס 
מוכין. בתיק 127)ממולא נותנים הקמיע  את לשמירה.

אותו. ותופרים בד, או עור של קטן

.„ÎÏÈaËn‰128ÔÈÒaÎÓ‰ ÌÈ„‚a129eÒkiL ÔÈÎÈˆ  ««¿ƒ¿»ƒ«¿À»ƒ¿ƒƒ∆ƒ»¿
eÚaÚiL „Ú ÌÈn‰ Ô‰a130„Ú  ÔÈe‚ ÔÏÈaË‰ . »∆««ƒ«∆¿«¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«

ÔÚeaÚaÓ eÁeÈÂ eÚaÚiL131. ∆¿«¿¿¿»ƒƒ¿»

ד.128) משנה לחים.129)שם כשנותנים 130)בעודם
לא  המקווה שמי  ומובן, אבעבועות. כעין עולים במים בגד
ואף ֿעלֿפי ֿכן  קימעא, הגבוהים אלה למקומות הגיעו
עם  מתחברים בבגד הנמצאים שהמים מפני  הטבילה, מועילה
הבעבוע  המקווה. כמי  ונעשו בהשקה ומתטהרים המקווה

הבגד. לתוך נספגו כבר המקווה שמי  ויתפשט 131)מוכיח ,
מי  פני  על הבגד המקווה כל מי  הגיעו לא כן לפני  כי  המקווה,

המקווה. מי  משטח  גבוה שהוא הבועה לראש

.‰ÎÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk132Ôkˆ È„kÓ ˙BÈ ÌÈk‡ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬Àƒ≈ƒ¿≈»¿»
‰cn‰ ÌB˜Ó „Ú ÔÏÈaËÓ  Ôˆˆ˜Ï „È˙ÚÂ133?„ˆÈk . ¿»ƒ¿»¿»«¿ƒ»«¿«ƒ»≈«
ÌÈÁÙË ‰Úa‡  ÏB„‚ ÈÏc ˙ÏLÏL134 ÔË˜Â , «¿∆∆¿ƒ»«¿»»¿»ƒ¿»»

„Ïa BÊ ‰cÓ „Ú ˙ÏLÏM‰ ÔÓ ÏÈaËÓ .‰OÚ135, ¬»»«¿ƒƒ««¿∆∆«ƒ»ƒ¿«
B‰Ë ‡M‰Â136. ¿«¿»»

ה.132) משנה לה,133)שם צריך שהכלי  היד  מידת
לתשמישו. ראוי  ט 134)להיות פרק  כלים הלכות ראה

טו. טבעת,135)הלכה באמצע  המידה נגמרה אם ואפילו
כאילו  אותה ורואים הטבעת, כל את לטבול צריך אינו
חוצץ ? הטבעת חלקי  שני  חיבור מקום אין [ולמה נחתכה.
לביאת  ראוי  להיות צריך אינו בכלים הסתרים שבית מפני 

וברטנורא)]. (ר"ש טומאה 136)מים כשנגעה המדובר
- והשאר לו, צריך שהכלי  השלשלת חלק  ונטמא בדלי ,
לא  בקטן ומעשרה גדול בדלי  טפחים מארבעה למעלה

שם. כלים בהלכות שנתבאר כמו כלל, נטמא

.ÂÎ‡ÓË ÈÏk137ÏÈaË‰Â ÌÈÁ‡ ÌÈÏk BÎB˙a Ô˙pL ¿ƒ»≈∆»«¿≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÏÈË Ô‰Ï ‰˙ÏÚ  Ïk‰138ÈÏk‰ ÈtL Èt ÏÚ Û‡ , «…»¿»»∆¿ƒ»««ƒ∆ƒ«¿ƒ

˙BÈa ˆ139BÏ ÔÈÒÎ ÌÈn‰ È‰L ;140CBzÓe , «¿≈∆¬≈««ƒƒ¿»ƒƒ
ÌÈÏkÏ ‰ÏÈË ‰˙ÏÚ  ÏB„b‰ ÈÏkÏ ‰ÏÈË ‰˙ÏÚL∆»¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»¿»¿ƒ»«≈ƒ

BÎB˙aL141ÏÈaË‰Â Bcˆ ÏÚ e‰h‰ Ì‡Â .142Ï ‡ ∆¿¿ƒƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ…
‰ÏÈË Ô‰Ï ‰˙ÏÚ143˙ÙBÙLk Á ÂÈt ‰È‰iL „Ú »¿»»∆¿ƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆

„Bp‰144ÌÈÏk BÎB˙Ï Ô˙Â B‰Ë ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿≈ƒ»»«¿ƒ»¿»«¿≈ƒ
‰ÏÈË Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï  ÔÏÈaË‰Â ÌÈ‡ÓË145„Ú ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»…»¿»»∆¿ƒ»«

ÌÈc ‰na .„Bp‰ ˙ÙBÙLk Á ÂÈt ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆««∆¿»ƒ
?ÌÈeÓ‡146ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡  L„˜Ï Ï‡ ;‰Óe˙Ï ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆≈«¿ƒƒ

B‡ ÏÒa eÈ‰ elÙ‡Â ,ÏÏk ÔÈB‰Ë ÌÈÏk CB˙Ï ÌÈÏk≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿«
‰t˜a147BÓB˜Óa ‰ÏÚÓÏ e‡aL BÓk ,148. ¿À»¿∆≈«¿¿«¿»ƒ¿
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א.137) כב , בחגיגה שנתפרשה כפי  ב , משנה ו פרק  שם
עצמו,138) במקווה מונחים אינם אלו שכלים ואף ֿעלֿפי 

משנה  ו פרק  (שם ששנינו כמו לו, המחוברים במים אלא
כמקווה". - למקווה המעורב  "כל שם,139)א): ונתבאר

המחברת  המים אמת אם רק  לטבילה כשר מקוואות שעירוב 
השפופרת  חלול (כרוחב  הנוד כשפופרת רחבה אותם
שתי בתוכו לגלגל שאפשר מקום היינו הנוד, בפי  שנותנים

סביב ). אותו.140)אצבעות ומטהרים הגדול הכלי  לכל
המחוברים 141) במים ולא המקווה, במי  נטבלו שלא אע "פ 

הנוד. שפופרת ברוחב  את 142)להם המים מילאו ולא
שפיו  כלי  במים מניחים אם בטומאתו. ונשאר הגדול הכלי 
וממלאים  נכנסים הם צידו, על מוטה כשהוא רחב , ובטנו צר
סותמים  הם זה למקום וכשמגיעים פיו, כנגד עד הכלי  את
הוא  כך ומתוך ממנו, שלמעלה האוויר על וסוגרים פיו את
[ראה  יב . בהלכה שהפכו כלי  כמו מלהיכנס , המים על מעכב 
כח . סעיף ֿקטן שם ובש"ך רטו, סימן יורהֿדעה יוסף ' 'בית

רבינו]. לשיטת מלא הסבר נותן זה אפילו 143)ביאורינו
צד. מכל אותם כיסו הגדול, הכלי  שבתוך המים אם

שביארנו.144) כמו מועיל, מקוואות עירוב  אין מזה בפחות
שתגרור 145) טהרה פעולת שום עשו לא המים שהרי 

הקטנים. הכלים טהרת ב .146)אחריה כב , חגיגה משנה
על  בקודש חכמים שעשו מעלות אחתֿעשרה נימנו שם

פי "ב . הטומאות אבות הלכות ראה שפיהם 147)התרומה.
הנוד. משפופרת יותר אבות 148)רחב  שאר בהלכות
א. הלכה יב  פרק  הטומאות

   1 
צריך 1) ואם המקווה. את פוסלים שאובין שמים יבאר

עת  בכל הצינור תחת כלי  המניח  שמים. בידי  כולו שיהיה
את  שאובים מים לוגים שלושה פוסלין כיצד זמן. ובכל
מי שלנו. ומרחצאות ואמבטיה שהמשיכוה שאובה המקווה.
ויורדים  בחצר מתערבים שהיו שאובים ומים גשמים

למערה.

.‡‰Bz ÔÈc2ÔÈÒpÎÓ ÌÈÓ ÏkL ,3;Ô‰a ÔÈÏBË ƒ»∆»«ƒ¿À»ƒ¿ƒ»∆
ÌÈÓ ‰Â˜Ó :Ó‡pL4Ô‰a ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌB˜Ó ÏkÓ  ∆∆¡«ƒ¿≈«ƒƒ»»¿∆ƒ¿∆»∆

˙a Ì„‡‰ Ûeb ÏÎÏ ‰ÏÈË È„k Ô‰a ˙BÏÚ‰Ï È„k¿≈¿«¬»∆¿≈¿ƒ»¿»»»»¿«
‰n‡ ÏÚ ‰n‡ :ÌÈÓÎÁ eÚL .˙Á‡5LÏL Ìea ««ƒ¬¬»ƒ«»««»¿»

˙Bn‡6‰‡Ò ÌÈÚa‡ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰ ‰Ê eÚLÂ .7.ÌÈÓ «¿ƒ∆«¬ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ
ÔÈe‡L ÔÈa8.ÔÈe‡L ÔÈ‡L ÔÈa ≈¿ƒ≈¿≈»¿ƒ

מקומות.2) ובכמה - ב  ד, שאובים 3)עירובין אפילו
שבגמרא,4)בכלי . המקומות [בכל שהם. נקווים מים כל

של  דרכו במים". "ורחץ  ה) טו, (ויקרא הכתוב  מן למדו
בגמרא, שאמרו מזה פשוט  יותר לימוד מוצא כשהוא רבינו,
ד)]. אות הרמב "ם כללי  מלאכי ' ('יד עליו מסתמך הוא

שבתקופת 5) האמה שיעור בקביעת האחרונים נחלקו
מגדילים  ויש אירופאי , מטר חצי  עד מקטינים יש התלמוד.
שיעורים  קובעים ויש סנטימטר, מששים למעלה עד
בשיעור  למעשה הלכה וקביעת אלה. שני  בין ממוצעים

התורה. גדולי  בידי  מסורה מקטיני6)מקוה, לדעת אמנם
אמות, משלוש יותר היא הבינוני  האדם של קומתו – האמה
הראש  הרכנת ידי  על לטבול לו שאפשר שיערו חכמים אבל

ברום). ד"ה - א יא, חגיגה תוספתא, 7960)(ראה שהם
טובלים 8)לוגים. שאובים הם המים כל ואפילו בכלים.

אלא). ד"ה ב  יז, פסחים ב 'תוספות' (וכן בהם

.ÌÈÙBÒ ÈcÓ9ÔÈÏeÒt ÔÈe‡M‰ ÌÈn‰L , ƒƒ¿≈¿ƒ∆««ƒ«¿ƒ¿ƒ
ÔÈe‡L ÔÈ‡L ÌÈÓ ‰Â˜Ó ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰ÏÈËÏƒ¿ƒ»¿…∆»ƒ¿≈«ƒ∆≈»¿ƒ
eÏÒt  ÔÈe‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÔÎB˙Ï ÏÙpL∆»«¿»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»¿

Ïk‰10ÈcÓ ÔÈe‡L ÌÈÓ ÏeqtL Èt ÏÚ Û‡ . «…««ƒ∆ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
Lw‰a e‰e„ÓÏ ,ÌÈÙBÒ11C‡ :ÓB‡ ‡e‰ È‰L . ¿ƒ¿»¿∆≈∆¬≈≈«

Ba ÔÈ‡ ÔÈÚn‰ .B‰Ë ‰È‰È ÌÈÓ ‰Â˜Ó Be ÔÈÚÓ«¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿∆»««¿»≈
ÏÏk Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz12È‰L ,Ì„‡ È„Èa Blk Ba‰Â , ¿ƒ««»»¿»¿«Àƒ≈»»∆¬≈

‰È‰È ‡Ï ‰Â˜n‰ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .ÔÈe‡L ÌÈÓ BlkÀ«ƒ¿ƒ»¿¬»ƒ«ƒ¿∆…ƒ¿∆
ÌÈÓL È„Èa Blk ˙BÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ‡Â ,Bk e‡L BlkÀ»¿¿≈»ƒƒ¿Àƒ≈»«ƒ

Ba LÈ Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÚÓk13Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz14Lk 15. ¿«¿»∆»ƒ≈¿ƒ««»»»≈

  

       

מקוה  שנאמר  בה טובלי מכונסי  מי שכל תורה  די"
לטבילה ". פסולי השאובי  שהמי "מד "ס  אבל כו '" .. מי
במי נפשו  להביא  הוא  הטבילה  עניי  האד ובעבודת
שה " שמי "בידי  מעיי בי חילוק  יש  ובזה  הדעת,
ה " אד ש "בידי  ובור בתורה ,  המפורשי  הענייני
שיורה  ממנו  לגדול ופונה  בתורה , התפרשו  שלא   הענייני
 אי דעתו  על שמתקבל מה  ע "פ לו  ומורה  תשובה  דר לו 

לנהוג. שצרי
שכולו  בבור  וג " בה טובלי מכונסי  מי "כל תורה  מדי
לקבל  ממנו  לגדול כשפונה  הוא   האד ובענייני  , אד בידי 
ואפשר  דעתו  על שמתקבל כפי  לו  ומשיב  תשובה  דר
מד "ס  אבל הדעת". "מי  בבחינת  שה דבריו  על לסמו
אחרי כי  לטבילה  פסולי ( אד (בידי  השאובי  שהמי גזרו 
כול שלא   וסייגי לגזירות הוצרכו  הדורות ירידת
חכמי ואמרו    אד ידי    אד של דעתו  על  מתקבלי
כמי שיחשב  כדי   אד של דעתו  על כלל לסמו שאי

הדעת.
"אלא   שמי בידי  כולו  להיות צרי אי מד "ס   ג ולאיד
תורה  בענייני  ההוראות כי  כשר"  אד יד  תפיסת בו  יש   א
ובמדידה  התלבשות של באופ להיות צריכות ומצוות,
מצד " אד יד  "תפיסת להיות וצרי יכול ובזה  והגבלה ,

המטה . שבעבודת המעלה 
       

חכמים.9) פחות 10)גזירת סאה 40 במקוה כשהיו מדובר
והשלים  שאובים לוגים שלושה לתוכו ונתן לוגים, שלושה
שאינם  מים סאה 40 בו שיש מקוה אבל השיעור, את
לקמן  (ראה שאובים מים הוספת ידי  על נפסל אינו שאובים

ההיקש.11)ה"ו). על א 12)הסמיכוהו אדם של ינה ידו
בעשייתו. בו.13)משתתפת יש אם הבור 14)אפילו

יתבאר. הבאות בהלכות אדם. בידי  זה 15)עשוי  היקש
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קמז                
         

של  כללו ה"א. פ "ט  שמיני , פרשת כהנים' ב 'תורת מקורו
– הבור לתוך ונתן מים ששאב  כגון אדם , בידי  כולו דבר:

כשר. – אדם מפעל ומקצתו שמים מפעל מקצתו פסול;

.‚ÁÈpn‰ ?„ˆÈk16e„ÈÂ ÌbÏ ‚b‰ L‡a ÌÈp˜˜ ≈«««ƒ««¿«ƒ¿…««¿«¿»¿»¿
˙BÚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e‡lÓ˙Â ÌÈÓLb Ì‰Ï»∆¿»ƒ¿ƒ¿«¿««ƒ∆ƒ«

ÌÈÓLb‰17ÌtÎÈ B‡ ÌÈp˜w‰ ˙‡ aLÈ ‰Ê È‰ 18 «¿»ƒ¬≈∆ƒ¿…∆««¿«ƒƒ¿≈
Ì‰Ó ÌÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â19Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏaËÏ ÌÈLk ¿««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆¿≈ƒƒ¿…¿««ƒ

Ô‡ÏÓ ‡Ï È‰L ,ÌÈÏÎa eÈ‰ el‡‰ ÌÈn‰ ÏkL∆»««ƒ»≈»¿≈ƒ∆¬≈…ƒ¿»
B„Èa20ÌÚ‰Â ÌÈp˜w‰ ˙‡ dÈa‚‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .21 ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«∆««¿«ƒ¿∆¡»

.ÔÈe‡L Ì‰aL ÌÈn‰ Ïk È‰¬≈»««ƒ∆»∆¿ƒ

מ "ז.16) פ "ב , מקוואות על 17)משנה, לחשוב  לו והיה
לתוכם. מים שיפלו פיהם 18)האפשרות על יהפכם

עומדים. שהם העמידם 20)בקרקע .19)במקום לא וגם
הקנקנים  שבירת באו. שמים ומידי  גשמים, מי  קבלת לשם
שמים  ומידי  גשמים מי  קבלת לשם העמידם הפיכתם, או
אדם. בידי  מילוי  אינו הפיכתם או הקנקנים שבירת באו.

שם. יהושע  פעולת 21)כרבי  כל בידיים האדם עשה הרי 
המקוה. מילוי 

.„ÁÈpn‰22Bpv‰ ˙Áz ÌÈÏk23ÏÎe ˙Ú ÏÎa „ÈÓz ««ƒ«≈ƒ«««ƒ»ƒ¿»≈¿»
ÔÓÊ24elÙ‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÏk „Á‡Â ÌÈpË˜ ÌÈÏk „Á‡ , ¿«∆»≈ƒ¿«ƒ¿∆»≈ƒ¿ƒ¬ƒ

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈»¿«¿ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È‰  ÌÈÓL‚ ÈÓ e‡lÓ˙Â ,‰‡ÓË25. À¿»¿ƒ¿«¿≈¿»ƒ¬≈≈¿ƒ

Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰  ÔL B‡ Ô‰Èt ÏÚ Ô‡Ùk Ì‡Â¿ƒ¿»»«ƒ∆¿»»««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
˙˜ÊÁL ;e‡lÓ˙ BzÚ„Ï È‰L ,c ÏÎÏ ÔÈe‡Lkƒ¿ƒ¿»»»∆¬≈¿«¿ƒ¿«¿∆∆¿«
Bpv‰ ˙Áz ÌÈÏk‰ ÁÎL elÙ‡Â .ÌÈÓ Ál˜Ï Bpv‰26 «ƒ¿«≈««ƒ«¬ƒ»««≈ƒ«««ƒ

ÔÎÂ .ÁÈpn‰ ÈtÓ ÁÎBM‰ ÏÚ eÊb ,ÔÈÏeÒt ¿ƒ»¿««≈«ƒ¿≈««ƒ«¿≈
ÁÈpn‰27ˆÁa ÌÈÏk‰ ˙‡28ÌÈÚ‰ eM˜ ˙Úa29 ««ƒ«∆«≈ƒ∆»≈¿≈ƒ∆»ƒ

BzÚ„Ï È‰L ,ÔÈÏeÒt Ô‰aL ÌÈn‰  e‡lÓ˙Â¿ƒ¿«¿««ƒ∆»∆¿ƒ∆¬≈¿«¿
eÊb ÔÎÂ .e‡lÓ˙30eM˜ ˙ÚLa ˆÁa ÁÎBM‰ ÏÚ ƒ¿«¿¿≈»¿««≈«∆»≈ƒ¿«ƒ

ÌÈÚ eft ˙Úa ˆÁa ÔÁÈp‰ .ÁÈpÓ ÌeMÓ ÌÈÚ31 »ƒƒ«ƒ«ƒƒ»∆»≈¿≈ƒ»ƒ
ÔÁÈpnL BÓk ,ÔÈLk el‡ È‰  e‡lÓ˙Â ÌÈÚ e‡e»»ƒ¿ƒ¿«¿¬≈≈¿≈ƒ¿∆«ƒ»

ÔbÏ ‚b‰ L‡a32eM˜ ˙Úa ÔÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿…««¿«¿»¿≈ƒƒƒ»¿≈ƒ
el‡ È‰  e‡lÓ˙Â eM˜˙Â eÊÁÂ eft˙Â ÌÈÚ‰∆»ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿¬≈≈

ÔÈLk33ÔL Ì‡Â .34Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰  Ô‡Ùk B‡ ¿≈ƒ¿ƒ¿»»¿»»««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
.ÔÈLk¿≈ƒ

שבת 22) בגמרא שנתבארה כפי  מ "א, פ "ד מקוואות משנה,
ב . בו 23)טז, העוברים המים פוסל שאינו בצינור מדובר

בהשלמות). ה"ו פ "ו לקמן זמן 24)(ראה בכל פירוש
מעוננים. כשאינם ובין מעוננים כשהשמים בין שהוא,

גילה 25) עננים, שאין בשעה אפילו הצינור, תחת הניחם אם
גשמים. מי  לתוכם שיפלו רוצה שהוא הניחם 26)דעתו

סילקם. ולא ושכח  מיד, לסלקם כוונה מתוך שם
שוכח .27) בדין וביתֿהלל ביתֿשמאי  נחלקו במשנתנו

ביתֿשמאי ורבו שנמנו מאיר, רבי  כדברי  כביתֿשמאי , ופסק 
כמרובים. הלכה ונקבעה ביתֿהלל, תחת 28)על לא

לתוך 29)הצינור. גשמים שיפלו שהתכוון אנו מניחים
משום 30)הכלים. שוכח  גזרו מקום שבכל רבינו, דעת

בחצר. בין צינור תחת בין למי31)מניח , התכוון לא
שם. משרשיא כרב  הקודמת.32)גשמים, שבהלכה

לקבל 33) הראשונה מחשבתו בטלה העבים, כשנתפזרו
חשב  שלא גשמים באו ונתקשרו וכשחזרו גשמים, מי  לתוכן

השלמות). (ראה ובהשלמות 34)עליהם ה"ג למעלה ראה
שם.

.‰„iq‰35ıÈˆÚ ÁÎML36‡lÓ˙Â ‰Â˜Óa37,ÌÈÓ ««»∆»«»ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ
È‰Â ËÚÓ ‡l‡ ‰Â˜na ‡L ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿««ƒ¿∆∆»¿««¬≈
ıÈˆÚ‰ ˙‡ aLÈ ‰Ê È‰  ‰Â˜n‰  Ba LÈ ıÈˆÚ‰∆»ƒ≈…«ƒ¿∆¬≈∆ƒ¿…∆∆»ƒ

BÓB˜Óa38ÔÎÂ .Lk Blk ‰Â˜n‰ ‡ˆÓÂ39cÒÓ‰ ƒ¿¿ƒ¿»«ƒ¿∆À»≈¿≈«¿«≈
ÔÓqÁÏ È„k ‰Â˜n‰ CB˙a ÌÈp˜w‰ ˙‡40e‡lÓ˙Â ∆««¿«ƒ¿«ƒ¿∆¿≈¿«¿»¿ƒ¿«¿

ÌÈÓ41‡ÏÂ ÂÈÓÈÓ ˙‡ ‰Â˜n‰ ÚÏaL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ««ƒ∆»««ƒ¿∆∆≈»¿…
 ÌÈp˜w‰ CB˙aL ÌÈÓ ‡l‡ ÏÏk ÌÈÓ ÌL ‡Lƒ¿«»«ƒ¿»∆»«ƒ∆¿««¿«ƒ

ÌÈp˜w‰ ˙‡ aLÈ ‰Ê È‰42Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â ¬≈∆ƒ¿…∆««¿«ƒ¿««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
.Lk ‰Â˜Óƒ¿∆»≈

מ "ח .35) פ "ב  והשאיר 36)מקוואות בסיד, הבור את הסד
כשרים. מים היו ובו ושקע , בבור העציץ  צ "ל 37)את

קנקנים 38)ונתמלא. במניח  פיו. על אותו יהפוך לא אבל
גם  שמותר בה"ג אמרנו לנגבם, ברורה בכוונה הגג על
רא  סי ' יו"ד יוסף ' ('בית כאן בנידון מהֿשאיןֿכן להפכם,

הרא"ש). מ "ט .39)בשם ולא 40)שם מים שיבלעו
לתוכם. שיתנו המשקין את אחרֿכך מי41)יבלעו נכנסו

לתוכם. גם שם 42)המקוה יוסף ' [ב 'בית יכפם. לא אבל
שנאמרו  המקרים שלושת שבין הדינים הבדלי  קובע 
הנוגעים  דבריו תוכן והרי  נימוקיהם. ומבאר זֿט , במשניות
לנגבם  כדי  הגג בראש כלים המניח  א. כאן: רבינו לדעת
יכול  לחלוחית, שישאבו כלל התכוון ולא ג) (הלכה
אפילו  לטבילה כשרים והמים לכפותם ואפילו לשוברם
(הלכה  סייד של עציץ  ב . כלל; אחרים מים במקוה כשאין
ויש  בעציץ  טיט  יש שהרי  שאובה, לקצת התכוון כאן ה):
כאן  מטילים ולפיכך מים, קצת שייבלעו רוצה שהוא להניח 
מים, מעט  בבור שיישארו שצריך אחת, חומרות: שתי 
בתוך  קנקנים המסדר ג. לשבור; אלא לכפות שאסור ושנייה
שלא  היינו מבעציץ , יותר להקל אחד צד יש  כאן המקוה:
אולם  לדפנותיהם, אלא הקנקנים לתוך מים להכניס  התכוון
כלל  רוצה שאינו הגג, בראש כלים למניח  דומה אינו
הקילו  ולפיכך בדפנות, שאיבה רוצה וכאן מים, בשאיבת
ישבור, – במקוה מים נשארו לא שאפילו אחד, מצד
מניח  זה ביאור ישבור. אלא לכפות שאסור חומרא והשאירו

הדעת]. את ביותר

.Â‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈe‡M‰ ÌÈn‰ ÔÈÏÒBt „ˆÈk≈«¿ƒ««ƒ«¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»
?ÔÈbÏ43‰‡Ò ÌÈÚa‡Ó ˙BÁt ‰Â˜na ‰È‰ Ì‡L44, Àƒ∆ƒ»»«ƒ¿∆»≈«¿»ƒ¿»

ÌÈÚa‡Ï ÌeÓÈÏL‰Â ÔÈbÏ ‰LÏL ÔÎB˙Ï eÏÙÂ]¿»¿¿»¿»Àƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÏeÒt Ïk‰  [‰‡Ò45ÌÈÚa‡ Ba LiL ‰Â˜Ó Ï‡ . ¿»«…»¬»ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

BÎB˙Ï CÙLÂ „Îa ‡LÂ ,ÔÈe‡L ÔÈ‡L ÌÈÓ ‰‡Ò¿»«ƒ∆≈»¿ƒ¿»«¿«¿»«¿
„BÚ ‡ÏÂ .Lk  Blk ÌBi‰ Ïk46ÔBÈÏÚ ‰Â˜Ó ‡l‡ , »«À»≈¿…∆»ƒ¿∆∆¿

‡lÓÓ ‰È‰Â ,ÔÈLk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿»»¿«≈
‰Â˜nÏ e„ÈÂ ÌÈn‰ eaiL „Ú BÎB˙Ï Ô˙BÂ ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈¿«∆ƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ¿∆

Lk ÔBzÁz‰ È‰  ‰‡Ò ÌÈÚa‡ ÔBzÁz‰47. ««¿«¿»ƒ¿»¬≈««¿»≈
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ה"ב .43) למעלה כשרים.44)ראה פ "ג 45)מים שם
מ "ח .46)מ "א. פ "ו מים 47)שם כלל בו היו לא אפילו

שנפלו  השאובים שהמים מפני  והטעם, אחרים. כשרים
לכשרים. הפכו סאה 40 בו שיש לעליון

.Ê‰Â˜Ó48BÎB˙Ï Ô˙Â ˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ba LiL ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿À»¿»«¿
È‰  ‰‡Ò epnÓ Ck Á‡ ÏËÂ ÔÈe‡L ÌÈÓ ‰‡Ò¿»«ƒ¿ƒ¿»«««»ƒ∆¿»¬≈
„Ú ,Lk ‡e‰Â ‰‡Ò ÏËBÂ ‰‡Ò Ô˙B ÔÎÂ .Lk ‰Ê∆»≈¿≈≈¿»¿≈¿»¿»≈«

Ba49. À

מ "ב .48) פ "ז פב ,49)שם ביבמות שילא בר יהודה כרב 
יותר  המקוה מן יוציא שלא היינו רובו, עד שפירש: ב ,
רק  כאן שמכשיר תמהו [רבים כשרים. מים סאה מעשרים
מרובו, ביותר אפילו הכשיר הקודמת ובהלכה רובו, עד

נטו  ולכן היא, מפורשת סאה ומשנה שבנתן ופירשו, מדעתו
וב 'כסף  שאובים. במים ולא פירות במי  מדובר - סאה ונטל
סאה  ונטל סאה שבנתן ומבאר הסתירה את מיישב  משנה'
אבל  כשרים, שאובים יאמרו שלא העין מראית משום פסלו
שניטלו  כלֿכך ניכר הדבר אין לתחתון ונפלו לעליון בשפך

ביד].

.ÁÔÈe‡M‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡50‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ≈««ƒ«¿ƒ¿ƒ∆«ƒ¿∆
ÈÏk‰ ÔÓ ‰Â˜n‰ CB˙Ï eÏtiL „Ú ÔÈbÏ ‰LÏLa51. ƒ¿»Àƒ«∆ƒ¿¿«ƒ¿∆ƒ«¿ƒ

e‚ Ì‡ Ï‡52‰Â˜nÏ ıeÁ ÔÈe‡M‰ ÌÈn‰ ¬»ƒƒ¿¿««ƒ«¿ƒ«ƒ¿∆
„Ú ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡  ‰Â˜nÏ e„ÈÂ eÎLÓÂ¿ƒ¿¿¿»¿«ƒ¿∆≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆«
ÌÈLk‰ ÔÓ  ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰iL∆ƒ¿∆¡»¿∆¡»¬»ƒ»»…ƒ«¿≈ƒ

Lk ‰Â˜n‰ È‰ 53ÌÈOÚ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk . ¬≈«ƒ¿∆»≈≈«ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ
ıeÁ ‡BLÂ ‡lÓÓ ‰È‰Â ,ÔÈLk ÌÈÓ e‰MÓe ‰‡Ò¿»«∆«ƒ¿≈ƒ¿»»¿«≈¿≈
eÈ‰L ÔÈa ,‰Â˜nÏ ÔÈ„BÈÂ ÔÈÎLÓ ÌÈn‰Â ‰Â˜nÏ«ƒ¿∆¿««ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ«ƒ¿∆≈∆»

ÔBÏÈq‰ CB˙a B‡ Ú˜w‰ ÏÚ ÔÈÎLÓ54Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ¿»ƒ«««¿«¿«ƒ¿«≈
Lk ‡e‰ È‰  ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡L ÌÈcÓƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆¬≈»≈
‰eÎÈLÓ‰L ‰e‡M‰L ;‰‡Ò ÛÏ‡Ï BÓÈÏL‰ elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿»∆ƒ¿ƒ»

Lk‰ ÔÓ ‰‡Ò ÌÈÚa‡  ÌL ‰È‰ Ì‡ ,‰Lk 55. ¿≈»ƒ»»»…«¿»ƒ¿»ƒ«»≈
‚b ÔÎÂ56ÈÓ e‰MÓe ‰‡Ò ÌÈOÚ BL‡a ‰È‰L ¿≈«∆»»¿…∆¿ƒ¿»«∆≈

BÎB˙Ï Ô˙Â BÙ˙Îa ‡lÓe ÌÈÓL‚57,ÌÈOÚÓ ˙BÁt ¿»ƒƒ≈ƒ¿≈¿»«¿»≈∆¿ƒ
Ïk‰ eÎLÓÂ Bpv‰ Á˙Ùe ,ÏeÒt Ïk‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»«…»»««ƒ¿ƒ¿¿«…
‰e‡M‰L ;Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È‰  „Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»∆»¬≈∆ƒ¿∆»≈∆«¿»

B‰ ,‰Lk  dlk ‰eÎÈLÓ‰LÔÓ  ÌL ‰È‰Â ÏÈ‡ ∆ƒ¿ƒ»À»¿≈»ƒ¿»»»…ƒ
Lk‰58. «»≈

וֿב .50) א יב , המקוה.51)תמורה אל הכלי  מן ישר
המים.52) את פוסל שאינו דבר על או הקרקע  על
ברבייה".53) מטהרת "שהשאיבה מסיימים: שם בגמרא
שאיבה.54) עושה אינו סילון איזה יבואר שישי  בפרק  לקמן
כמו 55) ומשהו, סאה 20 היינו מקוה, משיעור רוב  פירוש,

לקמן. ה"ב .56)שיתבאר פ "ד מקוואות תוספתא,
הדלי .57) מן ע "י58)ישר תחילה שנפסלו ואף ֿעלֿפי 

מקוה  אבל ההמשכה, מועילה - לתוכם שנפלה השאיבה
אין  – כשרים ומשהו סאה 20 מעולם בה היו שלא שאובה

מועלת. המשכה

.ËeB‰59eÓ‡Â ÏÈ‡B‰ :eÓ‡Â ÚÓ ÈÓÎÁ ˙ˆ˜Óƒ¿»«¿≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿

e‡ ÔÈ‡ ,‰B‰Ë  dlk ‰eÎÈLÓ‰L ‰e‡L :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»À»¿»≈»
 CÈˆ‰L ‰ÊÂ .ÔÈLk ÌÈÓ  ÌL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¿̂ƒƒ∆ƒ¿»…«ƒ¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ…
eÓ‡ È‰L ,eÁ„ Îe ,Ô‰ „ÈÁÈ Èc  ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ¿≈»ƒ≈¿»ƒ¿∆¬≈»¿
È„ ÈÙÏ .‰B‰Ë  dlk ‰eÎÈLÓ‰L ‰e‡L :ÛBqa«¿»∆ƒ¿ƒ»À»¿»¿ƒƒ¿≈
ÔÈÏÁÊ ÌÈn‰Â ,CÙBLÂ ÈÏÎa ‡lÓÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰Ê∆ƒ»»¿«≈ƒ¿ƒ¿≈¿««ƒƒ¿»ƒ
Ïk ÔÎÂ .Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È‰  „Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ¿»∆»¬≈∆ƒ¿∆»≈¿≈»
È‰L ,ÔÈLk ˙B‡Â˜Ó elL ˙B‡ˆÁnaL ÈËaÓ‡«¿»ƒ∆«∆¿¬»∆»ƒ¿»¿≈ƒ∆¬≈
‡Ï ÌÏBÚÓe .‡e‰ CLÓpLÂ e‡L Ô‰aL ÌÈn‰ Ïk»««ƒ∆»∆»¿∆ƒ¿»≈»…

.‰Ê ÔÈÚa ‰OÚÓ ‰OÚL ÈÓ eÈ‡»ƒƒ∆»»«¬∆¿ƒ¿»∆

הקודמת.59) בהלכה יפה מבוארת בזה רבינו שיטת

.ÈÌÈÓL‚ ÈÓ60ˆÁa ÔÈÚ˙Ó eÈ‰L ÔÈe‡L ÌÈÓe ≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ∆»ƒ¿»¿ƒ∆»≈
ÔÈÎLÓÂ61‰˜eÚÏ ÔÈ„BÈÂ62ÔÈÚ˙nL B‡ ,ˆÁaL ¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»∆∆»≈∆ƒ¿»¿ƒ

ÔÓ  Ì‡ :‰ÚnÏ ÔÈ„BÈÂ ‰Ún‰ ˙BÏÚÓ ÏÚ««¬«¿»»¿¿ƒ«¿»»ƒ…ƒ
Lk‰63Lk 64;ÏeÒt  ÏeÒt‰ ÔÓ  Ì‡Â ; «»≈»≈¿ƒ…ƒ«»»

ÔÈÚ˙nL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÏeÒt  ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»»≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»¿ƒ
ÔÈ„BÈÂ ÔÈÎLÓÂ ‰Â˜nÏ eÚÈbÈ ‡lL „Ú65Ì‡ Ï‡ ; «∆…«ƒ«ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¬»ƒ

ÔÈÁl˜Ó ÌÈÏeÒt‰Â ÌÈLk‰ eÈ‰66Ì‡ :‰Â˜n‰ CB˙Ï »«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ
‡ BÎB˙Ï eÏÙpL Úe„È„Ú ÔÈLk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa »«∆»¿¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ«

,Lk  ÔÈe‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï e„È ‡lL∆…»¿¿¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»≈
.ÏeÒt  Â‡Ï Ì‡Â67 ¿ƒ»»

מ "ד.60) פ "ד מעורבים.61)מקוואות כשהם
לבור.62) מקוה,63)לגומא, שיעור רוב  יש אם פירוש,

ומשהו. סאה 20 או 64)היינו שבעוקה המעורבים המים
כשר. מקוה הם מפני65)שבמערה, מעורבים. כשהם

עם  מעורבים כשהם אלא עצמם בפני  נפלו לא שהפסולים
ואף ֿעלֿפי כשרים, רוב  כשיש ההמשכה מועילה הכשרים,
אלא  מעורבים אינם ואם עצמם. בפני  אינם הכשרים שגם
המקוה  – עצמם בפני  ואלה עצמם בפני  אלה למקוה, יורדים
פוסלים  - עצמם בפני  עומדים שפסולים משום פסול,

עצמם. בפני  עומדים שלא 66)כשרים המקוה לתוך ישר
אם 67)בהמשכה. דינים: שני  בזה יש פסול. הזה המקוה

שנפלו  לפני  גשמים מי  סאה מעשרים יותר למקוה נפלו
המעורבים  המים את להכשיר אפשר שאובים, לוגין שלושה
לוגין  שלושה קדמו ואם אחר, למקום המשכה ידי  על
החולק  רבינו לדעת תקנה להם ואין המים נפסלו - שאובים
משנה'). ה'כסף  (עלֿפי  בה"ט  למעלה מערב  חכמי  על
"זה  של בסדר בהמשכה דינים חילוקי  כמה כאן מונה [רבינו
הכשרים  המים ח ): הלכה (תחילת הראשון הדין זה", ואף 
שהמשיכו  לפני  עצמם בפני  עומדים מקוה, רוב  בהם שיש
מועילה  בזה המקוה. את שהשלימו השאובים את להם
נימוקים  שני  כאן שיש מפני  פקפוקים, כל ללא ההמשכה
ב . עצמם; בפני  ועומדים תחילה באו הכשרים א. להכשיר:
מוסיף , גג") ("וכן השני  הדין בהמשכה. באו הפסולים
ומשהו  לעשרים בהמשכה שלא השאובים נפלו שאפילו
על  הללו המים את להכשיר אפשר כולם, ונפסלו כשרים,

יש זה בדין אחר. למקום המשכה מפניידי  לפסול צד
ההמשכה  מועילה ואעפ "כ בהמשכה, שלא באה שהשאובה
כשרים  י ): (הלכה השלישי  הדין כשרים. רוב  כשהיו השניה
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קמט                
         

קדמו  לא כאן למקוה. אותם שהמשיכו מעורבים ושאובים
מועילה  ואף ֿעלֿפי ֿכן לפסולים הכשרים המים רוב 
מלמדנו, ולבסוף  קדמו. לא הפסולים שגם מפני  ההמשכה
כשרים, רוב  שאיבה: להכשרת הכרחיים תנאים שני 

לכשרים. קדמו שלא פסולים והמשכת

ה'תשע"ח  סיון  י' חמישי יום 

   1 
אחד 1) מכלי  מים לוגים שלושה אליו שנפלו מקווה יבאר

שהטילו  שניים ודין מצטרפים. אם כלים ושלושה משנים או
כסת  או כר המטביל ודין ומחצה. לוג וזה ומחצה לוג זה
מקוואות  שני  ודין מכוונות. סאה ארבעים בו שיש במקווה
ומחצה  לוג אחד לכל ונפל סאה ארבעים אחד בכל ואין
נכנסת  והאמה שאובים מים מלא שהוא בור ודין ונתערבו.

שאובים. במים למקווה פיסול דיני  וכל ממנו. ויוצאת לו

.‡‰Â˜Ó2ÔÈe‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏ‡ eÏÙpL3 ƒ¿∆∆»¿≈»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ
;ÔÈÙËˆÓ  ÌÈÏk ‰LÏLe ÌÈMÓ B‡ „Á‡ ÈÏkÓƒ¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒƒ¿»¿ƒ
.ÔBL‡‰ ˜Òt ‡lL „Ú ÈM‰ ÏÈÁ˙iL ‡e‰Â¿∆«¿ƒ«≈ƒ«∆…»«»ƒ

ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  ÌÈÏk ‰Úa‡Ó4ÌÈc ‰na . ≈«¿»»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«∆¿»ƒ
ÌÈeÓ‡5˙BaÏ Ôek˙ ‡lL ÔÓÊa ?6Ôek˙ Ì‡ Ï‡ ; ¬ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿«¬»ƒƒ¿«≈

‰Â˜n‰ ÈÓ ˙‡ ˙BaÏ7ÏÎa Èc Ï˜LÓ ÏÙ elÙ‡ , ¿«∆≈«ƒ¿∆¬ƒ»«ƒ¿«ƒ»¿»
ÌÈe‡M‰ eÓ„wL ÔÈa .ÔÈbÏ ‰LÏLÏ ÛËˆÓ  ‰L»»ƒ¿»≈ƒ¿»Àƒ≈∆»¿«¿ƒ
B‡ ÌÈe‡M‰ ˙‡ ÌÈLk‰ eÓ„wL ÔÈa ÌÈLk‰ ˙‡∆«¿≈ƒ≈∆»¿«¿≈ƒ∆«¿ƒ
ÔÈbÏ ‰LÏL eÏÙpL ÔÂÈk ,˙Á‡k Ô‰ÈzL eÏÙpL∆»¿¿≈∆¿««≈»∆»¿¿»Àƒ
Ba eÏÙpL Ì„˜] ‰‡Ò ÌÈÚa‡ CB˙Ï ÔÈe‡L¿ƒ¿«¿»ƒ¿»…∆∆»¿
Ïk‰ ÏÒÙ [ÌÈÚa‡Ó ˙BÁÙÏ B‡ ‰‡Ò ÌÈÚa‡«¿»ƒ¿»¿»≈«¿»ƒƒ¿««…

.e‡L ‰OÚÂ¿«¬»»

ד.2) משנה ג פרק  בו 3)מקוואות שאין במקווה המדובר
אין  זה שיעור בו יש שאם כשרים, מים סאה ארבעים

אותו. פוסלים לתוכו הנופלים בברייתא 4)השאובים
תנא  בזה, חוני  בן יוסף  ורבי  קמא תנא נחלקו ב  יב , תמורה
אין  - אומר חוני  בן יוסף  ורבי  מצטרפים, - אומר קמא
יוסף  כרבי  הלכה שאין רבינו כתב  שם ובפירושו מצטרפים.
נשנית  ששיטתו מפני  כמותו, ופסק  בו חזר וכאן חוני , בן
הלכה  משנה וסתם בברייתא מחלוקת וכל משנה, בסתם
רבי של נימוקו מפרש שם בתמורה גרשום ורבינו כסתם.
ומצטרפת  חשובה כמות היא שלוג מפני  חוני , בן יוסף 
מצטרפים  כלים בשלושה שאמר ומה המקווה, את לפסול
כך  ומשום לוג, הפחות לכל מכיל כלי  כשכל המדובר
וכלי , כלי  בכל שלם לוג אין שהרי  מצטרפים, אין ארבעה
רא). סימן דעה יורה יוסף  בית (ראה שם רש"י  גם פירש וכן
שלושה  גם - וכלי  כלי  בכל שלם לוג אין שאם מזה, [ויוצא
דעתו  גילה לא ורבינו מצטרפים. אינם שניים אפילו או

מצטרפים.5)בזה]. אין את 6)שארבעה כשהוסיף 
שיוכלו  כדי  המקווה, מי  את להרבות התכוון לא השאובים

משנה). (כסף  אנשים הרבה בו כתוב 7)לטבול במשנתנו
אולם  שכתבנו, כמו רבינו ופירשה לרבות" "נתכוון סתם:
הכלי מן ששפך שבשעה מפרש רא סימן דעה ביורה הטור
שבכלים  המים את גם לשפוך כוונתו הייתה הראשון

סעיף  רא סימן דעה יורה ערוך בשולחן מרן [וגם האחרים.
הטור]. דעת להלכה קיבל טו

.,‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÂ ‰ˆÁÓe ‚Ï ‰Ê eÏÈË‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ∆…∆¡»¿∆…∆¡»
B˙eÒk ËÁBq‰Â8d‰Èa‚‰Â9ÔÈÏÙB daL ÌÈn‰Â ¿«≈¿¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆»¿ƒ

eˆv‰ ÔÓ ‰ÚÓ‰ ÔÎÂ ,‰a‰ ˙BÓB˜nÓ10ÏÈËnL ƒ¿«¿≈¿≈«¿»∆ƒ««¿∆≈ƒ
ÔÈÏÒBt el‡ È‰  ‰a‰ ˙BÓB˜nÓ11. ƒ¿«¿≈¬≈≈¿ƒ

מצומצמות.8) סאה מ ' בו שהיו במקווה אותה שטבל
בפרק 9) שנינו נוגעת, היא [שאם המקווה במי  נוגעת ואינה

כמחוברים  בתוכה הבלועים שהמים ז משנה ממקוואות ז
מסרק .10)למקווה]. כעין עשוייה ששפתו כלי 

באים 11) הקילוחים שכל מפני  ונימוקם, במשנה. כחכמים
אחד. מכלי 

.‚Ba LiL ‰Â˜Óa BÚ ÏL ˙Òk B‡ k ÏÈaËn‰««¿ƒ«∆∆∆¿ƒ¿∆∆≈
ÔÓ Ô‰È˙B˙ÙO dÈa‚‰L ÔÂÈk ,˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa‡«¿»ƒ¿»¿À»≈»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ

ÔÈe‡L ÔÎB˙aL ÌÈn‰ e‡ˆÓ ÌÈn‰12?‰OÚÈ „ˆÈk . ««ƒƒ¿¿««ƒ∆¿»¿ƒ≈««¬∆
Ô‰ÈÏeL Cc ÔÏÚÓe ÔÏÈaËÓ13‰tw‰ Ï‡ .14˜O‰Â «¿ƒ»«¬»∆∆≈∆¬»«À»¿««

LLBÁ BÈ‡Â Ôk„k ÔÏÚÓe ÔÏÈaËÓ15. «¿ƒ»«¬»¿«¿»¿≈≈

שהכר 12) פי  על אף  המקווה ממי  נותקו אלה מים שהרי 
שסופגת  ב  שבהלכה לכסות דומה זה ואין בו. עודם והכסת
המים  כל - המקווה במי  נוגעת שהיא זמן כל ולפיכך מים
גם  כי  מכוונות דוקא ולאו למקווה, מחוברים שספגה
לא  גדול שבמקווה אלא שאובים, נעשו גדול במקווה
אפשר  קטן במקווה אבל שאובים, ייעשו אם לנו איכפת
ייזהר  ואפילו ויפסלוהו. שנפסלו המים בחזרה לתוכו שיפלו
סאה. ארבעים בו שאין מפני  המקווה ייפסל כן גם יפלו, ולא

המים 13) ויישארו המקווה מן ויעלם פיהם על אותם יהפוך
למקווה. מחוברים דקים.14)שבהם מענפים קלוע  סל

אינם 15) - מהר דרכם נשפכים והמים גסים שנקביהם מפני 
שאובים. נעשים

.„˙Bnb LÏL Ba LiL ‰Â˜Ó16‚Ï ,ÔÈe‡L ÌÈnÓ ƒ¿∆∆≈»Àƒ«ƒ¿ƒ…
BÎB˙Ï eÏÙÂ ,‡nb ÏÎa17Úe„È Ì‡ :ÌÈLk ÌÈÓ ¿»À»¿»¿¿«ƒ¿≈ƒƒ»«

‡lL „Ú ÌÈLk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa‡ BÎB˙Ï ÏÙpL∆»«¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ«∆…
˙ÈLÈÏM‰ ‡nbÏ eÚÈbÈ18ÏeÒt  Â‡Ï Ì‡Â ,Lk 19. «ƒ«À»«¿ƒƒ»≈¿ƒ»»

זו 16) גומות שלוש ובהם משופעים שכתליו בבור המדובר
מכולן. למטה נמצא המקווה ועיקר מזו, לתוך 17)למעלה

בגומות. לנגוע  מבלי  עצמו היו 18)המקווה כן ואם
בהם  שנתערבו לפני  כשרים מים סאה ארבעים במקווה

שאובים. לוגים -19)שלושה יודע  אינו שאם משמע 
שאפילו  רבינו שלדעת מבאר, טוב  יום [בתוספות פסול.
הספק  מפני  לפסול טעם אין התורה מן כשר שאוב  כולו
העליונה  בגומא נגעו המקווה שמי  אפשרות כשיש אפילו
הוא  ולפיכך כשירים. מים לוגים שלושה בו שהיו לפני 
הכוונה  פסול" לאו "ואם ששנינו ומה כשר, שספיקו מפרש
לגומא  שהגיעו לפני  סאה ארבעים היו שלא ידוע  אם

השלישית].

.‰‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡ ,˙B‡Â˜Ó ÈL20, ¿≈ƒ¿»≈¿»∆»≈∆«¿»ƒ¿»
ÈL eÚ˙Â ,‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÏÂ ‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÏ ÏÙÂ¿»«»∆…∆¡»¿»∆…∆¡»¿ƒ¿»¿¿≈
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‡ È‰  ˙B‡Â˜n‰ÏÚ ‡˜ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈLk el «ƒ¿»¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»«
ÏeÒt ÌL Ô‰Ó „Á‡21ÌÈÚa‡ Ba ÔÈ‡L ‰Â˜Ó Ï‡ . ∆»≈∆≈¿¬»ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

Á‡Â ÔÈe‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï ÏÙpL ‰‡Ò¿»∆»«¿¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿««
„Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈLk ÌÈÓ ‰aÂ ,ÌÈLÏ ˜ÏÁ Ck»∆¡«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈ƒ«»∆»

Ô‰Ó22ÏÒÙpL Blk ‰Â˜n‰ ÏkL ;ÔÈÏeÒt el‡ È‰  ≈∆¬≈≈¿ƒ∆»«ƒ¿∆À∆ƒ¿«
eLÁ ‡e‰ ÔÈe‡L ÌÈÓk23e‡L ÂÈÓÈÓ Ïk el‡Îe , ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿¬

.ÈÏÎaƒ¿ƒ

סאה.20) ארבעים יש יחד משלושה 21)ובשניהם פחות
מועטים, מים אפילו כלל פוסלים אינם שאובים לוגים
ארבעים  כאן יש הרי  לוגים שלושה בהם ויש וכשנתערבו
על  נפסלים אינם סאה שארבעים כבר ואמרנו כשירים סאה
אלא  פסול אינו סאה 40 בו שאין [מקווה, שאובים. ידי 

סאה.22)חסר]. ארבעים להיות 23)עד חוזרים ואינם
שפסלו  הלוגים משלושת פחות בהם כשנשארו כשירים
להכשירם  שאפשר מובן, עצמם, מצד פסולים הם כי  אותם,
כשירים. רוב  בהם שיש מפני  אחר, למקום המשכה ידי  על

.Â‰n‡‰Â ÌÈe‡L ÌÈÓ ‡ÏÓ ‡e‰L Ba24˙ÒÎ ∆»≈«ƒ¿ƒ¿»«»ƒ¿∆∆
MÁzL „Ú BÏeqÙa ‡e‰ ÌÏBÚÏ  epnÓ ˙‡ˆBÈÂ BÏ¿≈ƒ∆¿»¿ƒ«∆¿«≈
‰LÏL Baa eÈ‰L ÔÈe‡M‰ ÔÓ e‡L ‡lL∆…ƒ¿¬ƒ«¿ƒ∆»«¿»

ÔÈbÏ25BÎB˙Ï ÏÙpL ‰Â˜Ó .26,ÏÒÙÂ ÔÈe‡L ÌÈÓ Àƒƒ¿∆∆»«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«
e‡ˆÓpL „Ú ÌÈLk ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰a Ck Á‡Â¿««»ƒ»»»«ƒ¿≈ƒ«∆ƒ¿¿
„Ú BÏeqÙa ‡e‰ È‰  ‰‡Ò ÌÈÚa‡ ÌÈLk‰«¿≈ƒ«¿»ƒ¿»¬≈¿ƒ«

BÎB˙a eÈ‰L ÌÈn‰ Ïk e‡ˆiL27ÔÈe‡M‰ e˙ÁÙÈÂ ∆≈¿»««ƒ∆»¿¿ƒ¿¬«¿ƒ
‰‡Ò ÌÈOÚ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk .ÔÈbÏ ‰LÏMÓƒ¿»Àƒ≈«ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ¿»
Á‡Â ÌÈe‡L ÌÈÓ ‰‡Ò BÎB˙Ï ÏÙÂ ÌÈÓL‚ ÈÓ≈¿»ƒ¿»«¿¿»«ƒ¿ƒ¿««
„Ú BÏeqÙa ‰Ê È‰  ÌÈLk ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰a‰ Ck»ƒ¿»»»«ƒ¿≈ƒ¬≈∆¿ƒ«
‰MÓÁÂ Ba eÈ‰L ‰‡Ò ÌÈOÚ epnÓ e‡ˆiL Ú„iL∆≈«∆»¿ƒ∆∆¿ƒ¿»∆»«¬ƒ»

w‰ ÚÈÓ ˙BÈÂ ÔÈa˜28Ïk‰ ÔÓ ‡L ‡ÏÂ , «ƒ¿≈≈¿ƒ«««¿…ƒ¿«ƒ«…
ÏÒÙpL29‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈbÏ ‰LÏMÓ ˙BÁtÓ ıeÁ ∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿»Àƒ¿≈ƒ»»

BÚÂ ÌÈLk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ba LiL ‰Â˜Óƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈¿
el‡ ˙‡ el‡ e‰Ë  ÏeÒt‰ ‰f‰ ‰Â˜n‰ ÌÚ30. ƒ«ƒ¿∆«∆«»ƒ¬≈∆≈

שהוא 24) כל מספיק  מעיין מי  הם ואם גשמים. מי  של שטף 
רא). סימן דעה יורה יוסף  (בית השאובים כל את לטהר

בבור 25) היו שאובים מים כמה קובעים כזה: הוא החשבון
שהמים  ותולים גשמים מי  של האמה מן לו נכנסו וכמה
יחס  לפי  והפסולים הכשרים של תערובת מכילים שיצאו
ש"ך  וראה הראב "ד. בשם יוסף  (בית לבור שנכנסו כמותם
המים  ואמת סאה 40 בבור לדוגמא: נו). קטן סעיף  שם
אומרים: אנו 80 ויצאו שלושה) פי  (היינו סאה 120 הכניסה
היינו  מזה ושליש האמה ממי  יצאו 60 היינו חלקים 3
לחשבון  שני  פירוש כתב  [הראב "ד הבור. ממי  - עשרים
מניחים  אנו כלומר מחצה, על מחצה היינו במשנה, האמור
מן  השני  וחציים מהשאובים הם היוצאים המים שחצי 

שם]. יוסף  בית ראה במקווה 26)האמה. המדובר כאן
בדין  כמו ולא סאה 40 בהם שאין אלא כשרים מים בו שיש
בדין  יותר הקילו ולפיכך לכשרים, שאובים שקדמו הקודם

שהיו 27)זה. המים כשיעור מים שיצאו עד פירוש
השאובים. נפילת לפני  שישה 28)במקווה היא הסאה

חמישה  מהסאה יצאו אם ולכן לוגים ארבעה והקב  קבים
משהו  עוד וכשיצא לוגים שלושה נשארו הקב  ורובע  קבים
נמצאו  שבמקווה זה, בנידון לוגים. משלושה פחות נשארו
אנו  ואמרו: חכמים הקילו עצמם, בפני  עומדים כשרים מים
ותפסו  הראשונים את דחפו האחרונים שהמים תולים

שנפלו 29)מקומם. והשאובים הראשונים הכשרים
שם  בולט . הקודם הדין לבין זה דין בין [ההבדל לתוכם.
אלא  ליציאה ראשונים גם הם שהראשונים תולים אנו אין
אנו  בנידון אבל למעלה, שנתבאר כמו חשבון, לפי  משערים
והם  השאובים קדמו שם והנימוק : זו. הנחה מקבלים
המדובר  ובנידון לתוכם הנופלים הכשרים את פוסלים

הכשרים]. את 30)כשקדמו מכשיר הכשר המקווה
"השקה". נקרא זה הפסול.

.ÊËÈh‰ ˙‡ ˜lÒÓ‰31ÌÈ„„ˆÏ32epnÓ eÎLÓÂ «¿«≈∆«ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆
Lk ‰Ê È‰  ‰Â˜nÏ ÌÈbÏ ‰LÏL33LÏBz ‰È‰ . ¿»Àƒ«ƒ¿∆¬≈∆»≈»»≈

dcˆÏ ‰Â˜n‰ ÔÓ BÏÈc‰Â B„Èa B‰Èa‚Óe ËÈh‰«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆¿ƒ»
ÔÈÏÒBt el‡ È‰  ÔÈbÏ ‰LÏL epnÓ eÎLÓÂ34. ¿ƒ¿¿ƒ∆¿»Àƒ¬≈≈¿ƒ

המקווה.31) פני32)שבקרקעית מעל מתבלט  ממנו וחלק 
למי33)המים. מחוברים היו הטיט  שבתוך שהמים מפני 

שאובים. נעשו לא 3440)המקווה במקווה נשארו כשלא
המקווה  מן הטיט  שנבדל ברגע  שבטיט , המים בלי  סאה

שאובים. שבו המים נעשו

.ÁÒÈb35‰Ó‰a ÔÎÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ BÚ‰36 «ƒ»≈ƒ»¿»¿≈¿≈»
Ì‰ÈÏ‚e Ì‰È„Èa eÙlÊÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙BÚ‰»∆∆ƒ»¿»¿ƒ¿ƒ≈∆¿«¿≈∆
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .Lk ‰Ê È‰  ‰Â˜nÏ ÔÈbÏ ‰LÏL¿»Àƒ«ƒ¿∆¬≈∆»≈¿…∆»

‰lÁza ‰Â˜Ó eOÚ elÙ‡37.Lk ‰Ê È‰  ¬ƒ»ƒ¿∆«¿ƒ»¬≈∆»≈

מרובות )35 בשכונות גם אלא צבא דוקא שלאו מובן צבא.
כך. הדין וכן 36)אוכלוסים "לגיון כתוב : בתוספתא

סימן  דעה יורה בטור (מובא הרא"ש ופירש וכו'", בהמה
את  ברגליהם העבירו והסוסים פרשים היינו שלגיון רא),
אדם  רגלי  בהמה, לרגלי  אדם רגלי  בין מחלק  והוא המים

פוסלים. אינם בהמה ורגלי  פוסלים, ידיו פירוש,37)או
כל  ברגליו הביא והלגיון כלל ניקווים מים שם היו שלא
בין  יוסי  רבי  מחלק  ב  הלכה שם [בתוספתא הסאה. ארבעים
רבינו  ומפרש הקרקע . על הוליכם ובין וברגליו בידיו זילף 
ונתנם  המים את ממש ורגליו בידיו שנטל יוסי  רבי  כוונת
משנה). (כסף  הקרקע  עם כשהוליכם מתכוון ורבינו למקווה,

.ËBÎB˙Ï ÏÙÂ ‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ba ÔÈ‡L ‰Â˜Ó38˙BÁt ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿»«¿»
ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏMÓ39Lk ‰Ê È‰  ÔÈe‡L ƒ¿»Àƒ«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¬≈∆»≈

ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ ‰Óe˙ÏÂ ‰lÁÏ40˙BÂ˜‰Ï ÔÈÏeÒÙe , ¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…≈∆«»«ƒ¿ƒ¿«¿
Ô‰ÈÏÚ41Ô‰ÈÏÚ eÂ ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„È .42el‡ È‰  ¬≈∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿»¬≈∆¬≈≈

Ì‰ÈÏÚ ˙BÂw‰Ï ÌÈLk43ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï ÏÙ . ¿≈ƒ¿ƒ»¬≈∆»«¿¿»Àƒ«ƒ
ÏhÏÂ ‰Óe˙ÏÂ ‰lÁÏ ÏeÒt ‰Ê È‰  ÌÈ‡ÓË ÔÈe‡L¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆»¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…

ÌÈ„iÏ epnÓ44ÌÈÓL‚ e„È .ÂÈÏÚ ˙BÂw‰Ï ÔÈÏeÒÙe , ƒ∆«»«ƒ¿ƒ¿ƒ»»»»¿¿»ƒ
ÏhÏÂ ‰Óe˙ÏÂ ‰lÁÏ ÔÈLk Ô‰ È‰  Ô‰ÈÏÚ eaÂ¿«¬≈∆¬≈≈¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…

ÌÈ„iÏ Ô‰Ó45Ïk e‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ˙BÂw‰Ï ÔÈÏeÒÙe , ≈∆«»«ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈∆«∆≈¿»
Ô‰Ó ‡MÈ ‡ÏÂ ÔÈe‡Lk Ôlk eOÚpL ÌÈBL‡‰ÌÈn‰««ƒ»ƒƒ∆«¬À»ƒ¿ƒ¿…ƒ»≈≈∆
ÌÈÚa‡ Ba LiL ‰Â˜Ó ÔÎÂ .ÔÈbÏ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‡l‡∆»»ƒ¿»Àƒ¿≈ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ
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Èc ÒÁ ‰‡Ò46ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï eÏÙÂ ¿»»≈ƒ»¿»¿¿¿»Àƒ«ƒ
ÏhÏÂ ‰Óe˙ÏÂ ‰lÁÏ ÏeÒt ‰Ê È‰  ÔÈ‡ÓË ÔÈe‡L¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆»¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…
BÎB˙Ï ÏÙ .Ô‰ÈÏÚ ˙BÂw‰Ï ÔÈÏeÒÙe ,ÌÈ„iÏ epnÓƒ∆«»«ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»«¿
Ck Á‡Â ,ÔÈ‡ÓË Ôlk elÙ‡ ,ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏMÓ ˙BÁt»ƒ¿»Àƒ«ƒ¬ƒÀ»¿≈ƒ¿««»
 BÓÈÏL‰L ÌÈÓL‚ ÈÓ Èc Ï˜LÓ BÎB˙Ï eÏÙ»¿¿ƒ¿«ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

Lk47c ÏÎÏ B‰Ë Ck ,‰ÏÈËÏ B‰hL ÌLk ;48. »≈¿≈∆»ƒ¿ƒ»»»¿»»»

בעלים.38) לרצון שלא ממש.39)נפלו טמאין
לא 40) וגם הטהורים בכשרים בטלו שהשאובים מפני 

(לא  בקרקע  הנקווים משקין כי  הטמאים. בנגיעת נטמאו
לרצון. אלא מיטמאים אינם יוסיפו 41)בכלים) אם אפילו

המקווה  יישאר סאה ארבעים עד כשרים מים זו תערובת על
שאובים  לוגים משלושה שפחות שאמרנו ומה בפיסולו.
פוסלים  טמאים אבל טהורים, במים היינו פוסלים אינם

משנה). התערובת.42)(כסף  מי  במקווה 43)על כשאין
הגשמים  מי  אם אבל שרבו, הגשמים מי  עם ביחד סאה 40

להקוות. צריך אינו סאה לארבעים נתבאר 44)השלימו לא
מזה. פחות לבין לוגים שלושה בין זה הבדל של טעמו
את  לעשות הועילו הלוגים ששלושת מפני  נימוקו, [ואולי 

לטמאם]. גם הועילו כשאובין, שבמקווה מפני45)המים
כבית  אותם טיהרו באחרונה שבאו המרובים הגשמים שמי 
מהלכות  ב  פרק  (ראה ה משנה א פרק  במקוואות הילל

כו). הלכה אוכלין שמשקלה 46)טומאת מועטת כמות
דינר. לדין )47כמשקל זה דין בין מה להבין קשה

עליהם  להקוות שפסולים רבינו, שפסק  זו שבהלכה הראשון
שמכאן  בדוחק , מיישב  משנה בכסף  גשמים. מי  ריבוי  וצריך
שם  כבר עליו ונקרא סאה לארבעים קרוב  הגיע  שהמקווה
אותו  פוסלים לוגים משלושה פחות אין סאה, ארבעים

טמאים. הם כלל,48)ואפילו מובן בלתי  זה סיום גם
לכל  כשרים המים היו המקווה השלמת לפני  אפילו שהרי 
עלתה  ולא רב  עיון צריכה זו הלכה כל דבר: סוף  דבר.

ראב "ד). (ראה רבינו דעת עומק  לתוך לרדת בידינו

   1 
ודין 1) המקווה. את לפסול שאובים הנקראים המים יבאר

מהמים  למעלה ושפתה המקווה בתוך שהיא טמאה גיסטרא
שתי ודין שם. וטבל לים שנפלה מים מלאה חבית ודין וכו'.
ביניהן  וכותל שאובים מים ובתחתונה מזו למעלה זו בריכות

בכותל. ונקב 

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2B‡ Ô‰ÈÏÚ ÌÈn‰ eÎÏ‰L ÔÈÏa˜Ó‰ »«≈ƒ«¿«¿ƒ∆»¿««ƒ¬≈∆
ÔÎBzÓ eÏÙpL3˙‡ ÔÈÏÒBÙe ÔÈe‡L el‡ È‰  ∆»¿ƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ∆

‰Ïa˜Ï eOÚiL ‡e‰Â .‰Â˜n‰4eÈ‰ elÙ‡ .ÌÈÏk «ƒ¿∆¿∆≈»¿«»»¬ƒ»≈ƒ
‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ‡ ÈÏk ÔB‚k ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒÀ¿»¿¿≈¬»ƒ¿≈¬»»

.ÔÈÏÒBt el‡ È‰ ¬≈≈¿ƒ

א.2) משנה ד פרק  "לתוכן".3)מקוואות ראה 4)צ "ל
הבאה. הלכה

.ÈÏk Ïk5‰Ïa˜Ï ‰OÚ ‡lL6‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »¿ƒ∆…«¬»¿«»»««ƒ∆
˙BBÏÈq‰ ÔB‚k .‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt BÈ‡  Ïa˜Ó7 ¿«≈≈≈∆«ƒ¿∆¿«ƒ
ÌÈÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó ÔÈÎLÓ ÌÈn‰L∆««ƒƒ¿»ƒ≈∆««ƒ∆≈¿»ƒ

ÚˆÓ‡a8ÔÈa ,‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡  ÔÈÏa˜Óe »∆¿«¿«¿ƒ≈¿ƒ∆«ƒ¿∆≈
.ÒÁ ÏL B‡ ˙ÎzÓ ÏL eÈ‰L∆»∆«∆∆∆∆∆

לקבל.6)שם.5) אינו הכלי  של צינורות,7)תשמישו
פתוחים  אינם אפילו ומשמע  סתם, "סילונות" כותב  רבינו
גם  כתב  (וכן פוסלים אינם - חלול כקנה והם מלמעלה

ישראל'). והטעם,8)ה'תפארת זה. במקום מתעכבים ומים
היוצא. הזרם את לחזק  אלא לקבלה נעשה לא  זה מקום שגם

.‚˙˜M‰9ÚÏqaL10ÈÙÏ ,‰Â˜n‰ ˙‡ ˙ÏÒBt dÈ‡  «…∆∆«∆«≈»∆∆∆«ƒ¿∆¿ƒ
ÈÏk dÈ‡L11˙‡ ÏÒBt  ÚÏÒa BaÁL ÈÏk Ï‡ . ∆≈»¿ƒ¬»¿ƒ∆ƒ¿¿∆«≈∆

„ÈÒa BaÁL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Â˜n‰12‰hÓlÓ ‰w .13 «ƒ¿∆««ƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«»
„Bp‰ ˙ÙBÙLk „v‰ ÔÓ B‡14˙ÏÒBt dÈ‡Â ,‰Lk  ƒ««ƒ¿∆∆«¿≈»¿≈»∆∆

‰Â˜n‰ ˙‡15. ∆«ƒ¿∆

ה.9) משנה בסלע .10)שם שהיא 11)שחקקוה מפני 
ישראל', ב 'תפארת [כתב  כקרקע . היא הרי  לקרקע , מחוברת
באדמה  אותו והשקיעו הטבעי  ממקומו שנעקר סלע  שאפילו

שאמרו ואחר  כמו פוסל, אינו - השוקת את בו חקקו ֿכך
"קבעו", כשר. חקקו ולבסוף  שקבעו א סו, בתרא  בבבא

אותו. קבע  שהאדם לפני12)משמע  כלי  שהיה מכיוון
כלי . מתורת לבטלו מועיל החיבור אין - החיבור

שהיא.13) כל כו.14)אפילו הלכה ג פרק  למעלה נתבאר
מפני15) כשאובים נחשבים אינם הנקובה, שבשוקת המים

דברים  ה"במה כך מפרש [הר"ש מאליהם. נשפכים שהם
צריך  הצד שמן ד, הלכה ד פרק  שבתוספתא אמורים",
אינה  והתוספתא מחט , כמלוא - למטה אבל הנוד, שפופרת
גם  היא שזו ונראה אותה. מבארת אלא המשנה על חולקת

רבינו]. דעת

.„‰Ú B‡ ‰ÏB„b ˙ÈÁ ÔB‚k ,ÏB„‚ ÈÏk Á˜Bl‰«≈«¿ƒ»¿»ƒ¿»¬≈»
B‰ËÓ‰ ˜ B˜ ,‰ÏB„‚16e‰‡OÚÂ ı‡a BÚ˜e ¿»¿»∆∆«¿«¬¿»»»∆«¬»»

‰Â˜Ó17Lk ‰Ê È‰ 18˜˜t Ì‡ ÔÎÂ .19˜p‰ ˙‡ ƒ¿∆¬≈∆»≈¿≈ƒ»«∆«∆∆
ÔÈe „ÈÒa20ÏÒBt BÈ‡ 21BÎB˙a ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â , ¿ƒ¿ƒ¿»≈≈¿««ƒ«ƒ¿ƒ¿

‡e‰ ÔÈ„Ú  ÒÈÒÙ‚a B‡ „ÈÒa BÓ˙Ò .Lk ‰Â˜Óƒ¿∆»≈¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬«ƒ
‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt22Ì‡Â .‰È B‡ ı‡a epÚa˜iL „Ú ≈∆«ƒ¿∆«∆ƒ¿»∆»»∆ƒ¿∆¿ƒ

BÎÈÏB‰23„Èq‰ b ÏÚÂ ı‡‰ b ÏÚ24ËÈËa ÁÓe ƒ««»»∆¿«««ƒ≈«¿ƒ
Lk ‰Ê È‰  ÔÈ„„v‰ ÔÓ25. ƒ«¿»ƒ¬≈∆»≈

מתורת 16) שיצא מפני  אותו מטהר שנטמא, בכלי  כזה נקב 
בכלי הנקב  שיעורי  כלים, מהלכות יט  בפרק  (ראה כלי 

סאה.17)חרס ). 40 לתוכה כשם 18)נתן בו. לטבול
טומא  לענין כלי  מתורת שאין שיצא שאובה, לענין גם כך ה,

שאובים. שמשתמשים 20)סתם.19)מימיו בצרורות
(ר"ש). לבנין יעילה.21)בהם אינה וגיפסיס  סיד סתימת

פוסלים 22) מימיו אלא בו, לטבול שפסול רק  לא פירוש,
זה  דין [לכאורה (כסף ֿמשנה). שבמקווה הכשרים המים את
נקב  שהצריך הקודמת, שבהלכה בסלע  שחיברו לדין סותר
בכלי שגם משמע , שם לשונו ומסתימת הנוד, כשפופרת
הנקב  שיעור והרי  המטהרו", "נקב  כתב  וכאן כך, הדין חרס 
כלים) מהלכות יט  (פרק  זיתים כמוציא הוא חרס  כלי  לטהר
סתירה  על עמד בכסף ֿמשנה הנוד. משפופרת פחות שהוא
המדובר  שם אלה. דינים שני  שבין ההבדל את וביאר זו,
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קנב               
         

אלא  שלימותו מידי  יוצא ואינו לקרקע  שחיברו שלם בכלי 
חיבורו, לפני  שניקב  בכלי  המדובר כאן אבל כדול, בנקב 
בתוספתא  זו הלכה מקור המטהרו]. שיעור מספיק  ולפיכך
נקוב  היה אם לכרכים, מים המחליק  "קסטלין שם:
פוסל... לאו ואם המקווה, את פוסל אינו הנוד כשפופרת
לטהרה, ברומי  הוריתי  זו הלכה יוסי  בר' אליעזר ר' אמר
רבינו  ומפרש הורית". יפה לי  אמרו חבירי  אצל וכשבאתי 
כרכים  שבני  חרס , של מאוד גדול כלי  הוא ש"קסטלין"
הכלי באותו מתקבצים והם המים, מוצא במקום מניחים
כר' שהלכה רבינו וסובר לכרך. המים את מעבירים וממנו
שאמר  מה ומפרש חביריו, לו שהודו יוסי  בר' אליעזר
בו  לטבול להכשירו שהורה הכוונה לטהרה" ברומי  "הוריתי 
לקמן  ראה (כסף ֿמשנה. מטומאה המטהר כשיערו ניקב  אם

ומגדל). תיבה שידה דין ח  הושיבו.23)הלכה בתוספתא:
הסיד.24) ע "ג או משמיענו 25)פירוש, בו. לטבול

מירח  אלא סביבו בנה לא וגם בקרקע , השקיעו לא שאפילו
שבידינו  [בתוספתא לקרקע . כמחובר דינו - הצדדים מן
 ֿ (כסף  כאן כדבריו גורס  ורבינו שמירחו", "או כתוב :

משנה)].

.‰ÁÈpn‰26ÔÈÎLÓ ÌÈn‰ È‰Â Bpv‰ ˙Áz ‡ÏË ««ƒ««¿»«««ƒ«¬≈««ƒƒ¿»ƒ
ÔÙc ‡ÏhÏ ‰È‰ Ì‡ :‰Â˜nÏ ÔÈ„BÈÂ ‡Ïh‰ ÏÚ27 «««¿»¿¿ƒ«ƒ¿∆ƒ»»««¿»…∆

dÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,‰Â˜n‰ ˙‡ ˙ÏÒBt BÊ È‰ ¬≈∆∆∆«ƒ¿∆¿ƒ»≈»
dÙ˜Ê .˙ÏÒBt28ÏÚ Û‡ ,dÁÈ„‰Ï È„k Bpv‰ ˙Áz ∆∆¿»»«««ƒ¿≈«¬ƒ»««

d‡OÚ ‡Ï È‰L ,˙ÏÒBt dÈ‡  ÔÙc dÏ LiL Ètƒ∆≈»…∆≈»∆∆∆¬≈…¬»»
Ïa˜Ï29. ¿«≈

ב .26) ד, פרק  מקוואות צדדים 27)משנה ארבעה כל
צידה.28)(ר"ש). שתוכל 29)על באופן  העמידה לא

אינם  המים שאם אומר, למשנתנו בפירושו [הרא"ש לקבל.
מפני ולא נפסלו, - הטבלא בלי  למקווה להגיע  יכולים
פירוש, בטהרה. הוויה צריכה שמקווה מפני  אלא שאובה,
טומאה]. המקבלים כלים באמצעות שלא להתהוות צריכה

.ÂËËBÁ‰30Bpˆa31˙BBv‰ Ba Ïa˜Ï ÌB˜Ó «≈¿ƒ»¿«≈«¿
‰È‰ Ì‡ :ÌÈn‰ ÌÚ e„È ‡lL È„k ÌÈna ÔÈÏbÏb˙n‰«ƒ¿«¿¿ƒ««ƒ¿≈∆…≈¿ƒ««ƒƒ»»
È‰L ,ÏÒBt  ‡e‰L Ïk Ba ÙÁÂ ıÚ ÏL Bpv‰«ƒ∆≈¿»«»∆≈∆¬≈
‰OÚpL ÈÏk CBzÓ ÔÈ‡a ÔÈ„BiL ÌÈn‰ Ïk»««ƒ∆¿ƒ»ƒƒ¿ƒ∆«¬»

‰Ïa˜Ï32Ba ˜˜ÁL Á‡ BÚwL elÙ‡Â .33ÏÈ‡B‰ , ¿«»»«¬ƒ∆¿»««∆»«ƒ
BÚ˜ Ì‡ Ï‡ .LeÏz ‰È‰Lk ÈÏk ˙Bz ÂÈÏÚ ‰È‰Â¿»»»»«¿ƒ¿∆»»»¬»ƒ¿»

ÏÒBt BÈ‡  Ïea˜ ˙Èa Ba ˜˜Á Ck Á‡Â Ú˜wa34. ««¿«¿««»»«≈ƒ≈≈
‰È‰iL „Ú ÏÒBt BÈ‡  ÒÁ ÏL Bpˆ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»ƒ∆∆∆≈≈«∆ƒ¿∆

˙ÈÚÈ Ïa˜Ï È„k ˜˜Áa35‡lÓ˙pL Èt ÏÚ Û‡ . «¬»¿≈¿«≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈÏÁÏÁ˙n‰ ˙BBˆ BpvaL ˜e˜Á‰ ÌB˜n‰«»∆»∆«ƒ¿«ƒ¿«¿¬ƒ

BÎB˙a36CB˙Ï „È .Ìe˙Òk BÈ‡Â BÏeqÙa ‡e‰ È‰  ¿¬≈¿ƒ¿≈¿»»«¿
LaÎÂ eÓ˙Òe ˙BBˆ B‡ ÙÚ ˜˜ÁL ÌB˜n‰37 «»∆»«»»¿¿»¿ƒ¿«

.Lk ‰Ê È‰¬≈∆»≈

ג.30) משנה העתיק 31)שם (בתרגום אותו שקבע  לפני 
דיהרנבורג: של ותרגומו טעות. נפלה במשנה, רבינו לפירוש

הנכון). הוא שיקבעהו" קודם בו החטיטה 32)"וחקק 
(תפארת  לקבל עשוי  כלי  הצינור כל את עושה הזו, הקטנה

שם). כלי33)ישראל שנעשה מכיוון ב . סה, בתרא בבא
מתורת  לבטלו מועילה הקביעה אין בקרקע , קביעתו לפני 

חרס 35)שם.34)כלי . כלי  שברי  של השיעור כפי 
הי "ג). פי "ח  כלים הלכות (ראה סאה עד המחזיקים

שאינם 36) מפני  החטיטה את לגמרי  סתמו לא פירוש,
ביניהם. נכנסים והמים ונסתמה 37)מהודקים, נתהדקו

לתוכה. מחלחלים מים ואין לגמרי , הגומא

.Ê‚BÙq‰38ÈÏc‰Â39ÌÈÓ ÔÈbÏ ˙LÏL Ô‰a eÈ‰L «¿¿«¿ƒ∆»»∆¿∆Àƒ«ƒ
‡l‡ eÓ‡ ‡lL ;e‰eÏÒt ‡Ï  ‰Â˜nÏ eÏÙÂ¿»¿«ƒ¿∆…¿»∆…»¿∆»

Ba eÏÙpL ÈÏk ‡Ï ,eÏÙpL ÔÈbÏ ˙LÏL40ÌÈÓ ¿∆Àƒ∆»¿…¿ƒ∆»¿«ƒ
.ÔÈe‡L¿ƒ

ד.38) משנה ו פרק  צר 39)שם שפיו בדלי  המדובר
בהם. נוגעים אלא המקווה במי  מימיו נתערבו ולא מאוד,
לקמן  (ראה למקווה נשפכים מימיו אין מים מלא ספוג וכן

סגוס ). דין הי "ב  ובו".40)פ "ח  "שנפל שצ "ל נראה

.Á‰cM‰41ÌiaL ‰z‰Â42‡l‡ Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡  «ƒ»¿«≈»∆«»≈«¿ƒƒ»∆∆»
„Bp‰ ˙ÙBÙLk ÌÈe˜ eÈ‰ Ôk Ì‡43˜O ‰È‰ Ì‡Â . ƒ≈»¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ»»«

Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ  ‰t˜ B‡44‰t˜ B‡ ˜O ÁÈpn‰ ÔÎÂ . À»«¿ƒƒ»∆¿≈««ƒ««À»
˙‡ ÔÈÏÒBt Ô‰Ó ÔÈÎLÓp‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡  Bpv‰ ˙Áz«««ƒ≈««ƒ«ƒ¿»ƒ≈∆¿ƒ∆

‰Â˜n‰45. «ƒ¿∆

ה.41) משנה מאוד.42)שם גדולים בכלים  המדובר
גב 43) ד בהלכה השיעור למעלה רבינו קבע  חרס , כלי  י 

בכלי אבל הנוד. משפופרת פחות שהוא טמא כלי  המטהר
כמוציא  - מאוד גדול הוא המטהר והשיעור הואיל עץ ,
שיעור  מספיק  ב ), הלכה ו פרק  כלים (הלכות רימון
ד). הלכה למעלה (כסף ֿמשנה טבילה לענין הנוד כשפופרת

שבהם 44) המים נחשבים גסים, נקבים מלאים שהם מפני 
הנוד. כשפופרת נקב  בכל שאין אע "פ  למקווה, כמחוברים

ג).45) הלכה ה פרק  למעלה (ראה נימוק  מאותו

.Ë‡ËÒb46d˙ÙOe ‰Â˜n‰ CB˙a ‡È‰L ‰‡ÓË ƒ¿¿»¿≈»∆ƒ¿«ƒ¿∆¿»»
ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ47ÌÈÏk‰ da ÏÈaË‰Â48e‰Ë 49 ¿«¿»ƒ««ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈ƒ»¬

Ô˙‡ÓhÓ50Ô‰L „Ú ÌÈn‰ ÔÓ Ì‰Èa‚iLk Ï‡ ; ƒÀ¿»»¬»¿∆«¿ƒ≈ƒ««ƒ«∆≈
ÈÂ‡a51‡ËÒb‰52ÈÂ‡Ó Ôab ÏÚL ÌÈn‰ ‡nË˙Ó «¬ƒ«ƒ¿¿»ƒ¿«≈««ƒ∆««»≈¬ƒ

Ô˙B‡ ‡nËÓe ÊBÁÂ ‡ËÒb‰53ÔÈÚÓ ÔÎÂ .54‡ˆBi‰ «ƒ¿¿»¿≈¿«≈»¿≈«¿»«≈
epz‰ ˙ÁzÓ55„ÈÂ ‡Óh‰56‡e‰  BÎB˙a ÏËÂ ƒ«««««»≈¿»«¿»«¿

B‰Ë57epz‰ ÈÂ‡Ó ˙B‡ÓË ÂÈ„ÈÂ58Ôk Ì‡ ‡l‡ ; »¿»»¿≈≈¬ƒ««∆»ƒ≈
Ó ‰ÏÚÓÏ ÌÈn‰ eÈ‰ÂÈ„È Ìek epz‰ Ô59‡ˆÓpL , »««ƒ¿«¿»ƒ««¿»»∆ƒ¿»

ÒÁ ÈÏk ÔÈ‡L .epz‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÂÈ„È  ÏhLk¿∆»«»»¿«¿»ƒ««∆≈¿≈∆∆
‰Â˜Óa ÔÈ‰Ë˙Ó60e‡aL BÓk ,61. ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿∆¿∆≈«¿

שבור.46) חרס  חרס 47)כלי  (כלי  מהפגימות חלק  אבל
פגימות) כמה בו יש אלא שוה השבר מקום אין שנשבר,
דרך  הגיסטרא לתוך שנכנסים המקווה מי  שטח  תחת נמצא

טמאים.48)הפגימות. שהמים 49)כלים מפני 
המקווה. למי  מחוברים שהיתה 50)שבגיסטרא מהטומאה

הטבילה. לפני  המים.51)עליהם מן הבולט  בחלק 
אינם 52) הכלים גבי  שעל מים מאווירו. מטמא חרס  שכלי 

למקווה. כמחוברים גזרו 53)נחשבים שהרי  הכלים, את
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שיצאו  בטבילתם והרויח  הכלים. את שיטמאו המשקין על
טומאת  וקיבלו שמש, הערב  שצריכה חמורה יותר מטומאה

שמש. הערב  צריכה שאינה דרבנן שם.54)משקין
גדולה 55) קדירה כעין היו, חרס  של שבתקופתם, תנורים

ומחברים  הקרקע  על אותם מעמידים והיו שוליים, לה שאין
טמא.56)בטיט . מלא 57)אדם אינו כשהתנור ואפילו

חרס . כלי  מאוויר מתטמא אינו שאדם גזרו 58)מים,
הלכות  ראה חרס . כלי  מאוויר מתטמאות שידיים חכמים
 ֿ משמונה היא זו גזירה א. הלכה ח  פרק  הטומאות אבות
(שבת  ביתֿהלל על ביתֿשמאי  כשרבו שגזרו דברים עשר

ב ). יימצאו 59)יג, המטהרים, המים מן ידיו וכשיוציא
הטמא. התנור מאוויר התנור 60)למעלה נשאר ולפיכך

בהם. הנטבל את מטהרים שבו שהמים אף ֿעלֿפי  בטומאתו,
כאן 61) הצריך [ולמה ג. הלכה כלים מהלכות א בפרק 

ידיו כרום מים ‰˙Âשיהיו ÔÓ ‰ÏÚÓÏ בדין ולמעלה ,
מגיעים  אינם כשהמים אלא מתטמאים הכלים אין גיסטרא
הגיסטרא  באוויר שהם "עד אמר: שהרי  הגיסטרא, לשפת
באווירה  אינם שאם ומשמע  גבן", שעל המים מתטמאים
את  מבאר למשנתנו בפירושו הרא"ש מתטמאים? אינם
מאוויר  מתטמאים אינם וכלים בכלים, המדובר שם ההבדל,
שעליהם  המים עלֿידי  באה טומאתם ואםֿכן חרס , כלי 
מגזירת  כלים מטמאים ומשקין הגיסטרא, באוויר שנטמאו
שעל  המים הרי  המים, בתוך שהכלי  זמן כל אולם חכמים,
כשהגביה  אלא בהשקה, ומתטהרים למקווה מחוברים גבו
שעה  ובאותה מהמקווה, גביו שעל המים ונפרדו הכלי  את
שהן  בידים מהֿשאיןֿכן נטמאו. – הגיסטרא באוויר הם
צריך  התנור, מאוויר מתטמאים - המים תיווך בלי  - עצמן
וכשחלק  טבילה, ללא זה באוויר מהם שהוא כל יימצא שלא
היד  של התחתון החלק  הרי  המים, מן למעלה הוא מידיו
שהוא  אף ֿעלֿפי  טבילה, ללא הטמא הכלי  באוויר נמצא

לחצאין]. טבילה שאין במים,

.È˙ÈÁ62ÌÈÓ ‰‡ÏÓ63ÌiÏ elÙ‡ ,ÌiÏ ‰ÏÙpL »ƒ¿≈»«ƒ∆»¿»«»¬ƒ«»
ÌL ÏBh‰  ÏB„b‰64È‡ ;‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï «»«≈»…»¿»¿ƒ»ƒ
ÔÈbÏ ‰LÏLÏ LÙ‡„Á‡ ÌB˜Óa eÈ‰È ‡lL65kÎÂ . ∆¿»ƒ¿»Àƒ∆…ƒ¿¿»∆»¿ƒ»

ÌLÏ ÏÙpL ‰Óez ÏL66ÔÈe‡M‰ ÌÈna ‡ÓË 67, ∆¿»∆»«¿»ƒ¿»««ƒ«¿ƒ
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‰p‰ Ï‡ .ÌL ÔÈ„ÓBÚ ÌÈn‰ È‰L∆¬≈««ƒ¿ƒ»¬»«¿»¿«≈»∆

.ÌL ÏBË ‰Ê È‰  ÔÈÎLÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬≈∆≈»

א.62) ד, מפרש 64)שאובים.63)מכות שרבינו נראה
של  [מלשונו הבאה). ההערה (ראה החבית בתוך שטבל
כן]. משמע  לא אפשר" "אי  הגירסא שמחק  שם, רש"י 

בוודאי65) אבל הים, מי  גם שם שנתערבו אמנם ברור
למעלה  שאמרנו ומה אחד. במקום לוגים שלושה נשארו
שאובים  מים היום כל שפך שאפילו ו), הלכה ד (פרק 
ונתערבו  כששפך דוקא היינו פסלוהו, לא כשר למקווה
במקומם  עומדים השאובים כאן אבל המקווה, במי  המים
אנו) (חוששים "חיישינן" גורס : שם [רש"י  (כסף ֿמשנה).
המים  שנשפכו מפרש שהוא ומכאן אפשר", "אי  במקום
רבינו  אבל הים. בתוך החבית שנשברה כגון אחד, במקום
בתוך  בטבל שהמדובר להניח  יש ולפיכך אפשר", "אי  גורס 

הטמא.66)החבית]. טבילת מנגיעת 67)אחר שנטמאו

מ  תרומה של בכיכר השלמות). (ראה הטמא שמיענו האדם
בטומאתו, נשאר עליו טומאה שחזקת האדם רק  לא רבותא,
שם). (גמרא נטמאה - טהרה בחזקת שהיא התרומה גם אלא

.‡ÈÔÈe‡L ÌÈÓ68Èt ÏÚ Û‡ ,‰Â˜n‰ „ˆa eÈ‰L «ƒ¿ƒ∆»¿««ƒ¿∆««ƒ
ÔÈÚ‚B ÌÈn‰L69e‰eÏÒt ‡Ï  ‰Â˜n‰ ÈÓa70ÈtÓ , ∆««ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿∆…¿»ƒ¿≈

ÚˆÓ‡a ÔÈe‡M‰ eÈ‰ .‰Â˜ÓÏ CeÓÒ ‰Â˜Ók Ô‰L71 ∆≈¿ƒ¿∆»¿ƒ¿∆»«¿ƒ»∆¿«
.‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ¿ƒ∆«ƒ¿∆

י .68) משנה ו פרק  במי69)מקוואות מתערבים אינם אבל
סאה 70)המקווה. 40 שהיו לפני  שנגעו אף ֿעלֿפי 
גביהם.71)במקווה. על נמשכים למקווה המגיעים והמים

שם: שנינו שבמשנתנו. אביק  דין שזהו מבאר, בכסף ֿמשנה
פוסל". אינו הצד מן פוסל, באמצע  שבמרחץ , "האביק 
כעין  הוא שאביק  המשנה, את מפרש ישראל' ב 'תפארת
נקובה, והיא המקווה בקרקעית שקועה מתכת של קערה
המים  את להחליף  וכשרוצים במגופה הנקב  את וסותמים
ואחרֿכך  יוצאים, והמים המגופה את מסירים שבמקווה
שהמים  מובן אחרים. כשרים מים וממשיכים סותמים
במקווה  שהיו לפני  האביק  לתוך נופלים למקווה הנכנסים
למקווה  המגיעים המים וכל שאובים, ונעשו סאה ארבעים
אינם  שאובים שמים ואע "פ  ונפסלו, - האביק  שנתמלא אחר
פוסלים  שלנו בנידון - סאה ארבעים בו שיש מקווה פוסלים
ה), הלכה סוף  פ "ה למעלה (ראה הכשרים לפני  שבאו מפני 
מקווה  בצד כשר כמקווה זה הרי  הצד מן כשהאביק  אבל
שבגיסטרא  מפני  ט , שבהלכה לגיסטרא דומה זה ואין פסול.
ולא  למקווה, מחוברים כשהם המקווה מי  לתוכה הגיעו
שבאביק  המים הוכשרו לא ולמה שאובים. מעולם נעשו
בהם  מועילה בכלים הנמצאים שמים מפני  השקה? עלֿידי 
להכשירם  לא אבל בלבד, מטומאתם לטהרם רק  השקה

ב ).לטביל  אות יכין בפ "ה, ישראל' ה'תפארת כתב  (וכן ה
נגד  הצד מן באביק  מאיר כר' פסק  שרבינו יוצא, זה מפירוש
בניגוד  יחיד דעת העדיף  למה נתבאר ולא חכמים. דעת
"והלכה  בפירוש כתב  למשנה ובפירושו מקום. בכל למקובל
והדברים  כתנאֿקמא. שפסק  מבאר, [בכסף ֿמשנה כחכמים".

מאיר"]. ר' "דברי  בפירוש כתוב  במשנה שהרי  מפליאים,

.ÈÈzL72˙BÎa73Ï˙ÎÂ BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ¿≈¿≈¿«¿»ƒ¿…∆
Ô‰ÈÈa74ÌÈLk ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰BÈÏÚ‰Â , ≈≈∆¿»∆¿»¿≈»«ƒ¿≈ƒ

ÔÈaL Ï˙ka ˜Â ,ÔÈe‡L ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰BzÁz‰Â¿««¿»¿≈»«ƒ¿ƒ¿∆∆«…∆∆≈
˜p‰ „‚k LÈ Ì‡ ,‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰75‰LÏL »∆¿»««¿»ƒ≈¿∆∆«∆∆¿»

ÈtÓ ;‰BÈÏÚ‰ ‰ÏÒÙ  ÔÈe‡L ÌÈÓ ÔÈbÏÀƒ«ƒ¿ƒƒ¿¿»»∆¿»ƒ¿≈
‡Ï ,‰BÈÏÚ‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰ el‡k ˜p‰L∆«∆∆¿ƒ¿∆¿«»∆¿»…

dcˆa76. ¿ƒ»

מי "א.72) וכשירות 73)שם לקרקע , מחוברות  אבמטיות
בהן. והאחת 74)לטבול זו, בצד זו עומדות הבריכות

גבוה. יותר (רבינו 75)במקום הנקב  שבחלול פירוש,
למשנה). וכלֿשכן 76)בפירושו הקודמת. ההלכה ראה

כשרים. ובתחתונה שאובים בעליונה אם 

.‚È‰nk77Ïk‰ ?ÔÈbÏ ‰LÏL Ba ‰È‰ÈÂ ˜pa ‰È‰È «»ƒ¿∆«∆∆¿ƒ¿∆¿»Àƒ«…
ÌÈÚa‡ ‰BzÁz‰ ‰Îa‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰Îa‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿≈»ƒ»¿»«¿≈»««¿»«¿»ƒ
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˙B‡Ó LÏMÓ „Á‡ ˜p‰ ‰È‰iL CÈˆ  ‰‡Ò¿»»ƒ∆ƒ¿∆«∆∆∆»ƒ¿≈
˙BÈ‰Ï CÈˆ  ‰‡Ò ÌÈOÚ ‰˙È‰ ;‰ÎaÏ ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ«¿≈»»¿»∆¿ƒ¿»»ƒƒ¿

LÁÂ ‡ˆÂ .‰ÎaÏ ÌÈMLÂ ‰‡nÓ „Á‡ ˜p‰78ÈÙÏ «∆∆∆»ƒ≈»¿ƒƒ«¿≈»¿≈«¬…¿ƒ
,ÔÈa˜ ‰ML ‰‡q‰L ,‰Ê ÔBaLÁ,ÔÈbÏ ‰Úa‡ w‰Â ∆¿∆∆«¿»ƒ»«ƒ¿«««¿»»Àƒ
ÌÈˆÈa LL ‚l‰Â79. ¿«…≈≈ƒ

לוגים,78)שם.77) 24 = בסאה פשוט : הוא החשבון
אחד  הם לוגים ששלושה נמצא לוג, 960 = סאה וארבעים
סאה. בעשרים 160 מן אחד או סאה, בארבעים 320 מן

ענין 79) כל לזה ואין הלוג, שיעור רבינו מוסר דרךֿאגב 
בו. עוסקים שאנו לדין מיוחד

.„È˙B‡Â˜Ó ‰LÏL80Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ,‰Ê „ˆa ‰Ê ¿»ƒ¿»∆¿«∆¿»∆»≈∆
,„v‰ ÔÓ e‡L Ô‰Ó „Á‡Â ,˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈOÚ∆¿ƒ¿»¿À»¿∆»≈∆»ƒ««

eÏËÂ ‰LÏL e„ÈÂ81ÌÈn‰ eÓÚÂ ,ÔzLÏL82 ¿»¿¿»¿»¿¿»¿»¿∆∆¿««ƒ
ÌÈLk ˙B‡Â˜n‰  ‰ÏÚÓÏÓ eÚ˙Â ÔlkÓ83 ƒÀ»¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿≈ƒ

ÌÈML Ïk‰ ‰OÚ È‰L ;ÌÈB‰Ë ÌÈÏBh‰Â¿«¿ƒ¿ƒ∆¬≈«¬»«…ƒƒ
ÔÈ‡Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈLk ÌÈÚa‡ Ô‰Ó ,‰‡Ò¿»≈∆«¿»ƒ¿≈ƒ∆¿«∆¿≈
ÌÈÚa‡ Ba LiL ‰Â˜Ó ÔÈÏÒBt ÌÈe‡M‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

‰‡Ò84e„ÈÂ ÚˆÓ‡a e‡M‰ ‰È‰ .e‡aL BÓk , ¿»¿∆≈«¿»»«»»∆¿«¿»¿
 ˙B‡Â˜n‰ eÚ˙Â ÌÈn‰ eÓÚÂ ,Ô‰a eÏËÂ¿»¿»∆¿∆∆¿««ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»

eÈ‰Lk ˙B‡Â˜n‰ È‰85;eÈ‰Lk ÔÈ‡ÓË ÔÈÏBh‰Â ¬≈«ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿∆»
ÔÈLk‰ ‰‡Ò ÌÈÚa‡ eÚ˙ ‡Ï È‰L86ÈÙÏ , ∆¬≈…ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ

.Ô‰ÈÈa ÏÈcÓ e‡M‰L ,‰Ê „ˆa ‰Ê ÔÈ‡L∆≈»∆¿«∆∆«»«¿ƒ≈≈∆

ג.80) משנה במקווה 81)שם ואחד אחד כל אחת, בבת
משפתם.82)אחר. למעלה כשרים 83)עלו שלשתם

למשנתנו). בפירושו הסמוכים 84)(רבינו המקוואות שני 
השאוב  מי  ואין כשרים, מים סאה לארבעים הצטרפו לזה זה
נתערבו  שמימיו מפני  הוכשר השאוב  גם כן: על יתר פוסלם,
במי האמצעי  מי  שנגעו [ואף ֿעלֿפי  כשר. מקווה במי 
כלום, בכך אין - הכשר במי  שנתערבו לפני  שבצידו השאוב 
השאובים  לתוכם שנפלו לפני  הכשרים עם נתחברו שהרי 
שבאו  מפני  מנמק : ישראל' וב 'תפארת ורא"ש). (ר"ש

פה]. הערה ראה כשרים. וברוב  נשארו 85)בהמשכה
כשרים, – הכשרים הטמאים, טבילת שלפני  במצבם

פסול. באופן 86)והשאוב  הכשרים נתערבו לא פירוש,
הכשרים  נפסלו לא ואף ֿעלֿפי ֿכן הפסולים. דרך אלא ישר
בנפילה), (לא המשכה דרך אליהם באו שהפסולים מפני 

ה"ח ). פ "ד למעלה (ראה מרובים והכשרים

   1 
בשינוי1) אלא וריח  טעם בשינוי  נפסל המקווה שאין יבאר

בהיפך  או פוסלים ולא המקווה את מעלים יש ודין מראה.
ששינה  דבר לתוכו שנפל מקווה פוסלים. ולא מעלים לא או
שנשתנה  מים לוגים שלושה תקנתו. כיצד מראיו את

למקווה. שנפלו מראיהם

.‡‰Â˜n‰ ÔÈ‡2ÈepLa ‡ÏÂ ÌÚh‰ ÈepLa ‡Ï ÏÒÙ ≈«ƒ¿∆ƒ¿»…¿ƒ«««¿…¿ƒ
‰‡Ó ÈepLa ‡l‡ ,ÁÈ‰3ÔÈ‡L c ÏÎÂ .„Ïa »≈«∆»¿ƒ«¿∆ƒ¿«¿»»»∆≈

ÈepLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt  ‰lÁzÎÏ ‰Â˜Ó Ba ÔÈOBÚƒƒ¿∆¿«¿ƒ»≈∆«ƒ¿∆¿ƒ
‰‡Ó4ÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ìc‰Â ÏÁ‰ B‡ ÔÈi‰ ?„ˆÈk . «¿∆≈«««ƒ∆»»¿«»¿«≈»∆ƒ≈

ÔÈbÏ ‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡  ˙Bt‰ Ïk5, »«≈≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»Àƒ
.‰‡Ó ÈepLa ÔÈÏÒBÙe ,ÔÈe‡L ÌÈÓ ‡l‡ eÓ‡ ‡lL∆…»¿∆»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿∆
B‡ ÔÈÈ ‚Ï BÏ ÏÙÂ ‰‡Ò ‰‡Ó Ba LiL ‰Â˜Ó elÙ‡¬ƒƒ¿∆∆≈≈»¿»¿»«…«ƒ

ÏeÒt  ÂÈ‡Ó ˙‡ ‰pLÂ ˙Bt ÈÓ6LiL ‰Â˜Ó ÔÎÂ . ≈≈¿ƒ»∆«¿»»¿≈ƒ¿∆∆≈
ÏÙÂ ‰fÓ ˙BÁt B‡ ÌÈLk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈOÚ Ba∆¿ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ»ƒ∆¿»«
 ÂÈ‡Ó ˙‡ epL ‡ÏÂ ˙Bt ÈÓ B‡ ÔÈÈ ‰‡Ò BÎB˙Ï¿¿»«ƒ≈≈¿…ƒ∆«¿»
‰ÏBÚ ‰ÏÙpL ‰‡q‰ ÔÈ‡Â .eÈ‰Lk ÌÈLk el‡ È‰¬≈≈¿≈ƒ¿∆»¿≈«¿»∆»¿»»

‰Â˜n‰ ˙cÓÏ7ÌÈOÚ ÌÈOÚ‰ ÏÚ ÛÒB Ì‡Â . ¿ƒ««ƒ¿∆¿ƒ««»∆¿ƒ∆¿ƒ
.Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È‰  ÌÈLk ÌÈÓ ÌÈÁ‡¬≈ƒ«ƒ¿≈ƒ¬≈∆ƒ¿∆»≈

בקרקע 2) – בהמה משתיית שנפסלו "מים א: קו, חולין
מערות  במי  טובלים שהיו אמרו, – ב  יד, ובשבת כשרים".

וסרוחים. מ "ג.3)מכונסים פ "ז של 4)מקוואות מימרא
ב . קמד, בשבת פפא, התמד 5)רב  ב : כה, בחולין שנינו

הי "א). לקמן (ראה המקוה את פוסל אינו משהחמיץ 
שם.6) ארבעים 7)מקוואות בו שיש "מקוה מ "ב : שם

העלהו". לא – מהם סאה לתוכו נפל אחת, חסר סאה
שלעיני נראה העלהו". ולא פסלו "לא הגר"א: [גירסת
מצא  ולפיכך במשנתנו, אחרת גירסא היתה משנה' ה'כסף 
במשנתנו  והרי  עולה, אינה למה פ "ז מקוואות במשנה מקורו

העלוהו"]. "לא בפירוש: כתוב 

.LÈ8ÔÈÏÚÓ9‡ÏÂ ÔÈÏÒBt ,ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ‰Â˜n‰ ˙‡ ≈«¬ƒ∆«ƒ¿∆¿…¿ƒ¿ƒ¿…
.ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï ,ÔÈÏÚÓ«¬ƒ…«¬ƒ¿…¿ƒ

מ "א.8) סאה.9)שם לארבעים משלימים

.‚el‡Â10,„a‰Â ,‚ÏM‰ :ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ¿≈«¬ƒ¿…¿ƒ«∆∆¿«»»
BÙk‰Â11„ÈÏb‰Â ,12˜Bp‰ ËÈËÂ ,ÁÏn‰Â ,13?„ˆÈk . ¿«¿¿«¿ƒ¿«∆«¿ƒ«»≈«

BÎB˙Ï ÏÙÂ ˙Á‡ ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ba LiL ‰Â˜Óƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»»≈««¿»«¿
B˙cÓÏ ‰ÏBÚ ‰Ê È‰  el‡Ó „Á‡Ó ‰‡Ò14È‰Â ¿»≈∆»≈≈¬≈∆∆¿ƒ»«¬≈

ÌÏLÂ Lk ‰Â˜n‰15e‡ˆÓ .16.ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ «ƒ¿∆»≈¿»≈ƒ¿¿«¬ƒ¿…¿ƒ
ÔÁÈp‰Â ‰lÁza ‚ÏL ‰‡Ò ÌÈÚa‡ ‡È‰ elÙ‡¬ƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»∆∆«¿ƒ»¿ƒƒ»

‰˜eÚa17B˜qÂ18LÎÂ ÌÏL ‰Â˜Ó ‰Ê È‰  ÌL19. »»¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿∆»≈¿»≈

לפעמים.11)שם.10) שיקפא "הוא מפרש: במשנה רבינו
מאוד. דקה שלג כשיכבת והוא הנקפא הטל פירשו: ואחרים

מכלי13)קרח .12) להוריקו שאפשר עד כלֿכך רך טיט 
כלי . סאה.14)אל לארבעים המידה את משלים

(15- למקוה נפילתם לפני  בכלי  מונחים שהיו אף ֿעלֿפי 
בכלי . נימוחו שלא בתנאי  שאובים, נעשו מזה 16)לא

פוסלים. ולא מעלים שהם ב 'בית 18)בגומא.17)יוצא,
נמס . שלא ואע "פ  השלג את מיעך מפרש רא סי ' יו"ד יוסף '

מידבא 19) אנשי  "והעידו עקיבא: רבי  אמר שם, במשנה
שלג  והביאו צאו להם שאמר ישמעאל) רבי  (של משמו
מפני ישמעאל, כרבי  רבינו ופסק  בתחילה", מקוה ועשו
רק  בתחילה מקוה לעשות שהתירו ונראה מעשה. שעשה
לעשות  המעלים בין שנמנו הדברים שאר אבל בלבד, משלג
שנמנו  הדברים שאר אבל בלבד, משלג רק  בתחילה מקוה
המקוה  את משלימים רק  הם פוסלים ולא המעלים בין
הנרוק , [בטיט  פסולה. – מהם שכולה מקוה אבל החסר,
ויש  פסול] – טיט  שכולו ב ) יט , (בסוכה בפירוש נאמר

ומשהו. סאה 20 היינו מים, רוב  שצריך להניח 
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.„el‡Â20ÔÈÏÒBt21ÔÈa ,ÔÈe‡L ÌÈÓ :ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ ¿≈¿ƒ¿…«¬ƒ«ƒ¿ƒ≈
ÌÈLk ÈÓe ,ÌÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈB‰Ë22˙B˜ÏL ÈÓe ,23, ¿ƒ≈¿≈ƒ≈¿»ƒ≈¿»

„Óz‰Â24ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú25ÎM‰Â ,26‰Â˜Ó ?„ˆÈk . ¿«∆∆«∆…∆¿ƒ¿«≈»≈«ƒ¿∆
„Á‡Ó ÏÙÂ ,Èc Ï˜LÓ ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»»≈ƒ¿«ƒ»¿»«≈∆»
‰Â˜n‰ ˙cÓÏ ‰ÏBÚ BÈ‡  ÔÎB˙Ï Èc Ï˜LÓ el‡Ó≈≈ƒ¿«ƒ»¿»≈∆¿ƒ««ƒ¿∆
Ô‰Ó ÔÈbÏ ‰LÏL Ô‰Ó „Á‡Ó ÏÙ Ì‡Â .BÓÈÏL‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈∆»≈∆¿»Àƒ≈∆

.‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ¿ƒ∆«ƒ¿∆

מ "ב .20) למקוה 21)שם מהם לוגים שלושה נפלו אם
סאה. 40 בו ירקות.22)שאין או פירות בהם שכבשו מים

שהוא.23) מאכל דבר כל בהם עשוי24)ששלקו משקה
ענבים. של וזגים חרצנים או יין שמרי  בהם שנתנו ממים

שלא 25) זמן וכל רב , זמן שוהה כשהוא להחמיץ  דרכו
כמים. דינו – בעירובין 26)החמיץ  שמואל, של מימרא

ב . כט ,

.‰el‡Â27,ÔÈ˜Ln‰ ‡L :ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÒBt ‡Ï ¿≈…¿ƒ¿…«¬ƒ¿»««¿ƒ
Èv‰Â ,˙Bt ÈÓe28ÒÈen‰Â ,29.ıÈÓÁ‰MÓ „Óz‰Â , ≈≈¿«ƒ¿«¿»¿«∆∆ƒ∆∆¿ƒ

ÏÙÂ ˙Á‡ ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk≈«ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»»≈««¿»«
ÌÈn‰ È‰Â ,e‰ÏÚ‰ ‡Ï  ÔÎB˙Ï ‰‡Ò el‡Ó „Á‡Ó≈∆»≈≈¿»¿»…∆¡»«¬≈««ƒ
ÈepLa ‡l‡ ÔÈÏÒBt el‡ ÔÈ‡L ;eÈ‰Lk ÌÈLk¿≈ƒ¿∆»∆≈≈¿ƒ∆»¿ƒ

e‡aL BÓk ,‰‡Ó30. «¿∆¿∆≈«¿

מלוחים.28)שם.27) מדגים המתמצים שומן 29)מים
מלוחים. ה"א.30)מדגים למעלה

.ÂÌÈÓÚÙe31‰Â˜Ó ?„ˆÈk .‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ el‡L ¿»ƒ∆≈«¬ƒ∆«ƒ¿∆≈«ƒ¿∆
„Á‡Ó ‰‡Ò BÎB˙Ï ÏÙÂ ‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»¿»«¿¿»≈∆»
ÌÈÚa‡‰ È‰  epnÓ ‰‡Ò Á˜ÏÂ ÊÁÂ ,el‡Ó≈≈¿»«¿»«¿»ƒ∆¬≈»«¿»ƒ

Lk ‰Â˜Ó e‡LpL32. ∆ƒ¿¬ƒ¿∆»≈

רובו".32)שם.31) "עד יוחנן רבי  אמר - ב  פב , ביבמות
שיישארו  כדי  פעמים מתשע ֿעשרה יותר יטול שלא כלומר,
שם). ראה פירות. מי  רוב  יתן שלא אחר: (פירוש מים רוב 
זו  בסאה הרי  סאה, כשנטל מעלים למה שואל שם [רש"י 
ומתרץ  מים? סאה 40 נשארו ולא מים, הרבה יש שנטל

הוכשרו].שהסאה  סאה 41 וכל מים, ברוב  בטלה פירות מי 
סאה, נטל ואחרֿכך פירות מי  סאה תחילה כשנתן זה וכל
נשארו  כשרים מים סאה כשנטל שהרי  פסול, – להיפך אבל
משלימים  אינם אחרֿכך שהוסיף  הפירות ומי  סאים, 39
ונטל  שאובים מים סאה נתן בדין ה"ז פ "ד  למעלה (ראה

סאה).

.Ê‰Â˜Ó33ÌÈÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ÈlÒ Ba ÁÈ„‰L34˙‡ epLÂ ƒ¿∆∆≈ƒ««≈≈ƒ«¬»ƒ¿ƒ∆
Lk  ÂÈ‡Ó35. «¿»»≈

מ "ג.33) הפירות 34)שם לכלוך בהם שנדבק  ריקים סלים
בהם. כמי35)שהיו נידון ואינו ממש, בו אין הלכלוך

פירות.

.ÁÚv‰ ÈÓ36ÔÈbÏ ‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt37, ≈«∆«¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»Àƒ
.ÂÈ‡Ó ÈepLa B˙B‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿ƒ«¿»

מקרי "37)שם.36) דציבעא "מיא אמרו: - ב  ג, במכות

ולפיכך  מים, שם עליהם נשאר פירוש, שמם). צבע ' ('מי 
מראה. בשינוי  פוסלים ואין בשאובים פוסלים – כמים דינם

.Ë‰Â˜Ó38Ï‰Ó B‡ ÔÈÈ ÏÙpL39˙Bt ÈÓ ‡L B‡ ƒ¿∆∆»««ƒ…«¿»≈≈
„Ú ÔÈzÓÈ ?B˙wz „ˆÈk  ÏÒÙÂ ÂÈ‡Ó ˙‡ epLÂ¿ƒ∆«¿»¿ƒ¿«≈««»»«¿ƒ«

ÌÈÓL‚ e„iL40Ì‡Â .ÌÈÓ ‰‡ÓÏ ÂÈ‡Ó eÊÁÈÂ ∆≈¿¿»ƒ¿«¿¿«¿»¿«¿≈«ƒ¿ƒ
‡lÓÓ  ÌÈLk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa‡ ‰Â˜na ‰È‰»»«ƒ¿∆«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿«≈

ÔÎB˙Ï ‡BLÂ41ÏÙ .ÌÈÓ ‰‡ÓÏ ÂÈ‡Ó eÊÁiL „Ú ¿≈¿»«∆«¿¿«¿»¿«¿≈«ƒ»«
BÎB˙Ï42‰‡Ó ‰pzLÂ d ‡ˆBiÎÂ Ï‰Ó B‡ ÔÈÈ ¿«ƒ…«¿«≈»¿ƒ¿«»«¿≈
B˙ˆ˜Ó43È„k ‰pzL ‡lL ÌÈÓ ‰‡Ó da ÔÈ‡ Ì‡ , ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«ƒ∆…ƒ¿«»¿≈

Ba ÏaËÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ‰‡Ò ÌÈÚa‡44ÏBh‰Â . «¿»ƒ¿»¬≈∆…ƒ¿…¿«≈
‰pzLpL ÌB˜Óa45elÙ‡ .‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï  ¿»∆ƒ¿«»…»¿»¿ƒ»¬ƒ

ÏB„b‰ Ìia ‰aLpL ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ46B˙B‡ ‰‡Óe »ƒ∆«ƒ∆ƒ¿¿»«»«»«¿≈
‡Ï  ÌB˜Ó B˙B‡a ÏBh‰ ,ÔÈÈ ÏL ‰‡Ók ÌB˜Ó»¿«¿∆∆«ƒ«≈¿»…

.‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ»¿»¿ƒ»

גורסים 39)שם.38) (יש בכלי  המונחים הזיתים זיעת
הפירות.40)"מוהל"). מי  מראה את ויבטלו מימיו וירבו

במקוה ויתן מדובר בכלים מים ימלא ואם סאה, 40 בו שאין
שאובים. מדין יפסלוהו כמה 41)לתוכו כבר נתבאר

פוסלים  השאובים אין סאה, 40 בו שיש שמקוה פעמים
מ "ד.42)אותו. מראה 43)שם נשתנה אחד במקום

נשתנה. לא אחרים ובמקומות אפילו 44)המים, יטבול לא
כשרים. מים סאה 40 במקוה שאין מפני  נשתנה, שלא בצד

ויש 45) נשתנו שלא סאה 40 נשארו אם אפילו מדובר, כאן
– שנשתנה במקום הטבילה אף ֿעלֿפי ֿכן כשר, מקוה כאן
ארבעים  נשארו כשלא זו בבא לפרש [אי ֿאפשר פסולה.
– נשתנה שלא במקום הטבילה גם זה במקרה שהרי  סאה,
"הטובל  ה"ח : פ "ה מקוואות בתוספתא ששנינו כמו פסולה,
טבל"]. לא כאילו המים, במקום בין היין במקום בין

ה"ט .46) שם תוספתא,

.ÈÔÈbÏ ‰LÏL47elÙ‡ ÔÎB˙Ï ÏÙpL ÔÈe‡L ÌÈÓ ¿»Àƒ«ƒ¿ƒ∆»«¿»¬ƒ
Ïk‰ ‰‡Ó È‰Â ,Ô‰È‡Ó ‰pLÂ ÔÈÈ Èc Ï˜LÓƒ¿«ƒ»«ƒ¿ƒ»«¿≈∆«¬≈«¿≈«…

e‰eÏÒt ‡Ï  ‰Â˜nÏ eÏÙÂ ,ÔÈÈ ‰‡Ó48Ì‡ ‡l‡ , «¿≈«ƒ¿»¿«ƒ¿∆…¿»∆»ƒ
ÂÈ‡Ó ˙‡ epL49. ƒ∆«¿»

ה.47) פ "ז, שם זה 48)משנה, לעניין שנידונים משום
מראה. בשינוי  אלא בשאובים פוסל שאינו כיין,

המקוה.49) מי  מראה

.‡ÈÔÈbÏ ‰LÏL50ÏÙpL ÔÈe‡L ÌÈÓ Èc ÒÁ ¿»Àƒ»≈ƒ»«ƒ¿ƒ∆»«
ÏÁ Èc ÔÎB˙Ï51Ïk‰ ‰‡Ó È‰Â ,˙Bt ÈÓ B‡ ¿»ƒ«»»≈≈«¬≈«¿≈«…

ÌÈÓ52e‰eÏÒt ‡Ï  ‰Â˜nÏ eÏÙÂ ,53eÏtiL „Ú ; «ƒ¿»¿«ƒ¿∆…¿»«∆ƒ¿
‰˜LÓ ˙Úz Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈe‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL¿»Àƒ«ƒ¿ƒ∆≈»∆«¬…∆«¿∆

.˙Bt ÈÓ ‡ÏÂ Á‡«≈¿…≈≈

לוגים.51)שם.50) בשלושה פוסל כן,52)שאינו ואם
מים. מראה שכולם שאובים לוגים שלושה כאן יש

נורי .53) בן יוחנן רבי  דעת נגד שם כתנאֿקמא

.È‰Â˜Ó54‡ÏÂ BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÂÈÓÈÓ ‰‡Ó ‰pzLpL ƒ¿∆∆ƒ¿«»«¿≈≈»≈¬««¿¿…
‰pzLpL ‡l‡ eÓ‡ ‡Ï .Lk ‰Ê È‰  „ BÏ ÏÙ»«»»¬≈∆»≈…»¿∆»∆ƒ¿«»

.Á‡ ‰˜LÓ ˙ÓÁÓ≈¬««¿∆«≈
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וענבים 54) זיתים סלי  בו הדיח  מדין רבינו למד זה דין
(כסף ֿמשנה). ה"ז למעלה

ה'תשע"ח  סיון  י"א שישי יום 

   1 
שבתוך 1) עוקה כמקווה. הוא אם למקווה המעורב  יבאר

שנסדק  מקוואות שני  שבין כותל בה. מטבילין אם המקווה
המקוואות  מטהרים אם מצטרפים. אם לערב  או לשתי  או
שמימיו  מקווה מהקרוב . והרחוק  מהתחתון העליון

מרודדים.

.‡ÚÓ‰ Ïk2‰Â˜nÏ3‰Â˜nk ‡e‰ È‰ 4 »«¿…»«ƒ¿∆¬≈«ƒ¿∆
‰Â˜n‰ ÈÙÏ ˙BÎeÓq‰ ˙Bnb .Ba ÔÈÏÈaËÓe5ÌB˜Óe «¿ƒƒÀ«¿¿ƒ«ƒ¿∆¿

ÈÓ ÌÚ ÔÈÚÓ ÌÈÓ Ô‰a eÈ‰L ‰Ó‰a ˙BÒt ÈÏ‚«¿≈«¿¿≈»∆»»∆«ƒ¿…»ƒƒ≈
„Bp‰ ˙ÙBÙLk ‰Â˜n‰6.Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ  «ƒ¿∆ƒ¿∆∆««¿ƒƒ»∆

א.2) משנה ו פרק  בהם 3)מקוואות שאין סאה מים 40
כשר. מקווה בצד יש 4)הנמצאים אולם בהם. ומטבילים

גומות. בדין ומתחיל מבארם ורבינו בזה, דינים הבדלי 
למקווה.5) נמצאים 6)מחוץ  אלה שמקומות מכיוון

בפחות  למקווה מצטרפים אינם המקווה לכתלי  מחוץ 
זה. משיעור

.‰Ún‰ ÈBÁ7Û‡ Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ  ‰Ún‰ È˜„ÒÂ ≈«¿»»¿ƒ¿≈«¿»»«¿ƒƒ»∆«
‰Â˜n‰ ÈÓ ÌÚ ÔÈÚÓ Ô‰aL ÌÈn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈««ƒ∆»∆¿…»ƒƒ≈«ƒ¿∆

‡e‰L ÏÎa ‡l‡8. ∆»¿»∆

המקוואות 7) רוב  היו המשנה בתקופת שבמערה. המקווה
"מערה", המשנה כתבה ולפיכך צניעות, משום במערות

המשנה. לשון נקט  חלל 8)ורבינו בתוך שהם מפני 
ביותר. קטן חיבור מספיק  המקווה

.‚‰Â˜n‰ ˙BÏÚÓ ÏÚ ‰e˙ ‰˙È‰L ËÁÓ9‰È‰Â , ««∆»¿»¿»««¬«ƒ¿∆¿»»
ÌÈna ‡ÈÓe CÈÏBÓ10Ïb‰ ‰ÈÏÚ ÚL ÔÂÈk  ƒ≈ƒ««ƒ≈»∆»«»∆»««

.‰B‰Ë¿»

למים.9) ברגלו 10)מחוץ  או בידו המקווה מי  את הניע 
גלים. ונערמו

.„‰Â˜Ó CB˙aL ‰˜eÚ11Ú˜w‰ ‰˙È‰ Ì‡ : »∆¿ƒ¿∆ƒ»¿»««¿«
Â ‰‡Èa ‰Â˜n‰Â ‰˜eÚ‰ ÔÈa ˙Ïcn‰‰ÏBÎÈ ««¿∆∆≈»»¿«ƒ¿∆¿ƒ»ƒ»

dÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï12‰˜eÚaL ÌÈna ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡  ¿«¬ƒ∆«¿»≈«¿ƒƒ««ƒ∆»»
ÔÈÚÓ eÈ‰iL „Ú13;„Bp‰ ˙ÙBÙLk ‰Â˜n‰ ÌÚ «∆ƒ¿¿…»ƒƒ«ƒ¿∆ƒ¿∆∆«

ÔÈ‡ elÙ‡  dÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»¿»¿«¬ƒ∆«¿»¬ƒ≈»
Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ ‡e‰L ÏÎa ‡l‡ ÔÈÚÓ14. ¿…»ƒ∆»¿»∆«¿ƒƒ»∆

עשוייה 11) המים שטח  תחת עצמה המקווה בתוך חפירה
קיימא.12)ככיפה. ובת בפחות 13)חזקה כלומר,

בה. מטבילים אין זה כזו 14)משיעור רעועה מחיצה
כסדק . דינה מאליה ליפול שסופה

.‰ÌÈLÏ ˜cÒpL ˙B‡Â˜Ó ÈL ÔÈaL Ï˙k15 …∆∆≈¿≈ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ
ÔÈÙËˆÓ16 ‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ô‰ÈLa ‰È‰ Ì‡Â , ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿»

ÚÏ ˜cÒ Ì‡Â .Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈÏÈaËÓ17ÔÈ‡  «¿ƒƒ¿»∆»≈∆¿ƒƒ¿«»≈∆≈

„Bp‰ ˙ÙBÙLk „Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰iL „Ú ÔÈÙËˆÓ18. ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿»∆»ƒ¿∆∆«
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈn‰ eÚ˙ Ì‡ ,‰ÏÚÓÏÓ Ï˙k‰ ıÙƒ¿««…∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿»¿««ƒ¿«¿»ƒ

Ï˙k‰19ÌeM‰ ˙tÏ˜k20 „Bp‰ ˙ÙBÙL Á ÏÚ «…∆ƒ¿ƒ«««…«¿∆∆«
.ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒ

(רבינו 15) למטה מלמעלה פירוש, לשתי . להיות: צריך
למשנתנו). ובשני16)בפירושו מארבעים פחות בזה אם

אפילו  המקוואות שני  מצטרפים זה משיעור פחות כן גם
מקוואות  עירוב  שאמרו ומה שהוא. כל שרחבו בסדק 
הכותל  אורך לכל סדק  אבל בנקב , היינו הנוד, כשפופרת

שהוא. בכל מפרשים 17)מחבר יש לשמאל. מימין
למטה. מלמעלה - וערב  לשמאל, מימין הוא שתי  להיפך,

כרבינו. פירש הוא:18)והראב "ד ונימוקם כחכמים. פסק 
סדק  אבל מאליו, ייסתם לא למטה מלמעלה כשהסדק 
הכותל  של העליון שהחלק  מפני  להיסתם, עלול לרוחב 
נאמר  זה [שיעור גדול. שיעור צריך ולפיכך וירד מכביד
כשר  אחד כשמקווה אבל להשלימו, שצריך חסר, במקווה
אפילו  שהוא, כל סדק  מספיק  שאובים סאה 40 ובשני 
השקה, ידי  על השאוב  המקווה את להכשיר לערב , בנסדק 
בכשרותם. השאובים יישארו הסדק  ייסתם אפילו שהרי 

הפגימה 19) דרך עוברים והמים הכותל שפת שנפגמה כגון
לזה. זה שני20)ממקווה המחברים המים גובה

המקוואות.

.Â?„Bp‰ ˙ÙBÙLk ‡e‰L ˜p‰ eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ«∆∆∆ƒ¿∆∆«
˙BÊBÁÂ Ì„‡ Ïk ÏL ˙BiBÈa ˙BÚaˆ‡ ÈzL Ák¿…«¿≈∆¿»≈ƒ∆»»»¿¿

Ba21ÔÓ ˙BBL‡ ˙BÚaˆ‡ ÈzL ‡l‡ ,Ï„eba ÔÈ‡Â .¿≈»«»∆»¿≈∆¿»ƒƒ
„i‰ ÒÙaL Úa‡‰22„Bp‰ ˙ÙBÙLa „ÓÚiL Ïk .23 »«¿«∆¿««»…∆«¬…ƒ¿∆∆«

ËÚÓÓ 24.ÌÈÓ ÏL B˙iaÓ Ô‰L ÌÈ„ elÙ‡Â , ¿«≈«¬ƒƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ
ÔÈ‡  Ba ÔÈ‡ ˜ÙÒ „Bp‰ ˙ÙBÙLk ˜pa LÈ ˜ÙÒ»≈≈«∆∆ƒ¿∆∆«»≈≈≈

‰Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈh‰ wÚL ÈtÓ ;ÔÈÙËˆÓ25ÏÎÂ , ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆ƒ««¿ƒ»ƒ«»¿…
˜ÙÒ  ‰ÎÏ‰ BeÚML Èt ÏÚ Û‡ ,‰Bz‰ ÔÓ BwÚL∆ƒ»ƒ«»««ƒ∆ƒ¬»»¿≈

ÈÓÁ‰Ï BeÚL26. ƒ¿«¿ƒ

עגול 21) נקב  היינו הנקב , בחור בריווח  אותן לסבב  אפשר
אצבעות. שתי  כרוחב  תוספתא 22)שקוטרו ואמה. אצבע 

של  בבינוניות - שאמרו אצבעות "ב ' ב : הלכה ה פרק  שם
אגודלים  ארבעה הוא [הטפח  בטפח ". מארבע  ולא אדם כל

ב )]. מא, ואפילו 23)(מנחות זה בחלל הנמצא דבר כל
או  המקווה מקרקע  עפר כגון המים עם הבאים דברים

במים. החיים להרחיב 24)תולעים וצריך משיעורו מוריד
תערובת  כל ללא מים זרם דרכו שיעבור עד הנקב  את

הנוד. שפופרת מן 25)בעובי  שהוא "מפני  - במשנתנו
מן  הטבילה שעיקר "מפני  וכתב : הוסיף  ורבינו התורה"
לא  השיעורים פירוש, הלכה". ששיעורו פי  על אף  התורה...
הגבורה  מפי  מסיני  למשה הלכה נאמרו אלא בתורה נכתבו

א). ד, מלשונו 26)(עירובין בשיעורו. מחמירים פירוש,
עיקרו שאין בדבר מסיני  למשה הלכה שספק  מן משמע 

להקל. - התורה

.ÊÔBÈÏÚ‰ ˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ‰ËÓ27ÔBzÁz‰ ÔÓ28 ¿«¬ƒ∆«ƒ¿»»∆¿ƒ««¿
ÔBÏÈÒ ÔÈ‡ÈÓ ?„ˆÈk .Bw‰ ÔÓ ˜BÁ‰Â29ÒÁ ÏL ¿»»ƒ«»≈«¿ƒƒƒ∆∆∆

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



קנז                
         

‡ ÏL B‡30ÔÈÏÒBt ˙BBÏÈq‰ ÔÈ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆¬»¿«≈»∆∆≈«ƒ¿ƒ
ÂÈzÁz ÂÈ„È ˙‡ ÁÈpÓe ,‰Â˜n‰ ˙‡31‡lÓ˙iL „Ú ∆«ƒ¿∆«ƒ«∆»»«¿»«∆ƒ¿«≈

ÌÈÓ32BÎLBÓe ,33B˜ÈMÓe34ÌÈn‰ Ú˙iL „Ú «ƒ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈««ƒ
,Bic ‰ÚOk elÙ‡ ,„Á‡k ‰Â˜n‰ ÈÓ ÌÚ ÔBÏÈqaL∆«ƒƒ≈«ƒ¿∆¿∆»¬ƒ¿«¬»«
.„Á‡ ‰Â˜Ók Ô‰ÈÈa ÔBÏÈq‰L ˙B‡Â˜n‰ ÈL È‰Â«¬≈¿≈«ƒ¿»∆«ƒ≈≈∆¿ƒ¿∆∆»

גבוה 27) במקום והאחד הר שבשיפוע  במקוואות המדובר
ממנו. נמוך במקום והשני  שיפוע  כשבעליון 28)באותו

שמטהרים  שכן וכל כשרים. מים ובתחתון שאובים מים
העליון. מן ב 29)התחתון הלכה ו פרק  למעלה נתבאר

אינם  טומאה מקבלים שהם מתכת של אפילו שסילונות
מפני שאובים. משום בהם העוברים המים את פוסלים
כל  אפילו - רבינו (לדעת התורה מן פוסלת אינה ששאובה

חכמים. בה הקילו שאובה) עופרת.30)המקווה
עץ  של סילון "מביא כתוב : ד הלכה ה פרק  שם [בתוספתא
שהיו  הסילונות את מונה ורבינו זכוכית". של או עצם ושל

המשנה]. בתקופת או בזמנו בהם פירוש,31)משתמשים
של התחתון פיו את בידיו התכוון 32)הסילון.סותם לא

ארכו  לכל שיתמלא אלא חללו גובה כל שיתמלא לומר
במקום  נפסק  שאם שהוא, כל הפסק  ללא שהוא כל בגובה

השקה. כאן אין למקווה 33)אחד שמושך כוונתו נראה
הסילון. של התחתון פיו את ידו 34)התחתון את מסיר

שני את ומחברים בתחתון הסילון מי  נוגעים כך ומתוך
שהוא. בכל מועילה והשקה המקוואות

.ÁÏL ‰BÈÏÚ‰Â ‰BzÁz‰ ,ÏÁaL ˙Bnb LÏL»À∆¿««««¿»¿»∆¿»∆
ÏL ÛËLÂ ,ÌÈÚa‡ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡‰Â ‰‡Ò ÌÈOÚ∆¿ƒ¿»¿»∆¿»ƒ∆«¿»ƒ¿∆∆∆
ÒÎ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁp‰ CB˙a BÚ ÌÈÓLb¿»ƒ≈¿«««««ƒ∆ƒ¿»

ÔÎBzÓ ‡ˆBÈÂ ÔÎB˙Ï35eÚ ‰Ê ÔÈ‡ 36ÔÈ‡Â , ¿»¿≈ƒ»≈∆≈¿≈
˙ÈÚˆÓ‡a ‡l‡ ÔÈÏÈaËÓ37ÔÈÏÁÊp‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ; «¿ƒƒ∆»»∆¿»ƒ∆≈««ƒ«ƒ¿»ƒ

ÔÈÚÓ38.e„ÓÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¿»¿ƒ∆»ƒ≈»¿

שלשתן.35) את למעשה מחבר השטף  כן אין 36)ואם
אחד. למקווה המליאה עם החסרות את מצרף  זה עירוב 

השטף .37) בלי  סאה 40 לבדה בה שם 38)שיש בתוספתא
בעליונה  מטבילין אומר היה מאיר אומר, יהודה "רבי  שנינו:
זו  ובין זו בין אומרים וחכמים בתחתונה מטבילין אומר ואני 
רבינו  ופסק  סאה". מ ' בה שיש באמצעית אלא מטבילין אין
מפני מנמק  רצב  סימן בתשובותיו [הריב "ש כחכמים.
שקטפרס  נפלא, חידוש שם ומשמיענו חיבור, אינו שקטפרס 
באשבורן  אלא בזוחלים מטהר אינו שמקווה מפני  חיבור אינו

ועומדים). נקווים (מים

.Ë‰Ê È‰  epnÓ ‰˙BLÂ ‰ÁBL ‰t‰L C ËÈËƒ«∆«»»»¿»ƒ∆¬≈∆
‰Â˜n‰ ÌÚ „cÓ39‰ÁBL ‰t‰ ÔÈ‡L „Ú ‰Ú ‰È‰ . ƒ¿»ƒ«ƒ¿∆»»»∆«∆≈«»»»

.BnÚ „cÓ BÈ‡  ‰˙BLÂ¿»≈ƒ¿»ƒ

סאה.39) לארבעים משלים

.ÈËÈËÂ ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ba LiL ‰Â˜Ó40 ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»«ƒ»ƒ
ÌÈne ËÈha ÔÈÏÈaËÓ41?ÔÈÏÈaËÓ ËÈË ‰Ê È‡a . «¿ƒƒ«ƒ««ƒ¿≈∆ƒ«¿ƒƒ

„vÓ ÌÈn‰ eÈ‰ .ÂÈab ÏÚ ÔÈÙˆ ÌÈn‰L ,C‰ ËÈha«ƒ»«∆««ƒ»ƒ««»»««ƒƒ«
‡ÏÂ ÌÈna ÔÈÏÈaËÓ  Á‡ „vÓ C‰ ËÈh‰Â „Á‡∆»¿«ƒ»«ƒ««≈«¿ƒƒ««ƒ¿…

ËÈha42. «ƒ

הנרוק 40) בטיט  והמדובר סאה. ארבעים יש יחד בשניהם
השיעור. את לו 41)שמשלים עלתה במים הוא הגוף  אם

הגוף  כל את מכסים אינם לבדם שהמים פי  על אף  טבילה
מנמקים, טוב  יום ותוספות הרע "ב  בטיט . שוקעות והרגליים

בטיט . ששקעו לפני  במים נטבלו שהרגליים ואף 42)מפני 
סאה. לארבעים משלים כן פי  על

.‡ÈÔÈLeÁÈ ÔB‚k ,ÌÈn‰ ÔÓ B˙ia ˙lÁzL Ïk43 …∆¿ƒ«¿ƒ»ƒ««ƒ¿«¿ƒ
‚c ÏL BÈÚa ÔÈÏÈaËÓe .Ba ÔÈÏÈaËÓ  ÔÈn„‡44. ¬Àƒ«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈∆»

במים.43) השורצים תולעים שבים 44)מין גדול כריש
עינו. שנמחה

.Èe„ÈÂ ˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ba LiL ‰Â˜Óƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿À»¿»¿
ÏL ÂÈÏ‚L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê Á‡ ‰Ê eÏËÂ ÌÈL¿«ƒ¿»¿∆««∆««ƒ∆«¿»∆
ÈM‰Â B‰Ë ÔBL‡‰  ÌÈna ˙BÚ‚B ÔBL‡ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«≈ƒ

B˙‡ÓËa45.‰‡Ò ÌÈÚa‡Ó ÌÈn‰ eÒÁ È‰L , ¿À¿»∆¬≈»¿««ƒ≈«¿»ƒ¿»
Ba ÏÈaË‰46‰Ú ÒB‚Ò ‰lÁz47,B‰Èa‚‰Â Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ¿ƒ¿ƒ»»»∆¿«≈¿ƒ¿ƒ

ÏBh‰ È‰  ÌÈna ˙Ú‚B ÒB‚q‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»ƒ¿»«»««««ƒ¬≈«≈
‰BÁ‡a48ÔÈÚÓ Ôlk ÌÈn‰ È‰L ,B‰Ë49. »«¬»»∆¬≈««ƒÀ»¿…»ƒ

Ba ÏÈaË‰50Èt ÏÚ Û‡ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰hn‰ ˙‡ ƒ¿ƒ∆«ƒ»¿«≈»««ƒ
„Ú ‰Â˜n‰ Ú˜˜aL ‰Ú ËÈËa ‰hn‰ ÈÏ‚ ˜ÁcL∆»««¿≈«ƒ»¿ƒ»∆∆¿«¿««ƒ¿∆«
È‰L ,‰B‰Ë BÊ È‰  ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÏÚ ÌÈn‰ eÙvL∆»««ƒ»∆»¿«¿»¬≈¿»∆¬≈

‰lÁz ÌÈna eÏhL „Ú ËÈha eÚaË ‡Ï51ÏÈaË‰ . …ƒ¿¿«ƒ«∆»¿««ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
‰ÏB„‚ ‰BÈ Ba52tÓ ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË BÊ È‰ È »¿»¬≈¿≈»¿∆»¿»ƒ¿≈
ÔÈÊz ÌÈn‰L53ÒÁ ‡ˆÓÂ ‰Â˜nÏ ıeÁ ÔÈ‡ˆBÈÂ ∆««ƒƒ»ƒ¿¿ƒ«ƒ¿∆¿ƒ¿»»≈

ÌÈÚa‡Ó54‰Èt Cc d„ÈBÓ ?‰OÚÈ „ˆÈk .55 ≈«¿»ƒ≈««¬∆ƒ»∆∆ƒ»
‰Â˜na dÎÙB‰Â56Cc d˙B‡ ‰ÏÚÓe .dÏÈaËÓe ¿¿»«ƒ¿∆«¿ƒ»«¬∆»∆∆

ÌÈe‡L dÎB˙aL ÌÈn‰ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰ÈÏeL∆»¿≈∆…ƒ¿««ƒ∆¿»¿ƒ
.e‰eÏÒÙÈÂ ‰Â˜nÏ eÊÁÈÂ¿«¿¿«ƒ¿∆¿ƒ¿¿

ואם 45) הראשון של גופו על נשאר המקווה ממי  שחלק  מפני 
יהודה  רבי  חולק  במשנתנו חסר. במקווה השני  טבל כן
ונימוקו: במים, נוגעות הראשון כשרגלי  השני  את ומטהר
סובר  קמא ותנא למקווה. מצטרפים גופו שעל שהמים מפני 
מפני או מחברת, אינה טופח ) (משקה כזו דקה שרטיבות
נשארו  שמא נימוק , מוסיף  משנה [בכסף  . כקטפרס  שזה

מפסיקים]. והם בגופו נגובים 4640)מקומות של במקווה
מכוונות. מים.47)סאה  הרבה שסופג צמר אחר 48)בגד
הסגוס . בסגוס 49)טבילת כי  שטבלו, לשניים דומה זה אין

מן  לגמרי  הוציאו שלא זמן וכל מכונסים מים הרבה יש
למקווה  דומה וזה למקווה מחוברים אלה מים הרי  המקווה

כשר. למקווה המחובר סאה 50)חסר 40 בו שיש במקווה
מקדמים".51)מכוונות. שהמים "מפני  במשנה:

למטה.52) המקווה.53)ושוליה שפת על ועוברים נערמים
במים.54) כולה שנטבלה לומר 55)לפני  התכוון לא

וייערמו  לתוכה מים ייכנסו לא כן שאם למטה, פיה שהופך
כדילפני  צידה על אותה שיטה הכוונה אלא אותה, שיהפך

לתוכה. המים מטה 56)שייכנסו כשהיא אותה יעלה שאם
ממי מנותק  בתוכה מהמים חלק  שיישאר אפשר צידה, על
שאובים, ויהיו - מעלה כלפי  קצת כשיגביהנה - המקווה

ויפסלוהו. המקווה לתוך ויחזרו
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.‚ÈÔÈ„cÓ ÂÈÓÈnL ‰Â˜Ó57LBk 58ÈÏÈÁ elÙ‡ ƒ¿∆∆≈»¿À»ƒ≈¬ƒ¬ƒ≈
„Ú ÔÈ„„v‰ ÔÓe ÌÈn‰ CB˙a ÌÈ˜ ÈÏÈÁÂ L«̃«¬ƒ≈»ƒ¿««ƒƒ«¿»ƒ«

.ÔÎB˙Ï ÏBËÂ „BÈÂ ‰ÏÚÓÏ ÌÈn‰ eÓÚiL∆≈»¿««ƒ¿«¿»¿≈¿≈¿»

הגוף 57) כל את להכניס  אפשר ואי  עמוקים לא שטוחים,
המים. החבילות,58)לתוך על אחרים דברים או אבן מניח 

קלים. שהם מפני  המים פני  על יצופו אותם יכבוש לא אם

   1 
ומאי1) מזו, למעלה זו במקווה שיש מעלות שש יבאר

ואחר  לשוקת ונמשכים יוצאים שמימיו מעיין ודין ביניהם.
כלים  גבי  על נמשכים שמימיו מעיין וזוחלים. יוצאים כך
מטבילין  אם ודין מעיין. מי  דיני  וכל קיבול בית להם שאין

באויר. כשהוא הגל מן

.‡LL2˙BÏÚÓ3˙B‡Â˜Óa4.BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ≈«¬¿ƒ¿»¿«¿»ƒ
ÌÈ‡‚ ÈÓ :ÔBL‡‰5˙BBa ÈÓe6ÔÈÁÈL7˙BÚÓe8 »ƒ≈¿»ƒ≈ƒƒ¿»

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .Ú˜wa ÔÈÒpÎÓ‰ ÌÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ«ƒ«¿À»ƒ««¿«««ƒ∆≈
ÔÈe‡L9ÏÈ‡B‰ ,‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ¿ƒ¿««ƒ∆≈»∆«¿»ƒ¿»ƒ

ÔBˆÏ ‡l‡ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â10e‡aL BÓk ,11È‰  ¿≈»ƒ¿«¿ƒ∆»¿»¿∆≈«¿¬≈
ÔÈB‰Ë ˙˜ÊÁa Ô‰12‰qÚ Ô‰Ó ˙BOÚÏ ÔÈLÎe , ≈¿∆¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈∆ƒ»

‰lÁÏ ‰Ïeh‰13Ô‰Ó ÏhiL ‡e‰Â .ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ «¿»¿«»¿ƒ…≈∆«»«ƒ¿∆ƒ…≈∆
ÈÏÎa14e‡aL BÓk ,15. ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

מ "א.2) פ "א, טהרה.3)מקוואות במים 4)דרגות
תורת  עליהם שאין כאלה גם וביניהם בקרקע , מכונסים

כלל. שבקרקע 5)מקווה עמוקה לא בחפירה שנקוו מים
יד). ל, ישעיה - מגבא" מים "ולחשוף  חפירה 6)(מלשון

ועמוקה. וצרות.7)עגולה ארוכות מרובעות חפירות
מקורים.8) מלמעלה, מכוסים בכלים 9)בורות מים מילא

"אע "פ  הפיסקא: את מדעתו הוסיף  [רבינו לתוכן. ושפך
איננה]. במשנה שאובין". נגעה 10)שהן כשהטומאה

האדם. מרצון פט "ו 11)בהם אוכלין טומאת בהלכות
מרצון.12)ה"א. טומאה בהם נגעה שלא להניח  יש

חלה 13) ממנה להרים החייבת עיסה בהם ללוש מותר
לחולין  טומאה לגרום האיסור כתרומה. קדושה שהיא
אוכלין  טומאת הלכות (ראה לחלה או לתרומה הטבולים
בחשש  כאן, אבל ודאית, בטומאה רק  נאמר ה"ט ) פט "ז

גזרו. לא - טבילת 14)רחוק  אבל הידיים, על וישפוך
אפילו  מטהרת אינה סאה ארבעים בו שאין במקווה ידיים

שאובים. אינם מהלכות 15)כשהמים פ "ו אהבה, בספר
מועילה  ידיים שטבילת ופוסק  משיג [הראב "ד ה"ה. ברכות,
אינם  מימיו אם סאה, ארבעים בו שאין במקווה אפילו

כסף ֿמשנה)]. (ראה שאובים

.Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ16˙ÈˆÓz ÈÓ :17‡l‡ ,e˜Òt ‡lL ¿«¿»≈∆≈«¿ƒ∆…»¿∆»
ÔÈˆˆBa ÌÈ‰‰Â ÔÈ„BÈ ÌÈÓLb‰ ÔÈ„Ú18ÔÈÎLÓ Ô‰Â ¬«ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
Ô‰a ÔÈ‡ Ï‡ ÔÈe‡L ÔÈ‡Â ,ÔÈÂ˜Â ‰‡Ò ÌÈÚa‡ ¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ¬»≈»∆«¿»ƒ¿»

‰Óe˙Ï ÔÈLk Ô‰ È‰19ÏÈaËÓe ,ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ ¬≈≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒ…≈∆«»«ƒ«¿ƒ
e‡ÓËpL ÌÈn‰ ˙‡ Ô‰a20e˜Òt ‡ÏÂ ÌÈÓLb‰ e˜Òt . »∆∆««ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿…»¿

e˜Òt .˙ÈˆÓz ÈÓ Ô‰ ÔÈ„Ú  ÏÈÁÊ‰lÓ ÌÈ‰‰∆»ƒƒ¿«¿ƒ¬«ƒ≈≈«¿ƒ»¿
ÔÈ‡‚ ÈÓk el‡ È‰  ÔÈˆˆBa ÔÈ‡Â ÌÈ‰‰21. ∆»ƒ¿≈»¿ƒ¬≈≈¿≈¿»ƒ

שניה.16) גשמים 17)דרגה מי  תמציות. - גורסים יש
נמוך. למקום גבוה ממקום מבעבעים 18)השוטפים

גשמים. מי  מהם הגשמים 19)ומתמצים שמי  מפני 
חשש  עליהם שיש הקודמים המים את מעבירים השוטפים

ֿ 20)טומאה. אף ֿעל הטמאים, שהמים לומר התכוון לא
הכוונה, אלא נטהרו. – וניכרים בעינם נמצאים שהם פי 
ישראל. (תפארת הגשמים מי  ידי  על שנשטפו אנו תולים
ב 'מעשה  כתב  וכן ממש. שנטהרו משמע  הר"ש של מלשונו

אינם 21)רוקח '). תמציות מי  בחפירה. המכונסים
הקרקע . פני  על שוטפים אלא מכונסים

.‚ÙBÁ‰22ÔÈva‰ ÌB˜Óe ‰p‰ „ˆe Ìi‰ „ˆa23 «≈¿««»¿««»»ƒ¿«ƒƒ
e˜Òt ‡lL ˙ÈˆÓz ÈÓk Ô‰ È‰ 24. ¬≈≈¿≈«¿ƒ∆…»¿

ה"ז.22) פ "א מקוואות עוברים 23)תוספתא ומימיהם 
והביצות 24)לחפירה. והנהר הים כשמימי  המדובר

הקודמים. המים את ומעבירים תדיר, עוברים

.„ÙBÁ‰25˙ÓÁÓ ÔÈ‡a eÈ‰L ÔÓÊ Ïk :ÔÈÚn‰ „ˆa «≈¿«««¿»»¿«∆»»ƒ≈¬«
ÔÈ˜ÒBtL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚn‰26 ÔÈÎLBÓe ÔÈÊBÁÂ ««¿»««ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ

ÔÈÚÓ ÈÓk Ô‰ È‰27È‰  ÔÈÎLBÓ ˙BÈ‰lÓ e˜Òt ; ¬≈≈¿≈«¿»»¿ƒƒ¿¿ƒ¬≈
ÌÈ‡‚ ÈÓk Ô‰28. ≈¿≈¿»ƒ

נפסקים.26)שם.25) שהוא 27)לפעמים בכל מטהרים
ה"ח ). תמציות 28)(ראה כמי  הגירסא: שבידינו בתוספתא

השלמות). (ראה

.‰Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ29‰Â˜Ó :30‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ba LiL ¿«¿»≈∆ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»
ıeÁ ‡ÓË Ì„‡ Ïk ÏBË BaL ,ÔÈe‡L ÌÈ‡L ÌÈÓ«ƒ∆≈»¿ƒ∆≈»»»»≈

Îf‰ f‰ ÔÓ31ÌÈÏk‰ Ïk ˙‡ ÔÈÏÈaËÓ Be , ƒ«»«»»«¿ƒƒ∆»«≈ƒ
BÓk ,L„˜Ï ÔÈÏÈaËnL ÌÈ„i‰ ˙‡Â ÌÈ‡Óh‰«¿≈ƒ¿∆«»«ƒ∆«¿ƒƒ¿…∆¿

e‡aL32. ∆≈«¿

מ "ז.29) מעיין.30)שם שאינם בקרקע  מכונסים מים
חיים",31) במים בשרו "ורחץ  יג): טו, (ויקרא בו שנאמר

"ואחר  כח ): (שם, תורה כתבה ובזבה מעיין. במי  פירוש
היא  טהרה וסתם חיים", "מים כתבה ולא סתם, תטהר"

סאה. ארבעים בו שיש אבות 32)במקווה בהלכות
לקודש  מטהרת אינה מכלי  ששפיכה הי "ב . פי "ב  הטומאות

סאה. ארבעים בו שיש במקווה טבילה אלא

.Â‰fÓ ‰ÏÚÓÏ33ea‰Â ÔÈËÚeÓ ÂÈÓÈnL ÔÈÚn‰ : ¿«¿»ƒ∆««¿»∆≈»»ƒ¿ƒ¿
ÔÈ‰ËÓ ÔÈ‡L  ‰Â˜ÓÏ ‰ÂL .ÔÈe‡L ÌÈÓ ÂÈÏÚ»»«ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿∆∆≈¿«¬ƒ
ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈÂ˜p‰ ÌÈna ‡l‡ epnÓ ÔÈÎLÓp‰ ÌÈna««ƒ«ƒ¿»ƒƒ∆∆»««ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
;‡e‰L ÏÎa ‰ËÓ ‡e‰L  ÔÈÚÓÏ ‰ÂLÂ ,ÔaL‡a¿«¿…∆¿»∆¿«¿»∆¿«≈¿»∆
Ô‰L Ïk elÙ‡ ,eÚL ÂÈÓÈÓÏ ÔÈ‡ ÔÈÚn‰L∆««¿»≈¿≈»ƒ¬ƒ»∆≈

ÔÈ‰ËÓ34. ¿«¬ƒ

ממקווה.33) מעיין מחולק  דינים בשני  מטהר ‡.שם. מעיין
בפחות  מטהר אינו מכונסים) (מים ומקווה שהוא, בכל
הלוג) (רבע  שרביעית אמרו ב  יז, [בפסחים סאה. מארבעים
בבת  במים מכוסה גופם שכל קטנים כלים בה לטהר כשירה
רביעית, טהרת ביטלו שחכמים אמרו א לח , ובנזיר אחת,

ביטלו]. לא מעיין של שהוא כל מטהר .אבל מעיין
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המעיין  מן הזוחלים במים לטבול מותר (פירוש בזוחלים
מן  בזוחלים טובלים ואין בתנועה, שהם בזמן אפילו
המשנה: (בלשון בחפירה. נקוו אלאֿאםֿכן המקווה
ט ). פרשתא שמיני  פרשת כהנים' 'תורת "באשבורן".
ושפך  מועטים, שמימיו מעיין דין רבינו מלמדנו זו בהלכה

המעיין. ממי  מרובים שאובים מים של 34)לתוכו מלשונו
אדם  ובין כלים בין שהוא, בכל מטהר שמעיין משמע  רבינו
מארבעים  בפחות אחת בבת עולה גופו שכל ילד (כגון
סימן  יורהֿדעה ב 'טור' (הובאו והרא"ש הר"י  אולם סאה).
אדם. ולא בלבד כלים מטהר שהוא כל שמעיין סוברים רא)

.Ê‰fÓ ‰ÏÚÓÏ35ÌÈÓ Ba Ú˙ ‡lL ÔÈÚn‰ : ¿«¿»ƒ∆««¿»∆…ƒ¿»≈«ƒ
ÌÈÓ ÂÈÓÈÓ eÈ‰L ÔB‚k ,ÌÈkÓ ÂÈÓÈÓ Ï‡ ÔÈe‡L¿ƒ¬»≈»Àƒ¿∆»≈»»ƒ

ÌÈÁeÏÓ B‡36È‰L ,37Ô‰Â ,ÌÈÏÁBÊa ‰ËÓ ‡e‰ ¿ƒ∆¬≈¿«≈¿¬ƒ¿≈
.ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÎLÓÂ ÌÈ‚p‰ ÌÈn‰««ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ««¿»

מ "ח .35) הן 36)שם "אלו שנינו: מ "ט  פ "ח  בפרה
השמיט  למה הדבר ותמוה והפושרין". המלוחין המוכים,

מרים? והוסיף  פושרין, מתפרש 37)כאן אינו זה "שהרי "
ביאור, משמעותו אלא טעם, כנתינת אחרים במקומות כמו
שרבו  מעיין במי  שאינה המעלה היא מטה האמור היינו

שאובים. עליהם

.Á‰fÓ ‰ÏÚÓÏ38Ô‰aL ,ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÓÈnL ÔÈÚn‰ : ¿«¿»ƒ∆««¿»∆≈»«ƒ«ƒ∆»∆
ÌÈÏBË „ÏaÔ‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈÎf‰ ÌÈf‰ Ba ƒ¿«¿ƒ«»ƒ«¿»ƒ¿¿ƒ≈∆
Úˆn‰ ˙‰ËÏ39˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ïe40ÔÈÚÓ ÔÈa ‰Ó . ¿»√««¿…»¿«≈≈«»«≈«¿»

;‰‡Ò ÌÈÚa‡a ‡l‡ ‰ËÓ BÈ‡ ‰Â˜n‰ ?‰Â˜ÓÏ¿ƒ¿∆«ƒ¿∆≈¿«≈∆»¿«¿»ƒ¿»
‡l‡ ‰ËÓ BÈ‡ ‰Â˜n‰ .‡e‰L ÏÎa ‰ËÓ ÔÈÚn‰Â¿««¿»¿«≈¿»∆«ƒ¿∆≈¿«≈∆»

ÔaL‡a41epnÓ ÌÈÏÁÊp‰ ÌÈn‰Â ,42;ÔÈ‰ËÓ ÔÈ‡ ¿«¿…∆¿««ƒ«ƒ¿»ƒƒ∆≈»¿«¬ƒ
Ba ‰ÏÚz ‡Ï  ‰Â˜n‰ .ÌÈÏÁBÊa ‰ËÓ ÔÈÚn‰Â¿««¿»¿«≈¿¬ƒ«ƒ¿∆…«¬∆

ÌÈÊÏ ‰ÏÈË43 ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÓÈÓ eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈÚn‰Â ; ¿ƒ»¿»ƒ¿««¿»ƒ»≈»«ƒ«ƒ
.Ô‰a ÏBË f‰«»≈»∆

אבל 39)שם.38) הציפור, בדם המעורבים המים להזיית
חיים. מים צריך אינו גופו שנותנים 40)לטבילת מים

מת. טמאי  על מהם ומזים אדומה, פרה אפר עליהם
ה"ו.41) המקווה.42)ראה לכתלי  מחוץ  ממנו הנמשכים
שלא 43) מובן למצורעים". "והואֿהדין מעיר: בכסף ֿמשנה

חיים, מים טעון אינו מצורע  שהרי  גופו, לטבילת התכוון
[ותמוה: זו. הלכה בתחילת שכתבנו כמו להזייתו, וכוונתו
ולוקחין  כתב : עצמו רבינו הלא זאת, לכתוב  הוצרך למה

וכו'].

.ËÔÈÚÓ44˙˜M‰ CB˙Ï ÔÈÎLÓÂ ÔÈ‡ˆBÈ ÂÈÓÈnL45 «¿»∆≈»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«…∆
ÌÈn‰ Ïk È‰  ÔÈÏÁÊÂ ˙˜M‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ Ck Á‡Â¿««»¿ƒƒ«…∆¿ƒ¿»ƒ¬≈»««ƒ

ÔÈÏeÒt BÏ ıeÁLÂ ˙˜MaL46ÔÈÎLÓ Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ∆«…∆¿∆¿ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
˙˜M‰ ˙ÙO ÏÚ47,ÌÈn‰ È‰  ‡e‰L Ïk elÙ‡ «¿««…∆¬ƒ»∆¬≈««ƒ

ÌÈLk ˙˜MÏ ıeÁL48ÏÎa ‰ËÓ ÔÈÚn‰L , ∆«…∆¿≈ƒ∆««¿»¿«≈¿»
‡e‰L49‡È‰L ‰Îa CB˙Ï ÔÈÎLÓ ÂÈÓÈÓ eÈ‰ . ∆»≈»ƒ¿»ƒ¿¿≈»∆ƒ

ÌÈÓ ‰‡ÏÓ50ÌL ÔÈÂ˜Â51‰Îa‰ d˙B‡ È‰  ¿≈»«ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈»«¿≈»
‰Â˜Ók52‰ÎaÏ ıeÁ ‡ˆBÈ ‰È‰ .53ÏeÒt ‰Ê È‰ 54 ¿ƒ¿∆»»≈«¿≈»¬≈∆»
ÌÈÊÏ55ÌÈÚˆÓÏÂ56˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ïe57Ú„iL „Ú ¿»ƒ¿ƒ¿…»ƒ¿«≈≈«»«∆≈«

‰Â˜n‰ ÈÓ Ïk e‡ˆiL58‰Îa‰ CB˙a eÈ‰L59. ∆»¿»≈«ƒ¿∆∆»¿«¿≈»

מ "א.44) פ "ה (ראה 45)שם כלי  שהיא בשוקת המדובר,
ה"ג). פ "ו לכלי .46)למעלה שנכנסו מפני  כשאובים, דינם

שהם  מפני  אותם מטהר המעיין אין מחוברים, שהם ואע "פ 
להם  להחזיר מועילה אינה מכן שלאחר הזחילה וגם בכלי .
השאובים. דרך הוא למעיין שחיבורם מפני  מעיין, תורת

לתוכה.47) נכנסו ולא משפתה, מדייק 48)למעלה רבינו
"המים שפת ˘ıÂÁוכותב : שעל ומשמע  כשרים" לשוקת

מרוטנבורג. מהר"ם דעת גם וכן לטבול. אסור השוקת
דומה  זה ואין הדיעות. לכל לטבול אסור ממש ובשוקת
נשאר  שם כי  ו, שבהלכה שאובים עליו שהרבו למעיין
מחוץ  נמצאת התערובת וכאן בו, וטובלים במקומו המעיין
(מקוואות  ששנינו למה זה לדמות אין וגם המעיין. למקום
הם  אם בהם טובלים שבים, והתיבה השידה מ "ה) פ "ו
מחוברים  השוקת מי  כאן גם והרי  הנוד, כשפופרת נקובים
צד, מכל אותם מקיפים המים ותיבה שבשידה מפני  למעיין,
בפירושו  (הרא"ש מחוברים רק  הם שלפנינו בדין אבל
שהוא, כל שפה גבי  על העבירה המשנה: [לשון למשנתנו).
שעל  במים להטביל "כשר הרע "ב : ופירש לה. חוצה כשר
רבינו  אולם הר"ש. מפרש וכן לה". חוצה או השוקת שפת

המים "הנה כותב : ‰˘Â˜˙בפירושו ÔÓ ÌÈ‡ˆÂÈ‰."כשרים
כאן. מלשונו משמע  וכן פסולים. השוקת שפת שעל משמע 
"דכתיב  מנמק : והוא מרוטנבורג, מהר"ם גם פירוש וכן
לו), יא, (ויקרא טהור יהיה מים מקוה ובור מעין (שכתוב )
לקבל  ראוי  (שאינו טומאה לקבולי  חזי  דלא בקרקע  דהיינו

לא"]. כלים גבי  על אבל מהֿשאיןֿכן 49)טומאה),
האלה  המים ודין הנוד, כשפופרת חיבור שצריך במקוואות
ראויים  שאינם [ונראה למשנה). בפירושו (רבינו כמעיין
חוץ  ביוצא כמו חטאת ומי  מצורע  והזיית זב  לטבילת
שהרבו  למעיין דומה זה ואין זו]. הלכה שבסוף  לבריכה
(למעלה  באשבורן אלא מטהר שאינו שאובים מים עליו
בפני עומדים המטהרים המעיין מי  כאן שבנידון מפני  ה"ו),
השאובים, עם מעורבים ואינם השוקת שפת על עצמם
ישראל)]. (תפארת מעורבים שכולם ו, בהלכה כן מהֿשאיןֿ

מקווה.50) וממשיכים 51)מי  לבריכה, חוץ  יוצאים ואינם
(כסף ֿמשנה). לבריכה ארבעים 52)לרדת צריך דבר, לכל

כמעיין  הבריכה, מי  דין ואין בזוחלים. מטהר ואינו סאה
ו. שבהלכה שאובים, עליהם והרבה מועטים שמימיו

לה,53) חוצה ויוצאים שבבריכה המים פני  על עוברים
נפסק . לא המעיין עם בפסולם 54)והחיבור נשארו פירוש,

בזוחלים  לטהר כמעיין דינם אבל מטה, האמורים לעניינים
שהוא. שהם 57)להזייה.56)זכרים.55)ובכל מפני 

חיים. מים אינם שבבריכה מים עם מי58)מעורבים גם
לבריכה. מחוץ  שיצאו לפני  לבריכה שנכנסו המעיין

שאובים.59) מים מלא בור בדין ה"ו, פ "ה למעלה נתבאר

.ÈÔÈÚÓ60Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÏk Èab ÏÚ ÔÈÎLÓ ÂÈÓÈnL «¿»∆≈»ƒ¿»ƒ««≈≈ƒ∆≈»∆
‰Ê È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÒÙÒÂ ÔÁÏL ÔB‚k ,Ïea˜ ˙Èa≈ƒ¿À¿»¿«¿»¿«≈»∆¬≈∆

‰Â˜Ók61ÌÈÏk‰ Èab ÏÚ ÏÈaËÈ ‡lL „Ïe ;62. ¿ƒ¿∆ƒ¿«∆…«¿ƒ««≈«≈ƒ

מ "ב .60) סאה.61)שם ולארבעים לאשבורן דבר, לכל
יטביל 62) שמא גזירה והטעם, הכלים. גבי  על בעודם במים

יוסי . כר' פסק  (ר"ש). קיבול בית לו שיש כלי  בתוך

.‡ÈÔÈÚÓ63˙Bn‡ eÈ‰L64,epnÓ ˙BÎLÓ ˙BpË˜ «¿»∆»«¿«ƒ¿»ƒ∆
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ÔÈe‡L ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰aÂ65ebL „Ú ÔÈÚn‰ CB˙Ï ¿ƒ»»»«ƒ¿ƒ¿««¿»«∆»¿
Ô‰ È‰  eÙËLÂ ˙Bn‡aL ÌÈn‰66ÏÎÏ ÔÈÚÓk ««ƒ∆»«¿»¿¬≈≈¿«¿»¿»

c67ÌÈ„ÓBÚ ÔÈÚn‰ ÈÓÈÓ eÈ‰ .68,ÔÈÎLÓ ÔÈ‡Â »»»≈≈««¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
n‡ epnÓ eÎLnL „Ú ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰aÂÈ‰  ÌÈn‰ ˙B ¿ƒ»»»«ƒ«∆»¿ƒ∆«««ƒ¬≈

ÔaL‡a ‰ËÏ ‰Â˜ÓÏ ÔÈÂL ÔÈÎeLnL ÌÈn‰««ƒ∆¿ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¿«≈¿«¿…∆
„Ïa69‡e‰L ÏÎa ‰ËÏ ÔÈÚÓÏ ÔÈÂLÂ ,70. ƒ¿«¿»ƒ¿«¿»¿«≈¿»∆

מ "ג.63) צרים.64)שם מים "ריבה 65)שטפי  במשנה:
וכן  שאובים. מים שריבה רבינו, ופירש והמשיכו". עליו
בריכות). והוסיף  שהרחיב  פירש (והר"ש הרא"ש פירש

האמות.66) אבל 67)אותן ובזוחלים, שהן בכל מטהרות
אינם  השאובים ריבוי  ידי  על שנתווספו חדשות אמות
למעלה  (ראה שהוא בכל לטהר אלא בזוחלים לטהר כמעיין
רק  כאן הרמב "ם שלדעת כותב , א מא, בנדרים והר"ן ה"ו).
כמעיין. דינם שהוסיף , לפני  הולכים המים שהיו המקומות
כמעיין, אינם הריבוי , ידי  על שנתרחבו במקום אבל
מטהר  "ואין ה"ו: פ "ד מקוואות בתוספתא כמפורש
ונראה  בתחילתו". להלך יכול שהיה מקום עד אלא בזוחלים
השיג  לא כך ומשום רבינו, דעת את כך הבין הראב "ד שגם
הערה  כל ללא ככתבה התוספתא את הביא אלא בחריפות,
המעיין  מקום דין נתבאר [לא כסף ֿמשנה). (ראה משלו
מי על שאובים ריבה שאם למדנו ו בהלכה למעלה עצמו.
שמטהר  וכמעיין בזוחלים מטהר שאינו כמקווה דינם מעיין,
שעיקר  הדעת על מתקבל הדבר אין אולם שהוא, בכל
כמעיין  שדינם ממנו, הנמשכות מהאמות גרוע  יהיה המעיין
שמימיו  במעיין המדובר שבה"ו לפרש, ונראה דבר. לכל
גם  ואפשר כאן. האחרונה שבבבא הדין הוא וזה עומדים,
המעיין, מי  על השאובים כשרבו המדובר שבה"ו לפרש
לשון  בשינוי  מוצאים אנו זה לפירוש וסיוע  רבו. בלא וכאן
שמימיו  "המעיין כתב : שם בה"ו. מלשונו כאן רבינו

ÌÈËÚÂÓ.["מעיין" סתם כתב  וכאן ממנו 68)", נמשכו ולא
שפיכת 69)אמות. ע "י  שנעשו מפני  בזוחלים, ולא

עצמו.70)השאובים. המעיין דין רבינו ביאר לא כאן [גם
האמות]. כדין שדינו ונראה

.ÈÌÈni‰ Ïk71ÔÈÏÁBÊa ÔÈ‰ËÓ72ÌÈÊÏ ÔÈÏeÒÙe , »««ƒ¿«¬ƒ¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
.˙‡hÁ ÈÓ Ô‰a Lc˜Ïe ÌÈÚˆÓÏÂ¿ƒ¿…»ƒ¿«≈»∆≈«»

מ "ד.71) מקשה 72)שם [בכסף ֿמשנה שם. יוסי  כר'
פ "ח  פרה למשנה בפירושו שכתב  למה סותרים שדבריו
וכן  בזוחלים, מטהר שאינו הגדול בים מודה יוסי  שר' מ "ח ,
הדעת  על ומתקבל ה"י . פ "ח  אדומה פרה בהלכות  פסק 

" שאמר: יוסי  ר' של לשונו כאן ‰ÌÈÓÈשנקט  ÏÎ מטהרין
חוץ  רבינו כוונת וגם הגדול. לים חוץ  והכוונה בזוחלים",
איש). (חזון הנ"ל פרה בהלכות דבריו על וסמך הגדול, לים
ככתבה. המשנה לשון להעתיק  רבינו של דרכו ידועה
בהלכות  לדבריו מכאן שנייה סתירה על מעיר והכסף ֿמשנה
כתב : ושם ומצורעים, לזבים פסולים פסק  כאן שם. פרה
וכו'. ומצורעים זבים לענין והמדובר כמעיין", הימים "ושאר
שמי היא: מסקנתו תמצית ומסובך. עמוק  בפלפול ותירץ 
דומים  שזוחלים משום זוחלים כשהם לזבים פסולים הימים

וכן  לזוחלים. התכוון וכאן כשרים. באשבורן אבל לנהרות,
רא]. סימן יורהֿדעה יוסף ' ב 'בית גם כתב 

.‚ÈÌÈn‰73ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰74ÔÈÚÓk Ì‰ È‰  ««ƒ«¬ƒƒ««¿»¬≈≈¿«¿»
c ÏÎÏ75ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÙhÓ‰Â .76Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»»»¿«¿«¿ƒƒ««¿»««ƒ∆≈
ÔÈ„BË77‡l‡ ÔÈ‰ËÓ ÔÈ‡Â ,‰Â˜Ók Ì‰ È‰  ¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ∆»

ÌÈÚˆÓÏÂ ÌÈÊÏ ÔÈÏeÒÙe ,ÔÈ„ÓBÚ ‰‡Ò ÌÈÚa‡a¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿…»ƒ
ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰ eÈ‰ .˙‡hÁ ÈÓ Ô‰a Lc˜Ïe¿«≈»∆≈«»»«¬ƒƒ««¿»
ÏÚ ÔÈÏÁBf‰ ea Ì‡ ,epnÓ] ÔÈÙËBp‰ ÌÚ ÔÈÚ˙Óƒ¿»¿ƒƒ«¿ƒƒ∆ƒ««¬ƒ«

c ÏÎÏ ÔÈÚÓk Ïk‰ È‰  [ÔÈÙËBp‰78e Ì‡Â ; «¿ƒ¬≈«…¿«¿»¿»»»¿ƒ»
ÈÓ ÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ e Ì‡ ÔÎÂ ,ÔÈÏÁBf‰ ÏÚ ÌÈÙËBp‰«¿ƒ««¬ƒ¿≈ƒ»≈¿»ƒ«≈

ÔaL‡a ‡l‡ ÔÈÏÁBÊa ÔÈ‰ËÓ ÔÈ‡  ‰p‰79. «»»≈»¿«¬ƒ¿¬ƒ∆»¿«¿…∆
ıtÓ ÛÈw‰Ï CÈˆ CÎÈÙÏ80‰p‰ B˙B‡a Ba ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»»ƒ¿«ƒ«»¿«≈¿«»»

Ô‰a ÏaËÈÂ ÌÈn‰ eÂwiL „Ú ÚÓ‰81. «¿…»«∆ƒ»««ƒ¿ƒ¿…»∆

מ "ה.73) המעיינות 74)שם מן מימיהם המושכים נהרות
למשנה). בפירושו שהוא,75)(רבינו ובכל בזוחלים לטהר

פרה  (בהלכות חטאת ולמי  למצורעים לזבים, פסולים אבל
ראה  חטאת. למי  פסולים הנהרות וכל רבינו: כתב  (שם)

שם). גבוה 76)הערות ממקום טיפות טיפות שנופלים
בפירושו). (רבינו למטה במהירות 77)ונקווים נופלים

לטיפה. טיפה בין זעיר "העיד 78)בהפסק  שם: במשנה
וכו'". צדוק  כמקווה 79)ר' דינם מחצה על ובמחצה

צדדיו.80)מספק . מכל מסויים מקום במפץ  להקיף 
מפצים 81) העמיד שמואל של שאביו מסופר ב  סה, בשבת

מתרבים  שאז תשרי , בימי  בנותיו טבילת לצורך פרת בנהר
על  הגשמים ממי  ירבו שמא שחשש הגשמים, ממי  הפרת מי 
שנתן  מפרשים ב  מ , בנדרים הר"ן וכן שם, [רש"י  הזוחלים.
בטיט  תתלכלכנה שלא כדי  הנהר, קרקע  על המפצים

כאן]. כדבריו מפרש כנראה רבינו, אולם החוצץ .

.„ÈÔÈÙËB82ÔÈÏÁBÊ Ô‡OÚL83‰Â˜nÏ CÓqL ÔB‚k , ¿ƒ∆¬»»¬ƒ¿∆»««ƒ¿∆
ÒÁ ÏL ‡ÏË ÛhÓ‰84ÔÈÏÁÊ ÌÈn‰ È‰Â ‰˜ÏÁ «¿«≈«¿»∆∆∆¬»»«¬≈««ƒƒ¿»ƒ

Ïa˜nL c ÏÎÂ .ÔÈLk Ô‰ È‰  ‰ÈÏÚ ÔÈ„BÈÂ¿¿ƒ»∆»¬≈≈¿≈ƒ¿»»»∆¿«≈
.Ba ÔÈÏÈÁÊÓ ÔÈ‡  ÌÈÙBÒ ÈcÓ elÙ‡Â ,‰‡ÓËÀ¿»«¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ≈«¿ƒƒ

בנוטפים 83)שם.82) שהמדובר במשנתנו, מפרש רבינו
והברטנורא  [הר"ש המשנה. עוסקת שבדינם המעיין, מן
יוצאים  והמים שפתו, שנפרצה למקווה שהכוונה מפרשים
רק  נאמר זה שדין רבינו, ודעת וזוחלין. הפירצה דרך
(ראה  מקווה במי  לא אבל בלבד, ממעיין הנופלות בטיפות
"מקווה", כאן שכתב  ומה לג). סעיף  רא סימן יורהֿדעה
כתב  למשנה ובפירושו הטיפות. בו שנקוות למקום הכוונה
הטיפות"]. אלו יפלו אשר במקום בה "כשישים מפורש:

מדברי84) ולא תורה מדברי  לא טומאה מקבלת שאינה
ה"ה). פ "א כלים (הלכות סופרים

.ÂËÔÈÏÁBÊ85ÔÁlwL86ÊB‚‡ ÈÏÚa87ÌÈLk  ¬ƒ∆ƒ¿»«¬≈¡¿≈ƒ
ÚBˆ ‡e‰L Ál‰ ÊB‚‡‰ ÈÏÚ ÔÈ‡L ;eÈ‰Lk88eLÁ ¿∆»∆≈¬≈»¡««∆≈«»

.ÌÈÏÎk¿≈ƒ

שקילחן 85) זוחלין על צדוק  ר' "העיד מ "ד: פ "ז עדיות
כשרים". שהן אגוז אותם.86)בעלי  בעדיות 87)שפך
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של  הירוקה החיצונה לקליפה שהכוונה רבינו, פירש שם
והזחילם. המים את לתוכה ונתן כל 88)אגוז, את ומלכלך

אבל  טומאה. מקבל ואינו ככלי  אינו כך ומשום בו, הנוגע 
עלים  או מקליפות העשויים מאוד, קטנים אפילו כלים,
פי "א) כלים (הלכות טומאה מקבלים - מלכלכים שאינם

בהם. מזחילים ואין

.ÊËÌÈÓL‚ ÈÓ89ÔB„n‰ ÔÓ ÔÈ‡a‰90ÔÈÏÁÊ Ìp‰Â ≈¿»ƒ«»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÈÚa‡ ÔÙBÒ „ÚÂ Ô˙lÁzÓ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ„BÈÂ¿¿ƒ««ƒ∆»ƒ¿ƒ»»¿«»«¿»ƒ

ÔÈÏÁÊ Ô‰Lk Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡  ‰‡Ò91eÂwiL „Ú , ¿»≈«¿ƒƒ»∆¿∆≈ƒ¿»ƒ«∆ƒ»
‡a eÁeÈÂ‰‡Ò ÌÈÚa‡ ÔaL92ÌÈÏk ÛÈw‰L È‰ . ¿»¿«¿…∆«¿»ƒ¿»¬≈∆ƒƒ≈ƒ

ÌÈÚa‡ Ô‰ÈÈa ıa˜˙pL „Ú ˙BˆÈÁÓ Ô‰Ó ‰OÚÂ¿»»≈∆¿ƒ«∆ƒ¿«≈≈≈∆«¿»ƒ
ÏBË ‰Ê È‰  ÌÈÓLb‰ ÔÓ ÔÈÏÁÊp‰ ÌÈnÓ ‰‡Ò¿»ƒ«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»ƒ¬≈∆≈

Ô‰a93Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï  „b‰ Ô‰Ó ‰OÚL ÌÈÏÎÂ . »∆¿≈ƒ∆»»≈∆«»≈…»¿»»∆
‰ÏÈË94. ¿ƒ»

מ "ו.89) פ "ה ומבאר 90)מקוואות "חרדלית", במשנה:
"הרֿדלית", נאמר וכאילו ב ֿחי "ת, ה"א שנתחלפה רבינו
גבוה. לא פירוש, דיהרינבורג) תרגום (ע "פ  חלוש הר פירוש,
מי חרדלית? "איזהו בפירוש: כתוב  ה"ו פ "ד [בתוספתא

במידרון"]. הבאים כל 91)גשמים אומרים אנו ואין
במחוסר  רק  נאמר שזה מפני  כעשוי , נידון להיעשות העומד
לשנות  צריך וכאן הדבר, בגוף  שינוי  בלי  בלבד  מעשה
שעומדים  מפני  להכשיר אין ולכן לאשבורן, הזוחלים

ישראל). (תפארת זוחלים יהיו ולא במשנה 92)להיקוות
ובית  מקילים, ביתֿשמאי  וביתֿהלל. ביתֿשמאי  חולקים שם

כביתֿהלל. ופסק  - מחמירים המים.93)הלל באותם
וטובל  כלים גודר שהוא ביתֿהלל "ומודים שם: במשנה

הוטבלו 94)בהם". לא הכלים של החיצון שהצד מפני 
לכלים. שמחוץ  בזוחלים אלא הנקווים במים

.ÊÈLÏ˙pL Ïb95ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ÏÙÂ Ìi‰ ÔÓ «∆ƒ¿«ƒ«»¿»««»»»«
el‡ È‰  ‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ba LÈ Ì‡ :ÌÈÏk‰«≈ƒƒ≈«¿»ƒ¿»¬≈≈

B‰ËÔÈ96ÔÈlÁÏ97CÈˆ ÔÈlÁÏ ÏBh‰ ÔÈ‡L ; ¿ƒ¿Àƒ∆≈«≈¿Àƒ»ƒ
‰ek98˙B‡ ‡L ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , «»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬

˙B‡Óh‰99Ôek˙ Ì‡Â .100„Ú ‰tˆÓe LBÈ ‰È‰Â «À¿¿ƒƒ¿«≈¿»»≈¿«∆«
Ôek˙pL cÏ ‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ  Ïb‰ ÂÈÏÚ ÏtiL∆ƒ…»»««»¿»¿ƒ»«»»∆ƒ¿«≈

BÏ101.

הי "ח .96)שם.95) לקמן למעשר 97)ראה טהור ואינו
גבוהה. יותר קדושתם שדרגת ולדברים אבל 98)שני ,

התכוון  לא וכאן להיטהר, כוונה צריך ממנו ולמעלה למעשר
ה"ב .99)לטבול. א.100)פי "ג יט , ולכל 101)חגיגה

- לחולין נתכוון אם ממנו. למטה שקדושתם הדברים
למ  נתכוון ואם בלבד, לחולין הטבילה מועילה מטהרת עשר

הלאה. וכן וקודש, לתרומה לא אבל ולמעשר, לחולין

.ÁÈÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡102ÏtiL Ì„˜ ÈÂ‡a ‡e‰Lk Ïba ≈«¿ƒƒ««¿∆»¬ƒ…∆∆ƒ…
ÈÙÏ ;‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ba LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ı‡‰ ÏÚ«»»∆¿««ƒ∆≈«¿»ƒ¿»¿ƒ

ÈÂ‡a ÓÁÂ Ï˜ ,ÌÈÏÁBÊa ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡L103ÈL eÈ‰ . ∆≈«¿ƒƒ¿¬ƒ«»…∆»¬ƒ»¿≈
ÔÈ‡Â ;Ba ÔÈÏÈaËÓ  ı‡a ÔÈÚ‚B Ïb‰ ÈL‡»≈««¿ƒ»»∆«¿ƒƒ¿≈

BlL ‰tka ÔÈÏÈaËÓ104ÈÂ‡a ‡e‰L ÈtÓ ,105. «¿ƒƒ«ƒ»∆ƒ¿≈∆»¬ƒ

א.102) יט , במה 103)חגיגה כלולים אינם זוחלים אם
טהור" יהיה מים מקוה "ובור לו): יא, (ויקרא תורה שאמרה
כלֿשכן  לא שבאוויר מים הקרקע , על שהם אף ֿעלֿפי 
[בכסף ֿמשנה  ניקוו. לא שהרי  מים מקווה בכלל שאינם
שביארנו  מה ולפי  בזוחלים. מטהרים ימים הלא מקשה,
כאן  אין כמקווה דינו הגדול שים רבינו דעת בהי "ב  למעלה
(הים  הגדול בים המדובר שכאן לומר שאפשר קושיא,
קיבל  שלא אלא עצמו, הכסף ֿמשנה שהעיר כמו התיכון).
דינו  הגדול ים גם רבינו, בשיטת שלדעתו מפני  זה, תירוץ 

למד כמע  שרבינו בהי "ב , שכתבנו מה על להוסיף  ונראה יין.
אין  למה כמעיין דינו שאם כמקווה, הגדול שים ממשנתנו
סאה  לארבעים צריכים למה קשה: ועוד בגל? מטבילים
לומר  גדול ודוחק  שהוא. בכל מטהר מעיין הלא בגל,
כתב  כאן (בכסף ֿמשנה מעיין תורת ממנו מורידה שתלישתו
הסברא  את נקבל ואם כזוחלים). נידון זה שגל בפירוש
של  קושייתו מתורצת כן גם מעיין תורת מבטלת שהתלישה
במקומה  נשארה הכסף ֿמשנה ולשיטת כמובן. הכסף ֿמשנה
זו  וקושיא סאה. ארבעים בגל שיהיה צריך למה תמיהתנו,
ואין  כאן. הכסף ֿמשנה של בתירוצו מתיישבת אינה
הים  שגם שסוברים והטור הרא"ש על המשנה מן להקשות
במעיין  מיטהרים כלים רק  שלדעתם משום כמעיין, הגדול
אולם  האדם. על כתוב  ובמשנתנו אדם, ולא שהוא בכל
אדם  גם ולדעתו רבינו, דברי  מפרש כאן הכסף ֿמשנה

וצע "ג]. שהוא. כל במעיין הגל 104)מיטהר של בגג
בארץ . נוגע  רומאֿר"מ 105)שאינו (דפוס  באוויר צ "ל:

תימן). וכת"י 

   1 
מקוואות 1) כיצד. חכמים שטיהרו שאובים מים ספק  יבאר

למפתח . חוץ  או מהמפתח  לפנים ישראל בארץ  הנמצאות
כשר  אחד מקוואות שני  ודין חסר. ונמצא שנמדד מקווה

וכו'. טהרות ועשה מהם באחד וטבל פסול ואחד

.‡˜ÙÒ2ÌÈÓÎÁ e‰hL ÔÈe‡L ÌÈÓ3‰Â˜Ó ?„ˆÈk ¿≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¬¬»ƒ≈«ƒ¿∆
ÌÈe‡L ÌÈÓ BÎB˙Ï eÏÙ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL4;‡Ï B‡ ∆ƒ¿«≈ƒ»¿¿«ƒ¿ƒ…

ÔÈbÏ ˙LÏL Ô‰a LÈ ˜ÙÒ ,eÏÙpL È‡cÂa Ú„È elÙ‡Â«¬ƒ»«¿««∆»¿»≈≈»∆¿∆Àƒ
˙LÏL Ô‰a LiL È‡cÂa Ú„È elÙ‡Â ;Ô‰a ÔÈ‡ ˜ÙÒ»≈≈»∆«¬ƒ»«¿««∆≈»∆¿∆
‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ba eÏÙpL ‰Â˜na ‰È‰L ˜ÙÒ ,ÔÈbÏ5 Àƒ»≈∆»»«ƒ¿∆∆»¿«¿»ƒ¿»

Lk ‰Ê È‰  ‰È‰ ‡Ï ˜ÙÒ6. »≈…»»¬≈∆»≈

מ "ג.2) פ "ב  פט "ו 3)מקואות הטומאות אבות הל' ראה 
שנפלו 4)ה"א. שאובים מים לוגים ששלושה כבר נתבאר

יוסיף  אם ואפילו פסלוהו, – סאה ארבעים בו שאין למקוה
לא  – כשרים סאה לארבעים להשלים כשרים מים אחרֿכך

כל 5)הוכשר. שפך שאפילו ה"ו, בפ "ד למעלה אמרנו
נפסל. לא – הזה כשיעור בו שיש למקוה שאובים מים היום

וחכמים 6) לטבילה, כשרים שאובים מים התורה, שמן מפני 
הטומאות  אבות [בהל' לקולא. דרבנן וספק  שיפסלו, גזרו
. . . זה במקוה לטבול לו מורין "ואין רבינו: כתב  פי "ד,
סתם  כתב  וכאן טהורות", טהרותיו – ועשה טבל ואם

בה"ו]. הערות ראה כשר". "הרי "ז

.˙B‡Â˜Ó ÈL7„Á‡Â ‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ba LÈ „Á‡ , ¿≈ƒ¿»∆»≈«¿»ƒ¿»¿∆»
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קסב               
         

Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈe‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ˙LÏL eÏÙ ,Ba ÔÈ‡≈»¿¿∆Àƒ«ƒ¿ƒ¿∆»≈∆
ÈtÓ ,B‰Ë B˜ÙÒ  eÏÙ Ô‰Ó ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«¿≈∆≈∆»¿¿≈»ƒ¿≈

‰Ï˙È ‰na BÏ LiL8ÌÈÚa‡Ó ÔÈ˙eÁt Ô‰ÈL eÈ‰ . ∆≈«∆ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ≈«¿»ƒ
Ïk  Ô‰Ó ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡Ï eÏÙÂ ‰‡Ò¿»¿»¿¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»

‰Ï˙È ‰na BÏ ÔÈ‡L ,ÏeÒt Ô‰ÈMÓ „Á‡9‰ÊÏ Ì‡ ; ∆»ƒ¿≈∆»∆≈«∆ƒ¿∆ƒ»∆
ÏÒÙ  eÏÙ ‰ÊÏ Ì‡Â ,ÏÒÙ  eÏÙ10. »¿ƒ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ¿«

ארבעים 8)שם.7) בו שיש למקוה שנפלו אומרים אנו
להכשיר.9)סאה. להכשיר 10)כדי  שאי ֿאפשר מפני 

בדבר  הגיון אין שהרי  שניהם, לפסול מוכרחים אנו שניהם,
השני . את ולפסול ולהכשירו, מהם אחד לבחור

.‚‰Â˜Ó11,Lk  ‡ÏÓ B‡ˆÓe ‡e Ô˜È BÁÈp‰L ƒ¿∆∆ƒƒ≈»»¿»»≈»≈
ÔÈe‡L ÌÈÓ ˜ÙÒ ‰fL ÈtÓ12.‰Ê ‰Â˜ÓÏ ƒ¿≈∆∆¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆

ה"א.11) פ "ב  מקוואות ה"ד.12)תוספתא, ראה

.„Bpˆ13Ál˜nL14˙LzÎn‰Â ‰Â˜ÓÏ15‰e˙ ƒ∆¿«≈«¿ƒ¿∆¿««¿∆∆¿»
˙LzÎn‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‰Â˜nÏ Bpv‰ ÔÓ ˜ÙÒ ,Bcˆa¿ƒ»≈ƒ«ƒ«ƒ¿∆»≈ƒ««¿∆∆

‰Â˜nÏ16ÁÎeÓ ÏeÒt‰L ÈtÓ ,ÏeÒt ‰Ê È‰ 17. «ƒ¿∆¬≈∆»ƒ¿≈∆«¿»
;Lk ‰Ê È‰  ÌÈLk ÌÈÓ Ba ‰Â˜na LÈ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ¿∆À«ƒ¿≈ƒ¬≈∆»≈
‰Â˜Ó ÌL LÈ È‰L ,‡e‰ ÌÈe‡L ÌÈÓ ˜ÙÒ ‰fL∆∆¿≈«ƒ¿ƒ∆¬≈≈»ƒ¿∆

Úe˜ Lk18. »≈»«

כשרים.14)שם.13) שהם גשמים כלי ,15)מי  שהיא
שאובים. הם שבתוכה מן 16)והמים מקלחים מים

למקוה. נפלו אלה שמים ואפשר פירוש,17)המכתשת,
חכמים. פסלוהו ולפיכך לעינינו, ונראה במקום נמצא הפסול
דבר  שם כשאין רק  טיהרו הקודמת) (בהלכה ריקן ובמקוה
למקוה. באו פסולים שמים להניח  מקום שנותן

[רבים 18) קבוע . כשר מקוה רוב  גורס : משנה' ה'כסף 
ספק  סוף ֿסוף  הלא מוכח ? שהפסול בכך מה א . תמהו:
עד  פסול לצד מכריע  המוכח  הפסול אם ב . הוא? דרבנן
הלא  הכשרים, המים רוב  מוסיף  מה השקול, ספק  כאן שאין
ואם  התורה, מן פסול אינו שאוב  רוב  גם רבינו לשיטת
באו  שממנה ההנחה את מחזקת המקוה שבצד המכתשת
המקוה  את לפסול עלינו הרי  ודאי , כשרים רוב  כשאין המים
שניתווספו? המים נפילת לפני  כשרים רוב  בו כשיש גם
הקושיא  את מתרץ  קמד, ס "ק  רא סי ' ביו"ד והש"ך
יותר  לתלות סיבה כשיש שמדובר ואומר, הראשונה
זה  תירוצו אולם למקוה. יותר קרובה שהיא כגון במכתשת,
זה  במקרה שהרי  השנייה, הקושיא את מחזקת אחת לקושיא
כשרים? מים ברוב  מכשירים ולמה השקול, ספק  כאן אין
שני של מזיגה באמצעות הדיוקים כל את ליישב  ונראה
החמורה, לשאלה כאן משנה' ב 'כסף  שנאמרו התירוצים
מלשון  למד רבינו דרבנן. בספק  המכתשת פוסלת למה
למקוה" שאובים מים "ספק  מ "ז): פ "ד (טהרות המשנה
לחפירה  כשנפלו אלא שאובים מים ספק  חכמים טיהרו שלא
טיהרו, לא ריקה לחפירה נפלו אם אבל מים, מקוה בה שיש
– מלא ומצאו ריקן "הניחו שם: בתוספתא שאמרו ומה
חזקה  פירוש, כשרות", המקוואות "וחזקת שם: נימקו כשר"
מים  סאה ארבעים ריקה חפירה למלאות טורח  אדם שאין
שגם  להוסיף  ונראה כאן). משנה' ה'כסף  (סברת שאובים

מכ' פחות היינו כשר, מקוה מרוב  פחות בה שיש חפירה
דיני מובנים זה, ביאור ואחר מקוה. אינו - ומשהו סאה
טיהרו  לא כשרים מים רוב  כשאין זו: שבהלכה מכתשת
במקום  הוא שהפסול מפני  בצידו כשהמכתשת חכמים
של  כוחה את מחליש או מבטל המוכח " וה"פסול ולעינינו,
השקול  ספק  כאן והרי  ריקן, הניחו בדין שנאמרה החזקה
וכל  מקוה. אין - ובנידון במקוה, אלא חכמים טיהרוהו שלא
ׁשם  הרי  כזה רוב  יש אם אבל כשרים, מים רוב  כשאין ֵזה
(שם) בטהרות ששנינו הספק  הוא וזה החפירה, על מקוה
ואולי התמיהות, כל מתיישבות ובזה חכמים. שטיהרו

זה]. לביאור התכוון עצמו משנה' ה'כסף 

.‰˙B‡Â˜n‰ Ïk19 ÌÈnÚ‰ ı‡a ÌÈ‡ˆÓp‰ »«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿∆∆»«ƒ
ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙B‡Â˜n‰ ÏÎÂ .ÔÈe‡L Ô˙˜ÊÁL ,ÔÈÏeÒt¿ƒ∆∆¿»»¿ƒ¿»«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ

˙BÈ„na Ï‡OÈ ı‡a20ÁzÙn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ21 ¿∆∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»
Ô‰a ÌÈÒaÎÓ ‰È„n‰ ÈL‡L ,ÔÈÏeÒt ˙˜ÊÁa¿∆¿«¿ƒ∆«¿≈«¿ƒ»¿«¿ƒ»∆
˙B‡Â˜n‰ ÏÎÂ .„ÈÓz ÌÈe‡L ÌÈÓ ÔÎB˙Ï ÔÈÏÈËÓe¿ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿»
˙˜ÊÁa  ÁzÙnÏ ıeÁ Ï‡OÈ ı‡a ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈««¿≈«¿∆¿«

Ô˙˜ÊÁL ,‰‰Ë22.ÌÈÓLb‰ ÔÓ »√»∆∆¿»»ƒ«¿»ƒ

א.19) פ "ח , שם העיר.21)בכרכים.20)משנה, משער
"הפתח ". במשנה גורסים על 22)יש מתקבלת הנחה

גשמים. מי  שהמים הדעת,

.Â‡Óh‰23;ÏË ‡Ï ˜ÙÒ ÏË ˜ÙÒ ,ÏaËÏ „iL «»≈∆»«ƒ¿…»≈»«»≈…»«
Ba LÈ ˜ÙÒ ,ÏË elÙ‡Â24ÔÈ‡ ˜ÙÒ ‰‡Ò ÌÈÚa‡ «¬ƒ»«»≈≈«¿»ƒ¿»»≈≈

„Á‡Â ‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ba LÈ „Á‡ ,˙B‡Â˜Ó ÈL ;Ba¿≈ƒ¿»∆»≈«¿»ƒ¿»¿∆»
ÏË Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a ÏËÂ ,Ba ÔÈ‡≈¿»«¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«
Ú„eiL „Ú B˙˜ÊÁ ‡Óh‰L ÈÙÏ ,‡ÓË B˜ÙÒ ¿≈»≈¿ƒ∆«»≈¿∆¿»«∆ƒ»«

Èe‡k ÏhL25ÒÁ ‡ˆÓÂ „cÓpL ‰Â˜Ó ÔÎÂ .26, ∆»«»»¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»»≈
ÌÈa‰ ˙eLa ‰Â˜n‰ ‰È‰L ÔÈa27˙eLa ‰È‰L ÔÈa ≈∆»»«ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ≈∆»»ƒ¿

‰h‰ Ïk  „ÈÁi‰ÂÈab ÏÚ eOÚpL ˙B28ÚÙÓÏ29 «»ƒ»«¿»∆«¬««»¿«¿≈«
ÌÏL ‰È‰Â Ba „cÓpL ÔÓÊ Ú„eiL „Ú ,˙B‡ÓË30. ¿≈«∆ƒ»«¿«∆ƒ¿«¿»»»≈

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na31‰‡ÓhÓ ‰ÏÈh‰ ‰˙È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«¿ƒ»ƒÀ¿»
‰eÓÁ32ÏÎ‡L ÔB‚k ,‰l˜ ‰‡ÓhÓ ÏË Ì‡ Ï‡ ; ¬»¬»ƒ»«ƒÀ¿»«»¿∆»«

ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡33BL‡ ‡a B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙L B‡ √»ƒ¿≈ƒ»»«¿ƒ¿≈ƒ»…
ÔÈe‡L ÌÈÓa BaÂ34Ba ÏÚÂ BL‡ ÏÚ eÏÙpL B‡ ¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«…¿«À

el‡ ÌÈc wÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈe‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ˙LÏL¿∆Àƒ«ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ≈
Ô‰ÈcÓ35Û‡Â .e‡aL BÓk ,B‰Ë B˜ÙÒ È‰  ƒƒ¿≈∆¬≈¿≈»¿∆≈«¿¿«

‡ˆÓpL B‡ ,ÏË ‡Ï B‡ ÏË Ì‡ BÏ ˜tzÒpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»«…»«∆ƒ¿»
È‰  el‡ ˙B˜ÙÒa ‡ˆBiÎÂ ÔÓÊ Á‡Ï ÒÁ ‰Â˜n‰«ƒ¿∆»≈¿««¿«¿«≈ƒ¿≈≈¬≈

.B‰Ë ‰Ê∆»

מ "א.23) פ "ב  ודאית 25)במקוה.24)שם היא טומאתו
אותו  מוציאה אינה טבילה וספק  טמא), שהוא (חזקתו

טומאתו. סאה.26)מחזקתו ארבעים בו שאין
טומאה 27) שספק  ה"א, הטומאות אבות מהל' בפי "ד למדנו

טהור. – הרבים זה.28)ברשות במקוה טבילה סמך על
חסר.29) ונמצא שנמדד לפני30)לפני  שנעשו והטהרות

טהורות. – זו דין 31)מדידה אחר במ "ב  כתוב  זה שם.
שבמשנה  לדינים גם נמשך אבל חסר, ונמצא שנמדד מקוה
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בה. עומדים שאנו בהלכה שנימנו הדינים כל היינו א,
דאורייתא 32) הטומאה אב  בין הטומאה, באב  שנטמא אדם

מי "א). פ "ד (טהרות דרבנן אבות 33)ובין מהל' בפ "א
נטמא. טמאים דברים שותה או שהאוכל למדנו הטומאות,
ביום  שנגזרו גזירות משמונהֿעשרה אחת היא זו טומאה

ב ). יד, (שבת ביתֿהלל על ביתֿשמאי  למדנו 34)שרבו
לטומאה  כשני  שהוא ה"א, פ "ט  הטומאות אבות בהל'

חכמים. הבאה 35)מגזירת בטומאה אבל חכמים, מדברי 
לחומרא  ספיקה – מדבריהם שהיא אע "פ  הטומאה מאב 
טומאה  בין רבינו חילק  לא בה"א יא). פ "ד, טהרות (משנה,
חמורה  לטומאה שאפילו ומשמע  קלה, לטומאה חמורה
מדברי מקוה בפסולי  שמדובר מפני  והטעם, כשר. המקוה
התורה. מן מקוה בפסולי  עוסקים אנו כאן אולם חכמים,
היינו  חמורה" "טומאה מפרשים במשנתנו והרא"ש [הר"ש
הטומאה  באב  אבל לחומרא, תורה וספק  דאורייתא טומאה
 ֿ יום ה'תוספות עליהם ותמה טהורים. אלו ספיקות דרבנן
יישוב  מצא ולא הנ"ל. טהרות למשנה מנוגד זה שהרי  טוב ',

לתמיהתו].

.Ê˙B‡Â˜Ó ÈL36ÏeÒt „Á‡Â Lk „Á‡ ,37ÏËÂ , ¿≈ƒ¿»∆»»≈¿∆»»¿»«
‰eÓÁ ‰‡ÓhÓ Ô‰Ó „Á‡a38el‡ È‰  ˙B‰Ë ‰OÚÂ ¿∆»≈∆ƒÀ¿»¬»¿»»¿»¬≈≈

˙BÈeÏz39˙BBL‡‰  ˙B‰Ë ‰OÚÂ ÈMa ÏË . ¿»««≈ƒ¿»»¿»»ƒ
eÈ‰Lk ˙BÈeÏz40˙BB‰Ë ˙BiM‰Â ,41.el‡ eÚ‚ Ì‡Â ¿¿∆»¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿≈

el‡a42eÙOÈ ˙BiLe ,˙BÈeÏz ˙BBL‡ 43Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿¿ƒƒ»¿¿≈ƒ
e‡aL ‰l˜ ‰‡ÓË ÚˆÓ‡a ‡ÓË44ÈMa ÏËÂ ƒ¿»»∆¿«À¿»«»∆≈«¿¿»««≈ƒ

‰‡ÓhÓ Ô‰Ó „Á‡a ÏË Ì‡ Ï‡ .˙B‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»¬»ƒ»«¿∆»≈∆ƒÀ¿»
ÏËÂ ‰eÓÁ ‰‡ÓË ‡ÓËÂ ,˙B‰Ë ‰OÚÂ ‰l«̃»¿»»¿»¿ƒ¿»À¿»¬»¿»«

˙BB‰Ë ˙BBL‡‰  ˙B‰Ë ‰OÚÂ ÈMa45, «≈ƒ¿»»¿»»ƒ¿
˙BÈeÏz ˙BiM‰Â46˙BBL‡  el‡a el‡ eÚ‚ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿≈¿≈ƒ

˙BÈeÏz ˙BiM‰Â ,eÙOÈ47Ô‰Ó „Á‡a ‰È‰ .eÈ‰Lk ƒ»¿¿«¿ƒ¿¿∆»»»¿∆»≈∆
e‡L Blk „Á‡Â ‰‡Ò ÌÈÚa‡48,ÌÈL Ô‰a eÏËÂ , «¿»ƒ¿»¿∆»À»¿»¿»∆¿«ƒ

eOÚÂ ,‰l˜ ‰‡ÓhÓ „Á‡Â ‰eÓÁ ‰‡ÓhÓ „Á‡∆»ƒÀ¿»¬»¿∆»ƒÀ¿»«»¿»
,˙BÈeÏz ÂÈ˙B‰Ë ‰eÓÁ ‰‡ÓhÓ ÏBh‰  ˙B‰Ë¿»«≈ƒÀ¿»¬»»√»¿
„Á‡ ‰È‰ .˙BB‰Ë ÂÈ˙B‰Ë ‰l˜ ‰‡ÓhÓ ÏBh‰Â¿«≈ƒÀ¿»«»»√»¿»»∆»

‡ÓË49„iL ‰Ê  ˜‰Ï „È ÈM‰Â ÏaËÏ „ÈÂ »≈¿»«ƒ¿…¿«≈ƒ»«¿»≈∆∆»«
,e‡aL BÓk ,˙BÈeÏz ÂÈ˙B‰Ë Ô‰Ó „Á‡a ÏaËÏƒ¿…¿∆»≈∆»√»¿¿∆≈«¿
ÌÈÓ ˜ÙÒ ‰fL ;‰È‰Lk B‰Ë ˜‰Ï „iL ‰ÊÂ¿∆∆»«¿»≈»¿∆»»∆∆¿≈«ƒ
.‡ÓËÂ ˜‰Lk ÏË e‡Ma ‡nL ,‡e‰ ÔÈe‡L¿ƒ∆»«»»«¿∆≈≈¿ƒ¿»

ה"ה.36) פ "ב  שם סאה.37)תוספתא, ארבעים בו שאין
לפר  נדחק  איש' לקבל [ה'חזון וקשה לשאוב . שהכוונה ש

שינה  שניים, טבלו בדין עצמה זו בהלכה שהרי  זה, פירוש
מדובר  שלמעלה משמע  שאוב ", כולו "ואחד רבינו וכתב 

אחד]. הקודמת.38)בפסול בהלכה טמאות 39)נתבאר
אסורו  הן מספק , שמא אותן, שורפים ואין באכילה ת

טהורים. וקדשים תרומה לשרוף  ואסור לא 40)טהורות
לטהרה. או לטומאה עליהן שישפיע  שינוי  כל חל

במים 41) ורובו ראשו שבא מפני  נטמא שלא משמיענו,
השניה  שהטבילה תולים שאנו משום והטעם, שאובים.
ולא  תלויות הראשונות נשארו ואעפ "כ כשר, במקוה היתה

ודאי . והשניות.42)טמאות הראשונות הטהרות

כשר 43) במקוה היתה ראשונה טבילה אם נטמאו, בוודאי 
ראשו  שבא משום שנייה בטבילה האדם נטמא הרי  ונטהר,
ואם  השניות. הטהרות את וטימא שאובים, במים ורובו
הטהרות  נטמאו פסול, במקוה היתה ראשונה טבילה
נשארו  והראשונות בנגיעתן. השניות את וטימאו הראשונות
שאובים  במים שבא באדם שנגעו שהשניות משום כשהיו,
וה'כסף  במשנתנו, (הר"ש אחרות מטמאות אינן אבל נפסלו

רבינו). בדברי  זה פירוש קיבל בהלכה 44)משנה'
קלה.45)הקודמת. טומאה ספק  ספק 46)ככל שהן

חמורה. יישרפו,47)טומאה ראשונים הנימוקים. מאותם
היתה  שהשנייה ובין כשירה היתה ראשונה שטבילה בין כי 
בשניות  בנגיעה נטמאו הראשון במקרה נטמאו. – כשירה
שטבל  הטמא בנגיעת נטמאו השני  ובמקרה הטמאות,

פסול. "אחד 48)במקוה כתוב  ה"ה שם בתוספתא
בה"ו  [למעלה שאוב ". "כולו וכתב  הוסיף  ורבינו שאוב ",
ולפי טהור. – חמורה בטומאה גם שאובים שספק  הוכחנו
תלויות? טהרותיו חמורה בטומאה כאן פסק  למה קשה זה
רבינו? לשיטת התורה מן כשר שאוב  כולו אפילו הלא
מהֿשאיןֿכן  בספיקו חכמים החמירו שאוב  שבכולו ונראה,
בה"ד  למעלה שכתבנו מה (ראה שבה"א לוגים בשלושה
רבינו  הוסיף  כך ומשום מכתשת), בדין איש' ה'חזון בשם
שאובים  ברובו שגם להניח , ויש "כולו". המילה את  כאן

כך]. חמורה.49)הדין טומאה

.Á˙B‡Â˜Ó ÈL50ÌÈOÚ ÏL„Á‡ ,‰‡Ò ÌÈOÚ ¿≈ƒ¿»∆∆¿ƒ∆¿ƒ¿»∆»
˜‰ :Lk „Á‡Â e‡L51˙B‰Ë ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡a »¿∆»»≈≈≈¿∆»≈∆¿»»¿»

È‰  ˙B‰Ë ‰OÚÂ ÈMa ˜‰ ;˙BB‰Ë el‡ È‰ ¬≈≈¿≈≈«≈ƒ¿»»¿»¬≈
ÌÈÓa BaÂ BL‡ ‡a È‡cÂ È‰L ,eÙOÈ eÏ‡≈ƒ»¿∆¬≈««»…¿À¿«ƒ

.e‡aL BÓk ,ÔÈe‡L¿ƒ¿∆≈«¿

שטהרות 51)שם.50) למעלה, שביארנו טהור. אדם
אף ֿעלֿפי יישרפו, – שאובים במים ורובו ראשו בבא שנגעו

בתורה. עיקר לה ואין מדרבנן היא זו שטומאה

ה'תשע"ח  סיון  י"ב ש "ק יום 

   1 
אלא 1) אותם מטבילים אין טבילה הצריכות שידיים יבאר

דיני וכל בנטילה. חוצץ  בטבילה החוצץ  כשר. במקווה
משטיפה  ידיו שתי  הנוטל דין ולתרומה. לחולין נטילה

טהור. ולתרומה לחולין ידיים ספק  כל אחת.

.‡e‡a k2ÌÈ„È ˙ÏÈËpL ,3Ô˙ÏÈËe4ÈcÓ ¿»≈«¿∆¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿≈
Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡  ‰ÏÈË ˙BÎÈvL ÌÈ„ÈÂ .ÌÈÙBÒ¿ƒ¿»«ƒ∆¿ƒ¿ƒ»≈«¿ƒƒ»
ÌB˜naL ;‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ba LiL Lk ‰Â˜Óa ‡l‡∆»¿ƒ¿∆»≈∆≈«¿»ƒ¿»∆«»

ÔÈÏBË ÌÈ„ÈÂ ÌÈÏk Ba  ÏBË Ì„‡‰L5ÌÈ„È Ï‡ . ∆»»»≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¬»»«ƒ
ÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡ ,„Ïa ‰ÏÈË ‡l‡ ˙BÎÈˆ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿≈

ÈB‰Ë  ‰Â˜Ó6ÔÈa ,ÔÈe‡L ÌÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡Â .Ô ƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ≈
ÂÈ„È e‰Ë ‡Ï  ˙BÚ˜˜a ÔÈa ÌÈÏÎa7eÏtiL „Ú , ¿≈ƒ≈¿«¿»…»¬»»«∆ƒ¿

ÔÈÏËB ÔÈ‡L ;ÂÈ„È ÏÚ ÈÏk‰ ÔÓ ÌÈe‡M‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ«»»∆≈¿ƒ
Ô˙B ÁkÓe ÌÈÏk‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈ„iÏ8e‡aL BÓk , «»«ƒ∆»ƒ«≈ƒƒ…«≈¿∆≈«¿
.˙BÎa ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿»
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הלכה 2) יב  ופרק  ח  הלכה ח  פרק  הטומאות אבות בהלכות
לחולין 3)י "ב . מטהרת הידיים על מכלי  מים שפיכת

הלכה 5)לקודש.4)ולתרומה. א פרק  מקוואות תוספתא
וכלים  ידיים אין - טובל אדם אין מסיימת: והתוספתא ו.

לא 6)טובלין. ידיו - טובל גופו כל אמרו: ב  קו, בחולין
שכן. בפירוש 7)כל כתב  כן סאה. ארבעים בהם יש אפילו

ה. הלכה ו פרק  ברכות אדם 8)בהלכות של מכוחו
רש"י - (סילון דדלאי  אריתא "האי  א קז, בחולין השופך.
(שלא  גברא מכוח  אתו דלא לידיים, ממנו נוטלין אין שם)

אדם)". בן מכוח  הגיעו

.Ô˙ÏÈËa ÔÈa ,ÌÈ„ia ıˆBÁ  ‰ÏÈËa ıˆBÁ‰ Ïk»«≈ƒ¿ƒ»≈«»«ƒ≈ƒ¿ƒ»»
˜Bp‰ ËÈËk ,‰Â˜n‰ ˙cÓÏ ‰ÏBÚ‰ ÏÎÂ .Ô˙ÏÈËa ÔÈa9 ≈ƒ¿ƒ»»¿»»∆¿ƒ««ƒ¿∆¿ƒ«»
ÏÎÂ .ÌÈ„i‰ Ô‰a ÔÈÏËBpL ˙ÈÚÈ‰ eÚLÏ ‰ÏBÚ ∆¿ƒ»¿ƒƒ∆¿ƒ»∆«»«ƒ¿»

ÛLÙLÏ CÈˆ ÂÈ„È ÏËBp‰10. «≈»»»ƒ¿«¿≈

לכלי .9) מכלי  להוריקו שאפשר רך ידיו 10)טיט  לשפשף 
בזו. זו

.‚‰Óe˙Ï ÂÈ„È ÈzL ÏËBp‰11ÏhÏÂ ÊÁÏ CÈˆ  «≈¿≈»»ƒ¿»»ƒ«¬…¿ƒ…
b ÏÚL ÌÈn‰ ÈÒ‰Ï È„k ,ÌÈiL ÌÈÓa ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¿«ƒ¿ƒƒ¿≈¿»ƒ««ƒ∆««

È‰L ;ÂÈ„ÈÔÈ‡˜p‰ Ô‰Â ,‰lÁz Ô‰a ÏËpL ÌÈn‰ »»∆¬≈««ƒ∆»«»∆¿ƒ»¿≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ„Èa e‡ÓË ,ÌÈBL‡ ÌÈÓ12ÏÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒƒƒƒ¿¿¿»»¿ƒ»ƒ»«

‰lÁz ÂÈ„È Ô‰a ÏËpL ÌÈn‰ CB˙Ï ‰Óez ÏL kkƒ»∆¿»¿««ƒ∆»«»∆»»¿ƒ»
‡ÓË 13‡Ï  ÌÈiM‰ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙ Ì‡Â ; ƒ¿»¿ƒ»«¿««ƒ«¿ƒƒ…

‡ÓË14„Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÈiLe ÌÈBL‡ ÏË Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»«ƒƒ¿ƒƒ¿»∆»
‡ÓË  ‰Óez ÏL kk ÌL ÏÙÂ15˙‡ ÏË . ¿»«»ƒ»∆¿»ƒ¿»»«∆

ıˆBÁ c ÂÈ„È ÏÚ ‡ˆÓÂ ÌÈBL‡‰16BÈÒ‰Â »ƒƒ¿ƒ¿»«»»»»≈∆¡ƒ
ÔÈ‡L ;eÈ‰Lk ˙B‡ÓË ÂÈ„È È‰  ÌÈiM‰ ˙‡ ÏËÂ¿»«∆«¿ƒƒ¬≈»»¿≈¿∆»∆≈
ÌÈn‰ ÔÓ ‡Lp‰ ‡l‡ ÔÈ‰ËÓ ÌÈiM‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ¿«¬ƒ∆»«ƒ¿»ƒ««ƒ

ÂÈ„È Èab ÏÚ ÌÈBL‡‰17. »ƒƒ««≈»»

אמרו 11) ולא אחת שפיכה מספיקה שלחולין רבינו דעת
בלבד. לתרומה אלא שניים שסתם 12)מים חכמים גזרו

בטבילה. או בנטילה ומיטהרות לטומאה כשני  דינן ידיים
משקין 13) מטמא התרומה את הפוסל שכל חכמים גזרו

התרומה  נטמאה ולפיכך לטומאה) (ראשון תחילה להיות
בידיים. שנגעו במים השניים 14)שנגעה נטמאו לא ולמה

הדעת  על ומתקבל התרומה? את ויטמאו הראשונים מן
תקנת  הייתה שכך טוב , יום התוספות בעל של תירוצו
לא  יטמאו לא היד על שנשארו הראשונים שהמים חכמים,
ידיים  תיטהרנה לא כן לא שאם השניים, את ולא הידיים את
ויטמאו  ויחזרו הראשונים מן מתטמאים השניים כי  לעולם,

הידיים. הראשונים,15)את על השניים רבו אם ואפילו
אותם. מטמאים שהראשונים נטהרו 16)משום ולא

צרור" או קיסם ידיו על "ונמצא כתוב : [במשנה הידיים.
ואף  חוצצים ואינם רפויים שהם פי  על אף  הר"ש: ופירש
הצרור. שעל במים שנטמאו מפני  טמאות, ידיו כן פי  על
שנאמר  הנימוק  את מבאר הוא זה לפירושו ובהתאם
חוצץ ", "דבר וכתב  ששינה רבינו מלשון אולם במשנה.
ב  (בהלכה החציצה מפני  טמאות נשארו שידיו משמע 
יוצא, ומזה בידיים). חוצץ  בטבילה החוצץ  שכל למדנו,

קיבלו  והרע "ב  והרא"ש ידיו. נטהרו - חציצה אין שאם
הר"ש]. של עצמן.17)פירושו הידיים את מטהרים ואין

אלא  התכוון שלא מפני  רבינו מבאר למשנה בפירושו
ומזה  הידיים, את לטהר ולא הראשונים המים את להעביר
סתם  כתב  כאן אולם נטהרו. - ידיו לטהר התכוון שאם יוצא,

בכוונתו. הדבר תלה ולא כשהיו" טמאות "ידיו

.„˜t‰ „Ú ˙B‰Ë˙Óe ˙B‡nË˙Ó ÌÈ„i‰18?„ˆÈk . «»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¬««∆∆≈«
ÌÈiM‰ ÌÈn‰ ÏËÂ ˜t‰ „Ú ÌÈBL‡‰ ˙‡ ÏË»«∆»ƒƒ««∆∆¿»«««ƒ«¿ƒƒ

˜tÏ ıeÁ19ÂÈ„È È‰  ÂÈ„ÈÏ ˜tÏ ıeÁÓ eÊÁÂ «∆∆¿»¿ƒ«∆∆¿»»¬≈»»
Ô‰ ÔÈB‰Ë ÌÈiM‰ ÌÈn‰L ,˙BB‰Ë20˙‡ ÏË . ¿∆««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ≈»«∆

˜tÏ ıeÁ ÌÈiM‰Â ÌÈBL‡‰21 B„ÈÏ eÊÁÂ »ƒƒ¿«¿ƒƒ«∆∆¿»¿¿»
e‡ÓË ˜tÏ ıeÁL ÌÈBL‡‰ ÌÈn‰L ;B„È ˙‡ÓËƒ¿≈»∆««ƒ»ƒƒ∆«∆∆ƒ¿¿

ÂÈ„È ˙ÓÁÓ22ÌÈÓ ÌÈ‰ËÓ ÌÈiM‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡Â , ≈¬«»»¿≈««ƒ«¿ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ
˜tÏ ıeÁL23B„ÈÏ ˜tÏ ıeÁL ÌÈn‰ eÊÁL ÈÙÏe , ∆«∆∆¿ƒ∆»¿««ƒ∆«∆∆¿»

.‰e‡nËƒ¿»

איברים 18) חלקי  או הגוף  איברי  בו שמתחברים המקום
האדם. יד חלקי  חיבור למקום הכוונה וכאן "פרק ", נקרא
למשנתנו  בפירושו וגם התכוון פרק  לאיזה ביאר לא רבינו
השני הפרק  מפרש: ב  קו, בחולין [רש"י  כוונתו. גילה לא
נפסק  קסב  סימן חיים ובאורח  האצבעות]. אמצע  היינו
היד. לכף  האצבעות חיבור מקום עד ידיים שנטילת להלכה
מן  למעלה אבל הפרק  מקום עד אלא גזרו לא ידיים טומאת
כל  כשנטמא אלא מתטמא, זה מקום ואין גזרו לא הפרק 

לפרק .19)הגוף . חוץ  גם במקום 20)כלומר, נגעו לא
טמאים. במים לא וגם המדובר 21)טמא זו בבבא גם

לפרק . מחוץ  וגם הפרק  בתוך שנשארו 22)כששפך המים
בהלכה  שנתבאר כמו נטמאו, לא הפרק  בתוך הידיים על
מנגיעתם  נטמאו לפרק  מחוץ  הנמצאים המים אבל הקודמת,

הפרק . בתוך הפרק .23)בידיו עד ומתטהרות שאמרנו: כמו

.‰ÏË24˙‡ ÏËÂ CÏÓÂ ,˙Á‡ B„ÈÏ ÌÈBL‡‰ ˙‡ »«∆»ƒƒ¿»««¿ƒ¿«¿»«∆
ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈiM‰L ;˙B‡ÓË  ÂÈ„È ÈzLÏ ÌÈiM‰«¿ƒƒƒ¿≈»»¿≈∆«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈÊBÁÂ ,ÌÈBL‡ ÌÈÓa ‰Ïh ‡lL „i‰ ˙ÓÁÓ≈¬««»∆…ƒ¿»¿«ƒƒƒ¿¿ƒ

‰iM‰ „i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe25ÌÈBL‡‰ ˙‡ ÏË . ¿«¿ƒ∆«»«¿ƒ»»«∆»ƒƒ
˙Á‡‰  ˙Á‡ B„ÈÏ ÌÈiM‰ ˙‡ ÏËÂ ÂÈ„È ÈzLÏ26 ƒ¿≈»»¿»«∆«¿ƒƒ¿»««»««

e‡ÓË  dzÁa dÙLÙLÂ ˙Á‡ B„È ÏË .‰B‰Ë¿»»«»««¿ƒ¿¿»«¬∆¿»ƒ¿¿
ÔÈÊBÁÂ ‰Ïh ‡lL dzÁ ˙ÓÁÓ ‰ÈÏÚL ÌÈn‰««ƒ∆»∆»≈¬«¬∆¿»∆…ƒ¿»¿¿ƒ

‰ÏhpL „i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe27B‡ BL‡a dÙLÙL . ¿«¿ƒ∆«»∆ƒ¿»ƒ¿¿»¿…
‰B‰Ë BÊ È‰  Ï˙ka28. «…∆¬≈¿»

שתיהן.24) על שנית ושפך לזו זו ידיו את קירב 
שנשארו 25) הראשונים שהמים נתבאר, ג בהלכה למעלה

שעליה  היד באותה נאמר זה אבל מטמאים, אינם היד על
השנייה  היד את הם מטמאים אבל לטהרה, כדי  נשפכו,

בהם. שנית.26)שנגעה אותה שנטל הנטילה 27)זו מי 
אבל  אותה, שטיהרו היד מטומאת מתטמאים אינם אמנם
היד  את ומטמאים וחוזרים השנייה היד מן מתטמאים

נשפכו. מטמאים 28)שעליה אינם טמאים שמשקין מפני 
אינו  וכותל בלבד. ידיים אלא האחרים הגוף  חלקי  בנגיעתם

לקרקע . מחובר שהוא מפני  טומאה מקבל
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קסה                
         

.Â˙Á‡ ‰ÙÈËMÓ ÂÈ„È ÈzL ÏË29el‡ È‰  »«¿≈»»ƒ¿ƒ»««¬≈≈
˙Á‡ B„È ÏËBk ‰Ê È‰ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙BB‰Ë¿¿≈¿ƒ¬≈∆¿≈»««

‰iM‰ B„È ÏÚÓ e„iL ÌÈÓa30B‡ ‰Úa‡ elÙ‡ . ¿«ƒ∆»¿≈«»«¿ƒ»¬ƒ«¿»»
‰Ê „ˆa ‰Ê ‰MÓÁ31„Ïe .‰Ê b ÏÚ ‰Ê B‡ ¬ƒ»∆¿«∆∆««∆ƒ¿«

etiL32ÌÈn‰ Ô‰a e‡BiL33. ∆«¿∆»»∆««ƒ

זו.29) גבי  על זו כשידיו ידיו 30)אפילו שתי  כשנוטל
קמא: תנא אמר [במשנתנו אחת. כיד נידונות הן אחת בבת
שם  שנייה בבבא אבל ידיו", שתי  על אחת לידו "נטל
ולמד  מטמא", מאיר רבי  - אחת משטיפה ידיו "לשני  שנינו:

כמותו. ופסק  מטהר קמא שתנא מזה את 31)רבינו קירבו
בבת  שוטפו וכולן רחב  מכלי  עליהן ושפך לאלו אלו הידיים

לזו.32)אחת. זו הידיים את ילחץ  שאם 33)שלא
הידיים. חיבור במקום מים יבואו לא לזו זו יהדקן

.ÊB„È ˙ˆ˜Ó ÏË34ÔÓ ‡Lp‰ ÏËÂ ÛÈÒB‰Â ÊÁÂ »«ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»««ƒ¿»ƒ
ÏÚ LÈ ÔÈ„Ú Ì‡Â .‰˙È‰Lk ‰‡ÓË B„È È‰  B„È»¬≈»¿≈»¿∆»¿»¿ƒ¬«ƒ≈«

ÁÈtË‰Ï ˙Ó ÏÚ ÁÙBË ‰lÁza ÏËpL ˙ˆ˜Ó35 ƒ¿»∆»««¿ƒ»≈««¿»¿«¿ƒ«
‰B‰Ë BÊ È‰36ÌÈÓa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¬≈¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ

ÊBÁÂ ÂÈ„È ˙ˆ˜Ó ÏËB  ÌÈiMa Ï‡ ;ÌÈBL‡ƒƒ¬»«¿ƒƒ≈ƒ¿»»»¿≈
.Ô˙ˆ˜Ó ÏÚ ÛÈÒBÓeƒ«ƒ¿»»

מוסיפין 34) ואין השניים על "מוסיפין א: משנה א פרק  שם
הראשונים". את 35)על ותרטיב  תתלחלח  הנוגעת האצבע 

בה. והרי36)הנוגע  מחבר להטפיח  מנת על שטופח  מפני 
אחת. כנטילה זה

.Á‰lÁz Ô‰a ÔÈÏËBpL ÌÈn‰ eÚL37ÏÎÏ ˙ÈÚÈ : ƒ««ƒ∆¿ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ¿»
BÓk ,‰Ê eÚMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,ÌÈ„i‰ ÈzLÏ Ì„‡Â Ì„‡»»¿»»ƒ¿≈«»«ƒ≈»ƒƒ∆¿
LÈ  ÌÈiL ÌÈÓ Ï‡ .˙ÙÏ ÌÈ„È ˙ÏÈËa e‡aL∆≈«¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿«¬»«ƒ¿ƒƒ≈

˙ÈÚÈÓ Ô‰È„È ÏhÏ ÌÈLÏ38ÔÈ˙B ‚Ï ÈˆÁÓe , ƒ¿«ƒƒ…¿≈∆≈¿ƒƒ≈¬ƒ…¿ƒ
‰Úa‡Ïe ‰LÏLÏ39‰‡ÓÏ elÙ‡ ÔÈ˙B ‚lÓe ,40; ƒ¿»¿«¿»»ƒ…¿ƒ¬ƒ¿≈»

ÌÈn‰ ÈÚ‰Ï ‡l‡ ,‰ËÏ ÌÈiM‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡L∆≈««ƒ«¿ƒƒ¿«≈∆»¿«¬ƒ««ƒ
.ÌÈBL‡‰»ƒƒ

ראשונים.37) "מי38)מים שנינו: א א, פרק  במקוואות
מפרש  ורבינו לשניים". אף  לאחד לידיים, נותנים רביעית
מטהרים  אינם ראשונים אבל שניים, במים שהמדובר שם,
בחולין  שאמרו מה על ומסתמך אדם, לכל מרביעית בפחות
משיורי באים) (שהם "דקאתו זו: משנה בביאור א קז,
הבאים  שניים מים היינו טהרה" "שיורי  לדעתו טהרה".
שם  ותוספות [רש"י  הראשונים. במים היד שנטהרה אחרי 
רביעית  שיעור היה שמתחילה היינו טהרה" "שיורי  מפרשים

הא  אחר ונטל לאדם ומותר המים, כל שפך ולא ידיו חד
גם  וביניהם - הפוסקים ורוב  זו. משארית ידיו ליטול
מספיקה  אדם בני  לשני  ודווקא פירושם]. קיבלו - הראב "ד
ולמעלה. משלושה לא אבל שניים, למים רביעית

שהוא 39) לוג, חצי  מחלק  וכשאתה בלוג רביעיות ארבע 
על  ואף  לאחד. רביעית חצי  מגיע  לארבעה, - רביעיות שתי 
רביעית  בכלי  שיהיה צריך - לאדם רביעית חצי  שמספיק  פי 

ליטול 40)בתחילה. אפשרות כל אין שהרי  מים, בתוספת
משנה). (כסף  מים אחד בלוג ידים מאתיים

.ËÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÌÈLk ÌÈÓ ˙ÈÚÈ Ba ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«»«ƒ
È‰  ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt ÌÈÓ ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙Â¿»«¿¿««ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¬≈

ÔÈLk el‡41‰‡LÂ Ô˙pL eÚMk ÈÏk‰ ÔÓ ÏË . ≈¿≈ƒ»«ƒ«¿ƒ«ƒ∆»«¿ƒ¿¬»
‰ÏeÒt BÊ È‰  ‰˙È‰Lk „Ïa ˙ÈÚÈ42ÈtÓ , ¿ƒƒƒ¿«¿∆»¿»¬≈¿»ƒ¿≈

˙ÈÚÈ‰ eÚL eÓÈÏL‰ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰L43. ∆««ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ

שאובים 41) לתוכו ונתן סאה ארבעים בו שיש מקווה כמו
ו). הלכה ד פרק  המשלים 42)(למעלה "כל שם: בזבחים

אינו  - ידיים) (לנטילת לרביעית לכיור, משלים מקווה  למי 
(שאובים  סאה לנתן שהכוונה פפא רב  ומפרש משלים".
הלכה  ד פרק  (כלמעלה כשר במקווה סאה: ונטל למקווה)
והוסיף  מכוונת רביעית הייתה אם פסול, ולרביעית ז)

התערובת. מן נטל כך ואחר נשארה 43)פסולים לא שהרי 
לבדם. הכשרים מן מים רביעית

.ÈCk ,ÌÈBL‡ ÌÈÓa ‰ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰ Ïk»««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒƒƒ»
ÌÈiL ÌÈÓa ÔÈÏeÒt Ô‰44B ÔÈ‡L ÈÏk ÏÎÂ ;ÔÈÏË ≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ∆≈¿ƒ

ÌÈÓ epnÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡ Ck ,ÌÈBL‡ ÌÈÓa epnÓƒ∆¿«ƒƒƒ»≈¿ƒƒ∆«ƒ
ÁkÓ ÌÈBL‡‰ ÌÈn‰ ˙BÈ‰Ï CÈvL ÌLÎe ;ÌÈiL¿ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿««ƒ»ƒƒƒ…«

.ÌÈiM‰ ÌÈn‰ Ck ,Ì„‡»»»««ƒ«¿ƒƒ

מים 44) חכמים הצריכו שלא ג בהלכה למעלה נתבאר
נטילת  ובדיני  לחולין. לא אבל בלבד לתרומה אלא שניים
מים  כלל רבינו הזכיר לא ו) פרק  ברכות (בהלכות ידיים

שניים.

.‡ÈÈÈÓ Ïk ˙BÎa ˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜Ùa e‡a k¿»≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿¿»»ƒ≈
ÌÈÏk‰ ÏÎÂ ,ÔÈLk‰Â ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¿«¿≈ƒ¿»«≈ƒ
‰È˙ BÊ È‡Â ,ÔÈÏËB ÔÈ‡LÂ ÌÈ„iÏ Ô‰a ÔÈÏËBpL∆¿ƒ»∆«»«ƒ¿∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ»
Ô˙B ÁkÓ dÈ‡ ‰È˙ BÊ È‡Â ‰LÎe Ô˙B ÁkÓ ‡È‰ƒƒ…«≈¿≈»¿≈¿ƒ»≈»ƒ…«≈
˙ÏÈËa ÌL e‡aL ÌÈc‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ ;‰ÏeÒÙe¿»¿»»«¿»ƒ∆≈«¿»ƒ¿ƒ«

‰Óe˙Ï Ô‰ Ck ,ÔÈlÁ ˙ÙÏ ÌÈ„È45˜ÙÒ ÏkL ÌLÎe . »«ƒ¿«Àƒ»≈ƒ¿»¿≈∆»¿≈
Ô‰ Ck ,ÌL e‡aL BÓk ,ÔÈlÁÏ B‰Ë ÌÈ„È»«ƒ»¿Àƒ¿∆≈«¿»»≈

.B‰Ë ÌÈ„È ˜ÙÒ Ïk ‰Óe˙Ïƒ¿»»¿≈»«ƒ»

לתרומה.45) כלֿשכן פירוש,

.È˙BÊb ˙B‰h‰Â ˙B‡Óh‰L ,ÈeÏ‚Â ea c»»»¿»∆«À¿¿«¿»¿≈
,BzÚÎÓ Ì„‡ ÏL BzÚcL ÌÈcÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰ e˙k‰«»≈¿≈»ƒ¿»ƒ∆«¿∆»»«¿«¿
˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰ÏÈh‰ ÔÎÂ .ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓ Ô‰ È‰Â«¬≈≈ƒ¿««Àƒ¿≈«¿ƒ»ƒ«À¿
‰‡Bˆ B‡ ËÈË ‰‡Óh‰ ÔÈ‡L ;‡e‰ ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓƒ¿««Àƒ∆≈«À¿»ƒ»
ÈeÏz c‰Â .‡È‰ e˙k‰ ˙Ê‚ ‡l‡ ,ÌÈÓa ÚzL∆«¬…¿«ƒ∆»¿≈««»ƒ¿«»»»
˜ÊÁ‰ ‡ÏÂ ÏË :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ CÎÈÙÏe ,l‰ ˙eÎa46 ¿«»««≈¿ƒ»»¿¬»ƒ»«¿…À¿«

ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÏË ‡Ï el‡k 47:ca LÈ ÊÓ ¿ƒ…»«¿««ƒ≈∆∆≈«»»
ÂÈk  ‰hÏ BaÏ ÔeÎÓ‰L ÌLkÛ‡Â B‰Ë ÏhL Ô ¿≈∆«¿«≈ƒƒ«≈≈»∆»«»¿«

BaÏ ÔeÎÓ‰ Ck ;c BÙe‚a LcÁ˙ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿«≈¿»»»«¿«≈ƒ
ÔÂ‡‰ ˙BLÁÓ Ô‰L ,˙BLÙp‰ ˙B‡ÓhÓ BLÙ ‰ËÏ¿«≈«¿ƒÀ¿«¿»∆≈«¿¿»»∆
Ô˙B‡Ó LÙÏ BaÏa ÌÈkÒ‰L ÔÂÈk  ˙BÚ‰ ˙BÚ„Â¿≈»»≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈»
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" הרמב שלדעת שסד ) מצוה  ,חינו (מנחת  הסוברי יש 
לעשות  ירצה   שא אלא  מהתורה  מצוה  אינה  התשובה 
פרט  היא  החטא  ועזיבת , בדברי להתוודות מצוה  תשובה 
" הרמב ששיטת למד  הזק אדמו "ר אבל לווידוי .  מקדי
ווידוי רק  ולא  התשובה  מצות היא  היא  החטא  שעזיבת
תשובה : הלכות בתחילת כותרתו  לכ וראיה  , דברי

והוא  אחת מחטאו "."מצות־עשה  החוטא 
המשיל  ה "ג) (פ"ב  תשובה  בהלכות מדוע  יוב זה  פי  על
ושר לטובל לעזוב , בלבו  גמר ולא   בדברי המתוודה  את
 היפ שהיא  בטומאה  אחיזה  היא   בשר אחיזתו  כי  בידו 
מצות  שעיקר לשיטתו  אזיל כי  והטהרה . הטבילה  עניי
שיעזוב התשובה  היא  "ומה   החטא  עזיבת היא  התשובה 
יעשהו  שלא  בלבו  ויגמור ממחשבתו  ויסירו  חטאו  החוטא 
שעניינו  בידו   ושר מטובל הדוגמא  הביא  ולכ כו '" עוד 
שהוא  החטא  לעזוב  בלבו  גמר שלא  זה  כמו  הטהרה  היפ
היא  התשובה  מצות של עיקרה  לשיטתו  כי  התשובה  היפ

החטא . לעזוב  הלב  גמירת
      

  

 

טבילה  על־דר היא   האד על החסידות לימוד  פעולת
על  כי  , במי כולו  מכוסה  להיות חייב  שהטובל במקווה 
מכוסה  הוא   שבתורה  מעיינות  החסידות לימוד  ידי 
"ומלאה  לעתיד ־לבוא  שיהי ' על־דר באלוקות  ומוק
 ־כמה ־שאי ." מכסי  לי  כמי ה ' את דעה   האר
להיות  עלול הגמ ') (כמאמר שבו  דתורה , נגלה  בלימוד 
התורה , מנות ששוכח  היינו  תחילה " בתורה  ברכו  "לא 
עצמו  את  האד  מקי כאמור החסידות בלימוד  אבל
 מנות לשכוח  לו  אפשר שאי  "אתכסיא " של באופ

התורה .
       

  

    

 שה הנפשות מטומאות נפשו  לטהר לבו  המכוו כ ..."
לפרוש  בלבו   שהסכי כיו הרעות, ודעות האו מחשבות
רבו  ובזה  טהור". הדעת במי  נפשו  והביא  העצות מאות
הטהור  הדעת במי  נפשו  "והביא  שגרסו  ויש  הגירסאות,

הדעת במי  נפשו  "הביא  או  כו '" .' וכו "
במי נפשו  "והביא  כנ"ל: היא  הנכונה  שהגירסא  לומר ויש 
ג בלשונו  מאוד   " הרמב דקדק  כידוע  כי  טהור".  הדעת

רצה  אילו  ,ולכ . ורבי יחיד  בלשו  וג ונקבה  זכר בדקדוק 
 בלשו לכתוב  צרי היה  , למי טהור המילה  את לייחס 
זו  בהלכה  שכתב  כפי  בדיוק  , הטהורי הדעת מי    רבי
טהור  המילה  את ליחס  התכוו ואילו  ." טהורי  מי" עצמה 
הטהורה  הדעת מי   נקבה  בלשו לכתוב  לו  היה  ל"דעת",
אלא  נקבה . לשו  הרעות" ה "דעות על שכתב  כפי  בדיוק 
במי נפשו  שהביא   לאד מתייחסת טהור שהמילה  שברור
"...והביא   זו גירסא   לקיי יש  ולכ טהור, שהוא  הדעת

טהור". הדעת, במי  נפשו 
הדעות  היפ  טהורה  שהיא  הדעת על  ג כתב  שלא  ומה 
האמיתית  לדעת בפשטות מתייחסת , סת דעת כי  הרעות,
במי נפשו  "והביא  בפשטות כתב  ולכ התורה , שהיא 
הטהורה . הדעת היא  מה  ולכתוב  לפרש  צור ואי הדעת"
שהוא  הטהורה " הדעת "מי  הלשו כותב  היה  אילו  , ובנוס
שג להשתמע  עלול היה  הרעות" ל"דעות הפו ביחס 
לדייק  רצה  ,כ משכתב  אבל "דעות", ה הרעות הדעות
וה "דעות  התורה , דעת מלבד  אחרת דעת  שו שאי
פרה  (הל' שכתב  על־דר כלל. דעות בכלל אינ הרעות"
אדומה  פרה  אפר להזאת בנוגע  ועוד ) ה "ה  פי "א  אדומה 
 שקורי והאזוב  פסול, לווי   ש לו  שיש  אזוב  "כל באזוב 
הוא  לווי )  ש תוספת ללא  (כלומר ביחוד  אזוב  אותו 
ללא   סת שדעת בעניינינו  לומר יש  על־דר־זה  הכשר",

תורה . של דעת היינו  האמיתית הדעת היא  לווי   ש
            

להיטהר.46) התכוון גזירות 47)לא שכולם פי  על אף 
טעמן. נתגלה שלא הכתוב 

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
OÚ ÙÒ Ó‚.‰‰Ë ÙÒ ‡e‰Â ,ÈÈ ƒ¿«≈∆¬ƒƒ¿≈∆»√»

,‰Úa‡Â ÌÈÚa‡Â ‰‡Ó ÂÈ˜Ùe ,‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿»»≈»¿«¿»ƒ¿«¿»»
ÌÈOÚÂ ‰MÓÁ  ˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ¿À¿«≈¬ƒ»¿∆¿ƒ
.ÌÈ˜t OÚ ‰MÓÁ  ‰n„‡ ‰t ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t¿»ƒƒ¿»»¬À»¬ƒ»»»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t OÚ ‰ML  ˙Úˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ƒ¿À¿«»««ƒ»»»¿»ƒƒ¿
.ÌÈ˜t OÚ ‰LÏL  LBÓe kLÓ È‡nËÓ¿«¿≈ƒ¿»»¿»»»¿»ƒ
.ÌÈ˜t ÌÈOÚ  ˙B‡Óh‰ ˙B‡ ‡L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»¬«À¿∆¿ƒ¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t OÚ ‰ML  ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ƒ¿À¿«√»ƒƒ»»»¿»ƒƒ¿
 ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t ÌÈOÚÂ ‰BÓL  ÌÈÏk≈ƒ¿»¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»

.ÌÈ˜t OÚ „Á‡««»»¿»ƒ
Úˆa Ï‡ Ï‡Â EÈ˙B„Ú Ï‡ ÈaÏ Ë‰«ƒƒ∆≈¿∆¿«∆»«
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לגזילה  גניבה  הלכות  " הרמב  הקדי ההלכות, בסדר
גניבה  הלכות  שהקדי בשו "ע  הוא  וכ (ואבידה )
גזילה   הקדי הזק אדמו "ר בשו "ע  אבל גזילה . להלכות

לגניבה .
"משנה  לספרו  קרא   " שהרמב כיו הוא , בזה  וההסבר
קורא   שאד "...לפי  בהקדמתו  שכתב   מהטע תורה "
בסידור   ג הל בזה " קורא  ואח "כ  תחלה  שבכתב  בתורה 
בפרשת  הובאו  גניבה  דיני  כי  שבתורה , כסדר ההלכות
(ה , ויקרא  בפרשת גזילה  ודיני  (ואיל לז. (כא ,  משפטי

.(ואיל כא .
הצריכות  "הלכות הוא  שלו  שהשו "ע  הזק האדמו "ר אבל
קוד הגזילה  תיקו כי  לגניבה  גזילה   הקדי מלוקטות"
רבי ובפני  בגלוי  הנעשית שבגזילה  הגניבה  מעשה  לתיקו
בבית  ודרישה  לחקירה  להמתי צור ואי לכל ידוע  הדבר
מה  על־דר והוא  .זמ מש שלוקח  תהלי בגניבה  כמו  די
תשובה  יותר צריכה  עבירה  ש "ספק  בתשובה  בעני שמצינו 
משא "כ לבו  בכל  האד מתחרט  שעליה ודאית מעבירה 
אש קרב ולכ עשאה .  א בטוח  שאינו  עבירה  בספק 
הוודאי . על הבא  חטאת מקרב יותר יקר הספק  על הבא 
שייכת  שאבידה   א) ואבידה  גזילה  הלכות שחיבר ומה 
"השב  הציווי  ולפי  בהיתר לידו  באה  שהרי  לגניבה  יותר
פי על יוב לגזלה ) לא  אבל לגנבה  יכול ומעתה  תשיב "
שבכול  החטאי כללות על מורה  גזילה  :העניי פנימיות
הקדושה  מרשות הקב "ה )   הבעלי (בפני  החוטא  גוזל
אמרו  כי  "אבידה " היא  לכ והסיבה  זה '. ה 'לעומת לרשות
וסיבת  שטות" רוח  בו  נכנס  אא "כ  חוטא   אד אי" חז"ל
המאבד שוטה  "איזהו  כמארז"ל: היא  שטות הרוח  כניסת
מ "ה  בחינת יש  מישראל אחד  בכל כי  לו "  שנותני מה 
ממעל  אלקה  "חלק  שהיא  האלקית הנפש   לו   שנותני
גזילה  של למצב  מגיע  מ "ה  בחינת וכשמאבד  ממש "

. החיצוני ממנו   שיונקי
שזוהי ה "אבידה " את לחפש  עליו  הגזילה  את להשיב  ובכדי 
ואחרי " מש  ובקשת" שכתוב  כמו  התשובה , עבודת
מלפני יותר גבוהה  בדרגא  נעשה  האבידה  את שמוצא 
ב "עיר  יחידי  ושולט מושל נעשה  שלו  מ "ה  בחינת כי  החטא 

לטוב . מתהפ ה 'לעומת־זה ' שצד  " הגו זה  קטנה 
שפתח  הנ"ל הסדר מודגש  גזילה  הלכות פרטי  בסדר  ג
 וממשי תגזול" לא  שנאמר בלא ־תעשה  עובר הגוזל... "כל
אדמו "ר  ומבאר תורה " די שהוא  כל לגזול "ואסור בה "ב 
נקרא  אינו  פרוטה  משווה  שפחות  שהג שלו  בשו "ע  הזק
בכל  כי לכתחילה " התורה  מ אסור שיעור "חצי  מ "מ  ,ממו
ויש  אלוקי   ניצו ישנו  ביותר הקט  ג  שבעול ופרט פרט

 אי" וממשי זה '. ה 'לעומת לרשות יפול שלא  לשומרו 
על והשיבלוקי שנאמר לעשה , נתקו  הכתוב  שהרי  זה  לאו 

שג היא  וההוראה  מצות־עשה ". זו  גזל, אשר הגזילה  את
ליפול   לאד אי הקדושה  מרשות  מסוי דבר גזל כאשר
אלא  עוד  ולא  הגזילה , את להשיב  שיכול יודע  כי  ברוחו 
לולי לקיימה  יכול היה  שלא  מצוה   מקיי זה  ידי  שעל
עצמו  להביא   לאד אסור שלכתחילה  ופשיטא  הגזילה .
שיכול  לדעת עליו  זה  עניי אירע  ח "ו   שא אלא  גזילה  לידי 
שהיה  מכפי  יותר גדול עילוי  לידי  לבא  זה  ידי  ועל להשיבה 

הגזילה .  קוד
      

  
(‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»
ÔÈc („ .Ba‰ ÔÈc (‚ .Ú‰‰ ÔÈc ( .BM‰ ÔÈcƒ«ƒ«∆¿≈ƒ«ƒ

.‰Úa‰«¿≈»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
ולאי1) הם, חיים בעלי  אלו אי  חיים: בעלי  נזקי  ביאור ענינו

שיועדו, עד תמים זה ולאי  מתחלתם. מועדים הם פועל זה
וכמה  פטורים. ובאיזה חייבים, הם שהזיקו רשות זה ובאי 
חייבים  הם וממה חציו, או הנזק  כל אם משלמים, הבעלים
בו  ונתבאר מנכסיהם. או בלבד המזיק  מגוף  אם לשלם,
אינה  ושהקרן והרגל. והשן הקרן שהן – אבות השלשה

כמותן. שהן תולדות האבות לכל ושיש מתחלתה. מועדת

.‡‰iÁ LÙ Ïk2‰˜Èf‰L Ì„‡ ÏL B˙eLa ‡È‰L »∆∆«»∆ƒƒ¿∆»»∆ƒƒ»
˜Èf‰ ÌBÓÓ È‰L ,ÌlLÏ ÔÈiÁ ÌÈÏÚa‰ 3; «¿»ƒ«»ƒ¿«≈∆¬≈»»ƒƒ

„Á‡ .e‰Ú BL ˙‡ LÈ‡ BL ÛbÈ Èk :Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ…ƒ∆≈≈∆»
„Á‡Â BM‰4a„ ‡Ï ,ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ‡L «¿∆»¿»¿≈»¿«»»…ƒ≈

‰Â‰a ‡l‡ BLa e˙k‰5. «»¿∆»«…∆

וכא:2) טו: קמא בבא ראה עוף , ובין חיה בין בהמה, בין
שם 3) ראה יזיק , שלא ממונם על לשמור חייבים והבעלים

וג: בין.4)ב : הלכה 5)בין... פ "ו קמא בבא תוספתא
"שור" לה. כא, משפטים יוחאי  בן שמעון דר' ומכילתא ז,
וראה  המציאות, מן הלקוחה בלבד דוגמה הוא שבתורה

נד: קמא בבא

.kcL ÌÈ„a ‰˜Èf‰ Ì‡ ?ÌlLÓ ‰nÎÂd ¿«»¿«≈ƒƒƒ»ƒ¿»ƒ∆«¿»
d˙ia ‚‰Ók „ÈÓz Ì˙BOÚÏ6‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a ÔB‚k , «¬»»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»¿¿≈»∆»¿»

ÈÓÚ B‡ Ôz7dÎel‰ C„a dÏ‚a ‰˜Èf‰L B‡ ,8 ∆∆»ƒ∆ƒƒ»¿«¿»¿∆∆ƒ»
ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ iÁ9:Ó‡pL , «»¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»∆∆¡«

ÌlLÈ BÓk ËÈÓe e‰„O ËÈÓ10‰˙pL Ì‡Â ;11 ≈«»≈≈««¿¿«≈¿ƒƒ¿»
‰˜Èf‰Â „ÈÓz Ì˙BOÚÏ dkc ÔÈ‡L ÌÈOÚÓ ‰˙OÚÂ¿»¿»«¬ƒ∆≈«¿»«¬»»ƒ¿ƒƒ»
ÈˆÁ ÌlLÏ iÁ  CL B‡ Á‚pL BL ÔB‚k ,Ô‰a»∆¿∆»«»««»¿«≈¬ƒ

˜Ê12BM‰ ˙‡ eÎÓe :Ó‡pL ,BÓˆÚ ˜Èfn‰ ÛebÓ ∆∆ƒ««ƒ«¿∆∆¡«»¿∆«
.'B‚Â BtÒk ˙‡ eˆÁÂ ÈÁ‰««¿»∆«¿¿
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לטבעה.6) שנקצרו.7)בהתאם שבלים ערימת
להלן 8) "רגל" וזוהי  להזיק , כוונה בלא החפץ  על שדרכה

אלא  "רגל" זה אין - להזיק  בכוונה כן עשתה ואם ה. הלכה
שם. להלן להלן 9)"קרן", וראה עידית, התלמוד: בלשון

י . הלכה ח  שהזיקה 10)פרק  שן, נזקי  על מדבר זה פסוק 
דרך  ברגלה שהזיקה רגל, נזקי  ועל שאכלה. ידי  על הבהמה
שלם, נזק  לשלם הבעלים על בכך, שדרכה ומכיון הילוכה.
(שמות  לה אחראים והם בהמתם, שמירת מוטלת עליהם כי 
הנזק . כל את שישלמו הדין מן שמרו, שלא ומכיון לו), כא,
הבעלים  מנכסי  הנזק  דמי  את לגבות גם אפשר זה ומטעם
בבא  ראה הנאשמים. הם הבעלים כי  שבהם, העידיות ומן

וטז: ג. ב : ברייתה.11)קמא שאין 12)ממנהג כיון
הם  זה שמטעם ז, הלכה ב  פרק  להלן וראה בכך. דרכה
אך  קנס , מטעם התורה שחייבתם אלא הדין מן פטורים

עצמו. המזיק  מגוף 

.‚‰Ó ‰ÂL BL ?„ˆÈk13ÌÈOÚ ‰ÂL BLÏ Á‚pL ≈«»∆»∆∆»«¿»∆∆¿ƒ
iÁ BM‰ ÏÚa  ‰Úa‡ ‰ÂL ‰Ïp‰ È‰Â ,B˙ÈÓ‰Â∆¡ƒ«¬≈«¿≈»»»«¿»»««««»
ÌlLÏ iÁ BÈ‡Â ;˜Êp‰ ÈˆÁ ‡e‰L ,‰BÓL ÌlLÏ¿«≈¿»∆¬ƒ«∆∆¿≈«»¿«≈

BM‰ ÛebÓ ‡l‡14˙‡ eÎÓe :Ó‡pL ,˜Èf‰L ∆»ƒ«∆ƒƒ∆∆¡«»¿∆
ÈÁ‰ BM‰15ÌÈOÚ ‰ÂL BL ˙ÈÓ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «««¿ƒ»ƒ≈ƒ»∆∆¿ƒ

ÏÚa ÔÈ‡  ‰Ó ‰ÂL ‰Ïe ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL BLÏ¿»∆»«ƒ¿≈»»»»»≈««
‡l‡ ;'ÌÈMÓÁ ÈÏ Ôz' ÈÁ‰ ÏÚÏ ÓBÏ ÏBÎÈ ‰Ïp‰«¿≈»»«¿««««≈ƒ¬ƒƒ∆»
elÙ‡ ,'CÏÂ e‰Á˜ ,EÈÙÏ ˜Èf‰L BL È‰' BÏ ÓB‡≈¬≈∆ƒƒ¿»∆»≈»≈¬ƒ

È„ ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈»∆∆»ƒ»¿≈…«≈»∆

כסף .13) דינרי  בעל 14)מאה של אחרים מנכסים ולא
ישלם"15)השור. כרמו ומיטב  שדהו ל"מיטב  בניגוד

לד. שם ראה ורגל, בשן זוז.16)הנאמר = כסף  דינר

.„‚‰Ók „ÈÓz B˙BOÚÏ BkcL ‰OÚÓ ‰OBÚ‰»∆«¬∆∆«¿«¬»ƒ¿ƒ¿«
‰pLÓ‰Â ;„ÚeÓ ‡˜p‰ ‡e‰  B˙ia17‰OÚÓ ‰OÚÂ ¿ƒ»«ƒ¿»»¿«¿«∆¿»»«¬∆

BL ÔB‚k ,„ÈÓz Ôk ˙BOÚÏ BÈÓ Ïk Cc ÔÈ‡L∆≈∆∆»ƒ«¬≈»ƒ¿
Ì‡ ,‰pLÓ‰ ‰ÊÂ .Ìz ‡˜p‰ ‡e‰  CL B‡ Á‚pL∆»«»««ƒ¿»»¿∆«¿«∆ƒ

˙Ba ÌÈÓÚt BÈepLa ÏÈb‰18B˙B‡Ï „ÚeÓ ‰OÚ  ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ««¬»»¿
Áb BL Èk Ú„B B‡ :Ó‡pL ,Ba ÏÈb‰L „»»∆ƒ¿ƒ∆∆¡««ƒ«»

‡e‰19.

ברייתו.17) ראה 18)ממנהג ימים, בשלשה פעמים שלש
א. הלכה ו פרק  שור 19)להלן ישלם שלם שם: ומסיים

"מועד": מיני  שני  קיימים א"כ שלם. נזק  היינו השור, תחת
קש; או תבן שאכלה בהמה כגון ברייתו", "כמנהג מעשה א.
רבות, פעמים נשנה אבל ברייתו", "כמנהג שאינו מעשה ב .

רבות. פעמים שנגח  שור כגון

.‰ÌÈnz ÌÈOÚÓ ‰MÓÁ20‰„Úe‰ Ì‡Â ,‰Ó‰a LÈ ¬ƒ»«¬ƒ«ƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ¬»
Ô‰Ó „Á‡Ï21:Ô‰ el‡Â .‰OÚÓ B˙B‡Ï ˙„ÚeÓ ˙OÚ  ¿∆»≈∆«¬»∆∆¿«¬∆¿≈≈

ÁbÏ ‡Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ dÈ‡ ‰Ó‰a‰22ÛbÏ ‡ÏÂ ,23, «¿≈»≈»∆∆ƒ¿ƒ»»…ƒ«¿…ƒ…
;ËÚÏ ‡ÏÂ ,ÌÈÏB„b ÌÈÏk ÏÚ ıaÏ ‡ÏÂ ,CMÏ ‡ÏÂ¿…ƒ…¿…ƒ¿…«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ¿…

BÏ ˙„ÚeÓ BÊ È‰  Ô‰Ó „Á‡Ï ‰„Úe‰ Ì‡Â24Ï‡ . ¿ƒ¬»¿∆»≈∆¬≈∆∆¬»
dÏ Èe‡‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ ÔM‰25Ï‚‰Â , «≈∆∆ƒ¿ƒ»»∆¡…∆»»»¿»∆∆

‰Ó‰a‰Â ,dÎel‰ C„a aLÏ d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ∆∆ƒ¿ƒ»»¿«≈¿∆∆ƒ»¿«¿≈»

Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓÌÈpË˜ ÔÈkt ÏÚ ıa26Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ∆∆ƒ¿ƒ»»ƒ¿…««ƒ¿«ƒ¿«≈»∆
.Ô˙B‡ CÚÓÏe¿«≈»

טו:20) קמא פעמים 21)בבא מעשה אותו על שחזרה
הגוף .23)בקרן.22)רבות. אברי  משאר באחד

המועד 24) אפילו שהרי  אחר. למעשה ולא מעשה לאותו
מה: (שם שמאל בקרן ליגח  מועד אינו ימין, בקרן ליגח 
גם  וראה יב ). סעיף ֿקטן שפ "ט , הגר"א - שם רש"י  ועיין

(מגידֿמשנה). טז. קמא וירקות 25)בבבא פירות כגון
ראוי שאינו דבר אכלה אבל א), הלכה ג פרק  (להלן לבהמה
חצי רק  ומשלמת "קרן" אלא "שן" זה אין כלים, כגון לה

ג). הלכה (שם אלעזר.26)הנזק  רבי  לדעת טז. שם

.ÂÔ˙ia ˙lÁzÓ ÔÈ„ÚeÓ ‰Ó‰a ÈÈÓ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ≈¿≈»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»»
˜Èf‰Ï27˙eaz Èa Ô‰ elÙ‡Â ,28e˜Èf‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«ƒ«¬ƒ≈¿≈«¿¿ƒ»ƒƒƒ

‰ÒÈ„e ‰ÎÈLa B‡ ‰ÁÈ‚a e˙ÈÓ‰ B‡29Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ≈ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆
c‰Â ,È‡‰Â ,‡f‰ :Ô‰ el‡Â .ÌÏL ˜Ê iÁ «»∆∆»≈¿≈≈«¿≈¿»¬ƒ¿«…
,„ÚeÓ ‰Ê È‰  CLpL LÁp‰ ÔÎÂ .ÒÏca‰Â ,Óp‰Â¿«»≈¿««¿¿»¿≈«»»∆»«¬≈∆»

˙eaz Ôa ‰È‰ elÙ‡Â30. «¬ƒ»»∆«¿

בכוונה.27) ואפילו שהיא, דרך אדם 28)בכל שגידלם
שבני הסובר, אליעזר כר' ולא בכך. דרכם ואין בביתו

טו:). (שם מועדים אינם כפות 29)תרבות בצפרני  מכה
טורפת. חיה של הקדמיות ואפילו 30)רגליה הכל, לדעת

(שם). אליעזר לרבי 

.Ê„ÚeÓ Ïk31‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ32,ÂÈÒÎaL »»¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»
eÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ Ìz ÏÎÂ33ÌÈc ‰na . ¿»»¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«∆¿»ƒ

?ÌÈeÓ‡34˜fp‰ ˙eLÏ ‰Ó‰a‰ ‰ÒÎpLa ¬ƒ¿∆ƒ¿¿»«¿≈»ƒ¿«ƒ»
,˜Èfn‰ ˙eLÏ ˜fp‰ ÒÎ Ì‡ Ï‡ ;e‰˙˜Èf‰Â¿ƒƒ«¿¬»ƒƒ¿««ƒ»ƒ¿««ƒ
ÏÚ eËt ‰Ê È‰  ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a e‰˙˜Èf‰Â¿ƒƒ«¿¿∆¿∆««««ƒ¬≈∆»«
zÒÎ ‡Ï el‡ :BÏ ÓB‡ ‡e‰ È‰L ,Ïk‰«…∆¬≈≈ƒ…ƒ¿«¿»

È˙eLÏ35:‰Bza LÙÓ È‰Â .˜f‰ EÏ ÚÈb‰ ‡Ï , ƒ¿ƒ…ƒƒ«¿∆≈«¬≈¿…»«»
Á‡ ‰„Oa Úe ‰ÈÚa ˙‡ ÁlLÂ36. ¿ƒ«∆¿ƒ…ƒ≈ƒ¿≈«≈

הרגל.31) עלֿידי  מועד ובין ברייתו מתחילת מועד בין
הטוב .32) (שם),33)מן אותו שמוכרים אחרי  המזיק , של

ב . הלכה למעלה נזקי34)וראה בכל חייב  השור שבעל
יג: (שם בעי " מאי  ברשותי  "תורך התלמוד: ובלשון שורו.

כא:). גם וראה בשדה 35). כלומר אחר, איש של בשדה
ההגיוני הנימוק  על נוספת התורה, מן הוכחה זוהי  הניזק .
נזקי בכל השוים הדינים רבינו משמיענו זו [בהלכה הקודם.
חייב  הניזק  ברשות - היינו קרן, ובין ורגל שן בין שור,
הגיונית, בסברה הפטור את ומנמק  פטור, המזיק  וברשות
את  ומביא מוסיף  הוא ואחרֿכך שור, נזקי  בכל יפה שכוחה
שן  פטורי  כל וכולל ורגל, בשן רק  המדבר מהמקרא הלימוד
האמורים  ובין - המזיק  רשות - זו בהלכה האמור בין ורגל,
אנו  וצריכים בלבד. ורגל שן בדיני  העוסקות ח -ט  בהלכות
כל  טעם מסביר אינו הראשון הנימוק  הנימוקים. לשני 
של  אינה או שניהם של חצר כגון ורגל, משן הפטורים
לנזקי כלל ענין לו אין המקרא מן השני  והנימוק  שניהם,
הרמ "א  של תמיהתו מסולקת ובזה ושן. לרגל רק  קרן,
וראה  כאן, רבינו דברי  על י  סעיף  שפ "ט  סימן בחושןֿמשפט 
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קסט                 
         

שם]. עינים' של 36)'מאירת אלא - לניזק  ולא למזיק  לא
יד. קמא בבא ראה אחר,

.ÁÏL dÈ‡L ˆÁa B‡ ÌÈa‰ ˙eLa ‰˜Èf‰ƒƒ»ƒ¿»«ƒ¿»≈∆≈»∆
Ì‰ÈL37ÏL ‡È‰L ˆÁa B‡ ,˜fpÏ ‡ÏÂ ˜ÈfnÏ ‡Ï , ¿≈∆…««ƒ¿…«ƒ»¿»≈∆ƒ∆

ÒÈÎ‰Ïe ˙Bt da ÁÈp‰Ï ˙„ÁÈÓ ‡È‰ È‰Â Ô‰ÈL¿≈∆«¬≈ƒ¿À∆∆¿«ƒ«»≈¿«¿ƒ
‰Ú˜a‰ ÔB‚k ,‰Ó‰a dÏ38Ï‚Â ÔLa Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ »¿≈»¿«ƒ¿»¿«≈»ƒ¿≈»∆∆

˙eL dÏ LiL ÈtÓ ,eËt ‰Ê È‰  dk„k ‰˜Èf‰ƒƒ»¿«¿»¬≈∆»ƒ¿≈∆≈»¿
Cl‰Ï39ÏÎ‡ÏÂ Cl‰Ï ‰Ó‰a‰ C„Â ,Ô‡ÎÂ [Ô‡k] ¿«≈»»»¿∆∆«¿≈»¿«≈¿∆¡…

dk„k40‰Ù‚ B‡ ‰Á‚ Ì‡Â ;dÎel‰ C„a aLÏe ¿«¿»¿«≈¿∆∆ƒ»¿ƒ»¿»»¿»
 ‡È‰ ‰nz Ì‡ :‰ÎL B‡ ‰ËÚa B‡ ‰ˆ B‡»¿»»¬»»¿»ƒ«»ƒ

ÌÏL ˜Ê  ˙„ÚeÓ Ì‡Â ,˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ41. ¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ∆∆∆∆»≈

שם.37) בברייתא  אלעזר, בן שמעון אם 38)ר' אבל
או  בשן שם, הזיקה השותפים) אחד של (לא אחרים בהמת
להלך  רשות אין לה כי  הניזק , בחצר כהזיקה דינה ברגל,

מז: שם וראה ועליו 39)שם, הפירות, בעל ידע  וזאת
עליהם. יד.40)לשמור רשות 41)שם לו שאין כיון

כאילו  ודינו הרבים, לרשות דומה זה אין בהמה, שם להכניס 
פירוש  לפי  יוסף  ר' דברי  אלו הניזק . של היחיד לרשות נכנס 

שם. הגמרא,

.ËÓ Ô‰ÈL ÏL ˆÁ‰ ‰˙È‰‡ÏÂ ˙BÙÏ ˙„ÁÈ »¿»∆»≈∆¿≈∆¿À∆∆¿≈¿…
ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÌL ÒÈÎ‰Â ,‰Ó‰a da ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ«À»ƒ

Ï‚‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ elÙ‡ iÁ  ‰˜Èf‰Â BzÓ‰a42. ¿∆¿¿ƒƒ»«»¬ƒ««≈¿«»∆∆
˙eL ‰È‰Â ,Ì‰ÈLÏ ‰Ó‰Ï ˙„ÁÈÓ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿À∆∆ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¿»»¿
‰˜Èf‰Â ,˙Bt dÏ ÒÈÎ‰Ï „Ïa Ô‰Ó „Á‡Ï43 ¿∆»≈∆ƒ¿«¿«¿ƒ»≈¿ƒƒ»

Ï‚‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ iÁ  ÂÈ˙Bt44. ≈»«»««≈¿«»∆∆

השני .42) של היתה 43)בהמתו שלו לשותף  שרק  מכיון
הניזק  חצר כדין שן לגבי  דינו כן על פירות, להכניס  רשות

שם). ב :).44)(ראה קמא (בבא בתורה הנאמרים עיקרים

.È˙B‡ ‰LÏL45Ôw‰ :BLa ÔÈ˜ÈÊ46,ÔM‰Â , ¿»¬¿ƒƒ¿«∆∆¿«≈
Ï‚‰Â47Ôw‰ ˙B„ÏBz .48‰ÙÈ‚ :49‰ÎÈL ,50, ¿»∆∆¿«∆∆¿ƒ»¿ƒ»

‰ËÈÚa ,‰ˆÈ51ÔM‰ ˙B„ÏBz .52‰ÎkÁ˙ Ì‡ : ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈ƒƒ¿«¿»
‰ÙpË Ì‡ ÔÎÂ ,dÎekÁa ‰˜Èf‰Â d˙‡‰Ï Ï˙Îa¿…∆«¬»»»¿ƒƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»

˙Bt53Ï‚‰ ˙B„ÏBz .d˙‡‰Ï54dÙe‚a ‰˜Èf‰ : ≈«¬»»»¿»∆∆ƒƒ»¿»
dÎel‰ Cc55dÚOa ‰˜Èf‰L B‡ ,56,dÎel‰ Cc ∆∆ƒ»∆ƒƒ»ƒ¿»»∆∆ƒ»

dÊa ‰LkLk B‡57‡iaÓÙa ,‰ÈÏÚL Ûk‡a B‡ ,58 ƒ¿¿»ƒ¿»»»À»∆»∆»ƒ¿À¿ƒ»
d‡eˆaL ‚BÊa ,‰ÈÙaL59B‡OÓa ˜Èf‰L BÓÁ ÔÎÂ ; ∆¿ƒ»¿∆¿«»»¿≈¬∆ƒƒ¿«»

BÎel‰ ˙ÚLa60‰˜Èf‰L ÔB˜a ˙ÎLBn‰ ‰Ï‚ÚÂ , ƒ¿«ƒ¿∆¿»«∆∆¿»∆ƒƒ»
˙eLe ,Ô‰ Ï‚‰ ˙B„ÏBz el‡ Ïk .d˙ÎÈLÓ ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»»≈¿»∆∆≈ƒ¿
.ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ ˜fp‰ ˙eLe ,ÔÈeËt ÌÈa‰»«ƒ¿ƒƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ∆∆»≈

ה.46)נגיחה.45) הלכה למעלה נזק 47)ראה מעשי 
שהם  מכיון כקרן, דינם זאת ובכל קרן עלֿידי  לא הנעשים

לה. הגוף .48)דומים מאברי  בשן.49)באחד
לה 50) דומות הן כי  הקרן, תולדות עם נמנות כולן ברגל.

(ראה 51)באופיין. המזיקה לבהמה הנאה בו שיש נזק  כל
ג.). קמא להנאתה 52)בבא עליהם שנתגלגלה עלֿידי ֿזה

עלֿידי או דדחיק ). ד"ה ויח : נתחככה, ד"ה שם רש"י  (ראה

על  גללים הטילה אבל לגופה. המחוברים (=צואה) גללים
ב 'שיטה  מיגש (ר"י  שן ולא "צרורות" זה הרי  הפירות

ג). שם חננאל ורבינו יט . קמא לבבא כל 53)מקובצת'
להזיק . כוונה לבהמה בו ואין מצוי , שהזיקו ולא 54)דבר

ושברתם,55)בכוונה. אותם וגררה בשערה, כלים שנדבקו
ויז: ג. קמא יט :56)בבא שם רסן.57)כדרכה,

'"בשעת 59)פעמון.58) המלים חסרות יז:) (שם בגמרא
תוספתא  ראה התוספתא. לשון את תפס  רבינו אבל הילוכו",

.(347 ע ' צוקרמנדל א, פרק  ב "משנה 60)(שם וראה
למלך".

.‡Èdkc ÔÈ‡L  LekLk dÊa ‰LkLkƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿«∆≈«¿»
‰LkLkL B‡ ,ÌÈa‰ ˙eLa ‰˜Èf‰Â „ÈÓz d˙BOÚÏ«¬»»ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿¿»

„Èba61Ì‡Â ;eËt  ‰˜Èf‰Â ÌÈa‰ ˙eLa dlL «ƒ∆»ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ ‰Bb  ˜fp‰ OÙz62‰fL ;OÙzM ‰nÓ »««ƒ»∆¬ƒ∆∆ƒ«∆»«∆∆

‡e‰ ˜ÙÒ c‰63Ôw‰ ˙B„ÏBz el‡ Ì‡64iÁL «»»»≈ƒ≈¿«∆∆∆«»
Ï‚‰ ˙B„ÏBz B‡ ÌÈa‰ ˙eLa ‰ÈÏÚ65eËtL »∆»ƒ¿»«ƒ¿»∆∆∆»
e‡aL BÓk ,ÌÈa‰ ˙eLa ‰ÈÏÚ66. »∆»ƒ¿»«ƒ¿∆≈«¿

זכר.61) של המין יכול 62)באבר אינו שלם נזק  אבל
חצי אלא משלם אינו - "קרן" זהו אם ממהֿנפשך: לתפוש.
הרבים. ברשות לגמרי  פטור הוא הרי  - "רגל" זהו ואם נזק ,

אין 63) הספק  ומן יט :), קמא (בבא נפתרה שלא בעיה
מידו. מוציאים אין הניזק , תפס  ואם ממון. מוציאין

בכך.64) דרכה להזיק .65)שאין כוונתה שאין מכיון
ח .66) הלכה למעלה

   1 
(1– ממנו חלוקה שהיא תולדה, לרגל שיש לבאר, ענינו

וכל  הם מה זו תולדה משפטי  בו ונתבארו הצרורות. והוא
בשלימות. עניניה

.‡„Á‡Â ÔÈ˜ÈÊ ˙B‡ „Á‡2‡‰ ‰È‰ Ì‡ .˙B„ÏBz‰ ∆»¬¿ƒƒ¿∆»«»ƒ»»»»
„ÚeÓ3˙B„ÚeÓ ÂÈ˙B„ÏBz 4Ìz ‰È‰ Ì‡Â ,5 »¿»»¿ƒ»»»

e‰BÓk ÂÈ˙B„ÏBz6Ô‰È˙B„ÏBz ÏÎÂ ÔÈ˜ÈÊ ˙B‡ ÏÎÂ . ¿»»¿»¬¿ƒƒ¿»¿≈∆
Ô‰L ÂÈ˙B„ÏB˙Â ÔwÓ ıeÁ ,Ô˙lÁzÓ Ô‰ ÔÈ„ÚeÓ»ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ∆∆¿¿»∆≈

L „Ú ‰lÁza ÌÈnze„Úei7e‡aL BÓk ,8. «ƒ«¿ƒ»«∆¬¿∆≈«¿

בין.2) . . . ורגל.3)בין שן כגון ומשלם 4)מתחילתו,
שבנכסיו. העידית מן שלם קרן.5)נזק  ומשלם 6)כגון

ג. ב : קמא בבא מגופו. נזק  טעון 7)חצי  נזק , של סוג כל
שהוא  בקרן לנגיחה הבהמה הועדה אם מיוחדת. העדאה
אחת, לתולדה הועדה אם וכן קרן. לתולדות הועדה לא אב ,
מגידֿמשנה). (ראה תולדות לשאר מועדת אינה

וד'.8) ב ' הלכה א פרק  למעלה

.ÔÈÊzÓ‰ ˙BBvÓ ıeÁ ,dlL ‡k  ‰„ÏBz Ïk9 »»»»»∆»ƒ¿«¿«¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡L ;dÎel‰ ˙ÚLa ‰Ó‰a‰ ÈÏ‚ ˙ÁzÓƒ«««¿≈«¿≈»ƒ¿«ƒ»∆««ƒ

Ì‰ Ï‚‰ ˙„ÏBzL10ÌÈa‰ ˙eLa Ô‰ÈÏÚ eËÙe , ∆∆∆»∆∆≈»¬≈∆ƒ¿»«ƒ
Ï‚k11‰Ùi‰ ÔÓ ÌlLÓ  ˜fp‰ ˙eLa e˜Èf‰ Ì‡Â , ¿∆∆¿ƒƒƒƒ¿«ƒ»¿«≈ƒ«»∆

Ï‚k ,ÂÈÒÎaL12BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,‡ ‡e‰L ∆ƒ¿»»¿∆∆∆»««ƒ≈≈
˜Ê ÈˆÁ ‡l‡ ÌlLÓ13. ¿«≈∆»¬ƒ∆∆

כוונה 10)שהזיקו.9) וללא הילוכה בשעת שהזיקה מכיון
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ג: קמא בבא שם 11)להזיק , רבא  רב 12)דעת דעת
שם. ועל 13)פפא קרן, כמו קנס  זה ואין יז. שם, משנה

קנס . שם גובים שאין לארץ , בחוץ  אפילו אותו גובים כן
בהלכה  בקנס  כמודה אותו פוטרין אין השור בעל הודה ואם

ח .

.‚eÈ‰Â ,‰ÎÏ‰Â ,˜fp‰ ˆÁÏ ‰ÒÎpL ‰Ó‰a ?„ˆÈk≈«¿≈»∆ƒ¿¿»«¬««ƒ»¿»¿»¿»
 ÌÈÏk‰ ˙‡ eaLÂ ‰ÈÏ‚ ˙ÁzÓ ÔÈÊzÓ ˙BB¿̂¿«¿ƒƒ«««¿∆»¿ƒ¿∆«≈ƒ
‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«»∆∆ƒ¿»»¿»»∆¬»»

‡È‰ ‰Ïaw‰ ÈtÓ14. ƒƒ««»»ƒ

רמז 14) לה ואין רבינו, משה עד איש מפי  איש קבלה
לסדר  [ובהקדמתו יז: קמא בבא רש"י  ע ' משה , בתורת
תיתכן  לא מסיני  למשה שבהלכות רבינו כותב  זרעים,
שלנו  בסוגיא שהרי  לדבריו, סתירה ומכאן כלל. מחלוקת
וראה  שלם, נזק  משלם שצרורות ואומר סומכוס  חולק  שם

קצב ]. סימן יאיר חוות שו"ת

.„eÊzÂ ,ÌÈa‰ ˙eLa ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿
˜fp‰ ˙eLÏ ‰ÈÏ‚ ˙ÁzÓ ˙BBˆ15˙‡ eaLÂ ¿ƒ«««¿∆»ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿∆

ÈÏk‰ ÏÚ ‰Òc .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ  ÌÈÏk‰16˙eLa «≈ƒ¿«≈¬ƒ∆∆»¿»««¿ƒƒ¿
Á‡ ÈÏk ÏÚ ÏÙÂ ,ezaLÂ ˜fp‰17ÏÚ  BaLÂ «ƒ»¿ƒ¿«¿»««¿ƒ«≈¿ƒ¿«

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ÔBL‡‰18ÌlLÓ ÔBÁ‡‰ ÏÚÂ , »ƒ¿«≈∆∆»≈¿«»«¬¿«≈
˜Ê ÈˆÁ19. ¬ƒ∆∆

ברשות 15) היתה שהעקירה אף ֿעלֿפי  יט . קמא בבא
בהלכה  למעלה כמבואר צרורות, על פטורים ושם הרבים,
ברשות  היתה ההנחה כי  חייבים, זה במקרה זאת בכל ב ,

יז.16)הניזק . על 17)שם השבור מכלי  שבר שהותז
ושברו. אחר רגל.18)כלי  צרורות.19)כנזקי  כדין

.‰‰ËÚe ,ÌÈa‰ ˙eLa ˙Îl‰Ó ‰˙È‰20‰ÊÈz‰Â »¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ»¬»¿ƒƒ»
OÙz Ì‡Â ;eËt  ÌÈa‰ ˙eLa e˜Èf‰Â ,˙BB¿̂¿ƒƒƒ¿»«ƒ»¿ƒ»«
˜ÙÒ c‰L ;B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ˜Ê ÚÈ ˜fp‰«ƒ»¿ƒ«∆∆≈ƒƒƒ»∆«»»»≈
È‰L ,Ï‚ ˙„ÏBz BÈ‡Â ‡e‰ ÈepL ‡nL ‡e‰∆»ƒ¿≈∆∆∆∆∆¬≈

.‰ËÚa»¬»

התיזה 20) אם יט . קמא בבא בתיקו, שעלתה אשי  ר' בעיית
מה  כדרכה, הליכה אגב  ולא בכוונה בעיטה ידי  על צרורות
הרבים  ברשות שקרן וכשם קרן, כדין דינו האם  הדין?
ממה  חצי  כאן ישלם כך בכדרכה, שמשלם ממה חצי  משלם
הנזק , רביע  כלומר החצי , מן חצי  דהיינו בכדרכה, שמשלם
כדין  זה מקרה דין כן ועל בצרורות, שינוי  דין דנים אין או
פטור. הרבים שברשות ברגל, תולדה היינו כדרכה צרורות
מספק , ממון מוציאים אין כך ומשום נפתרה, לא זו בעיא
אין  נזק , רביע  הניזק  תפס  אם הטעם, ומאותו פטור. והמזיק 

יא. הלכה א, פרק  השווה מידו. מוציאים

.Â˙ÓÁÓ ˙BBˆ ‰ÊÈz‰Â ,˜fp‰ ˙eLa ı‡a ‰ËÚa»¬»»»∆ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ»¿≈¬«
˜Ê ÚÈ ÌlLÏ iÁ  ÌL e˜Èf‰Â ,‰ËÈÚa‰21‰fL , «¿ƒ»¿ƒƒ»«»¿«≈¿ƒ«∆∆∆∆

˜Ê ÈˆÁ ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;˙BBv‰ ˙Êz‰a ‡e‰ ÈepLƒ¿«»««¿¿ƒ»««ƒ»¬ƒ∆∆
ÌB˜Óa ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ elÙ‡Â .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ≈ƒƒƒ»«¬ƒ»¿»¿«∆∆¿»

ÊÈzz ‡lL dÏ LÙ‡ È‡L22 ‰ÊÈz‰Â ‰ËÚe , ∆ƒ∆¿»»∆…«ƒ»¬»¿ƒƒ»

ÔÈ‡  ˜Ê ÈˆÁ ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;˜Ê ÚÈ ÌlLÓ¿«≈¿ƒ«∆∆¿ƒ»««ƒ»¬ƒ∆∆≈
.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»

להלכה 21) יסוד שהיא הבעיה, מאותה נובע  זה דין
נזק הקודמ  רבע  משלם הריהו לצרורות, שינוי  יש אם ת.

וגם  לצרורות, שינוי  אין ואם הניזק . ברשות אפילו בלבד,
ברשות  הרי  כדרכם, כמו נחשבים בעיטה ידי  על צרורות
רבע  רק  הניזק  ישלם מספק  כן, על נזק . חצי  ישלם הניזק 

מקרה 22)הנזק . לדון יסוד ויש בעיטה. ללא גם צרורות,
אבא  ר' בעיית שזוהי  נזק , חצי  ולחייב  כדרכם, כצרורות זה

יט . שם נפתרה, שלא ממל בר

.ÊÔBÓÓ ÔÈÓeÏLz‰ È‰  ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ‰ Ïk»«¿«≈∆∆»≈¬≈««¿ƒ»
BÁÓ ‰ÂlL ÈÓk ,BÓlLÏ iÁ ‡e‰L23iÁ ‡e‰L ∆«»¿«¿¿ƒ∆»»≈¬≈∆«»

˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ‰ ÏÎÂ ;ÌlLÏ24ÔÈÓeÏLz‰ È‰  ¿«≈¿»«¿«≈¬ƒ∆∆¬≈««¿ƒ
Ò˜25‰ÎÏ‰ ‡e‰L ˙BBˆ ÏL ˜Ê ÈˆÁÓ ıeÁ ,26, ¿»≈¬ƒ∆∆∆¿∆¬»»

e‡aL BÓk27. ¿∆≈«¿

שהפסידו.23) מה לניזק  בקרן 24)משלם תם
צריך 25)ובתולדותיה. ובדין אשם, אינו הבהמה בעל כי 

כדי נזק , חצי  תשלום עליו הטילה והתורה פטור, להיות
טו: שם בעתיד, בהמתו את תשלום 26)שישמור שהוא

"קנס ". ולא וג'.27)"ממון" ב ' הלכה לעיל

.ÁÏÏk‰ ‰Ê28‰Ê È‰  ˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ‰ Ïk : ∆«¿»»«¿«≈«∆ƒƒ¬≈∆
ÓÈÓeÏLz ÔB‚k ,˙BÁt B‡ ˙È ÌlLÓ‰ ÏÎÂ ;ÔBÓ»¿»«¿«≈»≈»¿«¿≈

ÏÙk29˙BÁt‰ B‡ Ôw‰ ÏÚ ˙i‰ È‰  ˜Ê ÈˆÁ B‡ ∆∆¬ƒ∆∆¬≈«»≈««∆∆«»
‰„Bn‰ Ï‡ ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ ‡l‡ Ò˜ ÔÈiÁ ÔÈ‡Â .Ò¿̃»¿≈«»ƒ¿»∆»«ƒ≈ƒ¬»«∆

eËt  ˙BÒw‰ ÔÓ Ò˜ ÏÎa30. ¿»¿»ƒ«¿»»

  

  

 הדי  עליה שחל קנס   ה  ת שור של נזק  חצי  תשלומי 
המזיק , מצד  בשלמא  :להבי וצרי פטור". בקנס  "מודה 
הקנס   שתשלו וכיו וחרטה  תשובה  עשיית היא  הודאתו 
קשה , לניזק  בנוגע  אבל פטור. לכ לניזק  ממוני  חוב  אינו 
שהמזיק  בגלל לו  המגיע   תשלו להפסיד  הוא  צרי מדוע 
כאשר   שג באגה "ק  המבואר לפי  ובפרט תשובה . עשה 
שמי ובדיני   אד בדיני  ומתחייב  חברו  ממו מזיק   אד
,נפש ממה  וא "כ  ממונו  שיאבד  נגזר כבר הניזק  שעל הרי 
זה   שתשלו יתכ אי נזק  חצי  שיקבל עליו  נגזר  א
שיפסיד עליו  נגזר  וא המזיק , הודאת ידי  על יתבטל
על  שלא  הנזק  חצי   בתשלו שיזכה  יתכ לא  הרי  לגמרי 

ה '. רצו פי 
ולפגוע "לפייסו  שצרי מחילה  בקשת לחיוב  דומה  ואינו 
בושת   משמי עליו  נגזר שכבר  הג כו '" לו  שימחול עד  בו 
רואה  כשהלה  לו   שגר הבושה  את מקטי  ש כי  זו 
מפייסו  אינו   א וממילא , לפייסו . וטורח  כבודו  על שמוותר
זה  כל שיי אי למזיק  שבנוגע  אלא  . נוס נזק  לו   גור
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ובגללה  יותר, עוד  חבירו  את מזיק  הוא  שבהודאתו  מכיו
הנזק . חצי  את  ג מפסיד 

על  והוכחה  בירור היא  המזיק  של שהודאתו  הוא  והביאור
מחצה  או  הכל להפסיד  , השמי מ הניזק  על שנגזר מה 
ש "הרגו  זוממי  עדי בדי " הרמב ביאור על־דר בלבד .
והוכחה  בירור הוא  בי "ד  מעשה   שעצ שביאר "נהרגי אי

. משמי עליו  נגזר שכ
האד בעבודת ומועד   ת : הענייני בפנימיות לבאר ויש 
כי מועד  בגדר שאינה  יהודי  של הבהמית נפש  על מדבר
ומה  " ת איש  "יעקב  של באופ היא  והנהגתה  יהודי  נפש 

יצרו . שתקפו  מפני  הוא  שאירע 
 כגו) קט מפרט אפילו  בה  וחזרה  שהועדה  ובהמה 
לתמותה  חזרה  בו  שהועדה  מדבר בשבת) לנגוח  שהפסיקה 
שנעשה  לאחר  שג פירושו  התשובה  ובעבודת עניי לאותו 
ידי על לתמותו  לחזור בקלות יכול רצוי  בלתי  לעניי מועד 
אלא  עוד  ולא  גמור, צדיק  ולהעשות אחד  תשובה  הרהור
תשובה  בעל נעשה  שהרי  גמור מצדיק  למעלה  שהוא 
אענה " ואני  יקראו   טר ש "והיה  באופ היא  עמו  שההנהגה 

וקורא ! שמתפלל לפני  עוד   לתפילת נענה  שהקב "ה 
       

טו:28) גנב .29)שם זה 30)של למדו סד: שם
(שמות  לרעהו" שנים ישלם אלקים ירשיעון "אשר מהכתוב 

עצמו. את המרשיע  ולא ח ) כב ,

.ËÚ˜˙Â ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÈÂ‡Ï BL‡ ËÈLB‰L ÏB‚z«¿¿∆ƒ…«¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«
BaLÂ Ba31‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏz BÎB˙a eÈ‰ Ì‡ :Ô32, ¿ƒ¿ƒ»¿¿»ƒ¿«≈»∆

˜Ê ÌlLÓ ÔÈÏz‰ ÏÚ  ÔÏÎ‡Ï È„k BL‡ ËÈLB‰L∆ƒ…¿≈¿»¿»««¿»ƒ¿«≈∆∆
ÌÏL33˜Ê ÈˆÁk ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ÈÏk‰ ÏÚÂ , »≈¿««¿ƒ¿«≈¬ƒ∆∆«¬ƒ∆∆

˙BBˆ34Bk„ ‡e‰ CkL ,35 Ô˜È ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿∆»«¿¿ƒ»»«¿ƒ≈»
‰pLÓ ‰Ê È‰36˙BÒw‰ ÏÎk ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓe ,37. ¬≈∆¿À∆¿«≈¬ƒ∆∆¿»«¿»

הקול.31) מחמת הכלי  תרנגול.32)שנבקע  ממאכלי 
בכך.33) ודרכו הואיל שן, לא 34)כדין בא הנזק  כי 

מכוחו. אלא גופו, התרנגול ראשו 35)עלֿידי  להכניס 
האכילה, בשעת קול ולהשמיע  גרעינים, בו שיש כלי , לתוך

ויט . יח : ריק .36)שם כלי  לתוך ראשו שהכניס 
בהלכותיו.37) הרי "ף  פסק  וכן צרורות, כדין ולא קרן כדין

אלא  משלם אינו צרורות והתיזה בעטה שאם ואף ֿעלֿפי 
היינו  המזיק , המעשה גוף  שם ה), הלכה (למעלה נזק  רביע 
מעשה  גוף  כאן, אבל שינוי . עלֿידי  נעשה צרורות התזת
שהכנסת  אלא כדרכה, הוא התרנגול קריאת היינו ההיזק ,
עלֿידי צרורות זה אין ולפיכך שינוי , הוא ריק  לכלי  הראש

בראב "ד). וראה (מגידֿמשנה, קרן של תולדה אלא שינוי 

.ÈÛvL ÒeÒ ÔÎÂ38ÌÈÏk‰ ˙‡ aLÂ ÚpL BÓÁÂ ¿≈∆»««¬∆»«¿ƒ≈∆«≈ƒ
ÔÈ„ÚeÓ ÔÈÏB‚z‰ .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ 39Ôk„k Cl‰Ï ¿«≈¬ƒ∆∆««¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿«¿»

,Ô‰ÈÏ‚a eL˜ ‰Úeˆ B‡ ËeÁ ‰È‰ .aLÏe¿«≈»»¿»»¿«¿≈∆
ÌlLÓ  aLÂ ÏbÏb˙Â ËeÁ‰ B˙B‡a ÈÏk CazÒÂ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿«≈

˜Ê ÈˆÁ40Ì„‡ BLwLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .41; ¬ƒ∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»»

ÔÈÏB‚z‰ ÏÚa  ÂÈÏ‡Ó Ì‰ÈÏ‚ ÏÚ L˜ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿«««¿≈∆≈≈»««««¿¿ƒ
eËt42ËeÁ‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa ËeÁÏ eÈ‰ Ì‡Â . »¿ƒ»«¿»ƒ¿…»»«
˜Ù‰Bk ‡e‰ È‰L ,˜Ê ÈˆÁ iÁ ËeÁ‰ ÏÚa   ∆¿≈««««»¬ƒ∆∆∆¬≈¿

ÏbÏb˙n‰43. «ƒ¿«¿≈

של 38) שדרכו צרורות, כדין נזק  חצי  משלם קול. השמיע 
לנעור. חמור ושל לצנוף  [הפירוש 39)סוס  יז. קמא בבא

בחלקם  דבריהן כי  מוקדם, בירור טעון אלו להלכות
בהשגות  מרבה הראב "ד מוקשים. ובחלקם סתומים,
 ֿ חושן ערוך' ב 'שולחן והרמ "א מצדיקן, והמגידֿמשנה
במילים: אלה רבינו דברי  מגדיר א, סעיף  שצ  סימן משפט 
רבינו  כוונת עומק  את מבהיר שלפנינו הפירוש סתום". "זה
הראב "ד. של השגותיו תסתלקנה כך ומתוך אלה, בדינים
מן  נתחיל א. הענין: לביאור קצרות הקדמות שש ונקדים
איש  יכרה כי  או בור איש יפתח  וכי  בתורה, כתוב  המקרא.
ישלם  הבור בעל חמור, או שור שמה ונפל יכסנו ולא בור
בור  איש יט :) קמא (בבא חכמים ודרשו לגֿלד). כא, (שמות
הניחה  או בור חופרת בהמה אם פירוש: בור. שור ולא
על  שדרס  חי  בעל ב . פטור. הבהמה בעל וכדומה, מכשול
ונשבר, אחר למקום ונתגלגל המקום על נשבר ולא כלי 
חצי או רגל כדין שלם נזק  חייב  אם יז:) (שם רבא מסופק 
נפתרה  שלא שבבעיא פעמים כמה כבר נתבאר צרורות. נזק 
דבר  כל ג. הראיה. עליו מחבירו המוציא רבינו פוסק 
נקרא  שנח , אחרי  והזיק  בהמה וברגלי  אדם ברגלי  המתגלגל
על  חייבים אין ד. ו.). (שם בור כדין ודינו המתגלגל", "בור
חייבים  בור על ה. א). הלכה יג פרק  (להלן בבור כלים נזקי 
חייבים  צרורות על אבל הניזק , ברשות או הרבים ברשות
שפשעו  אדם בני  שני  ו. ב ). הלכה (למעלה הניזק  ברשות רק 
יב  פרק  (לקמן נזק  חצי  משלם אחד כל בור, לנזקי  וגרמו

לפ  נתחיל אלו הקדמות אחרי  מקומות). ובכמה יז רש.הלכה
ב .40) הקדמה ראה כרגל. ולא צרורות בעל 41)כדין

מאליו, מנקשר גרע  לא אחר קשרו ואם (ראב "ד). התרנגול
פטור. התרנגול בעל רבינו אינו 42)שלדעת הוא, אנוס 

ברגלי מאליו חוט  שייקשר דעתו על להעלות צריך
או  הבהמה ברגלי  צרורות להתזת דומה זה ואין תרנגוליו.
של  מרצונם ושלא מדעתם שלא נקשר כי  שעליה, למשא

בכמה 43)הבעלים. שונה אחד במקרה עוסק  זה דין
שנשברו  בכלים דנים שם שלפניו. הדינים מנושאי  בחינות
כמה  נתבאר כבר בהם. נגעו צרורות ומדין הניזק , ברשות
דנים  זה בדין אבל הניזק , ברשות רק  חייב  שצרורות פעמים
ד). (הקדמה בבור כלים נזקי  על חייבים ואין בור, נזקי  על
אדם. שהוזק  במקרה זו פיסקה להעמיד עלינו כרחנו, ובעל
הוזק , או שנהרג אחר חי  בעל או שם. רש"י  פירש וכן
ולא  "שור" שדרשו ואף ֿעלֿפי  הרבים. ברשות ואפילו
רק  זה פטור, הבור בעל ונהרג, לבור אדם נפל ואם "אדם"
יג  פרק  (להלן בנזקיו הבור בעל חייב  הוזק  אם אבל כשמת,
נח  שהחוט  אחרי  קרה כשהנזק  אמור, זה וכל ג), הלכה
וגם  בור. דין לו אין בתנועה שהמכשול זמן כל כי  (ראב "ד),
ולכן  שלפניו, כבדינים התרנגול, בעל כשקשרו מדבר זה דין
נזק  חצי  כן גם התרנגול ובעל נזק , חצי  רק  חייב  החוט  בעל
ושנים  החוט , קשירת ידי  על פשע  הוא שגם בור, משום
מגדל  ראה ואו). (הקדמה נזק  חצי  משלם אחד כל שפשעו
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כי בעליו, את מחייבים התרנגול פעולת על ולא כאן. עוז
וראה  החוט . קשירת על אלא בור", שור ולא בור, "איש
לגמרי שונה ושיטתו א. פרק  בתחילת ב "ק  הרא"ש פסקי 

כאן]. רבינו משיטת

.‡ÈeÒc ÌÈÏB‚z‰Â ,ËeÁ‰ ˙‡ ËeÁ‰ ÏÚa ÚÈˆ‰ƒ¿ƒ««««∆«¿««¿¿ƒ»¿
˙‡ Ba eaLÂ Ô‰ÈÏ‚a L˜Â ,e‰e‡ÈˆB‰Â ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿≈∆¿ƒ¿∆

‡e‰ Òe‡ È‰L ,eËt ËeÁ‰ ÏÚa Û‡  ÌÈÏk‰44. «≈ƒ««««»∆¬≈»

שור 44) ולא בור, "איש משום פטור התרנגול בעל יט : שם
נח , שהחוט  אחרי  בעלֿחי  או האדם הוזק  אם [היינו בור".
משום  נזק  חצי  התרנגול בעל חייב  הילוכו דרך כשהזיק  אבל

"צרורות"].

.ÈÔÈÁÈÙÓ eÈ‰L ÔÈÏB‚z45ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ «¿¿ƒ∆»«¿ƒƒƒ»¿»
˜Ê ÌlLÓ  eaL Ì‰ÈÙÎa Ì‡ :ÌÈÏk‰ ˙‡ eaLÂ¿ƒ¿∆«≈ƒƒ¿«¿≈∆ƒ¿¿«≈∆∆

ÌÏL46˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ  Ì‰ÈÙÎaL Áea Ì‡Â ,47. »≈¿ƒ»«∆¿«¿≈∆¿«≈¬ƒ∆∆

יז:45) רגל.46)שם הנזק 47)כדין כי  צרורות, בדין
שהם  הרוח , באמצעות אלא גופו, התרנגול ידי  על לא נעשה

לנשיבתו. גרמו

.‚ÈÔÈÒc‰Ó eÈ‰48˙Bt Èab ÏÚ B‡ ‰qÚ Èab ÏÚ »¿«¿ƒ««≈ƒ»««≈≈
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ  ew B‡ eÙpËÂ49ÙÚa e˜Èf‰ . ¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ∆∆»≈ƒƒ¿»»

ÈÏ‚a B‡ Ô‰ÈÙÎa eÏÚ‰L ˙BBˆ B‡ÔÈÓlLÓ  Ô‰ ¿∆∆¡¿«¿≈∆¿«¿≈∆¿«¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ50. ¬ƒ∆∆

קמא 48) בבא לרבינו המשניות פירוש ראה ברגלים, חופרים
א. משנה ב , בכך.49)פרק  דרכם צרורות,50)כי  כדין

יז: שם

.„ÈÏÁa ÔÈËhÁÓ eÈ‰51ÏÁ‰ ˜ÒÙÂ ,52aLÂ »¿«¿ƒ¿∆∆¿ƒ¿««∆∆¿ƒ¿«
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ  ÈÏc‰53ÈÏc‰ ÏbÏb˙pL ,‡e‰Â . «¿ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈¿∆ƒ¿«¿≈«¿ƒ

Ô˙ÓÁÓ54ÏÁ‰ ÏÚ ‰È‰ Ì‡Â .aLÂ ÏÙpL „Ú ≈¬»»«∆»«¿ƒ¿«¿ƒ»»««∆∆
ÏÎ‡55e‰e˜Òt Ô˙ÏÈÎ‡ ˙Úe56ÏÚ Ìb ÌlLÓ  …∆¿≈¬ƒ»»¿»¿«≈««

ÌÏL ˜Ê ÏÁ‰57. «∆∆∆∆»≈

בדליו).51) מחטטין היו - רס "ט  קושטא (בדפוס  שם
הדלי .52) מכובד ונפסק  החבל, כי53)נחלש רגל, כדין

בלוי , בחבל עוסק  זה דין להזיק . כוונתו ואין לחטט  דרכו
החבל  ועל משונה, זה אין ולכן נפסק , הוא קל שבחיטוט 

ערך. חסר הוא כי  כלום, חייב  עד 54)אינו דחפוהו שהם
יח . שם בגופם, הזיקו כי  שלם, נזק  משלם כן על שנשבר.
נזק  חצי  אלא משלם אינו ונשבר, מאליו הדלי  נתגלגל אם
זה  אם נפתרה, שלא (שם) רבא של בעיא קיימת כי  מספק ,
שם. רי "ף  וראה צרורות, של כנזק  או בגופו כהזיק  נחשב 

שם.55) בכך 57)קרעוהו.56)גמרא דרכו כי  שן, כדין
אוכל. עליו שיש החבל את בחזקה לנקר

.ÂËÈ„b‰Â Ïk‰58‰ÏÚÓÏÓ ‚b‰ L‡Ó eˆÙwL «∆∆¿«¿ƒ∆»¿≈…«»ƒ¿«¿»
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ  ÌÈÏk‰ ˙‡ eaLÂ ‰hÓÏ59, ¿«»¿ƒ¿∆«≈ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈

,e˜Èf‰Â eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê „Ï Ô‰ ÌÈ„ÚenL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ≈¿»»∆¿≈ƒ»¿¿ƒƒ
‰ÚÈLt ‚b‰ L‡Ï Ô˙iÏÚL60Ô˙ÏÈÙpL Èt ÏÚ Û‡Â ; ∆¬ƒ»»¿…«»¿ƒ»¿««ƒ∆¿ƒ»»

Ò‡61iÁ  Ò‡a BÙBÒÂ ‰ÚÈLÙa B˙lÁzL Ïk ,62. …∆…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿¿…∆«»

כא:58) קמא רגל.59)בבא ידעו 60)כדין הבעלים כי 
הגג. לראש לטפס  והגדי  הכלב  של והבעלים 61)דרכם

יפלו. הגדי  או שהכלב  הדעת, על להעלות צריכים היו לא
מב .62) מציעא בבא נופלים, היו לא הפשיעה לולא כי 

.ÊË,‡e‰Â .˜Ê ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ  ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ eˆÙ»̃¿ƒ«»¿«¿»¿«¿ƒ¬ƒ∆∆»
CÒÂ È„b‰ LÏ˙pL63Ïk‰ CÒ Ï‡ ;Ïk‰ ıÙ˜Â ∆ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿»««∆∆¬»ƒ¿««∆∆

 ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ ÔÈa ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ÔÈa ,È„b‰ ‚l„Â¿ƒ≈«¿ƒ≈ƒ¿«¿»¿«»≈ƒ«»¿«¿»
ÌÏL ˜Ê ÔÈiÁ64ÏB‚z ÔÎÂ .65‰ÏÚÓÏÓ ÔÈa ,‚lcL «»ƒ∆∆»≈¿≈«¿¿∆ƒ≈≈ƒ¿«¿»

.ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ  ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ÔÈa ‰hÓÏ¿«»≈ƒ¿«»¿«¿»¿«≈∆∆»≈

כך 63) ומשום הגדי , של דרכו זה אין בכותל. צפרניו שנעץ 
כב . קמא בבא קרן, כדין נזק  חצי  גירסת 64)משלם זוהי 

שלנו, (בגמרא שם חננאל ורבינו הרי "ף  גירסת וגם רבינו,
פטורין). למעלה,65)הגירסא: מלמטה אפילו לדלג דרכו

כא: שם

.ÊÈ‰Á‰ ˙‡ ÏËpL Ïk66Ì‡ :LÈ„‚Ï BÏ CÏ‰Â ∆∆∆»«∆«¬»»¿»«¿»ƒƒ
LÈ„b‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â ‰Á‰ ˙‡ ÏÎ‡Â LÈ„ba dÁÈp‰ƒƒ»«»ƒ¿»«∆«¬»»¿ƒ¿ƒ∆«»ƒ

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ‰Á‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ‰Á‰ ÏÚ 67, ««¬»»¿«¿«¬»»¿«≈∆∆»≈
˜Ê ÈˆÁ LÈ„b‰ ‡L ÏÚÂ68˙‡ ‚Ó ‰È‰ Ì‡Â ; ¿«¿»«»ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ»»¿»≈∆

ÏÚ ÌlLÓ  ÛBOÂ CÏB‰Â LÈ„b‰ ÏÚ ‰Á‰«¬»»««»ƒ¿≈¿≈¿«≈«
˜Ê ÈˆÁ ÌÈÏÁb‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ,ÌÏL ˜Ê ‰Á‰69, «¬»»∆∆»≈¿«¿«∆»ƒ¬ƒ∆∆

eËt LÈ„b‰ ‡L ÏÚÂ70. ¿«¿»«»ƒ»

בה.66) נדבקת גחלת ולפעמים גחלים על אפויה עוגה
עלֿמנת 67) להניחה שדרכו מכיון החררה, מקום על גם

מעשה. עשה וגם פירוש 68)לאכלה וראה צרורות, כדין
כב . קמא בבא חננאל ורבינו לרבינו, מכיון 69)המשניות

משונה. בעיא 70)שזה יט . קמא ובבבא כוחו, כוח  זהו [כי 
נפשטה, ולא לא, או דמי  ככוחו כוחו כוח  אם אשי , רב  של
ראה  מספק . ממון מוציאים שאין כשיטתו רבינו פסק  ולכן
חננאל  רבינו גם וראה שצב . סימן חושןֿמשפט  יוסף ' 'בית
ומה  בוריים). על דבריו להבין מאוד (וקשה שלפנינו בסוגיא
לא  שהגדיש אפשר גרר לא שאילו משום למניח ? זה בין

נשרף ]. היה

.ÁÈLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na˙‡ ˙ÏÁb‰ ÏÚa ÓM «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««««∆∆∆
‰Á‰ ˙‡ ÏËÂ ˙ÁÂ Ïk‰ ‡e ,˙Ïc‰ Ì˙ÒÂ BM‡ƒ¿»««∆∆»«∆∆¿»«¿»«∆«¬»»
 L‡‰ ÏÚa ,BM‡ ÓL ‡Ï Ì‡ Ï‡ ;L‡‰ ÏÚÓ≈«»≈¬»ƒ…»«ƒ««»≈

LÈ„b‰ ˙ÙO ÏÚ iÁ71˙ÏÈÎ‡ ÏÚ iÁ Ïk‰ ÏÚe , «»«¿≈««»ƒ«««∆∆«»«¬ƒ«
.dÓB˜Ó ÏÚÂ ‰Á‰«¬»»¿«¿»

חייב ?71) "מאן כג. קמא בבא הגמרא מלשון משמע  כך
שואל  שהוא רבינו, ומפרש גחלת?" נמי  וליחייב  הכלב . בעל
ובעל  הגדיש, בעד לשלם הגחלת בעל את מחייבים אין למה
בעל  כששימר ומתרץ  ומקומה. החררה בעד ישלם הכלב 
גחלתו  שימר לא שאם רבינו למד ומכאן גחלתו. על הגחלת

חייב . הוא

.ËÈÈÈcÓ eËt  BÁa BÁ ÏL BaÏk ‰qLÓ‰«¿«∆«¿∆¬≈«¬≈»ƒƒ≈
ÌÈÓL ÈÈ„a iÁÂ Ì„‡72ÈˆÁ iÁ Ïk‰ ÏÚe , »»¿«»¿ƒ≈»«ƒ«««∆∆«»¬ƒ

˜Ê73BaÏk ˙‡ ‰qL Ì‡L Ú„BÈ ‡e‰L ÔÂÈkL ; ∆∆∆≈»∆≈«∆ƒƒ»∆«¿
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קעג                
         

e‰qL Ì‡Â .BÁÈp‰Ï BÏ ‰È‰ ‡Ï ,CLB ˜Èf‰Ï¿«ƒ≈…»»¿«ƒ¿ƒƒ»
BÓˆÚa74‰pLÓ‰ ÏkL ;eËt Ïk‰ ÏÚa 75‡e ¿«¿«««∆∆»∆»«¿«∆»

Ba ‰pLÂ Á‡76.eËt  «≈¿ƒ»»

מבחינה 72) אבל מעשה. עשה לא כי  אדם, מדיני  פטור
שאין  אלא לשלם, וחייב  עליו האחריות מוטלת מוסרית
כד: קמא בבא לשלם, אותו להכריח  יכול ביתֿדין

הכלב 73) שבעל (שם), רבא של לומר" תמצי  כה"אם פסק 
דרכו  אין כי  נזק , חצי  רק  ומשלם שם. הרי "ף  וכדעת חייב ,
ה, הלכה דנזירות ב  פרק  כסף ֿמשנה [וראה לנשוך. כלב  של
שיטתו  שזוהי  נודע  וכבר לומר", תמצי  כ"אם "ופסק  שכתב :

א  פרק  קידושין מסכת ברא"ש גם וכן הגאונים", ושיטת
ד]. המשסה.והכ 74)סימן את נשך המשסה 75)לב 

לשסות. רשאי  אינו כי  שנשך.76)שינה, הכלב 

.Î˙Á‡Â ‰ˆe ˙Á‡ ,ÌÈa‰ ˙eLa ˙Bt ÈzL¿≈»ƒ¿»«ƒ««¿»¿««
˜Ê ÈˆÁ iÁ  ‰ˆea ˙Îl‰Ó ‰ËÚe ,˙Îl‰Ó77; ¿«∆∆»¬»¿«∆∆ƒ¿»«»¬ƒ∆∆

ËÚÏ dkc ÔÈ‡ ,‰ÈÏÚ Cl‰Ï dkcL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆«¿»¿«≈»∆»≈«¿»¿«≈
da78. »

כד:77) קמא  בבא דקרן, תולדה של 78)כדין נימוקו
חצי תשלומי  על בעיקר דובר זה בפרק  סיכום: שם. רבא,

צרורות. בתור ב . דקרן. כתולדה שינוי , בתור א. נזק :



      

ה'תשע"ח  סיון  ו ' ראשון  יום 

 
הלכותגירושין


   1 

והחוט 1) לידה הגט  זרק  לידה, נתינה דיני  רבינו בו כלל
בו. הקשור

.‡e˙k‰ ÔÈÚ ÔÈ‡ ,'d„Èa Ô˙Â' ‰Bza Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿»«¿»»≈ƒ¿««»
d˜ÈÁ B‡ d„È „Á‡Â ,dÏ Ëb‰ ÚÈbiL ‡l‡2dˆÁ B‡ ∆»∆«ƒ««≈»¿∆»»»≈»¬≈»

‡e‰ „Á‡ Ïk‰  d„Èk B„È ‰˙OÚL dÁeÏL B‡3. ¿»∆»¿»»¿»»«…∆»
dÏ ‰Èew‰ dˆÁ „Á‡Â4˙kOn‰ dˆÁ B‡5B‡ ¿∆»¬≈»«¿»»¬≈»«À¿∆∆

dÏ ‰Ïe‡L6Ëb ÚÈbiMÓe ,‡e‰ d˙eL Ïk‰  ¿»»«…¿»ƒ∆«ƒ«≈
.‰Lb˙ d˙eLÏƒ¿»ƒ¿»¿»

ככתוב 2) החזה, ובין הבגד בין לחגורה שממעל הריוח 
ה'תוספות' ולדעת בחיקך". ידך נא "הבא ו): ד , (שמות
וזרק  קרקע  גבי  על נגררים כשבגדיה - זה חיק  עח .) (גיטין

עליהם. "ובידה 3)הגט  נאמר: היה שאילו א. עז, גיטין
"ונתן  שנאמר עכשיו אבל דוקא, בידה משמע  היה יתננו",
ועל  דוקא. לאו וידה במשמע , שהיא כל נתינה - בידה"
כו): כא, (במדבר ככתוב  רשותה, - פירושה "ידה" כרחך
נו:) בבבאֿמציעא וכן שם, (רש"י  מידו" ארצו כל את "ויקח 
משתמרת  תהיה רשות שכל ללמדנו "ידה", התורה וכתבה
שאינו  ניעור, והוא עבדה ביד לנתנו פרט  ידה, כמו לדעתה
שבידו, מה ואת עצמו את משמר שהוא לדעתה, משתמר

הי "ז. להלן שגם 5)לצמיתות.4)כמבואר קצוב , לזמן
פ "ה, שני  (מעשר במשנה כמבואר כקנין, היא הרי  שכירות

שקנתה 6)מ "ט ). "מה בחצרה: אומרים ואין ב . עז, גיטין
הבעל, מרשות הגט  יצא לא עדיין כן ואם בעלה" קנה אשה,
עלֿידי כלומר, כאחת". באים וחצרה "גיטה אומרים: אנו כי 
זכות  פסקה משנתגרשה שהרי  לעצמה, חצרה לה באה הגט ,

(שם). בקניניה הבעל

.˙„ÓBÚ ‰˙È‰ Ì‡ :dˆÁ CB˙Ï BzL‡Ï Ëb ˜Bf‰«≈≈¿ƒ¿¿¬≈»ƒ»¿»∆∆

,‰Lb˙ ‡Ï  Â‡Ï Ì‡Â ;‰Lb˙  dˆÁ „ˆa ÌL»¿«¬≈»ƒ¿»¿»¿ƒ«…ƒ¿»¿»
dˆÁ „ˆa „ÓÚzL „Ú7ˆÁ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «∆«¬…¿«¬≈»¿««ƒ∆ƒ»≈
dÎB˙a Ëb‰ nzLiL8BÁL .9,ÔÈLeb‰ dÏ ‡È‰ ∆ƒ¿«≈«≈¿»∆ƒ»«≈ƒ

ÂÈÙa ‡l‡ Ì„‡Ï ÔÈÁ ÔÈ‡Â10. ¿≈»ƒ¿»»∆»¿»»

הסמוכה 7) חצרה אף  לה, סמוכה ידה מה כידה. שחצרה
(שם). נעולה.8)לה שחובה.9)שהיא קושטא: ובדפוס 

מדין 10) מידה גיטה את חצרה לה תקנה תאמר: שלא
הגט  שנתן כמו יהיה בחצרה, הגט  שמשנתן שליחות,
הואיל  רבינו: מסביר לפיכך כמותה, ושלוחה לשלוחה,
שלא  שליח  למנות לנו אפשר אי  לחובתה, הוא והגט 
 ֿ (בבא מגורשת אינה ולפיכך בפניה, ושלא בהסכמתה
אם  זה, ולפי  ה"ב ). פ "ד, ומתנה זכיה הל' וראה יב . מציעא
וזרקו  חצרי , לי  ותזכה בחצרי  גיטי  לי  זרוק  לו תאמר היא
שהרי בצדה, עמדה שלא אע "פ  מגורשת תהיה - בחצרה
ב 'ירושלמי ' אמרו בזה וכיוצא לקבלה, שליח  חצרה עשתה
לי תזכה אמרה ואח "כ גיטה לה "נתן ה"א): פ "א, (גיטין
יוסף ' ('בית ארוכה" ידה שהיתה כמי  נעשית שבעכו, חצרי 

הרשב "א). בשם קלט  סי ' אהע "ז

.‚‰hÓlÓ ‡e‰Â dlL ‚b‰ L‡a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰»¿»∆∆¿…««∆»¿ƒ¿«»
ÈÂ‡Ï ÚÈb‰L ÔÂÈk  ‰ÏÚÓÏ dÏ B˜Êe ,BˆÁa«¬≈¿»»¿«¿»≈»∆ƒƒ««¬ƒ

‰˜Ún‰ ˙BˆÈÁÓ11ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁÙÏ B‡12 ¿ƒ««¬∆¿»ƒ¿»¿»ƒ
‚bÏ CeÓÒ13‰Lb˙14ÁeiL „Ïe .15Ì‡ Ï‡ . »««ƒ¿»¿»ƒ¿«∆»«¬»ƒ

˜ÁÓ16˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ÚÈbiL Ì„˜ ÛO B‡ ƒ¿«ƒ¿«…∆∆«ƒ«»««ƒ∆ƒ¿«
ÚÈb‰L Á‡ B‡ ˙BˆÈÁÓ ÈÂ‡Ï ÚÈb‰L Á‡Ï¿««∆ƒƒ««¬ƒ¿ƒ««∆ƒƒ«

‚bÏ CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁÙÏ17‰LpL ÔB‚k , ¿»ƒ¿»¿»ƒ»««¿∆»¿»
BÈ‡Â ÏÈ‡B‰  ÛO B‡ ˜ÁÓÂ e‰˙ÏÚ‰Â Áe‰»«¿∆¡«¿¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈

‰Lb˙ ‡ÏÂ Ë‚ BÈ‡ ,ÁeÏ CÏB‰18. ≈»«≈≈¿…ƒ¿»¿»

הרוח 11) מפני  המשתמר מקום שהוא לגג, שמסביב 
הרי12)וכדומה. לארץ , סמוך טפחים משלשה פחות כל

לארץ . (כמחובר) כלבוד שם 13)הוא כשאין אפילו
א.14)מעקה. עט , הרי15)גיטין ואז ממש, הגג על
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קעד               
         

או  הנחתו, לפני  הבעל מת שאפילו למפרע , מגורשת היא
המעקה) מחיצות לאויר (משהגיע  בינתיים אחר קידשה אם
(מגידֿמשנה). לשני  ומקודשת מראשון מגורשת היא הרי 

לנוח ". יורד שלא "ובלבד וקושטא: רומי  ע "י16)ובדפוס 
כיון.17)גשמים. וקושטא: רומי  זה 18)ובדפוס  שהרי 

שם: בגיטין וכ"ה כמונח . ואינו לנוח , סופו שאין אויר
היה  שהבעל כל רבינו, ומפרש לא", - עליה דרך "נמחק 
(שהיא  הטבעית תנועתו כדרך שלא הגט , להעלות צריך
בהנחתו  ולא בעלייתו לא הבעל כח  אין למטה) מלמעלה
וראה  (מגידֿמשנה). הגג על ממש שינוח  עד ירידתו, דרך

ה"ה. בסמוך

.„Ba ‰ÏÚÓÏÓ ‡e‰Â ,BlL ‚b‰ ‰È‰19‡È‰Â , »»««∆¿ƒ¿«¿»¿ƒ
‡ˆiL ÔÂÈk  dhb dÏ ˜ÊÂ ,dlL ˆÁa ‰hÓlÓƒ¿«»∆»≈∆»¿»«»ƒ»≈»∆»»

˙BˆÈÁÓÏ ÚÈb‰Â ‚b‰ ˙BˆÈÁnÓ Ëb‰20‡È‰L dÓB˜Ó «≈ƒ¿ƒ««¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿»∆ƒ
‰Lb˙ Ba ˙„ÓBÚ21. ∆∆ƒ¿»¿»

איננה.19) "בו" תיבת התימנים, החצר,20)ובכת"י 
משתמר. מקום של דין לה יש המחיצות שעלֿידי 

שכל 21) נח , ולא לארץ  הגיע  לא שעדיין אע "פ  שם. גיטין,
הולך  זה הרי  למטה) (מלמעלה הטבעית תנועתו דרך שזרקו
דרך  "שנמחק  שם: שאמרו וזהו ממש, כמונח  ודינו לנוח 

(מגידֿמשנה). ירידה"

.‰L‡‰ CB˙Ï d˙eLÏ B˜Ê22CB˙Ï B‡ ÛOÂ ¿»ƒ¿»¿»≈¿ƒ¿«¿
Ë‚ BÈ‡  „‡ [B‡ ˜ÁÓÂ] ÌÈn‰23ÚÈb‰ Ì‡ Ï‡ . ««ƒ¿ƒ¿«∆¡«≈≈¬»ƒƒƒ«

[ÁÂ] d˙eLÏ24È‰  e‰˙ÙOe L‡‰ ‡a Ck Á‡Â ƒ¿»¿»¿««»»»≈¿»«¿¬≈
Ëb ‰Ê25. ∆≈

הגט .22) לזריקת דליקה שם.23)שקדמה גיטין,
שאין  "אויר וזהו: לנוח , ירד ולא הלך" לשריפה "שמתחילה
יב .). בבאֿמציעא וכן , כה: זבחים (ראה לנוח " סופו

ממש.24) נח  לא ואפילו כנח , זה הרי  לרשותה שהגיע  כיון
איננה. "ונח " תיבת התימנים, שם.25)ובכת"י  גיטין,

.Âd˙eLa ÌÈˆeÚp‰ ÁÓ B‡ ‰˜ Èab ÏÚ B˜Ê26 ¿»««≈»∆…««¿ƒƒ¿»
Ba nzLn‰ ÌB˜Óa ÁeiL „Ú ,Ë‚ BÈ‡27ÈzL . ≈≈«∆»«¿»«ƒ¿«≈¿≈

‰BˆÈÁ‰Â dlL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙BˆÁ¬≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»¿«ƒ»
ÔÂÈk  ˙ÈÓÈt‰ ÏÚ ˙B‰Bb ‰BˆÈÁ‰ ÈÏ˙ÎÂ ,BlL∆¿»¿≈«ƒ»¿««¿ƒƒ≈»

‰BˆÈÁ‰ ÈÂ‡ CB˙Ï Ëb‰ ˜fL28;‰Lb˙ ∆»««≈¿¬ƒ«ƒ»ƒ¿»¿»
˙nzLÓ ‰BˆÈÁ‰ ÈÏ˙Îa ˙ÈÓÈt‰L29ÔÈ‡M ‰Ó . ∆«¿ƒƒ¿»¿≈«ƒ»ƒ¿«∆∆«∆≈

.˙Bt˜a Ôk≈¿À

חצרה.26) ממחיצות גבוהים אינם 27)והם ואלו
החצר  למחיצות חוץ  ותטילם תנשבם שרוח  משתמרים,

וברש"י ). שם מקפת 28)(גיטין שהחיצונה "כגון
הפנימית, מחיצות על גבוהות החיצונה ומחיצות הפנימית,
מחיצות  לאויר הגיע  שלא אע "פ  הפנימית נגד לה זרקו והוא
החיצונה" מחיצות אויר ותוך כנגדה, שהיא כיון הפנימית,
(מגידֿמשנה). לחוץ ] להוציאו תוכל לא שהרוח  [באופן
החיצונה" אויר כנגד כשהגיע  אף  אותה, מפרשים "ויש

בר"ן). ועי ' רבינו, לדעת שם.29)('מאירי ' גיטין,

.Ê˙Bt˜ ÈzL ?„ˆÈk30dlL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ≈«¿≈Àƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»

BlL ‰BˆÈÁ‰Â31ÔÎB˙a dhb dÏ ˜ÊÂ ,32ÚÈb‰ elÙ‡ , ¿«ƒ»∆¿»«»ƒ»¿»¬ƒƒƒ«
„ˆ ÏÚ ÁeiL „Ú ,˙L‚Ó dÈ‡  ˙ÈÓÈt‰ ÈÂ‡Ï«¬ƒ«¿ƒƒ≈»¿…∆∆«∆»«««

˙ÈÓÈt‰ ‰tw‰33‰˙È‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . «À»«¿ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»
ÌÈÏeL dÏ ÔÈ‡Â dcˆ ÏÚ ‰hÓ34dÏ LÈ Ï‡ ; À»«ƒ»¿≈»«ƒ¬»≈»

˙L‚Ó dÈ‡  d˙ÈÚ˜˜a Á elÙ‡ ,ÌÈÏeL35. «ƒ¬ƒ»¿«¿»ƒ»≈»¿…∆∆
‰ ÈÏkL‡l‡ Ëb‰ dÏ ‰B˜ BÈ‡ ÏÚa‰ ˙eLa ‰M‡ ∆¿ƒ»ƒ»ƒ¿«««≈∆»«≈∆»

.BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ôk Ì‡ƒ≈≈«¿ƒ«¿

חביות.30) או ֿ 31)סלים (מגיד הבעל ברשות ושתיהן
לתוכה.32)משנה). התימנים: ב :33)ובכת"י  עט , שם

עשוי כלי  שאין לשמור, לאוירן עשויות כלי  מחיצות "שאין
שתי בין ההבדל וזהו שם). (רש"י  בתוכו" להניח  אלא
שלפנינו. בנידון קופות לשתי  הקודמת, שבהלכה חצרות

ואינה 34) הואיל מקומה, על מקפיד הבעל אין כך ומתוך
לשימוש. והבעל 35)ראויה לשימוש, ראויה היא הרי 

(מגידֿמשנה). מקומה על מקפיד

.Á BˆÁ CB˙a B‡ B˙Èa CB˙a ‡È‰Â dhb dÏ ˜Ê»«»ƒ»¿ƒ¿≈¿¬≈
ÈÏÎÏ B‡ d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ,˙L‚Ó dÈ‡36ÔÓ ≈»¿…∆∆«∆«ƒ««≈¿»»ƒ¿ƒƒ

ÔB‚k ,BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó ÏÚa‰ ÔÈ‡L dlL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»∆≈««««¿ƒ«¿¿
‰ÙÈÙk B‡ ˙ÈÁBÏˆ37Ô‰a ‡ˆBik B‡ ‰pË˜38Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿ƒ»¿«»«≈»∆¿≈ƒ

‰ÈÏÚ ˙LBÈ ‡È‰L dlL ‰hnÏ ÚÈb‰39‰˙È‰Â , ƒƒ««ƒ»∆»∆ƒ∆∆»∆»¿»¿»
È‰L ;˙L‚Ó BÊ È‰  ÌÈÁÙË ‰OÚ ‰‰B‚¿»¬»»¿»ƒ¬≈¿…∆∆∆¬≈

dÓˆÚÏ ˙eL ‰˜ÏÁ40ÌB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó ÏÚa‰ ÔÈ‡Â , »¿»¿¿«¿»¿≈««««¿ƒ«¿
‰hn‰ ÈÚk41. «¿≈«ƒ»

או 36) נוסף : התימנים, ובכת"י  וקושטא, רומי  ובדפוס 
אשתו 38)סל.37)לחיקה. "שהמכניס  א: עח , שם

- עמה קטנים תשמישיה כלי  להיות עלֿמנת ביתו, לתוך
(רש"י ). מכניסה" דוקא 39)הוא רוקח ' ה'מעשה לדעת

הבעל  דרך ואין מיטתה, על שישבה בשעה גיטה לה שזרק 
ממנה. להקימה טפחים 40)להקפיד עשרה גובה כל

קריאת  והל' ב . כה, בברכות כמבואר לעצמו, רשות מהווה
רשות  את מבטלת הבעל רשות אין ומעתה ה"ט . פ "ג, שמע 

מעשרה 41)מיטתה. למטה שהם אע "פ  מיטתה, רגלי 
עצמה  והמיטה הואיל מקומם, על מקפיד הוא אין - טפחים
וברש"י ). שם, (גיטין תחתיה להשתמש ונוחה עשרה, גבוהה
כליו  אבל הבעל, ברשות האשה בכלי  אלא זה שאין ויתכן
גבוה  כשהכלי  אפילו לו יקנו לא מוכר, ברשות לוקח  של
בבאֿבתרא  וראה (מגידֿמשנה). תחתיו ואויר טפחים עשרה

ה"א. פ "ד, מכירה והל' ב . פה,

.ËB„ÁÈ ‡ÏÂ BˆÁa ÌB˜Ó ÏÚa‰ dÏ ÏÈ‡L‰42 ƒ¿ƒ»«««»«¬≈¿…ƒ¬
‡È‰L dlL ˙Bn‡ Úa‡Ï ÚÈb‰Â Ëb dÏ ˜ÊÂ ,[dÏ]»¿»«»≈¿ƒƒ«¿«¿««∆»∆ƒ

˙L‚Ó BÊ È‰  Ô‰a ˙„ÓBÚ43ÏbÏb˙ .44ÏÚ ÏÙÂ ∆∆»∆¬≈¿…∆∆ƒ¿«¿≈¿»««
ÌB˜n‰ Ì‡ :‰pnÓ ˜BÁ ÚÏÒ Èab ÏÚ B‡ ‰B˜ Èab«≈»««≈∆«»ƒ∆»ƒ«»
˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡ Ba ÔÈ‡ ÂÈÏÚ ÏÙpL∆»«»»≈«¿««««¿««
‡Ï ‰Ê È‰  ÈÂÏ ÌL BÏ ÔÈ‡Â ‰OÚ dB‚ BÈ‡Â¿≈»«¬»»¿≈≈¿«¬≈∆…
;„Á‡ ÌB˜Óa ‡È‰Â ‡e‰ el‡Îe ,BÓˆÚÏ ˙eL ˜ÏÁ»«¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¿»∆»
˙eL ˜ÏÁ  el‡ ÌÈ„ ‰LÏMÓ „Á‡ ÌL LÈ Ì‡Â¿ƒ≈»∆»ƒ¿»¿»ƒ≈»«¿
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BÓˆÚÏ45‡Ï ˙BÓB˜Ó ÈL ,dÏ ÏÈ‡L‰ „Á‡ ÌB˜Óe , ¿«¿»∆»ƒ¿ƒ»¿≈¿…
d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ˙L‚Ó dÈ‡Â ,dÏ ÏÈ‡L‰46. ƒ¿ƒ»¿≈»¿…∆∆«∆«ƒ««≈¿»»

המקום.42) גבולות את סימן חוץ 43)לא הגיע  אבל
שלה  בחצר אפילו שהרי  מגורשת, אינה אמותיה לארבע 
למקום  קלֿוחומר בצדו, שתעמוד עד מתגרשת אינה
בצדו  שתעמוד עד מתגרשת שאינה בחצרו לה המושאל

לו. אמותיה 44)קרוב  בארבע  מתחילה נח  שכבר אחרי 
קט . החצר.45)רגע  שאר לגבי  בטל עז,46)ואינו גיטין

נפל  אפילו אמותיה, לארבע  הגט  שהגיע  כל מזה ומשמע  ב .
אחד  כמקום נחשב  זה הרי  טפחים, עשרה גבוה מקום על

(מגידֿמשנה). ומגורשת

.ÈCB˙a ÚÂ ,d˙eLÏ dhb dÏ ˜Ê47d˙eL »«»ƒ»ƒ¿»¿»«¿¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,d˙eLÏ ıeÁ ÏÙÂ da ˙„ÓBÚ ‡È‰L∆ƒ∆∆»¿»«ƒ¿»««ƒ

‰LÏMÓ ˙BÁÙa ÚL48dÈ‡  ı‡Ï CeÓÒ ∆»«¿»ƒ¿»»»»∆≈»
d˙eLa ÁeiL „Ú ,˙L‚Ó49. ¿…∆∆«∆»«ƒ¿»

מתוך.47) וויניציאה: שכל 49)טפחים.48)ובדפוס 
ב . כה, בזבחים כמבואר כמונח , אינו לנוח  סופו שאין אויר
בבבאֿמציעא  וראה ה"ט . פ "ד, הקרבנות מעשה הל' והשווה

א. יב ,

.‡È‰˙È‰‚‚a ÏÙÂ dÏ B˜Êe (BÊ) dbb ÏÚ ˙„ÓBÚ »¿»∆∆««»¿»»¿»«¿«
Á‡50È‰  BÏhÏÂ d„È ËLÙÏ ‰ÏBÎÈ Ì‡ ,BÏ CeÓÒ «≈»ƒ¿»ƒ¿…»»¿ƒ¿¬≈

ÔÈBÈcL Èt ÏÚ Û‡L .˙L‚Ó BÊ51‰ÏÚÓÏ ÔÈ˜eÏÁ ¿…∆∆∆««ƒ∆ƒƒ¬ƒ¿«¿»
‰hÓÏ ÔÈ˜eÏÁ Ô‰L ÌLk52ÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ Èa ÔÈ‡ , ¿≈∆≈¬ƒ¿«»≈¿≈»»«¿ƒƒ

‰Êa ‡ˆBik ÌB˜Ó ÏÚ53. «»«≈»∆

בזה,50) חולקים שיש משנה' ב 'מגיד וראה אחר. איש של
- ב  עט , בגיטין שמקורה - זו הלכה מתפרשת ולדעתם
אחד. גג לה והשאיל הבעל, של הם הגגות ששני  באופן

שם. ב 'מאירי ' גם שכנים.51)וראה רשות דירה, שיכוני 
להוציא 52) אסור שבת ולענין נפרדות, רשויות שתי  הן והרי 

לזה. זה מגג להעביר עומדת 53)או עצמה והיא הואיל
על  לה הנזרק  גיטה לקבל ידה שפושטת אלא שלה, גג על

עט :). (גיטין אחר גג

.ÈÒÙË˜ d„È ‰˙È‰54ÏÙÂ d„È ÏÚ Ëb‰ ˜ÊÂ , »¿»»»»«¿≈¿»««≈«»»¿»«
ı‡Ï55dlL ˙Bn‡ Úa‡ CB˙Ï ÏÙ Ì‡ :56 ÁÂ »»∆ƒ»«¿«¿««∆»»»

˙L‚Ó BÊ È‰57 L‡‰ CB˙Ï B‡ Ìi‰ CB˙Ï ÏÙ ; ¬≈¿…∆∆»«¿«»¿»≈
ÌÈn‰ Èab ÏÚ ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ,‡e‰Â .˙L‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆¿∆»¿»∆∆««≈««ƒ
‰È‰ „ea‡Ï B˙ÏÈÙ ˙lÁznL ,L‡Ï CeÓÒ B‡»»≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ»»

„ÓBÚ58. ≈

כלפי54) מוטות אצבעותיה שראשי  ביוונית), (מורד, מדרו
ידה.55)קרקע . כי56)מתוך שלה, שאינה ברשות

הגיע  לא ואפילו מגורשת היא הרי  לה, השייכת ברשות
קלט , סי ' (אהע "ז אמותיה לארבע  חוץ  ואפילו כלל, לידה

"בסמטא 57)סט "ו). לו קונות אדם של אמות ארבע  כי 
כמבואר  בעלים", לה שאין בחצר או הרבים רשות בצדי  או

ה"ט . פ "ד, ומתנה זכיה המים 58)בהל' קדמו שהרי 
(גיטין  לנוח  ראוי  שאינו אויר זה והרי  הגט , לזריקת והאש

שהגיע  ולפני  מים, גבי  על עמדה לא ואם וברש"י ). עח :
שמא  כי  מגורשת, ספק  זו הרי  ומחקוהו, מים באו לארץ  הגט 
(מגידֿמשנה  באוירן תקנו לא חכמים, שתקנו אמות ארבע 

הנ"ל). הגמרא סוגיית ע "פ 

.‚ÈÏL dÈ‡L ˙eLa B‡ ÌÈa‰ ˙eLa dÏ B˜Ê¿»»ƒ¿»«ƒƒ¿∆≈»∆
BÏ B˜ :Ì‰ÈL59‰ˆÁÓ Ëb‰ ‰È‰ ;˙L‚Ó dÈ‡  ¿≈∆»≈»¿…∆∆»»«≈∆¡»

È‰  dÏ B˜ ‰È‰iL „Ú ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁnÓe ‰ˆÁÓÏ¿∆¡»ƒ∆¡»¿∆¡»«∆ƒ¿∆»»¬≈
˙L‚Ó ˜ÙÒ BÊ60epÏh˙Â ÁLzL È„k dÏ B˜ ‰È‰ ; »≈¿…∆∆»»»»¿≈∆»…«¿ƒ¿∆

‰Ê È‰ 61ÏeÒt62Ck Á‡Â d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú , ¬≈∆»«∆«ƒ«≈¿»»¿««»
.‰lÁzÎÏ Ba ‡Opzƒ»≈¿«¿ƒ»

הבאה.59) בהלכה פ "י ,60)מבואר לקמן מבואר ודינה
תצא". נשאת ואם תנשא, "לא בכת"י61)ה"ג: כ"ה

רומי . תצא,62)ובדפוס  לא נשאת ואם מדבריהם,
קרוב  שהוא רחוק  על יאמרו שמא ה"ב , פ "י  לקמן כמבואר

וברש"י ). עח : (גיטין

.„È,BÓLÏ ÏBÎÈ ‡e‰ ‰È‰ ?BÏ B˜ ‡e‰ „ˆÈk≈«»»»»¿»¿
BÏ B˜ ‡e‰ ‰Ê  BÓLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â63; ¿ƒ≈»¿»¿»¿∆»

ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‰ÈML B‡ BÓLÏ ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿»¿∆¿≈∆≈¿ƒ
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‡e‰ ‰Ê  BÓLÏ64. ¿»¿∆∆¡»¿∆¡»

אמה.63) מאה של במרחק  ספק 64)ואפילו היא והרי 
יכולה  "היא דין רבינו ביאר ולא שם). (גיטין, מגורשת
שתשוח  כדי  אליה קרוב  ואינו יכול" אינו והוא לשמרו,
קידושין  שלענין ואע "פ  מגורשת, ספק  שהיא ונראה ותטלנו,
פ "ד  אישות בהל' כמבואר מקודשת, שהיא רבינו פסק 
אשת  איסור חומר מחמת להחמיר יש שבגט  אפשר הכ"ב ,
ותטלנו" שתשוח  "כדי  עד ודאי  כמגורשת לדונה שלא איש,
בהלכה  לעיל שנאמר למה סותר אינו זה וכל (מגידֿמשנה).
. . אמות ארבע  לתוך נפל אם . . . קטפרס  ידה "היתה יב :
לידה  הגט  הגיע  כשכבר ידובר שם כי  מגורשת". זו הרי  .
כנח  הוא הרי  אמותיה ד' תוך כשנח  ולפיכך ממנה, ונפל

בידה.

.ÂË‰lÁz ‡e‰ ‡a65‡È‰ ‰„ÓÚ Ck Á‡Â ,„ÓÚÂ »¿ƒ»¿»«¿««»»¿»ƒ
˙Bn‡ Úa‡ CB˙a Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,dÏ B˜Êe ,Bc‚k¿∆¿¿»»ƒ»»«≈¿«¿««

epÏhz ÁLz Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙L‚Ó dÈ‡  BlL66. ∆≈»¿…∆∆««ƒ∆ƒ»…«ƒ¿∆
B˜Êe ,dc‚k „ÓÚÂ ‡e‰ ‡e ,‰lÁz ‡È‰ ‰„ÓÚ»¿»ƒ¿ƒ»»¿»«¿∆¿»¿»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ67‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , »««ƒ∆∆¡»¿∆¡»ƒ¿
ÏeÒt Ëb ‰Ê È‰  dlL ˙Bn‡ Úa‡ CB˙Ï68„Ú , ¿«¿««∆»¬≈∆≈»«

d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL69. ∆«ƒ««≈¿»»

שניהם.65) של שאינה לרשות או הרבים לרשות
בהן,66) זכה כבר לו, קונות אדם של אמות וארבע  הואיל

(גיטין  באה לא כאילו היא והרי  לתחומו נכנסת זכותה ואין
לשמרו.67)עח .). יכולים שניהם הדין 68)שהרי מצד

גזירה, משום מדבריהם הוא פסול אלא גמור, גט  הוא
הי "ג. בסוף  לעיל האלו 69)כמבואר הדברים וכל שם.

שניהם, של שאינה ברשות או הרבים ברשות רק  אמורים
לא  אם אפילו מגורשת זו הרי  חצרה לתוך גיטה זרק  אבל
לרשותה  גט  "ומשיגיע  ה"א: לעיל כמבואר לידה, הגיע 
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רבותינו  בשם קבלה מביא "גט ", ערך וב 'ערוך' נתגרשה".
שיגיע  עד מגורשת אינה חצרה לתוך גיטה זרק  שאפילו
"המחוור  ה"ב ): פ "ח , (גיטין ה'ירושלמי ' על ומסתמך לידה,
עח :) גיטין ב 'תוספות' (ראה ידה" לתוך שיתננו עד שבכולן
לגרש  "שאין סי "ד), קלט  סי ' (אהע "ז הרמ "א פסק  וכבר
מלבושיה  לתוך או חצרה לתוך הגט  לזרוק  אפילו לכתחילה

ממש". ידה לתוך אלא

.ÊËeL˜ ‰È‰Â ,d„ÈÏ Ëb‰ ˜Ê‰ÁÈLÓa70˙ˆ˜e , »««≈¿»»¿»»»ƒ¿ƒ»¿»
 BÏˆ‡ B‡È‰ÏÂ B˜zÏ ÏBÎÈ Ì‡ :B„Èa ‰ÁÈLn‰«¿ƒ»¿»ƒ»¿«¿¿«¬ƒ∆¿

˙L‚Ó dÈ‡71˜ÒtzL „Ú ,72‰ÁÈLn‰73BÈ‡ Ì‡Â ; ≈»¿…∆∆«∆ƒ»≈«¿ƒ»¿ƒ≈
B˜zÏ ÏBÎÈ74˙L‚Ó BÊ È‰ 75. »¿«¿¬≈¿…∆∆

דק .70) חבל ג):71)חוט , כד, (דברים אמרה שהתורה
כריתה  היינו ו"כריתות" בידה", ונתן כריתות ספר לה "וכתב 
זה  אין אצלו ולהביאו לנתקו שיכול וכיון והבדלה,

עח :). (גיטין לגיטין,72)"כריתות" ב 'מאירי ' הוא [כן
העתיק  וכן שתפסוק ". "עד (ר"מ ) רומי  בדפוס  אבל שם.
אם  שאפילו קצת משמע  שמזה וכתב  שם, יוסף ' ה'בית
כיון  מגורשת, - המשיחה נפסקה ועלֿידי ֿזה ידה קפצה
יוסף ' (ה'בית הבעל עלֿידי  היתה לידה הנתינה שעיקר
גרמה  שאם סוברים ויש פסקה). שהיא "שתפסוק " מפרש

יוסף ']. ב 'בית עיי "ש מגורשת, אינה לפסיקה ואם 73)היא
לנתקו  יכול אינו ששוב  כיון המשיחה, אחרֿכך נפסקה
שבעת  שכיון אומרים ויש מגורשת. זו הרי  אצלו, ולהביאו
מגורשת  אינה אצלו ולהביאו לנתקו היא יכול לידה הנתינה
נותן  אינו הפסיקה בעת שהרי  המשיחה, שנפסקה אף ֿעלֿפי 

ד). ס "ק  קלח  סי ' שמואל' ('בית כבד 74)לה שהגט  כגון
החוט . ינתק  אליו הגט  ימשוך ואם דק , גיטין,75)והחוט 

שם.

.ÊÈ:BznLÓ ‡È‰Â BÚ ‡e‰Â dcÚ „Èa Ëb‰ Ô˙»««≈¿««¿»¿≈¿ƒ¿««¿
˙eÙk ‰È‰ Ì‡76Ëb ‰Ê È‰ 77dˆÁÏ ÚÈb‰ el‡Îe , ƒ»»»¬≈∆≈¿ƒƒƒ««¬≈»

Ë‚ BÈ‡  ˙eÙk BÈ‡ Ì‡Â ;dcˆa ˙„ÓBÚ ‡È‰L78. ∆ƒ∆∆¿ƒ»¿ƒ≈»≈≈
‰Ê È‰  BznLÓ ‡È‰Â ÔLÈ ‡e‰Â „Ú‰ „Èa B˙¿»¿«»∆∆¿»≈¿ƒ¿««¿¬≈∆

ÏeÒt79˙L‚Ó BÊ È‰  ˙eÙk ‰È‰ Ì‡Â .80. »¿ƒ»»»¬≈¿…∆∆

להלך.76) יכול ואינו ברגליו או בידיו בגמרא 77)קשור
ישן  עבדה ביד ונתנו גט  לה כתב  רבא, "אמר עח .): (גיטין
אמרו  ובמסקנא גט ". אינו - ניעור גט , זה הרי  - ומשמרתו
- הרמב "ם) לדעת ניעור משום (גזירה מספיק  אינו שישן
"ישן" שבמקום שהכוונה רבינו ומפרש בכפות", "והלכתא
סקי "ט ), קלט  סי ' (הגר"א "כפות" לומר צריך רבא, שאמר

לדעתה. משתמר וגם מהלך אינו כחצר 78)שכפות שהוא
מה  ואת עצמו את משמר שהעבד לדעתה, שלא המשתמרת
קונה  אינה מהלכת שחצר משום ועוד, עח .). (שם שבידו
- וקרפיפה חצרה גגה אלא התורה ריבתה לא כי  לבעליה,
לנוד  העשויים דברים לא אבל ממקומם, נדים שאינם
דברי הביא (שם) וה'טור' שם). וברש"י  ט : (בבאֿמציעא
והיא  ניעור והוא עבדה ביד הגט  "נתן זו: בלשון רבינו
ה'מאירי ' הביא וכן גט ", אינו כפות היה אפילו משמרתו,
שישתמר  ישן, גם שיהא צריך זה, ולפי  רבינו. בדברי  שם
שיש  אלא המהלכת. כחצר יהא שלא כפות, וגם לדעתה,

כפות, הוא אם אפילו התורה, מן פסול ניעור ביניהם: הבדל
ואינו  ישן ואילו לדעתו; הוא משתמר ניעור שהוא שכיון
שהרי מדרבנן, אלא פסול אינו לדעתה, שמשתמר כפות,
הי "ח  להלן וראה ניעור. משום גזרו אלא מהלך , אינו

שם. הוא,79)ובהערה כשר תורה מדין אבל מדבריהם.
ניעור, משום בישן גזרו אלא לדעתה, משתמר הוא שהרי 

בניעו  להכשיר יבואו גזרו שלא לא אבל מצויים, שניהם כי  ר
דבר  וכל כפות, שיהיה מצוי  שאינו כפות, אינו משום כפות
התלמוד, סוגיית ע "פ  (מגידֿמשנה בו גזרו לא מצוי  שאינו

כא.). ה'טור'80)גיטין לנוסחת מתאימים אלו דברים
נוסחת  לפי  אבל עו). הערה (למעלה רבינו בדברי  וה'מאירי '
גט , זה הרי  וניעור כפות שאם מיותר, זה שלנו הספרים

(כסף ֿמשנה). וישן כפות כלֿשכן

.ÁÈ‰zÓ ËL dÏ ˙ÎÂ ,BcÚ „Èa B˙e Ëb‰ ˙k»««≈¿»¿««¿¿»«»¿««»»
‰Lb˙Â Ëba ‰˙ÎÊ „Úa ‰˙ÎfL ÔÂÈk  ÂÈÏÚ81, »»≈»∆»¿»»∆∆»¿»«≈¿ƒ¿»¿»

˙eÙk ‰È‰ Ì‡82‰˙˜  BÚÂ ˙eÙk BÈ‡ Ì‡Â . ƒ»»»¿ƒ≈»¿≈»¿»
d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ˙L‚Ó dÈ‡Â ,„Ú‰83ÔÎÂ . »∆∆¿≈»¿…∆∆«∆«ƒ««≈¿»»¿≈

 dÏ B˙ B‡ ˆÁ‰ dÏ ÎÓe ,BˆÁa Ëb‰ Ô˙ Ì‡ƒ»««≈«¬≈»«»∆»≈¿»»
‰˜ÊÁa B‡ ÛÒÎa B‡ ËLa ˆÁ‰ ‰˙wL ÔÂÈk84 ≈»∆»¿»∆»≈ƒ¿»¿∆∆«¬»»

‰Lb˙85. ƒ¿»¿»

כאחד 81) לה באים וחצרה וגיטה כחצרה, העבד נעשה
כא.). שלפנינו 82)(גיטין הספרים לנוסחת מתאים זה

שיהא  צריך וה'מאירי ' ה'טור' לנוסחת אבל בהי "ז, למעלה
בהערה). (שם כפות וגם ישן שנעלה 84)שם.83)גם

ה"ח . פ "א, מכירה בהל' כמבואר החצר, את גדרה או
שם.85) גיטין,

ה'תשע"ח  סיון  ז' שני יום 

   1 
ולהובאה,1) להולכה לקבלה, שלוחים דיני  רבינו בו כלל

מיד  גטה לקבל שליח  עושה האשה אם לשליחות, הכשרים
ששינה  והבעל לקבלה, שליח  עושה אם קטנה בעלה, שליח 
שליח  להיות להולכה שליח  יכול אם להולכה, קבלה שליח 

הגט , ביטול גוסס .לקבלה, או חולה הבעל והניח  גט  המביא

.‡„iÓ dhb dÏ Ïa˜Ï ‰M‡‰ ‰OBÚL ÁÈÏM‰«»ƒ«∆»»ƒ»¿«≈»ƒ»ƒ«
„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiMÓe ,‰Ïa˜ ÁÈÏL ‡˜p‰ ‡e‰ ,dÏÚa«¿»«ƒ¿»¿ƒ««»»ƒ∆«ƒ««≈¿«

d„ÈÏ ÚÈb‰ el‡k Lb˙z dÁeÏL2B˙BOÚÏ ‰ÎÈˆe . ¿»ƒ¿»≈¿ƒƒƒ«¿»»¿ƒ»«¬
ÌÈ„Ú ÈLa3Ëb‰ ÚÈb‰L e„ÈÚiL ÌÈ„Ú ÈL ‰ÎÈˆe . ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ∆»ƒ∆ƒƒ««≈

ÌÈBL‡‰ Ì‰ elÙ‡Â .dÁeÏL „ÈÏ4ÔÓ „Á‡ B‡ ¿«¿»«¬ƒ≈»ƒƒ∆»ƒ
ÌÈBL‡‰5‰eÓb ˙e„Ú BÊ È‰ 6. »ƒƒ¬≈≈¿»

יכול,2) אינו - בו לחזור הבעל רצה ואפילו ב . סב , גיטין
הולכה, לשליח  בניגוד השליח , בקבלת נתגרשה כבר כי 

ה"ה. לקמן מבואר ה"ד.3)שדינו לקמן וראה ב . סג, שם
האמירה.4) עדי  הם הקבלה האחרונים 5)שעדי  מן ואחד

ובדפוס  (שם), עמהם מצטרף  ובזו בזו שראה שלישי  ועד
האחרונים". מן "ואחד נוסף : (ר"מ ) אומרים 6)רומי  ואין

ושמא  שתיהן, את שיראו מצוי  שאינו זו, היא שקרנית כת
יחידי הוא כשהשלישי  ואפילו שקר, להעיד שכרתם האשה
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שם), ('תוספות' שכרתו שמא חוששים אין שתיהן, שראה
(לבעל  קרוב  כשהשליח  אמרו: ה"ב , פ "ו גיטין וב 'ירושלמי '
עם  להצטרף  הוא אף  יכול - קרוב  כשאינו אבל לאשה), או

ס "ט . קמא, סי ' אהע "ז שו"ע  וראה ולהעיד, אחר עד

.Ï‡ ;Ú˜ B‡ Ëb‰ „‡La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««≈ƒ¿«¬»
CÈˆ BÈ‡  ‰Ïa˜ ÁÈÏL È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«≈≈ƒ««¿≈¿ƒ««»»≈»ƒ

ÌÈ„Ú7BÏ ÒÓpL ÔÈa BÈÏ BÈa ÏÚa‰ BÏ B˙pL ÔÈa . ≈ƒ≈∆¿»«««≈¿≈≈∆ƒ¿«
È„È ˙ÁzÓ B˙‡ÈˆÈk B„È ˙ÁzÓ B˙‡ÈˆÈ  ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿ƒ»ƒ««»ƒƒ»ƒ««¿≈

‰M‡‰8‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ëb‰ BÏ ÔzÈ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒ»¿««ƒ≈…ƒ≈«≈¿«¿ƒ»∆»
‰ÈÒÓ È„Úa9.dÓˆÚ ‰M‡‰ BÓk , ¿≈≈¿ƒ»¿»ƒ»«¿»

צריך 7) הוא השליח  מינוי  על עדים אבל קבלה, עדי 
ועבר 8)(כסף ֿמשנה). שנים בו "חתמו שאם א. סד, גיטין

הט "ז). פ "א, (לעיל כשר" זה הרי  - לבינה בינו ונתנו
הי "ח ).9) שם (לעיל מסירה" בעדי  הגירושין "שעיקר

.‚Ëb Ïa˜Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÏÚa‰«««≈»«¬»ƒ«¿«≈≈
BzL‡Ï10Ëb‰ CÈÏB‰Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ ÏBÎÈ Ï‡ , ¿ƒ¿¬»»«¬»ƒ«¿ƒ«≈

‰ÎÏB‰ ÁÈÏL ‡˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .BzL‡Ï11. ¿ƒ¿¿∆«ƒ¿»¿ƒ«»»

הוא 10) חוב  שהגט  בידו, קבלתו עם מגורשת שתהא
(גיטין  מדעתו ושלא בפניו שלא לאדם חבים ואין לאשה,

וברש"י ). לידה,11)סב : הגט  כשיגיע  אלא תתגרש ולא
בסמוך. כמבואר

.„‰Ï ÁÈÏL ˙ÁÏBL ‰M‡‰ ÔÎÂ„iÓ Ëb dÏ ‡È ¿≈»ƒ»««»ƒ«¿»ƒ»≈ƒ«
dÏÚa12ÁÈÏL ÔÈ‡Â .‰‡‰ ÁÈÏL ‡˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ . «¿»¿∆«ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿≈¿ƒ«

ÌÈ„Ú CÈˆ ‰‡‰Â ‰ÎÏB‰13. »»«¬»»»ƒ≈ƒ

א.12) סה, ודף  א. סג, שליחותם,13)גיטין מינוי  על
לעדים  מקום "שאין הט "ו: פ "ג, אישות בהל' רבינו כדברי 
ולדעת  הדבר", אמיתת להודיע  אלא האיש בשליחות
ידו, מתחת יוצא וגיטו הואיל בעדים צורך אין שם, הראב "ד
פ "ג. לקידושין בר"ן וכן שליחו, שנעשה מוכיח  גיטו
האשה  צריכה לקבלה ששליח  הטעם, מאד מובן ולדבריו
בידו, שבכתב  הוכחה שום ואין הואיל עדים, בשני  לעשותו
להסביר  אפשר רבינו ולדעת שלוחה. שהוא נאמינו ולמה
אין  שבראשון קבלה, לשליח  הולכה שליח  בין החילוק 
מידי הגט  מסירת בשעת אלא מתחיל הגירושין מעשה
צריך  אינו להולכה השליחות מינוי  ולפיכך לאשה, השליח 
לקבלה  בשליח  כן לא הגט , למעשה הכנה אלא שאינו עדים,
מיד  אלא הגט  לה למסור לאשה שנית יחזור לא שהוא
הקודם, מינויו סמך על תתגרש הבעל מידי  הגט  בקבלת
התמנותו  משעת כבר מתחיל הגירושין שמעשה נמצא
כבר  הגט  לקבל תרצה לא אם שאפילו שלה, כשליח 
שאין  מינויו, על עדים הוא צריך ולפיכך היא , מגורשת
קמא, סי ' אהע "ז הט "ז (ע "פ  משנים פחות ניתר ערוה איסור
כתב  להצריך נוהגים וכיום הל"ב . פ "ט , לקמן וראה ס "ט )
הולכה  שליח  מינוי  על המעידים בעדים חתומה הרשאה
סעיף  שם נמצא ההרשאה ונוסח  סי "א, קמא, סי ' (אהע "ז

ל).

.‰B‡ ÏÚa‰ ÁÏML Ë‚a ˙Lb˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ»ƒ¿»∆∆¿≈∆»««««

d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú ‰‡‰ ÁÈÏL dÏ ‡È‰L14ÏÎÂ . ∆≈ƒ»¿ƒ«¬»»«∆«ƒ«≈¿»»¿»
ÁÈÏL ‡e‰ ,Ì˙Ò ÁÈÏL ÔÈhb ÔÈÚa Ó‡pL ÌB˜Ó»∆…«¿ƒ¿«ƒƒ»ƒ«¿»¿ƒ«

.‰‡‰ ÁÈÏL B‡ ‰ÎÏB‰»»¿ƒ«¬»»

הוא 14) הרי  להולכה בשליח  כי  א. סה, ודף  ב . סב , גיטין
כאילו  זה הרי  האשה ליד מסרו שלא וכל הבעל, במקום
שאינה  בידה, הגט  נתן לא ועדיין לגרשה עומד בעלה
אע "פ  הבאה ובשליח  משולחו. עדיף  השליח  ואין מגורשת
גיטי , לי  הבא שהדגישה: מתוך אבל אותו, מינתה שהיא
גט  כשיגיע  אלא להתגרש רוצה שאינה התנתה כאילו זו הרי 

סב :). לגיטין (ר"ן לידה

.Â‰Ïa˜ ÁÈÏLÏ ÔÈa ,Ëb‰ ˙eÁÈÏLÏ ÔÈLk Ïk‰«…¿≈ƒƒ¿ƒ«≈≈ƒ¿ƒ««»»
:‰MÓÁ‰ ÔÓ ıeÁ ,‰‡‰Â ‰ÎÏB‰ ÁÈÏLÏ ÔÈa≈ƒ¿ƒ«»»«¬»»ƒ«¬ƒ»

ÔËw‰Â ,‰ËBM‰Â ,LÁ‰Â ,„Ú‰Â ,Ì"ekÚ‰15Ì‡Â . »«¿»∆∆¿«≈≈¿«∆¿«»»¿ƒ
Ë‚ BÈ‡  Ô‰Ó „Á‡ ‡È‰ B‡ Ïa˜16. ƒ≈≈ƒ∆»≈∆≈≈

דיעה,15) בני  שאינם משום - וקטן שוטה חרש א. כג, גיטין
להם  ויקחו "איש": בה שנאמר לשליחות, ראויים ואינם
בקידושין  כמבואר לכולם. לוקח  אחד - אבות לבית שה איש
וקידושין, גיטין בתורת אינם ועבד ונכרי  (רש"י ), א מב ,
דבר  וכל בהם, נוהג גט  ואין קידושין תפיסת להם שאין
פעולת  בו למלא יכול אינו לעצמו, לאדם לו ראוי  שאין

שם). (רש"י  חילק 16)שליח  שלא שם, הרי "ף  כדעת
משמע  וכן שם) בר"ן (עי ' לקבלה הולכה בין בעבד
בטל, הגט  בהולכה שאפילו ה"ו, פ "ב  גיטין ב 'ירושלמי '
אבל  פסול, לקבלה שרק  מגאש, אבן הלוי  יוסף  רבי  ודעת
אינו  הולכה שליח  כי  שליח . להיות העבד כשר להולכה
אבל  שליח . להיות כשר והעבד סתם, שליח  כשאר אלא
לו  אין ועבד מגורשת, לידו הגט  שהגיע  משעה קבלה שליח 
שם). (ר"ן גיטין בתורת ואינו הואיל גירושין לקבל "יד"
הבעל  ומינה ישראל, לפלוני  שיתננו גוי  ביד הגט  שלח  ואם
לאשתו  גיטו להוליך שליחו שיהיה פלוני  לאותו בכתבו
בלבד  קוף " "מעשה אלא כאן עושה אינו שהגוי  כשר,
קמא, סי ' אהע "ז בשו"ע  וראה כז. אות ב ', סי ' גיטין (רא"ש

סל"ה).

.ÊÌÈLk  ÌÈBw‰Â ÌÈLp‰ Ï‡17elÙ‡Â . ¬»«»ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒ
‰Úa ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÔÈÏeÒt‰18ÔÈLk  «¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ«¬≈»¿≈ƒ

Ëb ˙eÁÈÏLÏ19‰Bz ÈcÓ ‰Úa ÔÈÏeÒt‰ Ï‡ .20 ƒ¿ƒ≈¬»«¿ƒ«¬≈»ƒƒ¿≈»
Ëb‰ ˙‡‰Ï ÔÈÏeÒt 21‰Ê È‰  e‡È‰ Ì‡Â ; ¿ƒ«¬»««≈¿ƒ≈ƒ¬≈∆

ÏeÒt22eÓ‡ ÌÈc ‰na .Ëb‰ Ìi˜˙pLk ?ÌÈ »«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«≈
ÂÈÓ˙BÁa23Èc ÏÚ ‡l‡ Ba CÓÒ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ; ¿»»¬»ƒ…ƒ¿«∆»«ƒ¿≈

‰Bz‰ ÔÓ ‰Úa ÏeÒt24Ë‚ BÈ‡ 25. »«¬≈»ƒ«»≈≈

ב .17) כג, בגיטין כמבואר הגט , כגון 18)לשליחות
המנויים  יונים, ומפריחי  בריבית, מלווים בקוביא, משחקים
מדבריהם. גזלנים שהם מ "ח ) פ "א, השנה (ראש במשנה

להתירה 19) בעלה שמת באשה להעיד שכשרים כשם
הי "ז. פי "ב , ולקמן כב . השנה (ראש גזלן 20)להנשא כגון

נבילות  האוכל או ראשון, יוםֿטוב  שחילל או ממש,
פ "י , עדות בהל' כמבואר להכעיס , בין לתאבון בין ושקצים
הן, בתורה לאֿתעשה מצוות ושמונה וששים ומאה ה"ג.
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בלבד, מלקות עונש אלא ביתֿדין מיתת ולא כרת בהן שאין
ה"ד. פי "ט , סנהדרין בהל' מנויין חשודים 21)וכולן שהם

להוליך  שליח  עשאם שהבעל לומר נאמנים ואינם לשקר
קמא, סי ' אהע "ז הגר"א' ב 'הגהות וכן (משנהֿלמלך, הגט 

ה"ב .22)עא). פ "י , לקמן כמבואר תצא, לא נשאת ואם
ואינה 23) נכונה שהיא הגט  עדי  חתימת על עדים שהעידו

בחותמיו.24)מזוייפת. הגט  נתקיים בטל 25)שלא
עדים  יבואו לא עוד כל תצא, נשאת אם ואפילו לגמרי 
התורה  מן בעבירה שפסול מי  שכל הגט . עדי  חתימת לאשר
אמנם  ב . כה, ביבמות כמבואר כלל, אשה בעדות נאמן אינו
לשני , ספק  קידושי  מקודשת תהיה ויקדשנה אחר יבוא אם
נמצא  הגט , עדי  חתימת ויקיימו עדים מחר יבואו שמא

(כסף ֿמשנה). השני  קידושי  בה שתפסו

.Á,B‡È‰Lk Ï„‚Â Ëb‰ BÏ Ô˙pLk ÔË˜ ÁÈÏM‰ ‰È‰»»«»ƒ«»»¿∆»««≈¿»«¿∆¡ƒ
Áwt˙Â LÁ26‰tzLÂ ‰ËBL ,27,ib˙Â Ì"ekÚ , ≈≈¿ƒ¿««∆¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«≈

ÏËa ‰Ê È‰  ÁzLÂ „Ú28BÏ Ô˙ Ì‡ Ï‡ . ∆∆¿ƒ¿«¿≈¬≈∆»≈¬»ƒ»«
‰È‰ ;Áwt˙Â ÊÁÂ LÁ˙Â ,Áwt ‡e‰Â Ëb‰«≈¿ƒ≈«¿ƒ¿»≈¿»«¿ƒ¿««»»

ÈeÙL29‰tzLÂ ÊÁÂ ‰hzLÂ ,Ëb‰ BÏ Ô˙pLk »¿∆»««≈¿ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»
ÈtÓ ,Lk Ëb ‰Ê È‰  ‰M‡ „ÈÏ Ëb‰ ‡È‰Lk¿∆≈ƒ«≈¿«ƒ»¬≈∆≈»≈ƒ¿≈

˙Ú„a BÙBÒÂ B˙lÁzL30. ∆¿ƒ»¿¿««

לדבר.26) ופיו לשמוע  אזניו דעתו 27)נפקחו אליו חזרה
ולא 28)ונצטללה. היתה, בפסול הנתינה שתחילת

גט . שליחי  להיות בדעתו.29)הוכשרו גיטין 30)מיושב 
א. כג,

.ËÏË :BÏ ‰Ó‡Â ,ÌÈ„Úa ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»»ƒ«¿≈ƒ¿»¿»…
‡‰ÈÂ Èh‚ ÈÏ31,‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰Ê È‰  E„Èa ÈÏ ƒƒƒƒ≈ƒ¿»¿¬≈∆»ƒ«¿«»»

ÈÏa˜˙‰' BÏ ‰Ó‡ el‡Îe32LÈÂ .'Èhb33‰M‡Ï ¿ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈»ƒ»
ÏL BÁeÏL „iÓ dhb dÏ Ïa˜Ï ‰Ïa˜ ÁÈÏL ˙BOÚÏ«¬¿ƒ««»»¿«≈»ƒ»ƒ«¿∆

dÏÚa34ÏÚ Û‡ ,‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ dÈ‡ ‰pË˜e . «¿»¿«»≈»»»ƒ«¿«»»««
‰ÏB„‚k dhb dÏ ‰B˜ dˆÁL Èt35ÁÈÏML ÈtÓ . ƒ∆¬≈»»»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ«

Ôa BÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ„Ú CÈˆ ‰Ïa«̃»»»ƒ≈ƒ¿≈¿ƒƒ««»»∆≈∆
‰eÓ‚ ‰Úc36. ≈»¿»

התימנים,31) ובכת"י  בידך". לי  "יהא לו: שאמרה או
לי . יהא גיטי  לי  טול ובכת"י32)הנוסח : ב . סג, גיטין

"התקב ' רומי : בדפוס  וכן לי ". "התקבל התימנים:
לי ". הולכה.34)יכולה.33)(=התקבל) שליח  שהוא

מקבלתו  שאינה בעיניה קלותי  לומר: הבעל בזיון בזה ואין
שם). (גיטין, זו 35)בעצמה הרי  לחצרה, הגט  ינתן שאם

י , בבבאֿמציעא כמבואר ממש, לידה נמסר כאילו מגורשת
גזילה  בהל' וכמבואר מ "ידה", נלמדת קטנה של שחצרה ב 

ה"י . טעם 36)פי "ז, "לא הזה לטעם אין הראב "ד, לדעת
כך  דעת, בן להיות צריך שהשליח  כשם אלא ריח " ולא
סה.): (גיטין שאמרו וכמו דעת, בן שיהיה צריך השולח 
אינה  הבאה שליח  גם ולפי ֿזה שליח ", עושה קטן "אין
רואים, ואנו הואיל היא, רבינו דעת אולם לעשות. יכולה
שלא  מתגרשת והיא קבלה שליח  עושה גדולה שאשה
דעתה  גילתה שכן - לה היא שזכות משום כרחך על בפניה,
בפניה. שלא השליח  לה זוכה ולפיכך - שליחה מינוי  עלֿידי 
עלֿידי דעתה וגילתה הואיל נאמר: בקטנה גם כן אם

או  הבעל לה שיזכה נאמר להתגרש, רוצה שהיא שליחה
שאינו  אע "פ  אחר", ידי  על ה"מזכה כדין גיטה, את ביתֿדין
מתרץ  לפיכך מיד, ותתגרש כחצרה זה שליחה ויהא שליחה,
צריך  וגם הקטן, על מעידים ואין עדים צריך שהמינוי  רבינו,
הגט , מסירת בשעת עכשיו גם לה היא שזכות ידעו שהעדים
דעת  בת ואינה והואיל הקודמת, מדעתה בה חזרה ולא
לה  הוא וחוב  עכשיו, בה חזרה שמא גם חוששים - גמורה

המשנה'). ('מרכבת

.È:ÏÚa‰ BÏ Ó‡Â ,‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»»ƒ«¿«»»¿»««««
CÏB‰ dhb ‰Ê È‰ ‡l‡ ,dhb dÏ Ïa˜zL ÈBˆ ÔÈ‡≈¿ƒ∆¿«≈»ƒ»∆»¬≈∆ƒ»≈
ÁÈÏL ‰Ê ‰OÚÂ ,ÏÚa‰ „Èa ˙eL‰  dÏ B˙B‡»»¿¿««««¿«¬»∆»ƒ«

‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰Ï37:BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ . ¿»»¿…»ƒ«¿«»»¬»ƒ»«
‡Ï  dÏ ‰ÎÊ :B‡ ,[EÏ ‡‰ :B‡] ,dhb dÏ Ïa˜˙‰ƒ¿«≈»ƒ»≈¿¿≈»…
 dÏ CÏB‰ :BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ .‰Ïaw‰ ˙eÁÈÏL ˜Ú»«¿ƒ««»»¬»ƒ»«≈»
Ì‡ CÎÂ .ÏÚa‰ ÁÈÏL ‰OÚÂ ,‰Ïaw‰ ˙eÁÈÏL ˜Ú»«¿ƒ««»»¿«¬»¿ƒ««««¿»ƒ

‰Ïaw‰ ˙eÁÈÏL ˜Ú  dÏ Ô˙Â CÏB‰ :BÏ Ó‡38. »«≈¿≈»»«¿ƒ««»»

הגיע 37) שלא עוד כל חוזר, - לחזור הבעל רצה אם ולפיכך
סב : (גיטין לידה לשון 38)).הגט  והזכיר הואיל שם.

הולכה. שליח  למנותו אלא רצונו שאין דעתו, גילה "הולך"
"זכה  כאומר: זה הרי  בלבד, לה" "תן אלא אמר לא אם אבל
פ "ד  זכיה בהל' כמבואר הקבלה, שליחות עקר ולא לה",
סי ' לאהע "ז הגר"א (ביאור זכה כאומר: תן, שהאומר: ה"ד,

ט ). ס "ק  שמואל' ב 'בית שם וראה סי "ח . קמ ,

.‡ÈÓ‡Â ,ÏÚa‰ ÔÓ Ëb Ïa˜Ï ‡aL ‰M‡‰ ÁÈÏL¿ƒ«»ƒ»∆»¿«≈≈ƒ«««¿»«
Ëb CÏB‰ :ÏÚa‰ BÏ ÓB‡Â ,È‡ ‰Ïa˜ ÁÈÏL :BÏ¿ƒ««»»¬ƒ¿≈«««≈≈
‡l‡ ,E˙eÁÈÏL ˜BÚ ÈÈ‡ :ÓBÏk ,‰Ó‡L BÓk ‰Ê∆¿∆»¿»¿«≈ƒ≈¿ƒ¿∆»

L E˙B‡ ‰˙OÚL ÔÈaÈ‰ ‰‡‰ ÁÈÏL B‡ ‰Ïa˜ ÁÈÏ ≈∆»¿»¿¿ƒ««»»¿ƒ«¬»»¬≈
‡Ï :BÏ ‰Ó‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ‡È‰Â ,‰Ó‡L BÓk ‰z‡«»¿∆»¿»¿≈ƒ∆«≈¿»¿»…

‰Ïa˜Ï ÁÈÏL]39elÙ‡  ‰‡‰ ÁÈÏL ‡l‡ EÈzÓO [ »ƒ«¿«»»«¿ƒ∆»¿ƒ«¬»»¬ƒ
ÁÈÏM‰ ˜Ú È‰L ;˙L‚Ó dÈ‡ ,d„ÈÏ ÚÈb‰ƒƒ«¿»»≈»¿…∆∆∆¬≈»««»ƒ«
‡Ï ÌÏBÚÓ :ÏÚaÏ Ó‡Â ,‡È‰ ‰Ó‡L ˙eÁÈÏL¿ƒ∆»¿»ƒ¿»««««≈»…

dÏ ‰‡‰ ÁÈÏL È˙ÈOÚ40. «¬≈ƒ¿ƒ«¬»»»

אינן.39) אלו תיבות קושטא, בדפוס  וכן התימנים, בכת"י 
זה 40) והרי  מרובה, טרחתו שאין לקבלה, שליח  אלא

אפש  אי  להולכה שליח  - אפשי  לקבלה שליח  י ,כאומר:
גט , זה אין לאשה הגט  והוליך אח "כ נמלך ואפילו
אמר  אבל סג.), (גיטין הולכה כשליח  קבלו לא שמתחילה
הרי שאמרה, כמו אמר: ולא לה, ותן הולך לשליח : הבעל
הגט  וקיבל ידו שכשפשט  לידה, גט  כשיגיע  מגורשת  זו
להולכה  שליח  ונעשה קיבל הבעל דברי  דעת על - מהבעל

(מגידֿמשנה).

.ÈBÏ Ó‡Â ,È‡ ‰‡‰ ÁÈÏL :ÏÚaÏ ÁÈÏL Ó‡»«»ƒ««««¿ƒ«¬»»¬ƒ¿»«
‰Ó‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ‡È‰Â ,‰Ó‡L BÓk CÏB‰ :ÏÚa‰«««≈¿∆»¿»¿≈ƒ∆«≈¿»¿»
d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L ÔÂÈk  EÈzÓO ‰Ïa˜Ï ÁÈÏL :BÏ»ƒ«¿«»»«¿ƒ≈»∆ƒƒ«≈¿»»

˙L‚Ó41‡l‡ ,‰Ó‡L ˙eÁÈÏL ˜Ú ‡Ï È‰L ; ¿…∆∆∆¬≈…»«¿ƒ∆»¿»∆»
d˙B‡ Ú‚42ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ïa˜Ï ˙ÓB‡ ‡È‰ È‰L . »«»∆¬≈ƒ∆∆¿«»»¿≈

„Ïa ‰‡‰Ï ÏÚaÏ43. ««««¬»»ƒ¿«
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קעט                
         

שהבעל 41) השליח , לידי  הגט  מסירת עם מגורשת ואינה
הולכה. שליח  אלא עשאו ולא השליח , דברי  על סמך

לידה.42) הגט  ולהמציא לטרוח  עליה ואין 43)הכביד
כלֿשכן  הבאה, בשליחות הוא מתרצה שאם עקירה, כאן
לענין  הבאה בכלל שהקבלה קבלה, בשליחות שמתרצה

וברש"י ). עו: בבבאֿמציעא וכן שם, (גיטין טורח 

.‚ÈdÏ BzÏ ÁÈÏL ‡a ,BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÏÚa‰«««∆»«≈¿ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
(ÈÏ) ‰È‰È :ÌÈ„Ú ÈÙa BÏ ‰Ó‡ ‡l‡ ,ezÏË ‡ÏÂ¿…¿»«∆»»¿»ƒ¿≈≈ƒƒ¿∆ƒ

EÏˆ‡ ÔB„wt ‰Ê Ë‚44z‡ È‰ :BÏ ‰Ó‡L B‡ , ≈∆ƒ»∆¿¿∆»¿»¬≈«¿
ÈÏ BÏa˜Ï ÁÈÏL45˜ÙÒa ˙L‚Ó BÊ È‰ 46„Ú »ƒ«¿«¿ƒ¬≈¿…∆∆¿»≈«

Lb˙z d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiMÓe ,d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL∆«ƒ«≈¿»»ƒ∆«ƒ««≈¿»»ƒ¿»≈
È‡cÂ47. ««

הדברים 44) מקור לקבלה. שלוחה שיהיה לומר ונתכוונה
פ "ו. גיטין הרי "ף  גירסת לפי  הוא אין 45)אלה ו"בפקדון"

הבעל שהרי  "לי ", שתאמר: הפקידו צורך פקדון בתורת לא
לומר, נתכוונה ובוודאי  לו, נתנו גירושין לשם אלא אצלו

סג:). גיטין (ר"ן לקבלה שלוחה שם.46)שיהא גיטין,
לקבלה, מהולכה להיעתק  השליח  יכול אם לחכמים נסתפק 

להולכה. שמינהו הבעל שליחות שגמר לא 47)טרם שהרי 
הוא  בשליחותו ועדיין האיש, שליח  מהיות השליח  חזר

עומד.

.„ÈdÏ B˙B dÏ B˙B ‡e‰Lk ,Ë‚ ‡È‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈¿∆¿»¿»
ÌÈL ÈÙa48Á‡Â ,B˙B˜Ï ÔÈÎÈˆ ÌÈM‰ Ô˙B‡Â . ƒ¿≈¿«ƒ¿»«¿«ƒ¿ƒƒƒ¿¿««

ÔÈ„k ‰M‡‰ ÌÚ ÁÈÏM‰ ÔÈcL .Ì‰ÈÙa dÏ Ô˙pÈ Ck»ƒ»≈»ƒ¿≈∆∆ƒ«»ƒ«ƒ»ƒ»¿ƒ
dnÚ ÏÚa‰49B˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ì˜ ‡e‰ ÂÈzÁzL , «««ƒ»∆«¿»»¿ƒ»ƒ¿»

ez˜Êe ezÏËe ,‰ÈÒÓ È„Ú e‰e‡˜ ‡ÏÂ dÏ ÁÈÏM‰«»ƒ«»¿…¿»≈≈¿ƒ»¿»«¿»«
˙L‚Ó ˜ÙÒ BÊ È‰  ÌiÏ50. «»¬≈»≈¿…∆∆

פ "א,48) לעיל כמבואר מסירה", בעדי  הגירושין "שעיקר
לקרותו,49)הט "ו. העדים צריכים הגט  נתינת שבשעת

הי "ט . פ "א, לעיל כלל,50)כמבואר גט  זה היה לא שמא
הבעל  נתנו ואפילו לים. שנזרק  אחרי  לבדקו אי ֿאפשר והרי 
כמבואר  היה, כשר גט  לומר נאמן אינו לים, וזרקתו לידה

הכ"א. פ "א, לעיל

.ÂËepÏhÈ  dÈÏ BÈa Ëb‰ Ô˙Â ÁÈÏM‰ Ú»««»ƒ«¿»««≈≈¿≈»ƒ¿∆
‰pnÓ51ÌÈL ÈÙa dÏ BzÈÂ ÊÁÈÂ52 ˙Ó Ì‡Â . ƒ∆»¿«¬…¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ≈

ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜Ó d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰Â ÏÈ‡B‰53È‰ , ƒ¿«≈≈ƒ««»»¿À»¿»»¬≈
Lk Ëb ‰Ê54. ∆≈»≈

הי "ז.51) פ "ז, לקמן וכמבואר שנשאת, לאחר אפילו
הגט 52) נמסר שלא שכל שהורה, הגאונים מן יש שהרי 
(ראה בפ  פסול גט  זה הרי  שנים, בו שחתמו אע "פ  שנים ני 

זה  ולתקן לדבריו לחוש צריך לפיכך הט "ז), פ "א, לעיל
יפה  כוחו שאין מסר, כשהשליח  וביחוד האפשר במקום

(מגידֿמשנה). הבעל העדים 53)כמסירת ע "י  מאושר
יעידו  אחרים שעדים או חתימותיהם, הן כי  בגט  החתומים

כך. שבדיעבד 54)על הט "ז, פ "א לעיל רבינו כשיטת
בלבד. חתימה בעדי  הגט  כשר

.ÊËÊÁ ‰M‡‰ „ÈÏ ÚÈbiL Ì„˜Â ,Ëb‰ ÏËpL ÁÈÏL»ƒ«∆»««≈¿…∆∆«ƒ«¿«»ƒ»»«

B‡ ,‡e‰ ÏËa EnÚ ÈzÁÏML Ëb :BÏ Ó‡Â ÏÚa‰«««¿»«≈∆»«¿ƒƒ¿»≈
B‡ ,‡e‰ ÏËa CÈÏ ÈzÁÏML Ëb :‰M‡Ï Ó‡Â Ì„wL∆»«¿»«»ƒ»≈∆»«¿ƒƒ»≈
Ëb :ÌÈÁ‡Ï Ó‡L B‡ ,BÏhÏ Á‡ ÁÈÏL ÁÏML∆»«»ƒ««≈¿«¿∆»««¬≈ƒ≈

ÏËa ‰Ê È‰  ‡e‰ ÏËa ÈzL‡Ï ÈzÁÏML55ÏÚ Û‡Â , ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¬≈∆»≈¿««
d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L Èt56CÈˆ ,ÌÈÁ‡ ÈÙa ÏhÓ‰ ÏÎÂ . ƒ∆ƒƒ«≈¿»»¿»«¿«≈ƒ¿≈¬≈ƒ»ƒ
ÌÈL ÈÙa ÏhiL57B‡ d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L Á‡ Ì‡Â . ∆¿«≈ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ««∆ƒƒ«≈¿»»
‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ58Èt ÏÚ Û‡Â .BÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ¿«¿ƒ««»»≈»¿«¿¿««ƒ

ea„ È„k CB˙a ÊÁL59ÚÈb‰L Á‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÏhe ∆»«¿¿≈ƒƒ¿ƒ¿««∆ƒƒ«
BÈ‡  BÏha dˆÁÏ B‡ ‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ B‡ d„ÈÏ¿»»¿«¿ƒ««»»«¬≈»ƒ¿≈

Lk Ëb ‰Ê È‰Â ,ÏËa60. »≈«¬≈∆≈»≈

א.55) לב , הביטול.56)גיטין כמו 57)אחרי  שהם
"מוסרני ד): י , (שביעית פרוזבול בשטר מצינו וכן ביתֿדין,
'בית  נקראים שנים שגם הרי  הדיינים", ופלוני  פלוני  לפניכם
דבר  יוודע  שלא לחוש יש משנים, ובפחות לב :). (גיטין דין'
בניה  ונמצאו לאחר האשה תינשא ובינתיים ברבים, הביטול

כו. הלכה לקמן וראה שם). ('תוספות' שידו 58)ממזרים
ה"א. לעיל כמבואר לרב :59)כידה, תלמיד שיאמר "כדי 

הי "ז). פ "ב , שבועות (הל' רבי " עליך לב ,60)שלום גיטין
עושה  האדם אין כזה, ורציני  חמור שענין א. סז, ונדרים א.
שיוכל  דעתו היתה ולא גמורה, הסכמה מתוך אלא אותו
אישות  הל' והשווה שם). (ר"ן דיבור כדי  בתוך בו לחזור

שם. ובביאורנו ה"ט , פ "ב  זרה עבודה והל' הכ"ב , פ "ז

.ÊÈÁÈÏL LwÓe fÁÓ ‰È‰61B‡ ,BÏhÏ È„k »»¿«≈¿«≈»ƒ«¿≈¿«¿
‡e‰L ÔÈe ,Ì‰ÈÙa epÏhiL ÌÈL LwÓ ‰È‰L∆»»¿«≈¿«ƒ∆¿«¿∆ƒ¿≈∆≈∆
BÈ‡  BÏha Ck Á‡Â ,d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ Û„BÂ fÁÓ¿«≈¿≈ƒƒ«≈¿»»¿««»ƒ¿≈
ÚÈb‰L Ì„˜ BÏhÏ fÁÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa»≈««ƒ∆»»¿«≈¿«¿…∆∆ƒƒ«

d„ÈÏ Ëb‰62. «≈¿»»

שהגט 61) להודיעו הראשון השליח  את שישיג שני  שליח 
הנוסח : התימנים ובכת"י  האשה, לידי  ימסרנו ולא מבוטל
הראשון  השליח  את מבקש שהבעל והכוונה השליח , מבקש

בפניו. הגט  את שבלב 62)לבטל דברים כי  א. לב , גיטין
שם). ('תוספות' דברים אינם

.ÁÈÈzL‡Ï e˙e Ë‚ e˙k :‰OÚÏ Ó‡63ÏBÎÈ  »««¬»»ƒ¿≈¿¿ƒ¿ƒ»
‰ÊÏ ÏhÏ64‰Ê ÈÙa ‡lL65ÌÈL ÈÙa elÙ‡Â . ¿«≈¿∆∆…ƒ¿≈∆«¬ƒƒ¿≈¿«ƒ

ÌÈÁ‡66ÏhÏ ÏBÎÈ ‰Ê È‰  ÌÈL „Èa Ëb‰ ÁÏL . ¬≈ƒ»««≈¿«¿«ƒ¬≈∆»¿«≈
‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê67BÏhaMÓ ,‰OÚ eÈ‰ elÙ‡Â . ∆∆…ƒ¿≈∆«¬ƒ»¬»»ƒ∆ƒ¿

Ëb‰ ÏËa Ì‰Ó „Á‡ ÈÙa68. ƒ¿≈∆»≈∆»≈«≈

נותנו 63) מהם ואחד חותמים מהם ושנים כותב  מהם אחד
הכ"ז. פ "ט , לקמן כמבואר וקושטא,64)לה, רומי  ובדפוס 

זה. בפני  שלא זה גט  לבטל מהם 65)הנוסח : לאחד לומר
ואפילו  הגט . בטל וממילא תתנהו, אל או תכתבהו אל
שעדות  ליתנו, או לכתבו יכולים אינם האחרים התשעה
פ "ה, עדות בהל' כמבואר כולה, בטלה - מקצתה שבטלה

שלכתחילה 66)ה"ג. אלא טז, בהלכה לעיל כמבואר
ממזרים, להיות שגורם מפני  אחרים שנים בפני  לבטל אסור
בניה  ונמצאו תינשא והיא לאשה וימסרנו ידע  לא שהשליח 
אמר  אם שגם ומובן כו. הלכה בסמוך כמבואר ממזרים,
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אותו  קיים - זה בפני  שלא זה יבטל ואח "כ כתבו לעשרה
בפני שלא זה לבטל לו אסור שלכתחילה ובוודאי  החשש,

רוקח '). וב 'מעשה לג: (גיטין בטל,67)זה הגט  וממילא
שם). (גיטין, כולה בטלה - מקצתה שבטלה ששליחות

כתבו".68) לעשרה "אמר על גם חוזר זה

.ËÈ˙Bk È‡L Ëb :ÌÈLÏ Ó‡L ÈÓ ÔÎÂ69ÈzL‡Ï ¿≈ƒ∆»«ƒ¿«ƒ≈∆¬ƒ≈¿ƒ¿ƒ
‡e‰ ÏËa70ÌÈL ÈÙa dÏ B˙e Ëb Ck Á‡ ˙ÎÂ , »≈¿»«««»≈¿»»ƒ¿≈¿«ƒ

ÌÈÁ‡71‡Ú„Bn‰ ˙ÈÒÓ ‡È‰ BÊÂ .ÏËa ‰Ê È‰  ¬≈ƒ¬≈∆»≈¿ƒ¿ƒ««»»
‰ ÏÚËb72ÈÏ zÎiL Ëb Ïk :Ì‰Ï Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ««≈¿≈ƒ»«»∆»≈∆ƒ¿…ƒ

ÈBÏt ÏL BÈc ˙Èa zÎ‡L Ëb Ïk :B‡ ,ÏËa ÈBÏt¿ƒ»≈»≈∆∆¿…¿≈ƒ∆¿ƒ
„ÚÂ Ô‡kÓ zÎ‡L Ëb Ïk :B‡ ,ÏËa Ëb ‰Ê È‰¬≈∆≈»≈»≈∆∆¿…ƒ»¿«

È‰  ÏËa ‰L ÌÈOÚ73Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÏËa Ëb ∆¿ƒ»»»≈¬≈≈»≈¿≈ƒ»«
ÏËa ÈzL‡ ˙ÈBÏÙÏ zÎ‡L Ëb Ïk :ÌÈL ÈÙaƒ¿≈¿«ƒ»≈∆∆¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈
‡e‰ È‰ ˙‡Ê ‡Ú„BÓ Ba Ïh‡L c ÏÎÂ ,‡e‰¿»»»∆¬«≈»»…¬≈
ÏhaL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ B˙e Ck Á‡ ˙ÎÂ ,ÏËa»≈¿»«««»¿»»««ƒ∆ƒ≈

ÏËa Ëb‰ È‰  Ëb‰ zÎiL Ì„˜ ‡Ú„Bn‰74. «»»…∆∆ƒ¿…«≈¬≈«≈»≈

לכתוב .69) לזה,70)עומד ומסכמת נכונה דעתי  שאין
לכך. אותי  המניעה מסויימת סיבה מחמת אלא כותבו ואיני 

הגט 71) היה הראשונים שנים בפני  נותנו היה אילו משמע ,
מודעתו  את ביטל ודאי  לפניהם ומוסרו הואיל כשר,
ה"ו, פ "י  מכירה בהל' רבינו דברי  מתוך אולם הקודמת,
באותו  עצמם הם לחתום להם יש המודעה "עדי  האומר:
- כלום" בכך ואין עליו, המודעה להם שנמסרה הממכר
מודעתו  הראשונים שנים בפני  הגט  נתן שאפילו משמע 

אנו 72)קיימת. אין ואפילו ב . כא, בערכין המבוארת
קיימת. מודעתו זה, גט  למתן אונס  שום לו כן 73)יודעים

רומי . המודעה,74)בדפוס  ביטול את מראש ביטל שהרי 
דמודעה. המודעה ביטל לא - שביטלה ואע "פ 

.ÎÌÈ„Ú‰ BÏ eÓ‡iL ?‰Ê c ˙wz e‰Ó ,Ôk Ì‡ƒ≈««»«»»∆∆…¿»≈ƒ
ÌÈc‰ ÏkL eÈÙa Ó‡ :Ëb‰ ˙È˙k Ì„…̃∆¿ƒ««≈¡…¿»≈∆»«¿»ƒ
ÏhÏ ÌÈc‰ Ô˙B‡ eÓi˜˙iLk ÔÈÓBbL ,zÒnL∆»«¿»∆¿ƒ¿∆ƒ¿«¿»«¿»ƒ¿«≈

Ëb75Ô‰ :ÓB‡ ‡e‰Â .ÌÈÏËa Ô‰ È‰ ,76Ck Á‡Â . ≈¬≈≈¿≈ƒ¿≈≈¿««»
e‰eÁÈpÈ ‡ÏÂ .dÏ ÔzÏÂ ÌzÁÏÂ zÎÏ Ì‰Ï ÓB‡≈»∆ƒ¿…¿«¿…¿ƒ≈»¿…«ƒ

BÏhÈÂ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú CÏÈÏ77. ≈≈«∆«ƒ««≈¿»»¿≈∆…≈≈ƒ«¿
CÈˆ ‡Ú„BÓ ÏhÓ‰ ‡ÏÂ ‡Ú„BÓ ÒBn‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈»»¿…«¿«≈»»»ƒ

ÔÈ˜78. ƒ¿»

זה.75) גט  לבטל התימנים: האחרון 76)ובכת"י  שדברו
דברו  ואחרי  זה. גט  נגד והודיע  שמסר מה כל לבטל כולל
והכל  לו שקדם מה לכל כולל שהוא הולכים, אנו האחרון
שמסר  שיעיד עד כל שיפסול צריך הרשב "א ולדעת בטל.
בלב  הוא שלו שהביטול מוכיח  הוא שבזה בפניו, מודעה

כ  עד שפעל מה כל את שעוקר הגט שלם לביטול ה
- הגט " ב "סדר קנד סי ' אהע "ז ובשו"ע  (מגידֿמשנה).
מבטל  "הנני  הגט : חתימת עדי  בפני  הבעל שיאמר מצריך
זה  גט  על שמסרתי  . . . דמודעי  ומודעי  מודעי  כל לפניכם
שיפסל  דבר שום מסרתי  שלא עצמי  על מעיד אני  וכן . . .
שמסרתי שיעידו עדים או עד כל פוסל והריני  מחמתו, הגט 
מחמתו". כוחו שיורע  או זה גט  שיבטל דבר שום אמרתי  או

האחרונים.77) דבריו אחרי  הולך הכל כי  הגט , יבוטל ואז
אישות 78) מהל' פ "י  לעיל בביאורנו (המבואר סודר קנין

אנו  אין בלבד, דעת גילוי  אלא זה שאין ומכיון, ה"ט ).
ביטול  וגם א. מ , בבבאֿבתרא מבואר וכן לקנין. צריכים
כא, בערכין כמבואר בלבד, דעת גילוי  אלא אינו המודעה
קלד  סי ' לאהע "ז הגר"א (ביאור מספיקה בלבד שאמירתו ב 
דינו  אנוס , הוא אם אבל אנוס , כשאינו זה וכל ח ). ג, ס "ק 

רוקח '). ('מעשה ה"כ פ "ב , לעיל מבואר

.‡ÎÊBÁ È‰  Ëb‰ Ïhe ÁÈÏM‰ „Èa Ëb ÁÏBM‰«≈«≈¿««»ƒ«ƒ≈«≈¬≈≈
‡l‡ Ëb ˙BzÓ BÏha ‡lL ;‰ˆiLk Ba L‚Óe¿»≈¿∆ƒ¿∆∆…ƒ¿ƒ«≈∆»

˙eÁÈÏL ˙BzÓ79ÏÚa‰ „Èa Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»«≈¿««««
L‚Ó BÈ‡  ‡e‰ ÏËa ‰Ê Ëb :Ó‡L ÔB‚k ,BÏheƒ¿¿∆»«≈∆»≈≈¿»≈
 Ba Lb Ì‡Â .aLp‰ ÒÁk ‡e‰ È‰Â ,ÌÏBÚÏ Ba¿»«¬≈«∆∆«ƒ¿»¿ƒ≈≈
„Èa ‡e‰Â BÏhaL ˙Úa Lt Ì‡ ÔÎÂ .˙L‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆¿≈ƒ≈≈¿≈∆ƒ¿¿¿«
˙BÈ‰lÓ ÏËa ‡e‰ È‰ ÈzÁÏML Ëb :Ó‡Â ÁÈÏM‰«»ƒ«¿»«≈∆»«¿ƒ¬≈»≈ƒƒ¿

.ÌÏBÚÏ Ba L‚Ó ÔÈ‡  Ëb≈≈¿»≈¿»

לא 79) גט  "מתורת שם: חננאל רבינו וכגירסת ב . לב , גיטין
"גט  שם: אחרת גירסא ויש ב . נט , בקידושין וכן בטליה".
בטל  שהוא יפרש אם אפילו כלומר בטיל", קא מי  גופיה
אי ֿאפשר  בהכשר הנכתב  גט  שכל בטל, אינו - גט  מלהיות
הגט , כתיבת מעשה ויבטל דיבורו יבוא איך כי  לבטלו.
כך  בהכשר, הנכתב  ספרֿתורה לפסול שאי ֿאפשר וכשם

שם). (ר"ן כשר גט  לפסול אי ֿאפשר

.Î,‡e‰ ÏËa :Ó‡ ?Ëb‰ ÏhÓ ˙BBLÏ ‰Ê È‡a¿≈∆¿¿«≈«≈»«»≈
,ÊÚÈ ‡ÏÂ ,ÈzÈ ‡Ï ,ÏÈÚBÈ ‡Ï ‰Ê Ëb ,Ba ÈLÙ‡ È‡ƒ∆¿ƒ≈∆…ƒ…«ƒ¿…«¬…
È‰ ,ÒÁ È‰È ,ÒÁk È‰È ,L‚È ‡ÏÂ ,ÁlLÈ ‡ÏÂ¿…¿««¿…¿»≈¿ƒ«∆∆¿ƒ∆∆¬≈

Ì‡Â .ÒÁk ‡e‰80Ô‰Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ el‡Ó „Á‡ Ó‡ «∆∆¿ƒ»«∆»≈≈¿»«∆»∆
BÏha ‰Ê È‰ 81. ¬≈∆ƒ¿

אמר.80) אם התימנים: שבכל 81)ובכת"י  שם. גיטין,
ולהבא. מכאן מבטלו הוא האלו הלשונות

.‚ÎBÈ‡ ,‡e‰ ÏeÒt ,Ëb BÈ‡ ‰Ê Ëb :Ó‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«≈∆≈≈»≈
ÒÁ ,L‚Ó BÈ‡ ,ÁlLÓ BÈ‡ ,ÈzÓ BÈ‡ ,ÏÈÚBÓƒ≈«ƒ≈¿«≈«≈¿»≈∆∆
‡l‡ ,ÏhÓ ÔBLÏ ‰Ê ÔÈ‡L .ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  ‡e‰…»«¿∆≈∆¿¿«≈∆»
c eÏ ÚÈ„B‰ È‰Â ,c‰ ˙zÓ‡ ÚÈ„BÓ ÔBLÏ¿ƒ«¬ƒ««»»«¬≈ƒ«»»»

Ôk BÈ‡L82zÓ ‡e‰L eÒ‡ c ÏÚ ÓB‡L ÈÓk , ∆≈≈¿ƒ∆≈«»»»∆À»
.B‰Ë ‡e‰L ‡Óh‰ c ÏÚ B‡«»»«»≈∆»

כשר,82) שהוא בו יודעים ואנו פסול, שהגט  לנו מודיע  הוא
וברש"י ). (שם פסול שום בו רואים אנו אין שהרי 

.„Î:ÔB‚k ,ÚL ÏÚt BÚÓLnL ,ÏËa ‰Ê Ëb :Ó‡»«≈∆»«∆«¿»…«∆»«¿
Ú ˜ÓÁ83˜ÙÒ ‰Ê È‰ 84‰Lb˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »«»«¬≈∆»≈¿ƒ»ƒƒ¿»¿»

˙L‚Ó ˜ÙÒ È‰  ‰Ê Ë‚a85. ¿≈∆¬≈»≈¿…∆∆

בפת"ח .83) רוצה 84)שהן שהוא לעתיד משמעו אם
או  בטל, הוא ואזי  בצירי  בטל כמו ולהבא, מכאן לבטלו
כן  שאינו דבר מודיע  אלא מבטל זה ואין לשעבר משמע 
רש"י ולדעת (שם). הקודמת בהלכה כאמור מבוטל, ואינו
בלבד, "בטל" אלא הוא, אמר: ולא הואיל הוא הספק  שם,
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כלום. בדבריו ואין לשעבר משמעו ודינה 85)שמא
ה"ג. פ "י , לקמן מבואר

.‰Î:BÏ Ó‡Â ÁÈÏL ‡e ,BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÈÓƒ∆»«≈¿ƒ¿»»ƒ«¿»«
:ÏÚa‰ Ó‡Â ,ÁwÏ ‰˙ˆ ‡Ï :B‡ ,‰È˙‡ˆÓ ‡Ï…¿»ƒ»…»¿»ƒ«¿»««««

ÈËn‰Â Bh‰ Cea86el‡ ÌÈ„a ‡ˆBik B‡ , »«¿«≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ≈
ÁÓO È‰L ,dL‚Ï BzÚ„a ÔÈ‡L ÔÈÚÈÓLnL∆«¿ƒƒ∆≈¿«¿¿»¿»∆¬≈»≈«

Ëb‰ ÏË ‡Ï  Ëb‰ ekÚa87‰È‰˙Â ÔzÈ ‡l‡ , ¿ƒ«≈…»≈«≈∆»ƒ≈¿ƒ¿∆
B‡ ,dÏ Ôzz ‡Ï :LeÙa BÏ Ó‡iL „Ú ,˙L‚Ó¿…∆∆«∆…«¿≈…ƒ≈»

.LeÙa ÏhÈ¿«≈¿≈

לה.86) מסרתו שאינו 87)שלא דעת גילוי  אלא זה אין
שדברים  יז הלכה לעיל אמרנו וכבר בשליחות, עוד חפץ 

לד.). (גיטין גט  לענין דברים אינם שבלב 

.ÂÎÌÈL ÈÙa BÏhe ÊÁÂ BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÈÓƒ∆»«≈¿ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ
B˙B‡ ÔÈkÓ  Ëb‰ ÏÚ ‡Ú„BÓ ÒnL ÈÓ ÔÎÂ ,ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿≈ƒ∆»«»»««≈«ƒ

˙ecÓ ˙kÓ88È‰L .ÌÈÊÓÓ ˙BÈ‰Ï ÌBbL ÈtÓ , «««¿ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿≈ƒ∆¬≈
ÌÈ„Ú e‡ˆÈ ÔÓÊ Á‡Â ,Ba ‡Op˙Â d„ÈÏ Ëb ÚÈbÈ«ƒ«≈¿»»¿ƒ»≈¿««¿«≈¿≈ƒ
Ì„˜ Ì‰ÈÙa ‡Ú„BÓ ÒnL B‡ Ì‰ÈÙa ÏhaL∆ƒ≈ƒ¿≈∆∆»«»»ƒ¿≈∆…∆

ÊÓÓ „Ïe‰ ‡ˆÓÂ ,Ëb‰ zÎiL89. ∆ƒ¿…«≈¿ƒ¿»«»»«¿≈

ראות 88) לפי  אלא מסויים מספר בלי  שהן מדבריהם, מכות
שלושים  שהיא התורה מן למלקות בניגוד ביתֿדין, עיני 
- מרדות שם). המשנה ובפירוש ג ד, (נזיר הלקאות ותשע 
שם  יוםֿטוב ' ב 'תוספות וראה סופרים, דברי  על שמרד
קמא:) (חולין ורש"י  ה"ג. פ "ו, התורה יסודי  הל' ובביאורנו
בזה". ירגיל שלא בתוכחת "רידוי  - מרדות מפרש:

על 89) מרדות) מכת (=מכה מנגיד רב  ב : יב , קידושין
הל' לעיל והשווה אגיטא". מודעה דמסר ועל גיטא, דמבטל
מודעה  ביטול להצריך היום ונוהגים הכ"ב . פ "ג, אישות
שמגרש  ומי  ס "ג). קלד, סי ' (אהע "ז מרצונו למגרש אפילו
שלא  התורה בשבועת הבעל את שישביעו טוב  שליח , ע "י 
הגט " "סדר קנד, סי ' (שם הגט  יבטל ולא מודעה ימסור

כו). סעיף 

.ÊÎÌÈÓB‡ ÔÈ‡  ‰M‡Ï B˙e Ë‚ ‡È‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈¿»»ƒ»≈¿ƒ
˙˜ÊÁa dÏ B˙B‡ ÔÈ˙B ‡l‡ ,ÏÚa‰ BÏha ‡nL∆»ƒ¿«««∆»¿ƒ»¿∆¿«
BÏhaL Ôk Á‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .Ba ‡Op˙Â Lk ‡e‰L∆»≈¿ƒ»≈¿ƒƒ¿»««≈∆ƒ¿
 BzL‡Ï B˙e Ëb ˙Bk‰ ÔÎÂ .ÊÓÓ „Ïe‰Â ‡ˆz ≈≈¿«»»«¿≈¿≈«≈≈¿»¿ƒ¿
È‰ ‡l‡ ,‰Ê Ëb ÏÚ ‡Ú„BÓ ÒÓ ‡nL ÔÈÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»«»»«≈∆∆»¬≈

Ba ‡Op˙Â ˙eLk ˙˜ÊÁa ‡e‰90. ¿∆¿««¿¿ƒ»≈

מכת 90) שמכין למעלה שאמרנו ממה זו הלכה מקור
מודעה  שמוסר מי  ואת הגט , שמבטל שמוסר מי  את מרדות
צריכה  האשה שאין הרי  ממזרים". להיות שגורם "מפני  עליו
עליו. מודעה מסר שמא או הגט  הבעל ביטל שמא לחשוש
שקיבלה  בגט  לאחר נשאת שהיתה א לג, בגיטין משמע  וכן
הבעל. ע "י  הגט  נתבטל לא אם שנתברר מבלי  שליח  עלֿידי 

.ÁÎÁÈp‰Â Ë‚ ‡Èn‰ ÔÎÂ91‰È‰L B‡ ‰ÏBÁ ÏÚa‰ ¿≈«≈ƒ≈¿ƒƒ««««∆∆»»
Ô˜Ê92Ìi˜ ‡e‰L ˙˜ÊÁa dÏ B˙B 93Ì‡ Ï‡ . »≈¿»¿∆¿«∆«»¬»ƒ

ÒÒB‚ BÁÈp‰94Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb L , ƒƒ≈∆…¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ

Á‡Ï Ëb ÔÈ‡L ,ÔÈLeb ˜ÙÒ ‰Ê È‰  dÏ B˙pL∆¿»»¬≈∆¿≈≈ƒ∆≈≈¿««
‰˙ÈÓ95,Bˆn ‡È‰Â ÏÈÁ‰ dÙÈw‰L ÈÚ ÔÎÂ . ƒ»¿≈ƒ∆ƒƒ»««ƒ¿ƒ«»

˙Ùhn‰ ‰ÈÙÒe96ÔBcÏ ‡ˆBi‰Â ,Ìia97el‡ È‰  ¿ƒ»«ƒ»∆∆«»¿«≈ƒ¬≈≈
 ÁÈÏM‰ „Èa Ô‰Ó „Á‡ Ë‚ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈiÁ ˙˜ÊÁa¿∆¿««ƒ¿ƒ»»≈∆»≈∆¿««»ƒ«

˙L‚Ó ˙˜ÊÁa ‰È‰˙Â BzL‡Ï B˙B98. ¿¿ƒ¿¿ƒ¿∆¿∆¿«¿…∆∆

שנה).92)השליח .91) (שמונים לגבורות הגיע  ואפילו
העמד 93) אלא שליחותו, ובטלה מת שמא חוששים ואין

חיים. בחזקת עם 94)השולח  הנאבק  למיתתו סמוך חולה
ובפירוש  ומלחמה, קרב  פרסית בלשון ופירושו המות.
שקול  והוא ידוע  גוסס  אומר: ג) א, (ערכין לרבינו המשנה
ס "ז, קכא סי ' באהע "ז והרמ "א המיתה. בשעת נשמע  גרונו
"על  ד): ס , (ישעיה תאמנה" צד "על "תרגום מפרש:
מעלה  למיתה שהקרוב  . . . שלהן חזה על כלומר גססין",

מפני  בגרונו יוםֿטוב 'ליחה ב 'תוספות וראה החזה". צרות
מתהפכת  שהליחה בקדירה, מגיסה "מלשון שם: לערכין

בקדירה". המגיס  כמו ואע "פ 95)בגרונו, מת, כבר ושמא
או  הגט  מחמת או להנשא, מותרת היא כך ובין כך שבין
היא  שאם יבום, לענין לדעת לנו חשוב  הבעל, מיתת מחמת
זקוקה  הרי  היא אלמנה ואם ליבום, זקוקה אינה מגורשת
לכהן  להנשא וכן מתייבמת. ואינה חולצת ומספק  ליבום,
ובמגידֿמשנה). כח , (גיטין היא גרושה שמא אסורה

טבעה.96) לא ועדיין בסער, הגלים בין בדיני97)נשלכה
גויים. של בערכאות אפילו ב .98)נפשות, כח , שם

.ËÎ‰ÈÙÒe ,‰Ú˜‰Â ÒÈb‰ dLkL ÈÚ Ï‡¬»ƒ∆¿»»««ƒ¿»¿¿»¿ƒ»
‰„‡L99ÏL ÔÈc ˙ÈaÓ ‚‰Ï ‡ˆBi‰Â ,Ìia ∆»¿»«»¿«≈≈»≈ƒ≈ƒ∆
Ì"ekÚ100‰ÏÙ B‡ ‰ BÙËL B‡ ‰iÁ ezbL ÈÓe , «ƒ∆¿»««»¿»»»»¿»

˙ÏtÓ ÂÈÏÚ101ÈÓÁÂ ÌÈiÁ ÈÓÁ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˙B  »»«…∆¿ƒ¬≈∆À¿≈«ƒ¿À¿≈
ÌÈ˙Ó102BÈ‡  ÁÈÏM‰ „Èa Ì‰Ó „Á‡ Ë‚ ‰È‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿ƒ»»≈∆»≈∆¿««»ƒ«≈

BzL‡Ï B˙B103˜ÙÒ BÊ È‰  dÏ B˙ Ì‡Â . ¿¿ƒ¿¿ƒ¿»»¬≈»≈
˙L‚Ó104Ëb‰ ÚÈbiL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙nL Ú„B Ì‡Â . ¿…∆∆¿ƒ«∆≈«««…∆∆«ƒ««≈

Ë‚ BÈ‡  d„ÈÏ105. ¿»»≈≈

אומר:99) ד) ג, (גיטין למשנה בפרושו ורבינו טבעה,
אינם  והמלחים לשברה, ורוצה הים עליה שסוער - "מטרפת
נשארו. והכלים העצים אבל . . . רצונם כפי  להנהיגה יכולים
ונאבד  שלה והעצים הכלים כשנשברו - שאבדה והספינה
ולא  המים להנהגת המים פני  על הספינה ונשארה הכל,

משוטות". ולא עוגן ונשאר 100)נשאר שוחד, קיבל שמא
שם). (גיטין, חי  תל 101)הנידון או קיר התמוטטות

פ "ג, גיטין ב 'ירושלמי ' מנויים השלשה, אלו כל בזה. וכיוצא
(חומרי102)ה"ד. בתרומה תאכל לא לכהן ישראל בת

(חומרי אביה בתרומה תאכל לא לישראל כהן ובת מתים),
רבינו  לנו גילה ולא ד). ג, (גיטין במשנה כמפורש חיים),

יש  של מביתֿדין ליהרג היוצא כט ,דין בגיטין שאמרו ראל,
מצאו  שמא חוששים ואין אותו, הורגים ליהרג שיצא כיון א.
כותב  ה"ב , פ "ט  תרומות בהל' אולם אותו, והחזירו זכות לו
לו  נותנים . . . גויים דיני  מבתי  ליהרג "והיוצא רבינו:
דינו  שנגמר מי  אבל . . . חיים וחומרי  מתים חומרי 
מת  בחזקת זה הרי  ליהרג, הסקילה בבית והניחוהו בביתֿדין
אינו  בלבד דין שגמר מדבריו, נראה אשתו". תאכל ולא
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בדרך  בהיותו זכות עליו למדו שמא כמת, להחזיקו מספיק 
דבר  הסקילה, בבית משהניחוהו אולם ופטרוהו, והחזירוהו
ה'כסף  כביאור זכות, עליו שילמד מי  שימצא הוא רחוק 

הי "ג. פ "א, ערכין הל' והשווה שם. שלא 103)משנה'
מת  (שבעלה יבום ובמקום הספק , על כגרושה להחזיקה
לאחרים  ותינשא לעצמה תקל שמא אח ), והניח  בנים בלא
לישראל  להנשא ורוצה יבום, במקום שלא אבל חליצה. בלא
או  להנשא, מותרת שממהֿנפשך חשש, שום כאן אין -
אם  יבום במקום ואפילו אלמנה, בתורת או גרושה בתורת
חליצה  בלא לאחרים תינשא שלא הגט  קבלת קודם תשבע 
שמואל' ('בית ימיה כל עגונה תשאר ולא גיטה לה נותן -
סי ' אהע "ז תנינא ביהודה' וב 'נודע  קו, קמא, סי ' לאהע "ז

מתייבמת.104)קלד). ואינה חולצת יבום, ובמקום
ושלא 105) ומתייבמת, יג.) (גיטין מיתה לאחר גט  שאין

לכהן. אפילו מותרת יבום במקום

.ÏiÁ ‡e‰ È‰  BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÏÚa‰«««∆»«≈¿ƒ¿¬≈«»
‰a˙k È‡z ÏÎe ‰È˙BBÊÓa106Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ƒ¿∆»¿»¿»≈¿À»«∆«ƒ««≈

d„ÈÏ107.‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ B‡ ¿»»¿«¿ƒ««»»

אישות 106) הל' לעיל המנויים פדיונה, או רפואתה כגון
ה"ב . מזונות 107)פי "ב , לה יש מגורשת בספק  שאפילו

פי "ח , אישות הל' ולעיל ב . צז, בכתובות כמבואר מבעלה,
ברי "ף  וכ"ה כלל. לידה גט  הגיע  שלא בזו קלֿוחומר הכ"ה.
 ֿ "וקיימא בלילה: ונחתם ביום דנכתב  בסוגיא ב , פרק  גיטין
('אור  לידה" גט  שיגיע  עד ממנו פדיונה פקע  שלא לן

שמח ').

ה'תשע"ח  סיון  ח' שלישי יום 

   1 
הבעל,1) ערעור למקום, ממקום הגט  הבאת דיני  בו נתבארו

להולכה. שליח  נעשית שהאשה

.‡,Ï‡OÈ ı‡a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡È‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈ƒ»¿»¿∆∆ƒ¿»≈
Ì‰ ÈÓ Ú„È ‡ÏÂ Ëb‰ ˙È˙k ‰‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»¿ƒ««≈¿…»«ƒ≈

ÂÈ„Ú2‰Ê Ëb Ôz :BÏ Ó‡Â Ëb ÏÚa‰ BÏ Ô˙ ‡l‡ , ≈»∆»»««««≈¿»«≈≈∆
ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙B ‰Ê È‰  ÈzL‡Ï3Èt ÏÚ Û‡Â , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿»ƒ¿≈≈ƒ¿««ƒ

ÂÈ„Ú ÔÈ‡L4‡Op˙Â ˙L‚Ó ‰È‰˙Â ,eÏˆ‡ ÔÈÚe„È ∆≈≈»¿ƒ∆¿≈¿ƒ¿∆¿…∆∆¿ƒ»≈
Ba5.

  

  

 זמ לכללות הוראה  ללמוד  יש  גט, שהביא  שליח  מדי
ואשה , איש  בדוגמת  ה ישראל וכנסת הקב "ה  הגלות.
בחסידות  וכמבואר ,הקידושי עניי היה  ובמת־תורה 
באברה  מרומזי האשה , נקנית שבה  הדרכי ששלושת
של  עניינו   אהבה  הוא   כס האומה ); (אבות ויעקב  יצחק 
שחקיקה  שמצינו  כמו  הלוחות, כנגד  שטר אבינו ,  אברה
כו '" בית לו  ויב"  יעקב  של עינינו  וביאה  בגט. מהני 
 הקידושי שטר שבירת היא  הלוחות ששבירת ונמצא 

הגלות. לעניי וסיבה 
היא  שבגלות ובירידה  הלוחות בשבירת הכוונה  , אמנ
לעתיד ־  ועל־אחת־כמה ־וכמה  ,אחר־כ שתבוא  העליה 
של  מצב  זה  אי הגלות בזמ  שג מכ ויתירה  לבוא ,

בלבד . ובחיצוניות מעי אלא  לאמיתתו  גירושי
הגט  את נות אינו  בעצמו  שהבעל בהלכה  מתבטא  זה  עניי
" מעול גירשתי  "לא  אומר הקב "ה   והבעל השליח , אלא 
ובהלכה  שלחתיה ". אשר  אמכ כריתות ספר  זה  "אי  
 וכ אחר, ביד  משלחו  השליח  נאנס  או  "...חלה  שלאח "ז
היינו  מאה " ואפילו  אחר, ביד  משלחו  חלה   א השני 
יהיו  שלא  כדי  הכל עושה  בגירושי  חפ שאינו  שהקב "ה 
לידי בא  השני  אזי  אחר, ביד  משלחו  כאשר  וג ,גירושי

משיח .. יבוא  בוודאי  כבר שאז מאה , עד  חולי 
לה  נתנו  לידו , הגט שהגיע  האחרו"  ש בהלכה   ומסיי
ההלכה  ומקור ."הראשו השליח  שמת אע "פ בו  ותתגרש 
ומר  ,כול בטלו  הראשו מת  א אמר אשי  שרב  בגמרא 
השליחי כל חי  הבעל  שא ואומר חולק  אשי  רב  בר

כמותו .  " הרמב ופסק  , קיימי
שהשליח  א : אפשרויות: שני  יש  שליח , עושה  כששליח  כי 
כוחו  את ולא  שבו  ה "שליח " מציאות את רק  לחבירו  מוסר
מכח  היא  השני  השליח  שפעולת ונמצא  המשלח , של
ג לו  מוסר השליח  ב . המשלח . מכח  ולא  הראשו השליח 
ואז  כמותו ",  אד של "שלוחו   שבו  המשלח  כח  את
 ולכ עצמו , המשלח  מכח  היא  השני  השליח  של שליחותו 
שהבעל  כיו השליחות קיימת הראשו השליח  מת  א  ג

. קיי
תוק ישנו  האחרו לשליח   שג הוא ,  הענייני ובפנימיות
שהמטרה  אנו   למדי ומזה  המשלח , של מכוחו  השליחות
את  ולחזק  להטיב  שנשוב  כדי  היא  הלוחות שבירת בזכרו
לומד כשיהודי  ישראל. וכנסת הקב "ה  שבי הקידושי קשר
יכול  כו '" מסיני  תורה  קיבל ש "משה  ידיעה  מתו תורה 

אצל  אליו שתהיה  מגיעה  שהתורה  הידיעה  בגלל חלישות ו 
בא  אינו  האחרו שהשליח  עד  , שלוחי וכמה  כמה  לאחר
שכל  הפסוקה  ההלכה  באה  כ ועל המשלח , בכח 

בעצמו . הקב "ה   הבעל מכח   באי  כול  השלוחי
במלוא  היא  הרי  לשני , השליחות את מוסר רבינו  כשמשה 
הלאה  וכ המשלח , כח  את  ג לו  מוסר כי  שלימותה ,
כאילו  בימינו , התורה  את המקבל יהודי  ולכ מאה ", "אפילו 
הקב "ה  ושונה  הקורא  ו "כל בעצמו , מהקב "ה  אותה  קיבל

כנגדו ". ושונה  קורא 
      

בו.2) מסירה".3)החתומים בעדי  הגירושין "שעיקר
החתימה.4) הגט 5)עדי  על ויערער הבעל יבוא אפילו כי 

אחרים  אנשים או החתימה עדי  יבואו הוא, מזוייף  לומר
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ויקיימוהו. החתימה זהות על ויעידו ידם חתימת המכירים
(לאשרו), לקיימו מצויים שעדים ישראל בארץ  ודווקא
וחמישי שני  יום בכל שם קבועים דינים ובתי  הואיל

הדין. בבית לדון שהולכות שיירות ומצויות

.,ÌÏBÚÓ ‰ÈzL‚ ‡Ï :Ó‡Â ÚÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈¿»«…≈«¿ƒ»≈»
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È  ‡e‰ ÛiÊÓ dÏ ‡e‰L Ë‚Â6Ì‡Â . ¿≈∆»»¿À»ƒ¿«≈¿»»¿ƒ

,ÊÓÓ „Ïe‰Â ‡ˆz  ÏÏk ÂÈ„Ú eÚ„B ‡ÏÂ Ìi˜˙ ‡Ï…ƒ¿«≈¿…¿≈»¿»≈≈¿«»»«¿≈
˙L‚Ó dÈ‡ È‰L7˜ÙÒ BÊ È‰  Ëb‰ „‡ . ∆¬≈≈»¿…∆∆»««≈¬≈»≈

˙‡ BÊ ˙B‡BO Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈL ,CÎÈÙÏ .˙L‚Ó¿…∆∆¿ƒ»»ƒ∆∆¿»»∆≈¿∆
;BÊÏ BÊ Ï‡OÈ ı‡a Ë‚ ‡È‰Ï ˙BÓ‡ ÔÈ‡  BÊ≈∆¡»¿»ƒ≈¿∆∆ƒ¿»≈¿
‡OpzL È„k d˙B‡ Ï˜Ï˜Ï Ôek˙˙Â ,‡e‰ ÛiÊÓ ‡nL∆»¿À»¿ƒ¿«≈¿«¿≈»¿≈∆ƒ»≈

dÏÚa ÏÚ Ò‡˙Â8. ¿≈»≈««¿»

הבעל 6) דברי  מקבלים ואין החתימה, עדי  ידי  על יאושר
שניים. שהם העדים במקום יחיד, היא 7)שהוא ועדיין

וחתימת  הגט  נכונות על מערער והבעל הואיל איש אשת
דבר  שום בזה יודעת אינה עצמה והאשה אושרה, לא העדים
גמורה  איש אשת היא והרי  חזקתה על אשה העמד להשיב ,

הראשון. ומזה.8)מן מזה ותצא

.‚:BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BO Ô˙˜ÊÁL ÌÈLp‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆∆¿»»¿∆
e ,d˙BÓÁd˙ˆÂ ,d˙BÓÁ ˙9d˙ˆ ‰˙È‰ elÙ‡ , ¬»«¬»¿»»»¬ƒ»¿»»»»

‰‡eO10dzÓÈÂ ,Á‡Ï11˙e d˙BÁ‡ ‰˙È‰ elÙ‡ , ¿»¿«≈ƒƒ¿»¬ƒ»¿»¬»«
dÏÚa12.˙BLk ÌÈLp‰ Ïk ‡L Ï‡ . «¿»¬»¿»»«»ƒ¿≈

אחד.9) לבעל הנשואות נשים לשתי  עכשיו.10)כינוי 
(במקום 11) צרתה להיות סופה שמא יראה בעלה, אחי  אשת

כל 12)יבום). ואוכלת אמי  במקום באה זו שאומרת:
נאמנת  הכלה שאין הדין שהוא אמרו: ובגמרא עמלה.
לפנים  הפנים ש"כמים הבעל, לבת האב  אשת ולא לחמותה
כך  אלה, את שונאות שאלה וכשם לאדם" האדם לב  כן

לשונאות. חוזרות השנואות

.„‰ÏÁÂ ,Ï‡OÈ ı‡a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡Èn‰«≈ƒ≈ƒ»¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»
Ò‡ B‡13Á‡ „Èa BÁlLÓ 14‰ÏÁ Ì‡ ÈM‰ ÔÎÂ . ∆¡«¿«¿¿««≈¿≈«≈ƒƒ»»

ÌÈ„Ú CÈˆ ÔÈ‡Â .‰‡Ó elÙ‡Â .Á‡ „Èa BÁlLÓ ¿«¿¿««≈«¬ƒ≈»¿≈»ƒ≈ƒ
Ì‰ÈÙa ÁÈÏL ˙BOÚÏÂ ÊÁÏ15ÚÈb‰L ÔBÁ‡‰Â . «¬…¿«¬»ƒ«ƒ¿≈∆¿»«¬∆ƒƒ«

ÏÚ Û‡ ,Ba Lb˙˙Â ÌÈL ÈÙa dÏ B˙B B„ÈÏ Ëb‰«≈¿»¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ¿»≈««
ÔBL‡‰ ˙nL Èt16. ƒ∆≈»ƒ

בשליחותו.13) להמשיך יכול לא 14)שאינו אם אבל
מקפיד. שהבעל שליח , עושה שליח  אין נאנס  או  חלה

בלבד.15) דעת גילוי  אלא זה הראשון,16)שאין השליח 
כל  ולפיכך הבעל, מכוח  אלא באים אינם השליחים שכל
הבעל  מת אם אבל שליחותו, בטלה לא חי  שהבעל עוד

כולם. שליחות בטלה

.‰‰ˆeÁa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡È‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈ƒ»¿»¿»
ı‡Ï17‰ˆeÁÓ B‡ ,ı‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡OÈ ı‡Ó B‡ , »»∆≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆≈»

˙È˙k ˙ÚLa „ÓBÚ ÁÈÏM‰ ‰È‰ Ì‡ :ı‡Ï ı‡Ï»»∆»»∆ƒ»»«»ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ«
ÈÙa :ÌÈL ÈÙa ÓB‡ ‰Ê È‰  B˙ÓÈ˙ÁÂ Ëb‰«≈«¬ƒ»¬≈∆≈ƒ¿≈¿«ƒ¿»«

ÌzÁ ÈÙe zÎ18Ì‰ÈÙa dÏ ÔzÈ Ck Á‡Â , ƒ¿«¿»«∆¿«¿««»ƒ≈»ƒ¿≈∆
.eÏˆ‡ ÔÈÚe„È ÂÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .Ba Lb˙˙Â¿ƒ¿»≈¿««ƒ∆≈≈»¿ƒ∆¿≈

ÔÈ‡  Ì"ekÚ‰ ˙BÓLk ÂÈ„Ú ˙BÓL eÈ‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿≈»ƒ¿»«≈
Ô‰Ï ÔÈLLBÁ19. ¿ƒ»∆

עדים 17) לה יזדמנו לא וממילא מצויות שיירות שם שאין
הגט . עדי  חתימת שטר 18)לקיים קיום שאין פי  על ואף 

מן  כי  כשניים, השליח  נאמן זאת בכל עדים, משני  בפחות
שנחקרה  כמי  נעשו השטר על החתומים "עדים התורה
הם  וחכמים לזייף ) חצוף  אדם (שאין דין" בבית עדותם
הקילו  עגונה תקנת ומשום קיום", "עדי  להצריך שהחמירו
יחליפו  שלא וכדי  עדים, כשני  השליח  להאמין חכמים
הצריכוהו  - אחד. עד בהם גם להאמין שטרות שאר בקיום
לצורך  נדרש זה שאין פי  על (אף  נכתב " "בפני  גם לומר
תישאר  שלא בגט , מיוחד דין שזהו להודיע  הגט ) קיום

ישראל 19)עגונה. שרוב  "מפני  בו, חתמו גויים שמא
אלו  גם ובוודאי  גויים" כשמות שמותיהם לארץ  שבחוץ 
בשמות  נקראים רובם לארץ  ובחוץ  והואיל הם, ישראל
הם, גויים שמא לחשוש אין ישראל בארץ  אף  לפיכך גויים,

גויים. בשמות ישראל לקרוא המנהג כן כי 

.ÂBa ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡  ÚÚÂ „ÓÚÂ ÏÚa‰ ‡a20. »«««¿»«¿ƒ¿≈≈«¿ƒƒ
CÎÈÙÏ21˙BÓ‡ BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÌÈLp‰ Û‡ ¿ƒ»««»ƒ∆¿∆∆¡»

'ÌzÁ ÈÙe zÎ ÈÙa' ÓBÏÂ ‰Ê Ë‚ ‡È‰Ï22. ¿»ƒ≈∆¿«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿»

במקום 20) אחד של דבריו ואין כשניים נאמן השליח  כי 
לפוסלה.21)שניים. נאמן הבעל ואין שאינן 22)הואיל

אחרי לערער יוכל לא שהבעל בידען לקלקלה מתכוונות
עדותן.

.ÊÈÙa' Ó‡Â Ï‡OÈ ı‡a Ë‚ ‡È‰L ÁÈÏL ÔÎÂ¿≈»ƒ«∆≈ƒ≈¿∆∆ƒ¿»≈¿»«¿»«
‡È Ì‡ ,CÈˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,'ÌzÁ ÈÙe zÎƒ¿«¿»«∆¿«««ƒ∆≈»ƒƒ»…
ÁÈÏM‰ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡  ÚÚÈÂ ÏÚa‰«««ƒ«¿≈≈«¿ƒƒ¿ƒ≈«»ƒ«

‰ÓÈ˙ÁÂ ‰È˙k ˙ÚLa „ÓBÚ23‡l‡ dÏ Ô˙pÈ ‡Ï  ≈ƒ¿«¿ƒ»«¬ƒ»…ƒ»≈»∆»
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙ Ôk Ì‡24LÈÂ .25˙BÈ‰Ï ÁÈÏMÏ ƒ≈ƒ¿«≈¿»»¿≈«»ƒ«ƒ¿

iwL ‰LÏM‰ ÏÏkÓÂÈÓ˙BÁa Ô˙B‡ eÓ26‡Ï Ì‡Â . ƒ¿««¿»∆ƒ¿»¿»»¿ƒ…
ÏeÒt ‰Ê È‰  dÏ Ô˙Â Ìi˜˙27Ì‡Â .Ìi˜˙iL „Ú ƒ¿«≈¿»«»¬≈∆»«∆ƒ¿«≈¿ƒ

„‡ .˙L‚Ó dÈ‡  Ìi˜˙ ‡ÏÂ ÚÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈¿…ƒ¿«≈≈»¿…∆∆»«
.˙L‚Ó ˜ÙÒ BÊ È‰  Ëb‰«≈¬≈»≈¿…∆∆

נחתם.23) ובפני  נכתב  בפני  לומר: יכול על 24)שאינו
הגט . עדי  חתימת המכירים עדים ויכול.25)ידי 

הוא 26) שהשליח  ואף  דיינים. בשלושה שטרות שקיום
דבר  כל הוא, שכלל דיין, להיעשות הוא יכול - עד בעצמו
וקיום  דיין. נעשה עד חכמים) (מדברי  מדבריהם אלא שאינו

בלבד. מדבריהם אלא אינו אבל 27)שטרות מדבריהם,
מדבריהם, אלא אינו שטרות שקיום התורה, מן בטל אינו
כמי נעשו השטר על החתומים עדים התורה, מן אבל

דין. בבית עדותם שנחקרה

.ÁÈÙe zÎ ÈÙa' ÓBÏ eÎÈˆ‰ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«
‰M‡‰ ‰È‰˙ ‡lL È„k ?ı‡Ï ‰ˆeÁa 'ÌzÁ∆¿«¿»»»∆¿≈∆…ƒ¿∆»ƒ»

BÓi˜Ï ‰ÎÈˆ28ÔÈ‡L ÈtÓ .ÚÚÈÂ ÏÚa‰ ‡BÈ Ì‡ ¿ƒ»¿«¿ƒ»«««ƒ«¿≈ƒ¿≈∆≈
‰ˆeÁa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ BÓi˜Ï ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»

ı‡Ï29. »»∆
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קפד               
         

הגט .28) עדי  חתימת מצויות 29)לאשר שיירות שאין
שיירות  שמצויות מדינה, באותה למקום ממקום ואפילו שם.
בבתיהם  רב  זמן מתעכבים האנשים ואין הואיל - ביניהם
מכירים  אינם בסחורתם, וטרודים לשם מפה נודדים אלא

שביניהם. חתימות

.ËBa Ó‡pL ‰Ê ËbL ‰ea ‰È‡ ‡È‰L ÏÚa««∆≈ƒ¿»»¿»∆≈∆∆∆¡«
ÛiÊÓ 'ÌzÁ ÈÙe zÎ ÈÙa'30.ÏËa ‰Ê È‰  ‡e‰ ¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿À»¬≈∆»≈

zÎ ÈÙa' Ó‡L „Á‡ ÏL ÂÈ„ eÈÓ‡‰ ‡lL∆…∆¡ƒ¿»»∆∆»∆»«¿»«ƒ¿«
BnÚ ÔÈ‡L ÏÚa‰ eÚÚ ˙BÁ„Ï ‡l‡ 'ÌzÁ ÈÙe¿»«∆¿«∆»ƒ¿ƒ¿«««∆≈ƒ
‡Ï B˙B‡ ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÌB˜Óa Ï‡ ,‰È‡¿»»¬»ƒ¿≈ƒ∆«¿ƒƒ…

e‰eÈÓ‡‰31. ∆¡ƒ

היה 30) לא בגט  הכתוב  יום שבאותו עדים שהביא כגון
העדים  חתימת ראה לא וממילא מקום באותו כלל השליח 

העיד. לשליח .31)ושקר

.ÈÔÈqp‰Â Ï‡OÈ ı‡aL ˙B‰p‰32ÏB„b‰ ÌiaL33: «¿»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈ƒ∆«»«»
ı‡k Ô‰ È‰  Ï‡OÈ ı‡ ÏL ÌeÁz‰ CB˙aL∆¿«¿∆∆∆ƒ¿»≈¬≈≈¿∆∆

Ï‡OÈ34˙BÎÏ‰e .ı‡Ï ‰ˆeÁk  ÌeÁzÏ ıeÁLÂ , ƒ¿»≈¿∆«¿¿»»»∆¿ƒ¿
‡ ÈÓeÁz e‡a˙È ˙BÓezı‡k Ïe .Ï‡OÈ ı ¿ƒ¿»¬¿≈∆∆ƒ¿»≈»∆¿∆∆

ÔÈh‚Ï Ï‡OÈ35. ƒ¿»≈«ƒƒ

ארץ 33)האיים.32) של שבמערבה התיכון הים הוא
הרי34)ישראל. הנ"ל במים בספינה שנכתב  גט  והמביא

תורת  הנ"ל למים יש כי  ישראל, ארץ  ביבשת כמביא הוא
גיטין. לעניין ישראל למקום 35)ארץ  ממקום גט  והמביא

הואיל  נחתם, ובפני  נכתב  בפני  לומר צריך אינו בבבל
שם. קבועות וישיבות

.‡Èı‡Ï ‰ˆeÁa BÓ˙ÁÂ Ï‡OÈ ı‡a B˙kL Ëb36 ≈∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈«¬»¿»»»∆
'ÌzÁ ÈÙe zÎ ÈÙa' Ó‡iL CÈˆ 37B˙k . »ƒ∆…«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿»

Ï‡OÈ ı‡a BÓ˙ÁÂ ı‡Ï ‰ˆeÁa38CÈˆ BÈ‡  ¿»»»∆«¬»¿∆∆ƒ¿»≈≈»ƒ
'ÌzÁ ÈÙe zÎ ÈÙa' ÓBÏ39. «¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«

ישראל.36) בארץ  ונתנו בחוץ 37)וחזר נחתם שהרי 
ישראל.38)לארץ . בארץ  נתנו הולך 39)וגם שהכול

החתימה. מקום אחר

.ÈBlk ÌzÁÂ ,ÂÈÙa Ëb‰ ˙ˆ˜Ó zÎ40 ÂÈÙa ƒ¿«ƒ¿»«≈¿»»¿∆¿«À¿»»
zÎ ÈÙa' ÓB‡ ‰Ê È‰ ,‡e‰ ÔBL‡‰ B˙ˆ˜Ó Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¬≈∆≈¿»«ƒ¿«
˙Á‡ ‰hL ‡l‡ Ba zÎ ‡Ï elÙ‡ .'ÌzÁ ÈÙe41 ¿»«∆¿«¬ƒ…ƒ¿«∆»ƒ»««

ÒBÓÏew‰ ÏB˜ ÚÓL elÙ‡Â ,ÂÈÙa42eÓ˙ÁÂ ,˙Bk ¿»»«¬ƒ»««¿≈¿»¿
ÈÙe zÎ ÈÙa' ÓB‡ ‰Ê È‰  ÂÈÙa ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»»¬≈∆≈¿»«ƒ¿«¿»«
˙‡ ÌÈÏL‰Â ÊÁÂ ˜eMÏ ÙBq‰ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .'ÌzÁ∆¿«¿≈ƒ»»«≈«¿»«¿ƒ¿ƒ∆
ÌLÏe ,BÏ Ó‡Â B‡ˆÓ Á‡ ‡nL LLBÁ BÈ‡  Ëb‰«≈≈≈∆»«≈¿»¿»«¿≈
ÈÙe zÎ ÈÙa' ÓB‡ ‡l‡ ,B˙k ˙Á‡ ‰M‡ƒ»«∆∆¿»∆»≈¿»«ƒ¿«¿»«

'ÌzÁ43. ∆¿«

העדים.40) שני  רש"י41)כלומר: ולדעת אחת, שורה
והתאריך, האשה האיש, שם שבה שורה לאותה הכוונה
לשורה  הכוונה התוספות ולדעת ועיקרו. הגט  תורף  שזהו
לשמה, לכתבו שהתחיל שמכיון הגט , שבנוסח  הראשונה

לשמה. לכתבו סיימו אינו 43)העט .42)בוודאי  זה וכל
את  השליח  שיראה צריך בחתימתו אבל הגט , בכתיבת אלא
ועדות  העיקר היא החתימה שעדות כולה, העדים חתימת

גזירה. משום אלא אינה הכתיבה

.‚ÈÈÙa ,ÌzÁ ÈÙa ‡Ï Ï‡ zÎ ÈÙa :Ó‡»«¿»«ƒ¿«¬»…¿»«∆¿«¿»«
„Ú Ì˙ÁÂ Blk zÎ ÈÙa ,zÎ ÈÙa ‡Ï Ï‡ ÌzÁ∆¿«¬»…¿»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«À¿»«≈
ÈM‰ „Ú‰ ‡e‰ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈM‰ „Ú‰ ‡Ï Ï‡ „Á‡∆»¬»…»≈«≈ƒ¬ƒ»»»≈«≈ƒ
Ì‡Â .dÏ Ô˙pÈ Ck Á‡Â ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È ‰Ê È‰ ¬≈∆ƒ¿«≈¿»»¿««»ƒ»≈»¿ƒ

ÂÈÙa Ì˙Á ‡lL ÈM‰ „Ú‰ ÏÚ Á‡Â ‡e‰ „ÈÚ‰44 ≈ƒ¿«≈«»≈«≈ƒ∆…»«¿»»
e„ÈÚ‰ Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .dÏ Ô˙pÈÂ Lk ‰Ê È‰¬≈∆»≈¿ƒ»≈»¿≈»ƒ«ƒ≈ƒ

Lk ‰fL ÈM‰ „Ú‰ ˙k ÏÚ ÌÈÁ‡ ÌÈL45. ¿«ƒ¬≈ƒ«¿«»≈«≈ƒ∆∆»≈

חתימתו.44) מכירים הראשון 45)שהם  חתימת על שהרי 
חתימת  ועל כשניים, נאמן והוא חותם שראהו השליח  העיד

עדים. שני  ישנם השני 

.„ÈÈt ÏÚ Û‡ ,ı‡Ï ‰ˆeÁa Ë‚ e‡È‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ≈¿»»»∆««ƒ
Ì‰Ï B˙e ÏÈ‡B‰  Ì‰ÈÙa ÌzÁÂ zÎ ‡lL∆…ƒ¿«¿∆¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»»∆
‰È‰˙Â dÏ ÔÈ˙B el‡ È‰ ,BzL‡Ï BzÏ ÏÚa‰«««ƒ¿¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ»¿ƒ¿∆
Û‡ ‰Ê Ë‚a ÚÚÏ ÏBÎÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ È‰L .˙L‚Ó¿…∆∆∆¬≈≈«««»¿«¿≈¿≈∆«

ÂÈ„Ú Ì‰ ÂÈÁeÏL È‰L ,Ìi˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ46. «ƒ∆≈¿À»∆¬≈¿»≈≈»
BÊ È‰  ‰Lb˙ eÈÙa :ÌÈM‰ eÓ‡ el‡L∆ƒ»¿«¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿»¬≈

.Ëb ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙L‚Ó¿…∆∆««ƒ∆≈»≈

נגד 46) נאמן אינו שלחתים לא ויאמר יערער ואפילו
שניהם.

.ÂË˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰L ÔÓÊa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«≈≈ƒ««
Ì‰ÈL È„È47È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ ; ¿≈¿≈∆¬»ƒ≈«≈≈ƒ««¿≈

Ì‰ÈL48eÈÙe zÎ eÈÙa :ÓBÏ ÔÈÎÈˆ  ¿≈∆¿ƒƒ«¿»≈ƒ¿«¿»≈
Á‡‰Â 'zÎ ÈÙa' „Á‡ Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌzÁ∆¿«¿ƒ»ƒ»«∆»¿»«ƒ¿«¿»«≈
eÈÙa' ÌÈÓB‡ ÌÈL elÙ‡Â ,'ÌzÁ ÈÙa' ÓB‡≈¿»«∆¿««¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈
‡ˆBÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰  'ÌzÁ ÈÙa' ÓB‡ „Á‡Â 'zÎƒ¿«¿∆»≈¿»«∆¿«ƒ¿≈≈
Ìi˜˙iL „Ú dÏ Ô˙pÈ ‡Ï ,Ì‰ÈL È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈¿≈∆…ƒ»≈»«∆ƒ¿«≈

.ÂÈÓ˙BÁa¿»»

הבעל.47) ידי  על שלוחים שניהם נעשו 48)שנעשו שלא
שלוחים. שניהם

.ÊËeÈÙa' ÌÈÓB‡ ÌÈLe 'zÎ ÈÙa' „Á‡ Ó‡»«∆»¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿»≈
Ì„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Lk  'ÌzÁ49, ∆¿«»≈««ƒ∆≈≈ƒ««»»

ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙ È‰L50. ∆¬≈ƒ¿«≈¿»»

שלוחים.49) נעשו על 50)שלא  הגט  עדי  חתימת אושרה
עדים. שני  ידי 

.ÊÈBÈa dÏ B˙e ı‡Ï ‰ˆeÁa Ë‚ ‡È‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈¿»»»∆¿»»≈
dÈÏ51dÏ Ó‡ ‡ÏÂ ÌÈL ÈÙa dÏ B˙pL B‡ , ¿≈»∆¿»»ƒ¿≈¿«ƒ¿…»«»

 ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ ,'ÌzÁ ÈÙe zÎ ÈÙa'¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«««ƒ∆ƒ»
ÓB‡Â ÌÈL ÈÙa dÏ B˙BÂ ÊBÁÂ ‰pnÓ BÏËB¿ƒ∆»¿≈¿¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿≈

'ÌzÁ ÈÙe zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙa52BÏË ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿ƒ…¿»
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙iL „Ú ÏeÒt ‰Ê È‰  ‰pnÓ53. ƒ∆»¬≈∆»«∆ƒ¿«≈¿»»
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נחתם,51) ובפני  נכתב  בפני  לאמירתו: ערך אין וממילא
שקיימוהו. שלושה לפנינו אין אינו 52)שהרי  אם אבל

וכו', נכתב  בפני  שניים בפני  לומר יכול אינו ממנה נוטל
מרובה. זמן לאחר ולא לנתינה, סמוך שיאמר שצריך

ממנה 53) ליטלו צריך עדיין בחותמיו, נתקיים ואפילו
בעדי הגירושין שעיקר שניים, בפני  לה וליתן ולחזור

מסירה.

.ÁÈÈÙe zÎ ÈÙa' ÓBÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ dÏ B˙¿»»¿…ƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«
˜zzLpL „Ú 'ÌzÁ54ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È ‰Ê È‰  ∆¿««∆ƒ¿«≈¬≈∆ƒ¿«≈¿»»

dÏ Ô˙pÈ Ck Á‡Â55. ¿««»ƒ»≈»

דיבורו.54) כוח  ממנו ניטל מדברי55)נאלם, ומשמע 
ואף  מועיל, אינו וכו', נכתב  בפני  כותב : אם שאפילו רבינו
האשה  להתיר כתבו מועיל הבעל מיתת שבעדות פי  על
... אותו ובדקו שנשתתק  "מה לקמן: כמבואר להינשא
על  סומכים ... פלוני  שמת וכתב  מכוונת דעתו ונמצאה
כאן  אבל עגונה, התרת משום הקילו שם - ותינשא" כתיבתו
שני , שליח  ידי  על גט  לשלוח  להודיעו אפשר חי  שבעלה
חתימת  לקיים שאפשר מתוך וגם נכתב , בפני  לומר שיוכל

ידו. כתב  על לסמוך הקילו לא העדים

.ËÈ‰ˆeÁ ÏL ‰Ê Ë‚ ‡È‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‡Óeq‰«»≈»¿»ƒ≈∆∆»
ÈÙe zÎ ÈÙa' ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ı‡Ï»»∆ƒ¿≈∆≈»«¿»«ƒ¿«¿»«
‡e‰Lk ÂÈÙa ÌzÁÂ zÎ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .'ÌzÁ∆¿«¿ƒ»ƒƒ¿«¿∆¿«¿»»¿∆

Áe˙t56ÈÙa' ‰LÏL ÈÙa ÓB‡ ‰Ê È‰  ‡nzÒÂ »«¿ƒ¿«»¬≈∆≈ƒ¿≈¿»¿»«
dÏ B˙BÂ 'ÌzÁ ÈÙe zÎ57‰‡È‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ƒ¿«¿»«∆¿«¿¿»¿≈»ƒ»∆≈ƒ»

ÓBÏ ‰LÏL ‰ÎÈˆ ,ı‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ‰Ê Ë‚≈∆∆»»»∆¿ƒ»¿»«
ÈÙa eÓ‡ ‡lL .'ÌzÁ ÈÙe zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆…»¿ƒ¿≈
‡e‰ È‰L ,˙e„ÚÏ Lk ÁÈÏM‰L ÔÓÊa ‡l‡ ÌÈL¿«ƒ∆»ƒ¿«∆«»ƒ«»≈¿≈∆¬≈
eÓiwL ÈLÈÏM‰ ÏÏkÓ ‡ˆÓÂ ÌÈM‰ ÌÚ ÛËˆÓƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¿ƒƒ∆ƒ¿
‡e‰L „a Ôi„ ‰OÚ „Ú‰L ,ÂÈ„a ‰Ê Ë‚≈∆ƒ¿»»∆»≈«¬∆«»¿»»∆

.Ì‰ÈcÓƒƒ¿≈∆

וחתימתו.56) הגט  כתיבת וראה פקוחות עיניו עוד כשהיו
לא 57) מכירה אינו ואם קול, בטביעת האשה שמכיר והוא

זאת. שהיא לו יאמרו אחרים אם מועיל

.ÎÒ‡ B‡ ÁÈÏM‰ ‰ÏÁ58ÓB‡Â ÔÈc ˙ÈÏ ‡a  »»«»ƒ«∆¡«»¿≈ƒ¿≈
ÔÈÁlLÓ Ô‰Â ,ÌzÁ ÈÙe zÎ ÈÙa ‰Ê Ëb :Ì‰Ï»∆≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿≈¿«¿ƒ
CÈˆ ÔBÁ‡‰ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡Â .Á‡ ÁÈÏL „Èa B˙B‡¿«»ƒ««≈¿≈«»ƒ«»«¬»ƒ

a' ÓBÏÁÈÏL :ÓB‡ ‡l‡ ,'ÌzÁ ÈÙe zÎ ÈÙ «¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆»≈¿ƒ«
.ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙BÂ ,È‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¬ƒ¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

האשה.58) למקום להגיע  יכול ואינו

.‡Î˙Èa Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ  Ò‡ B‡ ÈM‰ ‰ÏÁ»»«≈ƒ∆¡«∆»ƒ««≈¿≈
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL :ÓB‡ ÔBÁ‡‰Â .‰‡Ó elÙ‡ .ÔÈcƒ¬ƒ≈»¿»«¬≈¿ƒ«≈ƒ
.ÔBL‡‰ ÁÈÏM‰ ˙nL Èt ÏÚ Û‡ .dÏ B˙BÂ ,È‡¬ƒ¿¿»««ƒ∆≈«»ƒ«»ƒ
ÓBÏ CÈˆ ‡e‰L ÈtÓ ?ÔÈc ˙Èa CÈˆ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»ƒ≈ƒƒ¿≈∆»ƒ«
Ëb‰ Ìi˜˙ Ì‡ Ï‡ .'ÌzÁ ÈÙe zÎ ÈÙa'¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¬»ƒƒ¿«≈«≈
elÙ‡ ÁÈÏLÏ ÁÈÏL B˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÓ˙BÁa¿»»««ƒ∆¿»»ƒ«¿»ƒ«¬ƒ

È‰  d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈb‰L „Ú ÌÓˆÚ ÔÈÏ ÌÈa ‰‡Ó≈»≈»¿≈«¿»«∆ƒƒ««≈¿»»¬≈
Lk ‰Ê59Ó‡ ‡ÏÂ ÏÚa‰ Lt ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â . ∆»≈¿««ƒ∆…≈≈«««¿…»«

 Ò‡ B‡ ‰ÏÁ Ì‡ ,Ò‡z Ì‡ Á‡ „Èa BÁlL :BÏ«¿¿««≈ƒ≈»≈ƒ»»∆¡«
BÁlLÓ ‰Ê È‰60. ¬≈∆¿«¿

ישראל.59) בארץ  גט  כמביא זה הרי  בחותמיו שנתקיים כל
לאחר.60) שליחותו מוסר אם מקפיד הבעל אין שבוודאי 

.ÎÁÈÏM‰ ‡‰iL CÈˆ BÈ‡ ,ÁÈÏL ‰OBÚ‰ Ïk»»∆»ƒ«≈»ƒ∆¿≈«»ƒ«
,ÈÁeÏL ÈBÏt È‰ :Ì‰Ï ÓB‡ ‡l‡ ;ÔÈc ˙Èa BnÚƒ¿≈ƒ∆»≈»∆¬≈¿ƒ¿ƒ
Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ ÁÈÏM‰ ÔÎÂ .ÂÈÙa ‡lL elÙ‡Â«¬ƒ∆…¿»»¿≈«»ƒ«∆»ƒ««≈

‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÂÈÙa ‡lL61. ∆…¿»»¬ƒ≈≈»

הגט 61) לקבלת קבלה שליח  לעשות יכולה האשה וכן
לביתֿדין: מודיעה אלא השליח , בפני  שלא אפילו דין בבית
לשליח  הים במדינת פלוני  את ממנה שאני  עדים עלי  הוו
עושה  קבלה שליח  שאין אלא בעלי . מיד גיטי  לקבל קבלה
אינם  ודברים "דברים" אלא לו מסרה שלא כיון  שליח ,
חוזרים  להיות כוח  בדברים אין כלומר, לשליח , נמסרים
שיש  גט  לידיו שקיבל הולכה שליח  אבל לאחר, ונמסרים

לשליח . משליח  ונמסר חוזר גט  אותו ממש, בו

.‚Î,‰ÈÙa ÌzÁÂ zÎÂ ,BzL‡Ï Ëb Ô˙pL LÈ‡‰»ƒ∆»«≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¿«¿»∆»
ÔÈc ˙Èa „Ú ‰ÎÏB‰Ï È˙ÁeÏL z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â¿»«»¬≈«¿¿»ƒ¿»»«≈ƒ
ÈLb˙˙Â ‰Ê Ëb CÈÏ ezÈÂ ÁÈÏL e„ÈÓÚÈ Ì‰Â ,ÈBÏt¿ƒ¿≈«¬ƒ»ƒ«¿ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ¿»¿ƒ
ÈÙe zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙa ÓBÏ ˙Ó‡ BÊ È‰  Ba¬≈∆¡∆∆«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«

'ÌzÁ62ÁÈÏLÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ B˙B‡ ÔÈÏËB Ì‰Â , ∆¿«¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«
.ÏÚa‰ Ó‡Ók dÏ BzÏƒ¿»¿«¬««««

וכו'.62) נכתב  בפני  שתאמר: עד מתגרשת אינה אבל

.„ÎÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na63ÏÚa‰ ‰ÈÏÚ ‰˙‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»»∆»«««
‰Ê È‡z64dÏ Ô˙ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ‰˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ; ¿«∆¬»ƒ…ƒ¿»»∆»∆»»«»

‰ÎÈˆ dÈ‡  d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ È‰Â ,dhbƒ»«¬≈«≈≈ƒ««»»≈»¿ƒ»
Ë‚Â ÏÈ‡B‰ ,˙L‚Ó ˙˜ÊÁa ‡È‰ È‰Â ,ÌeÏk ÓBÏ«¿«¬≈ƒ¿∆¿«¿…∆∆ƒ¿≈

B˙ÎÏ‰k e˙k d„ÈaL65Û‡Â .ÂÈÏÚ ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰Â ∆¿»»»¿ƒ¿»¿»≈ƒ¬ƒ»»¿«
‡ÏÂ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡ ˙k ÔÈÈkÓ e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«ƒƒ¿«»»≈ƒ¿…
È‰L ,B˙B‡ ‰ÙiÊ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  Ìi˜˙ƒ¿«≈≈¿ƒ»∆»ƒ¿»∆¬≈

dÓˆÚ ÏÚ ˙Ï˜Ï˜Ó dÈ‡66ÌÈ„Ú‰L ,„BÚÂ . ≈»¿«¿∆∆««¿»»∆»≈ƒ
Ô˙e„Ú ‰˜ÁpL ÈÓk Ô‰ È‰ Ëb‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰«¬ƒ««≈¬≈≈¿ƒ∆∆¿¿»≈»

ÚÚÓ ÌL ‡‰iL „Ú ÔÈc ˙Èa67„ÈÓÚ CÎÈÙÏ , ¿≈ƒ«∆¿≈»¿«¿≈¿ƒ»«¬ƒ
‡ˆnÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‡Op˙Â B˙˜ÊÁa Ëb‰«≈¿∆¿»¿ƒ»≈¿≈¿ƒ∆»ƒ»≈
B˙B‡ ‡ÈiLk Lk ˙˜ÊÁa Ëb‰ „ÈÓÚpL BÓk ;ÛiÊÓ¿À»¿∆«¬ƒ«≈¿∆¿«»≈¿∆»ƒ

ÁÈÏM‰68‰È‡ ‡ÈiL „Ú B‡ ÏÚa‰ ÚÚiL „Ú , «»ƒ««∆¿«¿≈««««∆»ƒ¿»»
ÏËa B‡ ÛiÊÓ ‡e‰L69el‡ ÌÈ„Ï LeÁ Ì‡L . ∆¿À»»≈∆ƒ»ƒ¿»ƒ≈

ÏÚa‰ ÔziL Ë‚Ï LeÁÏ eÏ ‰È‰ Ck ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»»»»»¿≈∆ƒ≈«««
ÌÈ„Ú ‡nL B‡ ,B˙ Ck Á‡Â BÏha ‡nL eÈÙa¿»≈∆»ƒ¿¿««»¿»∆»≈ƒ
‡nL B‡ ,BÎBzÓ ÛiÊÓk ‡e‰ È‰Â Ba eÓ˙Á ÔÈÏeÒt¿ƒ»¿«¬≈ƒ¿À»ƒ∆»
‰ÊÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ÌLÎe .zÎ dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»ƒ¿«¿≈∆≈¿ƒ»∆
Ú„eiL „Ú B˙˜ÊÁ ÏÚ ep„ÈÓÚ ‡l‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆»«¬ƒ∆«∆¿»«∆ƒ»«

ÁÈÏLÏ ‡Ï LeÁ ‡Ï Ck ,ÏËa ‡e‰L70‰M‡Ï ‡ÏÂ ∆»≈»…»…¿»ƒ«¿…»ƒ»
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d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰L dÓˆÚ71ÈÈc ÔÈ‡L . «¿»∆«≈≈ƒ««»»∆≈ƒ≈
˙BBÓn‰ ÈÈ„k ÔÈeq‡‰72. »ƒƒ¿ƒ≈«»

נכתב .63) בפני  לומר צריכה שליח 64)שהיא רק  שתהיה
תנאי ככל זה תנאי  לקיים ועליה דין, בית לפני  להולכה

בינו 65)אחר. אלא מסירה בעדי  לה נתן לא ואפילו
בו. חתומים ועדים הואיל הוא, כשר גט  כן גם לבינה,

שניהם.66) על אסורה הרי  אותו שזייפה יתברר אם כי 
לזייף .67) חצוף  אדם שאינו 68)שאין ישראל, בארץ 

ונחתם. נכתב  בפני  לומר השליח 69)צריך אמר אפילו ואז
בטל. הגט  - נכתב  שאינו 70)בפני  ישראל בארץ  המביאו

כלום. לומר הגט 71)צריך משיגיע  "אשה אמרו: וכן
הייתה  ואילו בקבלתו, נתגרשה שכבר מתגרשת". לידה
בפני תאמר אם אפילו אזי  בחותמיו, הגט  לקיים צריכה

בדבר. נוגעת היא שהרי  לה, נאמין לא שבממון 72)נכתב 
וכן  לדבריו, ראייה שיביא עד עצמו על נאמן אדם אין
לך  קנויים ונכסי  עצמך בו וכתוב  גיטו שהביא "עבד  אמרו:
שצריך  קנה", לא נכסים שחרורו) על הוא (נאמן קנה עצמו -

שטרות. כשאר לקיימו עדים

ה'תשע"ח  סיון  ט ' רביעי יום 

   1 
אדם 1) לכל התירה תנאי , על גירושין דין רבינו בו ביאר

גיטה  לה נתן תנאים, בכמה אותה קשר ופלוני , מפלוני  חוץ 
לפני לאחר ונישאת תנאי  על גירש שלו, שהנייר והתנה

התנאי . שנתקיים

.‡BÊ È‰  È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ ,È‡z ÏÚ L‚Ó‰«¿»≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¬≈
.˙L‚Ó dÈ‡  È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,˙L‚Ó¿…∆∆¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«≈»¿…∆∆

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜Ùa e‡a Îe2ÈËtLÓ ¿»≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿≈
Ìlk ÔÈ‡z‰3ÌLÂ .4 È‡z ÏÚ L‚Ó‰L ,‡a˙ «¿»ƒÀ»¿»ƒ¿»≈∆«¿»≈«¿«

‡Ï ,Ìi˜˙iL ‰ÚLa ˙L‚Ó ‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆¿…∆∆¿»»∆ƒ¿«≈…
d„ÈÏ Ëb‰ ˙È˙ ˙ÚLa5ÏÚaÏ LÈ CÎÈÙÏ .6ÏhÏ ƒ¿«¿ƒ««≈¿»»¿ƒ»≈«««¿«≈

Ëb‰7Á‡ È‡z ÏÚ ˙B˙‰Ï B‡ B‡z ÏÚ ÛÈÒB‰Ï B‡ «≈¿ƒ«¿»¿«¿«¿««≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡‰ È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÔÓÊ Ïk»¿«∆…ƒ¿«≈«¿«»ƒ««ƒ
B‡ Ëb‰ „‡ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡Â .d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L∆ƒƒ«≈¿»»¿ƒ≈«««»««≈
˙L‚Ó dÈ‡  È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ ÛO8. ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«¿«≈»¿…∆∆

‡Opz ‡Ï ‰lÁzÎÏe9˙‡O Ì‡Â .È‡z‰ Ìi˜˙iL „Ú ¿«¿ƒ»…ƒ»≈«∆ƒ¿«≈«¿«¿ƒƒ»
‡ˆz ‡Ï 10BÓi˜Ï d„Èa ‡L ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ ;11, …≈≈∆»ƒ≈…ƒ¿«¿»»¿«¿

ÌLÂ .È‡z‰ ÏËa È‰L12:dÏ Ó‡ Ì‡L ,‡a˙ ∆¬≈»≈«¿«¿»ƒ¿»≈∆ƒ»«»
Ck È‡z ÏÚ ÌBi‰Ó B‡ ÂÈLÎÚÓ ˙L‚Ó z‡ È‰¬≈«¿¿…∆∆≈«¿»≈««¿«»

CÎÂ13Ck ˙Ó ÏÚ ˙L‚Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡L B‡ , »»∆»«»¬≈«¿¿…∆∆«¿»»
˙È˙ ˙ÚMÓ ˙L‚Ó ‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk  CÎÂ»»¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ«
‡ÏÂ Ëb‰ ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ CÎÈÙÏ .d„ÈÏ Ëb‰«≈¿»»¿ƒ»≈»¿«≈«≈¿…
B‡ „‡ Ì‡Â .d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰MÓ B‡z ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«¿»ƒ∆ƒƒ«≈¿»»¿ƒ»«
È‰  È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Ó elÙ‡ ,ÛOƒ¿«¬ƒ≈«««…∆∆ƒ¿«≈«¿«¬≈
˙ÚMÓ ‰Lb˙ Îe ,B˙BÓ Á‡ È‡z‰ ˙Ói˜Ó BÊ¿«∆∆«¿«««¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«

d„ÈÏ Ëb‰ ˙È˙14ÏÚ Û‡ ‰lÁzÎÏ ‡Op‰Ï dÏ LÈÂ . ¿ƒ««≈¿»»¿≈»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»««
È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt15‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«≈«¿«¿≈¿ƒ∆»

ÏÚa B‡ ÂLÎÚÓa È‡z‰ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ìi˜˙È ‡Ï…ƒ¿«≈ƒ¿»»«¿«¿≈«¿»¿«
˙Ó16. ¿»

ב .2) ובין 3)הלכה . . . בגירושין ובין בקידושין שבין
ואלו  דברים, ארבעה בתנאי  להיות צריך ממון, דיני  בשאר
ושיהיה  ללאו, קודם שלו הן ושיהיה כפול, "שיהיה הם:
לקיימו". שאפשר דבר התנאי  ושיהיה למעשה, קודם התנאי 

הי "ג. שם טו.4)והשווה זו 5)הלכה הלכה מקור
א. עד, הוא.6)בגיטין לאחרים 7)יכול או לאשה לומר

הט "ז. פ "ו לעיל וכמבואר הוא, בטל לאשתי  שנתתי  גט 
מת 8) כבר ואז תנאו, כשיתקיים אלא נגמר הגט  ואין הואיל

או  הגט  כשאבד וכלֿשכן מיתה, לאחר גט  ואין הבעל,
תתגרש? ובמה בעולם, הגט  אין התנאי  קיום שבשעת נשרף ,

שם). ישרף ,9)(גיטין, או הגט  יבטל או הבעל ימות שמא
למפרע . איש אשת כתב 10)ונמצאת ה"ה, פ "ט  לקמן

עד  גומרין ואינן גירושין שם יש תנאי  על "שהמגרש רבינו:
בתורת  תחילה לידה הגיע  שהרי  . . . התנאי  שיתקיים
כמו  תצא, לא - התנאי  שיתקיים קודם נשאת ואם גירושין,
וסוברים  בזה, רבינו על חולקים רבים אולם שביארנו".
הרי תנאה קיום לפני  ונשאת הואיל תצא, נשאת אם שאפילו
ועי ' עליו, נאסרה - בזנות עליה שבא והשני  איש, אשת היא

וכסף ֿמשנה. זה 11)מגידֿמשנה הרי  עמה: שהתנה כגון
לקמן  כמבואר הכלי , ואבד פלוני , כלי  לי  תתני  אם גיטך

טז.12)הכ"ג. גט ,13)הלכה יהיה מעכשיו שכוונתו:
דברי והשווה וברש"י ) עד. (גיטין התנאי  שתקיימי  עלֿמנת

ה"ח . פ "ג זכיה בהל' שם.14)רבינו פג,15)גיטין, שם,
לקיימו  שבידה תנאי  וכל עצמה, לקלקל חשודה אינה כי  א.
אחרים  ביד תלוי  שהוא תנאי  אולם שתקיימנו. בטוחים אנו -
ואסורה  יתקיים לא שמא חוששים לקיימו, בידה ואין

בברייתא. א עד, ועיי "ש לכתחילה. ואפילו 16)להנשא
מסירתו, משעת היא מגורשת הבעל, מת או הגט  אבד
אמר  (שלא סתם תנאי  על למגרש בניגוד לעיל, כאמור
או  הבעל יבטלנו שמא לכתחילה, נשאת שאינה - מעכשיו)
איש  אשת ונמצאת ישרף  או הגט  יאבד שמא או ימות,

למפרע .

.ÔÈa ÂÈLÎÚÓ Ó‡L ÔÈa ,È‡z ÏÚ L‚Ó‰ Ïk»«¿»≈«¿«≈∆»«≈«¿»≈
‰È‰È ‡Ï Ì‡Â ‰È‰È Ì‡ Ó‡L17„ÁÈ˙È ‡Ï ‰Ê È‰  ∆»«ƒƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿∆¬≈∆…ƒ¿«≈

È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÔÓÊ Ïk BzL‡ ÌÚ18ÈÙa ‡l‡ ƒƒ¿»¿«∆…ƒ¿«≈«¿«∆»ƒ¿≈
L elÙ‡Â „Ú elÙ‡Â .„ÚB‡ d˙ÁÙMÓ ıeÁ ,‰ÁÙ ≈«¬ƒ∆∆«¬ƒƒ¿»ƒƒ¿»»

ÔË˜ da19.Ì‰ÈÙa LnLlÓ ‰LBa dÈ‡L ÈtÓ , ¿»»»ƒ¿≈∆≈»»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆
ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙ Ì‡L ,Úe„È c‰Â¿«»»»«∆ƒƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈¿≈≈ƒ

„Á‡k20Ck Á‡ È‡z‰ Ìi˜˙ elÙ‡ ,21˜ÙÒ BÊ È‰  ¿∆»¬ƒƒ¿«≈«¿«««»¬≈»≈
dÏÚa ‡nL ,˙L‚Ó22Ëb‰ ÏËe23‡a˙iL BÓk , ¿…∆∆∆»¿»»»≈«≈¿∆ƒ¿»≈

.el‡ ˙BÎÏ‰a24 «¬»≈

לא 17) ואם מגורשת, תהיי  זוז מאתיים לי  תתני  אם כגון
תתגרשי . לא הפנויה,18)תתני  עם להתייחד שאסור

וברש"י ). עג. (גיטין ב  כא, בסנהדרין שם,19)כמבואר
ה"ד. פ "ה, שם כאחד 20)ובתוספתא עדים שני  שראוהו

ובכת"י החדרה. עמו נכנסו לא והם אשתו, עם שמתייחד
עדים. שני  בפני  לבדה עמה נתייחד ובכת"י21)התימנים:
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קפז                
         

"אפילו  הנוסח : של"ד, וויניציאה בדפוס  וכן התימנים,
התנאי ". שנתקיים קידושין.22)לאחר לשם

גט 23) צריכה ולפיכך זו, בביאה וקידשה כשחזר הראשון,
עג:). (גיטין מספק  הם 24)שני  "הם הי "ח : פ "י , לקמן

צריך  אינו בביאה המקדש שכל ביאה, עדי  הם הם יחוד, עדי 
והשווה  ויבעול", בפניהם יתייחד אלא עדים בפני  לבעול

הכ"ה. פ "ט , לקמן

.‚e˙k :Ó‡iL ‡Ï ?È‡z ÏÚ Ì„‡ L‚Ó „ˆÈk≈«¿»≈»»«¿«…∆…«ƒ¿
zL‡Ï Ë‚ÏÚ dÏ e˙e e˙k :B‡ ,‰Ê È‡z ÏÚ È ≈¿ƒ¿ƒ«¿«∆ƒ¿¿»«

ÏÚ :Ëb‰ CB˙a zÎÈ ‡lL ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ;È‡z¿«¿≈»ƒ«∆…ƒ¿…¿«≈«
˙ÈBÏt ˙‡ ÈBÏt Lb ‰Ê È‡z25„ˆÈk ‡l‡ . ¿«∆≈≈¿ƒ∆¿ƒ∆»≈«

ÔÈ˙BÎÂ ,ÌzÁÏ ÌÈ„ÚÏÂ zÎÏ ÙBqÏ ÓB‡ ?‰OBÚ∆≈«≈ƒ¿…¿»≈ƒ«¿…¿¿ƒ
ÌÏBÚa È‡z ÌeL ‡Ïa Lk Ëb26Ô˙B Ck Á‡Â , ≈»≈¿…¿«»»¿««»≈

˙L‚Ó z‡ È‰ B‡ Ch‚ ‰Ê È‰ :dÏ ÓB‡Â Ëb‰ dÏ»«≈¿≈»¬≈∆ƒ≈¬≈«¿¿…∆∆
:ÁÈÏLÏ B‡ Ì‰Ï Ó‡È B‡ .CÎÂ Ck ˙Ó ÏÚ ‰Êa»∆«¿»»»»…«»∆¿»ƒ«

.CÎÂ Ck ˙Ó ÏÚ ‰Ê Ëb dÏ ez¿»≈∆«¿»»»»

אמרה:25) והתורה גט , של בגופו זכות לו נשארה כן, שאם
ישאר  ולא לבינה, בינו ומבדיל הכורת כריתות" "ספר

ופג.). כא: (גיטין שהוא אגד איזה נמצא 26)ביניהם
פד:). (שם לבינה בינו שיור כל ללא בכשרות, נכתב  שהגט 

.„Ûz zÎÏ ÓbL Á‡ Ëba È‡z‰ ˙k27Ëb‰ »««¿««≈««∆»«ƒ¿……∆«≈
,ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á Ì„˜ B˙kL ÔÈa .Lk Ëb ‰Ê È‰ ¬≈∆≈»≈≈∆¿»…∆¬ƒ«»≈ƒ

ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á Á‡Ï B˙kL ÔÈa28B˙k Ì‡ Ï‡ . ≈∆¿»¿««¬ƒ«»≈ƒ¬»ƒ¿»
CÎÂ Ck ˙Ó ÏÚ :˙k elÙ‡ ,Ëb‰ Ûz Ì„˜29È‰  …∆…∆«≈¬ƒ»««¿»»»»¬≈

ÏL BÙe‚a ˙eÎÊ BÏ ‡L È‰L ,ÔÈLeb ˜ÙÒ ‰Ê∆¿≈≈ƒ∆¬≈ƒ¿«¿¿∆
Ëb30È‰  Ûz‰ ˙È˙k Ì„˜ ‰t ÏÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿≈ƒƒ¿»«∆…∆¿ƒ««…∆¬≈

‰Ê31ÔÈLeb ˜ÙÒ32. ∆¿≈≈ƒ

והזמן,27) האשה, האיש, מקום העיקריים, הגט  פרטי 
הי "ז. פ "ג לעיל שהוא 28)כמבואר הגט , ועיקר הואיל

(שם). תנאי  כל ללא בכשרות נכתב  שהוא 29)התורף ,
אם  אפילו הגט  פוסל שהוא "חוץ " לתנאי  בניגוד כשר, תנאי 
הבאה. בהלכה כמבואר בפנים, כתבו ולא בפה אמרו

בכתב 30) בין התורף , כתיבת לפני  התנאי  שהוזכר כל כי 
שם, (גיטין מלאה כריתות לשם הגט  נכתב  לא בעלֿפה, בין

זו.31)וברש"י ). וויניציאה: רומי  אמנם 32)בדפוס 
רבינו  אבל "פסול", גט  שזהו אמרו פד:) (גיטין בגמרא
לפי בלבד, מדבריהם או התורה מן פסול הוא אם מסופק 
באמרה: התורה, מן יסוד לו יש בתנאי  התלוי  זה שפסול
ביניהם  ישאר ולא לבינה בינו הכורת דבר כריתות", "ספר

או שום גט ", "אינו חכמים: בו שאמרו "קשר" וכל קשר,
מה  וכל התורה, מן בטל שהוא ודאי  בטל" גט  זה "הרי 
אינו  או התורה מן הוא אם הוא ספק  "פסול", בו: שיאמרו
גט " "אינו בפירוש: בו אמרו ולא הואיל מדבריהם, אלא
'תשובות  ובמוספנו ה"א, פ "י  לקמן ראה בטל". "גט  או:

שם. רבינו'

.‰Á‡ ˙Îa ÔÈa ,‰ÈÏÚ ‰˙‰Â BzL‡ ˙‡ L‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿»»∆»≈ƒ¿»««
Ûz‰33Ûz‰ Á‡ ‰t ÏÚ ÔÈa34È‰ :dÏ Ó‡Â , «…∆≈«∆«««…∆¿»«»¬≈

‡l‡ :B‡ ,ÈBÏt LÈ‡Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ z‡35 «¿À∆∆¿»»»≈ƒ¿ƒ∆»

‰È‰ Ì‡ :‰Ê È‡z ÏÚ Ëb‰ dÏ Ô˙Â ,ÈBÏt LÈ‡Ï¿ƒ¿ƒ¿»«»«≈«¿«∆ƒ»»
„Ú B‡ Ì"ekÚ LÈ‡‰ B˙B‡36ÌeMÓ ‰ÈÏÚ eÒ‡ B‡ »ƒ«∆∆»»∆»ƒ

ÂÈÁ‡ B‡ ÂÈ‡ B‡ ‰ÈÁ‡Â ‰È‡ ÔB‚k ,‰ÂÚ37È‰  ∆¿»¿»ƒ»¿»ƒ»»ƒ»ƒ¬≈
BÏ LiL LÈ‡‰ B˙B‡ ‰È‰ Ì‡Â ;Lk Ëb ‰Ê38da ∆≈»≈¿ƒ»»»ƒ∆≈»

ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLec˜39ÏÚ Û‡Â ƒƒ««ƒ∆≈«»≈»ƒ¿««
ÔË˜ ‡e‰L Èt40‰Ê ÔÈ‡Â Ëba iL È‰L ,Ë‚ BÈ‡  ƒ∆»»≈≈∆¬≈ƒ≈«≈¿≈∆

˙e˙Èk41‰È‰ .42˙BÁ‡ ÏÚa‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ,d ¿ƒ»»««¬»∆««ƒ∆
d˙BÁ‡ ˙eÓz Ì‡ ,‰ÂÚ ÌeMÓ ‰ÈÏÚ eÒ‡ ÌBi‰«»»∆»ƒ∆¿»ƒ»¬»

dÏ zÓ ‰È‰È43˙L‚Ó ˜ÙÒ BÊ È‰ 44. ƒ¿∆À»»¬≈»≈¿…∆∆

הגט .33) נתינת בשעת הזכירו לא אינו 34)ואפילו בזה
הלכה  לקמן וכמבואר נתינה, בשעת כן לה שיאמר עד פוסל

לעיל 36)חוץ .35)טז. כמבואר קידושין, בני שאינם
הט "ו. פ "ד אישות עליהם 37)הל' לה אין אלה כל

נמצא  יב ) ד, (שם בערוה" תופסין קידושין ש"אין קידושין,
להם. ראויה אינה פנויה היא שאפילו בגט , שייר  שלא

לו".38) "יש התימנים: בכת"י  וכן רומי , בדפוס 
קידושין,39) להם ויש ה"ו. פ "א, אישות הל' לעיל המנויים

הי "ד. פ "ד שם שיגדל,40)כמבואר עד קידושין בר ואינו
ה"ז. שם חוץ "41)כמבואר "תנאי  וזה א. פה, גיטין

לכל  זה גם התירה שלא הגט , בגוף  שייר שהרי  בגט , הפוסל
עצמו  בגט  אין מנת" "על בלשון: המנוסח  תנאי  כן לא אדם,
על  עמה שהתנה אלא אדם, לכל התירה שהרי  שיור, שום
שהם  תנאים כשאר אלא זה ואין לפלוני , תנשאי  שלא מנת

וברש"י ). פב . לו.42)(שם התירה לא שהגט  פלוני  אותו
זה 43) ואין לו, מלהנשא מעכבתה המגרש של שיורו נמצא

נפשט .44)כריתות. שלא ספק  א. פה, שם

.ÂÈnÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ z‡ È‰ :dÏ Ó‡»«»¬≈«¿À∆∆¿»»»ƒƒ
,CÈ˙efÓ ıeÁ :B‡ ;ÌÏBÚa ‰zÚ BÈ‡L ,„ÏeiL∆ƒ»≈∆≈«»»»ƒ¿«ƒ
˙eÊÏ Ï‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ ‡Op‰Ï ˙zÓ ‰È‰z :ÓBÏk¿«ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈¿»»»¬»ƒ¿
ÏÎÏ ˙zÓ z‡ È‰ :B‡ ;LÈ‡ ˙L‡ eq‡a z‡ È‰¬≈«¿¿ƒ≈∆ƒ¬≈«¿À∆∆¿»
Ck„k ‡lL Ï‡ ,ı‡‰ Ïk C„k CÈÏÚ ‡BiL ÈÓƒ∆»»«ƒ¿∆∆»»»∆¬»∆…¿«¿≈
ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ z‡ È‰ :B‡ ;CÈeq‡a z‡ È‰¬≈«¿¿ƒ«ƒ¬≈«¿À∆∆¿»»»
Lc˜˙‰Ï ˙zÓ ‡È‰L ,ÓBÏk ,ËLa Lc˜nÓƒ¿«≈ƒ¿»¿«∆ƒÀ∆∆¿ƒ¿«≈
˙L‡ eq‡a z‡ È‰ ËLa Ï‡ ,‰‡Èe ÛÒÎa¿∆∆¿ƒ»¬»ƒ¿»¬≈«¿¿ƒ≈∆
˙Ù‰Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ z‡ È‰ :B‡ ;LÈ‡ƒ¬≈«¿À∆∆¿»»»≈¬»«

CÈ„45˙eLÈ‡ ÌeL CÈÏÚ ÈÏ ‡L ‡Ï :ÓBÏk , ¿»«ƒ¿«…ƒ¿«ƒ»«ƒƒ
;ÌÈ„ ˙Ù‰ ÔÈÚÏ ÈzL‡ z‡L ,CÈ„ ˙Ù‰Ó ıeÁ≈¬»«¿»«ƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬»«¿»ƒ

‰Óez ˙ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ B‡46Ì‡L ,‰MÈ ÔÈÚÏ B‡ ; ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»¿ƒ¿«¿À»∆ƒ
˜ÙÒ BÊ È‰ el‡Ó „Á‡ ÏÎa  ‰pLÈÈ ‰˙Ó≈»ƒ»∆»¿»∆»≈≈¬≈»≈

˙L‚Ó47. ¿…∆∆

ואישה 45) יקימנו "אישה יד): ל, (במדבר בה שנאמר
שלא 46)יפרנו". מזה, חוץ  דבר לכל ומגרשה כהן, שהוא

יא): כב , (ויקרא אמרה והתורה תרומה, באכילת תיאסר
נמצא  אוכלת, היא קידושיו וע "י  בו" יאכל הוא כספו "קנין

וב 'תוספות'). שם, (גיטין בגיטו שייר נסתפק 47)זה שם.
להם. נפשט  ולא לחכמים

.ÊÔe‡Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ z‡ È‰ :dÏ Ó‡»«»¬≈«¿À∆∆¿»»»≈¿≈
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קפח               
         

dÏ Ó‡Â ÊÁÂ ,ÔBÚÓLÂ48Ôe‡Ï ˙zÓ z‡ È‰ : ¿ƒ¿¿»«¿»«»¬≈«¿À∆∆ƒ¿≈
,È‡z‰ Ïh È‰L ;˙L‚Ó BÊ È‰  ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿¬≈¿…∆∆∆¬≈ƒ≈«¿«

dÏ ÔÈz‰ Ô‰a ‰˙‰L ÌÈL‡‰L49. ∆»¬»ƒ∆ƒ¿»»∆ƒƒ»»

(מגידֿמשנה).48) ואמר שנית, לה ונתנו ממנה ונטלו שחזר
על 49) ואסרה לאלו התירה השניה שבאמירתו אומרים ואין

תמצי 'אם בדרך שנפשטה בעיא פב : (שם העולם  כל
לומר').

.ÁdÏ Ó‡50dÈ‡ BÊ È‰  Ôe‡Ï ˙zÓ z‡ È‰ : »«»¬≈«¿À∆∆ƒ¿≈¬≈≈»
:dÏ Ó‡ .ÔBÚÓL ÏL B‡z Ïha ‡Ï È‰L ;˙L‚Ó¿…∆∆∆¬≈…ƒ≈¿»∆ƒ¿»«»
Û‡ ˙zÓ z‡ È‰ :B‡ ,ÔBÚÓLÏ ˙zÓ z‡ È‰¬≈«¿À∆∆¿ƒ¿¬≈«¿À∆∆«

ÔÈLeb ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ÔBÚÓLÏ51dÈz‰ ‡Ï ‡nL . ¿ƒ¿¬≈∆¿≈≈ƒ∆»…ƒƒ»
‡L ‰ÊÂ ;„ÓBÚ Beq‡a Ôe‡e ,ÔBÚÓLÏ ‡l‡Ó ∆»¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈¿∆∆»«

B‡ .ÔBÚÓLÏ Û‡ Ì„‡ ÏÎÏ :ÓBÏk ,'ÔBÚÓLÏ Û‡'«¿ƒ¿¿«¿»»»«¿ƒ¿
‡e‰Â  'ÔBÚÓLÏ Û‡' Ó‡L ‰ÊÂ ;ÏkÏ dÈz‰ ‡nL∆»ƒƒ»«…¿∆∆»««¿ƒ¿¿
.B‡˙a Ôe‡Ï ‰È‰ CeÓÒ ÔBÚÓML ,Ôe‡Ï ÔÈc‰«ƒƒ¿≈∆ƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»

ושמעון.50) מראובן חוץ  תחילה לה שאמר ספק 51)זה
פ "י לקמן מבואר מגורשת, ספק  ודין פג.). (שם נפשט  שלא

ה"ג.

.ËÁÓÏe ÈzL‡ z‡ ÔÈ‡ ÌBi‰ :Ó‡Â ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»¿»««≈«¿ƒ¿ƒ¿»»
BÈa ˙kL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙L‚Ó dÈ‡  ÈzL‡ z‡«¿ƒ¿ƒ≈»¿…∆∆¿««ƒ∆»«≈

ÌBi‰ dÈÏ52‰f‰ ÌBi‰ ÔÓ :ÔÈhba ÔÈ˙Bk CÎÈÙÏ . ¿≈»«¿ƒ»¿ƒ«ƒƒƒ««∆
ÌÏBÚÏe53. ¿»

כרותה 52) היא הרי  היום, ממנו שכרתה כיון אומרים ואין
בזה). אחרת דיעה שם ולרש"י  פו. (שם לעולם ממנו

תקנה,53) מחמת אלא זה ואין הי "ב , פ "ד לעיל כמבואר
הזה  היום מן כמפרש: הוא הרי  שסתם כל - הדין מצד אבל

ובמגידֿמשנה). פו. (שם ולעולם

.ÈÈÎÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ»¿≈««¿ƒ
˙e˙Èk ‰Ê ÔÈ‡L ,Ë‚ BÈ‡ 54Ïk B‡ ÈiÁ ÈÓÈ Ïk . ≈≈∆≈∆¿ƒ»¿≈««»

BÈa ˙k È‰L ;Ëb ‰Ê È‰  ÈBÏt [ÈiÁ] ÈÓÈ¿≈«≈¿ƒ¬≈∆≈∆¬≈»«≈
B˙B‡ ˙eÓiLk ˙eL ‰ÈÏÚ BÏ ‡Mz ‡ÏÂ ,dÈÏ¿≈»¿…ƒ»≈»∆»¿¿∆»

ÈBÏt55. ¿ƒ

בו.54) קשורה היא חייה ימי  הוא.55)שכל כשימות או
מיד  להנשא ומותרת בו, קשורה תהא שלא זמן שיהא נמצא

שם). רי "ד ותוס ' (רש"י  תנאו תקיים והיא

.‡È„Ú CÈ‡ ˙ÈÏ ÈÎÏz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…≈¿ƒ¿≈»ƒ«
Ëb ‰Ê È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL56CÈ‡ ˙ÈÏ ÈÎÏz ‡lL . ¿ƒ¬≈∆≈∆…≈¿ƒ¿≈»ƒ

˙e˙Èk ‰Ê ÔÈ‡ È‰L ,Ë‚ BÈ‡  ÌÏBÚÏ57CÎÈÙÏ .58, ¿»≈≈∆¬≈≈∆¿ƒ¿ƒ»
Oa ÈÏÎ‡z ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈∆ƒ≈«¿»∆……¿ƒ»»
,Ë‚ BÈ‡  ÌÏBÚÏ (‰Ê) ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ,ÌÏBÚÏ (‰Ê)∆¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ∆¿»≈≈

Ëb ‰Ê È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ;˙e˙Èk ‰Ê ÔÈ‡L59. ∆≈∆¿ƒ«¿ƒ¬≈∆≈

וגם 56) רשות, עליה לו תשאר לא יום שלשים לאחר שהרי 
לא  שמא חוששים אין ולפיכך תנאו, לקיים לה אפשר

בו. זה 57)תעמוד תנאי  לקיים בו קשורה היא ימיה שכל
תהיה  אביה ימות שאם ואע "פ  וברש"י ) ה. (קידושין מחמתו

אביה", "בית עוד נקרא שאינו זה, לבית להכנס  מותרת
"כל  לדין דומה זה אין - הי "א נדרים מהל' בפ "ח  כמבואר
שהרי הקודמת, בהלכה הנזכר גט " זה הרי  פלוני , חיי  ימי 
אף  בו להכנס  תותר לא עולמית בו להכנס  שנאסרה זה בית
מפני בו להכנס  תותר לא אביה ימות אם ואפילו פעם,
(שאינו  נשתנה כשלעצמו שהבית מפני  אלא הותר, שהאיסור
תותר  לא עמה שהתנה מה שעל נמצא אביה"), "בית עוד
על  לדין: דומה זה והרי  היתר, שום לאיסורה ואין לעולם
 ֿ (מגיד הבאה בהלכה המבואר לפלוני , תנשאי  שלא מנת

האומר".58)משנה). "וכן ר"מ : רומי  גיטין 59)בדפוס 
ב . פג,

.ÈBÈ‡  ÈBÏÙÏ È‡Opz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…ƒ»¿ƒƒ¿ƒ≈
Ch‚ ‰Ê È‰ :dÏ ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .Ë‚≈»¿»∆∆¿≈»¬≈∆ƒ≈
˙ÈÏ ÈÎÏz ‡lL B‡ ,ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ˙Ó ÏÚ«¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆…≈¿ƒ¿≈

ÈÎÈiÁ ÈÓÈ Ïk B‡ ,ÌÏBÚÏ CÈ‡60:dÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ . »ƒ¿»»¿≈««¿ƒ¬»ƒ»«»
È‰  ‰L ÌÈMÓÁ „Ú ÈBÏÙÏ È‡Opz ‡lL ˙Ó ÏÚ«¿»∆…ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒ»»¬≈

Ëb ‰Ê61‰˙‰L ÔÓÊ Ïk BÏ ‡Opz ‡ÏÂ .62Ì‡Â . ∆≈¿…ƒ»≈»¿«∆ƒ¿»¿ƒ
ÚÙÓÏ Ëb‰ ÏËa  ˙‡O63Lk „Ïe‰  BnÚ ‰˙Ê . ƒ≈»≈«≈¿«¿≈«»¿»ƒ«»»»≈

ÔÈ‡eOp‰ ÏÚ ‡l‡ ‰˙‰ ‡lL ,Lk Ëb‰Â64. ¿«≈»≈∆…ƒ¿»∆»««ƒƒ

אין 60) פלוני , חיי  ימי  כל אלא נמשך התנאי  שאין ואע "פ 
הרי פלוני , ימי  כל יין תשתי  שלא "עלֿמנת לדין: דומה זה
לשתות  מותרת תהיה שם כי  י , הלכה לעיל המבואר גט " זה
אסור  היין שאין נמצא פלוני , בחיי  בו שנאסרה יין אותו
ואף  לעולם, בנישואיו נאסרה זו אבל עולם, איסור עליה
לבית  תלכי  "שלא בדין: לעיל וכביאורנו לו, תותר לא פעם
 ֿ ל"על דומה זה והרשב "א הרמב "ן ולדעת לעולם". אביך
מגורשת  שהיא - פלוני " חיי  ימי  כל יין תשתי  שלא מנת

סכ"ב ). קמג, סי ' בשו"ע  וכן יש 61)(מגידֿמשנה, שהרי 
לאיסורה. מיד,62)היתר להנשא מותרת לאחרים אבל

אלא  נישואין אין שהרי  לפלוני , תינשא שמא חוששים ואין
פב :). גיטין ('תוספות' עצמה תקלקל לא ובודאי  מדעתה,

ממזרים,63) - זה "פלוני " שלפני  הקודם מהבעל ובניה
לפלוני נשאת ואפילו סט "ז). קמג, (סי ' בשו"ע  כמבואר
בטל  הגט  זה, תנאי  על שגרשה הראשון בעלה שמת לאחר
נמצא  כן, לא שאם ממזרים. הקודם מהבעל ובניה - למפרע 
הרי חייה ימי  כל אלא עולמית פלוני  אותו על נאסרה שלא
סוברים  ויש (מגידֿמשנה). לבינה" בינו כרת שהרי  גט , זה
גדולות'). ('הלכות תנאו בטל בעלה, שמת שכיון

אין 64) לפלוני  לו נישאת אם שגם ואף ֿעלֿפי  א. פג, גיטין
שלא  התנה, כן דעת על - בטל הגט  שהרי  כזנות, אלא זה

(מגידֿמשנה). נישואין בדרך תעשה

.‚È˙‡O Ì‡ ,ÈBÏÙÏ È‡OpzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒƒ≈
eÓ‡ Ï‡ .ÌÈ‡z‰ Ïk ‡Lk ,Ëb ‰Ê È‰  BÏ¬≈∆≈ƒ¿»»«¿»ƒ¬»»¿

ÌÈÓÎÁ65.Á‡Ï ‡ÏÂ ÈBÏt B˙B‡Ï ‡Ï ‡Opz ‡Ï : ¬»ƒ…ƒ»≈…¿¿ƒ¿…¿«≈
ÔÈ˙B Ô‰ÈL :eÓ‡È ‡nL ,‡Opz ‡Ï ÈBÏÙ B˙B‡Ï¿¿ƒ…ƒ»≈∆»…¿¿≈∆¿ƒ

‰ÊÏ ‰Ê ‰zÓa66‡l‡ Ë‚ BÈ‡L ,‡Opz ‡Ï Á‡Ïe ; ¿«»»∆»∆¿«≈…ƒ»≈∆≈≈∆»
‡Ï  ÈBÏt B˙B‡Ï ˙‡OÂ ‰Ú .È‡z‰ Ìei˜a¿ƒ«¿«»¿»¿ƒ»¿¿ƒ…

‡ˆz67 ÈBÏt B˙B‡Ï ‡OpzL Ì„˜ Á‡Ï ˙‡O . ≈≈ƒ»¿«≈…∆∆ƒ»≈¿¿ƒ
ÈMÓ Ë‚ ‰ÎÈˆe ,ÊÓÓ „Ïe‰Â ‡ˆ˙Â ,Ëb‰ ÏËa68. »≈«≈¿≈≈¿«»»«¿≈¿ƒ»≈ƒ≈ƒ
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קפט                
         

א.65) פד , שם,66)שם (רש"י  מזה גדול לעז לך  ואין
סב :). שבת חשש 67)וראה ומשום התנאי , נתקיים שהרי 

תצא. לא אשת 68)לעז יאמרו שלא עין. מראית משום
הראב "ד  ולדעת ה"ד. פ "י  לקמן השווה גט , בלא יוצאה איש
את  להכשיר תקנה יש ה"א) פ "ו, גיטין ה'ירושלמי ' (ע "פ 
בעלה  שיגרשנה (אחרי  פלוני  לאותו שתינשא ע "י  הוולד
לבעלה  לחזור שאסורה אלא למפרע , הגט  ויתקיים השני )
נפסק  וכך הנישואין' מן גרושתו 'מחזיר משום השני ,
לפלוני שתינשא היתה המגרש שכוונת סובר, ורבינו בשו"ע .
לה  ואין הגט  בטל - תחילה לאחר כשנשאת ולפיכך תחילה,
רבינו, לדעת מסייעת פד.) (גיטין הש"ס  וסוגיית תקנה.

זו. תקנה בה הוזכרה לא שהרי 

.„ÈÔÈ‡L ,˙L‚Ó dÈ‡  ÈlL Èp‰Â Ch‚ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ≈¿«¿»∆ƒ≈»¿…∆∆∆≈
˙e˙Èk ‰Ê69‰Ê È‰  Èp‰ ˙‡ ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ ; ∆¿ƒ«¿»∆ƒ¿ƒƒ∆«¿»¬≈∆

Ôz˙Â ,Ëb70. ≈¿ƒ≈

וראה 69) הגט . של הנייר לעצמו שהשאיר [כיון ב . כ, גיטין
ולפי הט "ז. פ "ה למעלה זה וכעין שם. הרשב "א בחידושי 
- שמעון של והנייר גיטך זה הרי  לה אמר אם זה, טעם
כריתות. זה והרי  כלום, השאיר לא לעצמו שהרי  מגורשת,
כלום  לה נתן לא שלו, שהנייר "כיון פירש: שם רש"י  אבל

באויר"]. פורחות אותיות בשעת 70)שנמצאו כי  שם.
ומתנה  מחזירתו, היא זמן ולאחר שלה, הנייר היה הגירושין

עה:). שם (רש"י  מתנה שמה להחזיר עלֿמנת

.ÂË:dÏ Ó‡Â dÏ B˙e ‰Ê ÏL ÒË ÏÚ Ëb‰ ˜˜Á»««≈««∆»»¿»»¿»«»
d˙a˙k ‰Ïa˜˙Â .Lk  C˙a˙Îe Ch‚ ‰Ê È‰71, ¬≈∆ƒ≈¿À»≈»≈¿ƒ¿«¿»¿À»»

ÌÈÏLÈ  Â‡Ï Ì‡Â ;d˙a˙k È„k Òha LÈ Ì‡ƒ≈««¿≈¿À»»¿ƒ««¿ƒ
d˙a˙k72. ¿À»»

פרעון,71) לשם היתה שהנתינה אומרים, ואין ב . כ, שם
אלא  בידה", "ונתן בו: שנאמר הגט  נתינת חסרה ועדיין
סי ' לאהע "ז ופר"ח  ט "ז ראה לשניהם, עולה אחת נתינה
זה  שהרי  כ:) (שם בחידושיו הרשב "א וכתב  ס "ח . קכד,
נתקבלה  שאם כתובתך, ומחלי  גיטך התקבלי  כאומר:
ואינה  באויר פורח  הגט  כתב  נמצא זה, בטס  כתובתה
צורך  אין כי  יתכן - (הי "ד) למעלה רבינו [ולדעת מגורשת

גמורה]. כריתות זוהי  שהרי  מכיסו.72)לכך,

.ÊËÔB‚k ,Ëb‰ ÏhnL È‡z ÏÚ L‚Ó‰ Ïk»«¿»≈«¿«∆¿«≈«≈¿
ÈÓÈ Ïk ÔÈÈ ‰zLz ‡ÏÂ Oa ÏÎ‡z ‡lL dÏ ‰˙‰L∆ƒ¿»»∆……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ»¿≈

‰ÈiÁ73ÈBÏtÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ ‰È‰zL B‡ ,74, «∆»∆ƒ¿∆À∆∆¿»»»ƒ¿ƒ
ÌÈ‡z ‡L ‰ÈÏÚ ‰˙‰L B‡75:Ûz‰ ˙È˙k Ì„˜ ∆ƒ¿»»∆»¿»¿»ƒ…∆¿ƒ««…∆

 dÏ B˙e B˜ÁÓe ÊÁÂ Ëba e˙k B‡z ‰È‰ Ì‡ƒ»»¿»»«≈¿»«¿»¿»»
˙L‚Ó ˜ÙÒ BÊ È‰76È‡z‰ ‰È‰ Ì‡Â ;77‰t ÏÚ78 ¬≈»≈¿…∆∆¿ƒ»»«¿««∆

‡Ïa dÏ B˙BÂ ÊBÁÂ ‰pnÓ Ëb‰ ÏËB ‰Ê È‰ ¬≈∆≈«≈ƒ∆»¿≈¿¿»¿…
.Lk È‡˙a B‡ ÏÏk È‡z¿«¿»ƒ¿«»≈

יא.73) הלכה לעיל כמבואר גט , אינו 74)שאינו זה שאף 
הגט  את פוסלים התנאים אלה וכל ה"ה, לעיל כמבואר גט ,
שם. כמבואר התורף , לאחר בו נכתבו אם אפילו

אלא 75) פוסלים אינם והם הגט , מבטלים שאינם הכשרים,

ה"ד. לעיל כמבואר התורף , כתיבת קודם כשהזכירם
התורף ,76) הוא הגט , עיקר שהרי  א. פה, ודף  ב . פד, גיטין

כריתות. זו ואין הגט  בגוף  זכות לו שנשארה בפסול, נכתב 
הבאה.77) בהלכה כמבואר מפלוני ", "חוץ  של
התורף 78) לאחר זה תנאי  התנה אבל לידה, נתינתו בשעת

כמבואר  כשר, גט  זה הרי  נתינה, בשעת הזכירו ולא בעלֿפה
ב . פד, בגיטין ומקורו ה"ה. לעיל

.ÊÈÏ Ó‡Â BzL‡Ï Ëb Ô˙pL È‰ ?„ˆÈkz‡ È‰ :d ≈«¬≈∆»«≈¿ƒ¿¿»«»¬≈«¿
Ì‡ ,ÈBÏtÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓe ‰Êa ˙L‚Ó¿…∆∆»∆À∆∆¿»»»ƒ¿ƒƒ
˙zÓ z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â dÏ B˙e ÊÁÂ ‰pnÓ BÏË¿»ƒ∆»¿»«¿»»¿»«»¬≈«¿À∆∆

˙L‚Ó BÊ È‰  Chb ‰Ê È‰ :B‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ79ÔÎÂ . ¿»»»¬≈∆ƒ≈¬≈¿…∆∆¿≈
.Ba ‡ˆBik Ïk…«≈

את 79) הרי  ויאמר: יחזור אלא ממנה יטלנו לא אם אבל
זכתה מותרת  שכבר הגט , להכשיר יועיל לא אדם, לכל

ומאחר  ה"א. פ "י  לקמן כמבואר הכהונה, מן להפסל בגיטה
לה  ויתננו שיטלנו עד לתקנו יכול אינו אותו, קנתה שכבר
ודקדק  פד:). (גיטין ה"ט  פ "א לעיל וראה כשרה. נתינה
התנאים  שבשאר ו, ס "ק  קמז סי ' לאהע "ז שמואל' ה'בית
הזכירם  אם ימיה, כל בשר תאכל שלא כגון הגט , המבטלים
שהרי לכהונה, אותה פוסלים ואינם הואיל נתינה, בשעת
צורך  אין ה"א, פ "י  לקמן וכמבואר התורה, מן בטל הגט 
תנאו  שמבטל ויאמר יחזור אלא ממנה, זה גט  וליטול לחזור
כאן, רבינו שדייק  וזהו כג, הלכה לקמן כמבואר כשר, והגט 

בלבד. "תנאי ֿחוץ " אלא מנה ולא

.ÁÈÌÈ˙‡Ó BÏ ÔzzL È‡z ÏÚ BzL‡Ï Ëb Ô˙Bp‰«≈≈¿ƒ¿«¿«∆ƒ≈»«ƒ
ÊÁÂ ,ÊeÊ80ÌÈ„Ú ÈÙa Á‡ È‡z ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â81 ¿»«¿ƒ¿»»∆»¿««≈ƒ¿≈≈ƒ

ÂÈ„ eÏha ‡Ï  ÌÈL ÈzL ÂÈ‡ LnLzL∆¿«≈»ƒ¿≈»ƒ…ƒ¿¿»»
:dÏ ÓB‡k ‰Ê È‰ ‡l‡ ,ÌÈBL‡‰ ˙‡ ÌÈBÁ‡‰»«¬ƒ∆»ƒƒ∆»¬≈∆¿≈»
 ˙ˆ ,˙LnLÓ  ˙ˆ .ÌÈ‡z‰ ÈMÓ „Á‡ ÈOÚ¬ƒ∆»ƒ¿≈«¿»ƒ»»¿«∆∆»»

˙˙B82ÔÓ „Á‡Â ÌÈBL‡‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ‡Â . ∆∆¿≈∆»ƒ»ƒƒ¿∆»ƒ
ÔÈÙËˆÓ ÌÈBÁ‡‰83ÔzzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï‡ . »«¬ƒƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ¿»»∆»∆ƒ≈

BÏ ÔzzL ÌÈL ÈÙa ‰˙‰Â ÊÁÂ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ»«ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«ƒ∆ƒ≈
ÌÈ˙‡Ó ÏL È‡z‰ Ïha k  ÊeÊ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿»ƒ≈«¿«∆»«ƒ

ÊeÊ ˙B‡Ó LÏL ÔzÏ ‰ÎÈˆe84.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»ƒ≈¿≈¿≈…«≈»∆

הראשון.80) תנאו שקיימה מסר 81)לפני  שכבר אחרי 
או  להוסיף  יכול זאת ובכל הראשון, תנאו עם לידה הגט 

מנת" "על התנה לא כי  תנאו, יהיה",לשנות "אם אלא
זמן  כל אחר, תנאי  על להתנות "שיכול ה"א לעיל כמבואר
לידה". הגט  שהגיע  אע "פ  הראשון התנאי  נתקיים שלא

א.82) עו, שבתנאי83)גיטין העדים מן אחד כלומר,
מצטרפים  אינם השני , שבתנאי  העדים מן ואחד הראשון,

זה. בגט  תנאי  שהיה בתנאו 84)להעיד נתכוין ודאי  כאן
הם  אחד בענין שניהם שהרי  הראשון, תנאו את לעקור השני 

שם). (גיטין,

.ËÈ‰Ê È‰  Ì˙Ò ‰Ê „ ‰OÚzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆«¬∆»»∆¿»¬≈∆
.‰OÚz ÔÓÊ ‰nk Lt ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„Á‡ ÌBÈ LÙÓkƒ¿»≈∆»ƒ¿…≈≈«»¿««¬∆
ÈnÚ ÈOÚzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È‰ :dÏ Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆«¬ƒƒƒ
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קצ               
         

˙Ó ÏÚ ,‡a‡ ˙‡ ÈLnLzL ˙Ó ÏÚ ,‰Î‡ÏÓ¿»»«¿»∆¿«¿ƒ∆«»«¿»
Ì‡ B‡ ‰Î‡ÏÓ BnÚ ‰˙OÚ Ì‡ ;Èa ˙‡ È˜ÈzL∆»ƒƒ∆¿ƒƒ»¿»ƒ¿»»ƒ
„Á‡ ÌBÈ Ba ‰˜È‰L B‡ ,„Á‡ ÌBÈ ÂÈ‡ ˙‡ ‰LnLƒ¿»∆»ƒ∆»∆≈ƒ»¿∆»
‰Úa‡ CB˙a ‡e‰Â ,Ba ˜BÈ Ôa‰L ÔÓf‰ CB˙a¿«¿«∆«≈≈¿¿«¿»»

L„Á ÌÈOÚÂ85ÂÈ‡ ˙Ó B‡ Ôa‰ ˙Ó .Ëb ‰Ê È‰  ¿∆¿ƒ…∆¬≈∆≈≈«≈≈»ƒ
Ë‚ BÈ‡  LnLzL B‡ ˜ÈzL Ì„˜86. …∆∆»ƒ∆¿«≈≈≈

מאכלות 85) הל' וראה הכ"ו. פי "א לקמן כמבואר ללידתו,
ה"ה. פ "ג ואינה 86)אסורות התנאי , נתקיים לא שהרי 

וראה  עה:), (גיטין ואניקהו הבן לי  תן לומר: יכולה
זה  הרי  שלדעתם הבן, מת דיבורֿהמתחיל שם ב 'תוספות'
והרי צרכו, כדי  להרויח  אלא לצערה זה נתכוין שלא גט ,

לכך. הוצרך לא

.ÎÈLnLz B‡ Èa ˙‡ È˜ÈzL ˙Ó ÏÚ :dÏ Ó‡»«»«¿»∆»ƒƒ∆¿ƒ¿«¿ƒ
.LtL ÔÓf‰ ˙ÓÏLÓ BÊ È‰  ÌÈL ÈzL È‡ ˙‡∆»ƒ¿≈»ƒ¬≈«¿∆∆«¿«∆≈≈
ÔÈ‡ :‡‰ Ó‡L B‡ ,ÔÓf‰ CB˙a ‡‰ B‡ Ôa‰ ˙Ó≈«≈»»¿«¿«∆»«»»≈
Ìi˜˙ ‡Ï È‰L ,Ë‚ BÈ‡  ÈLnLzL ÈBˆ¿ƒ∆¿«¿≈ƒ≈≈∆¬≈…ƒ¿«≈

È‡z‰87.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿«¿≈…«≈»∆

לא 87) והרי  לצערה, זה נתכוין מסויים, זמן ופירש הואיל
ובר"ן). שם, (גיטין תנאו נתקיים ולא נצטערה

.‡ÎÓ ÏÚ Ch‚ ‰Ê È‰ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙ ¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ‰˙ :ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ Ô‡kÓƒ»¿«¿ƒ»¿»¿¿ƒ

BzÚcÓ88dÈ‡  ÌÈLÏL Á‡Ï ,˙L‚Ó BÊ È‰  ƒ«¿¬≈¿…∆∆¿««¿ƒ≈»
˙L‚Ó89Ïa˜Ï ‰ˆB BÈ‡ ‡e‰Â BÁk ÏÚa BÏ ‰˙ . ¿…∆∆»¿»¿«»¿¿≈∆¿«≈

ÏeÒt Ëb ‰Ê È‰ 90BzÚcÓ ÔzzL „Ú ,91Ó‡Â ÊÁ . ¬≈∆≈»«∆ƒ≈ƒ«¿»«¿»«
dÈ‡  CÏ ÔÈÏeÁÓ Ô‰ È‰ :ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a dÏ»¿«¿ƒ¬≈≈¿ƒ»≈»

È‡z‰ ‰OÚ ‡Ï È‰L ,˙L‚Ó92ÌÈLÏL CB˙a ˙Ó . ¿…∆∆∆¬≈…«¬»«¿«≈¿¿ƒ
ÏÈ‡B‰  ÌBÈ93‰˙ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏM‰ eÓÏLÂ94, ƒ¿»¿«¿ƒ¿…»¿»

.˙L‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆

  

         


והוא  ,הגירושי במעשה  פוגע  ואינו  מחליש  אינו  התנאי 
בראשית  מעשה   ע הקב "ה  שהתנה  למה  במהותו  דומה 
לאו   וא ,מתקיימי  את התורה  את  מקבלי ישראל  א"
על  המדרש  כמאמר ובוהו ", לתוהו   אתכ מחזיר אני 
מת־  ואחר יראה  בתחילה  ושקטה ", יראה   אר" הפסוק 
את  לבטל  אמנ יכול התנאי   שש  וכש שקטה , תורה 
המעשה ,  עצ על  נוס עניי הוא  אבל הבריאה , מעשה 
הנ"ל  התנאי   ג כ , כלו חסר אינו  עצמו  והמעשה 
המעשה  יתבטל התנאי   יתקיי לא   שא  שא בגירושי
את  המבטל שני  דבר כמו  זה  הרי   מכל־מקו מעיקרא ,
כל  בשלימותו  עומד  כשלעצמו  הגירושי ומעשה  המעשה ,

התנאי . נתמלא  לא  עוד 
       

אומרים 89)בהסכמתו.88) ואין התנאי , נתקיים לא שהרי 

עד:). (גיטין בלבד לזרזה אלא זה נתכוין לא
תצא.90) לא נשאת ואם תנשא, לא ולכתחילה מדבריהם.
הסוברת 91) דיעה לאותה לחוש יש איש אשת באיסור כי 

ולפיכך  נתינה. אינה - כרחו בעל נתינה שם) (גיטין,
השניה  כדיעה לפסוק  יש הדין מן אבל תינשא, לא לכתחילה
ולפיכך  נתינה, שמה בעלֿכרחו נתינה הסוברת: עה.) (שם
ה"ז. פי "ב , ויובל שמיטה הל' והשווה תצא, לא נשאת אם

אם 92) אבל עד:). (שם נצטערה ולא לצערה נתכוין שהרי 
הלכה  בסמוך כמבואר מגורשת, זה הרי  לגמרי  התנאי  ביטל

(מגידֿמשנה). אינן.93)כג אלו תיבות התימנים, בכת"י 
בהלכה 94) כמבואר ליתן, יכולה אינה וליורשיו בחייו,

הבאה.

.ÎÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È‰ :dÏ Ó‡»«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ
dÈ‡  ÔzzL Ì„˜ ˙Óe ,ÔÓÊ Ú˜ ‡ÏÂ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿…»«¿«≈…∆∆ƒ≈≈»
ÔzzL ‡l‡ ‰ÈÏÚ ‰˙‰ ‡lL ,ÂÈLBÈÏ ÔzÏ ‰ÏBÎÈ¿»ƒ≈¿¿»∆…ƒ¿»»∆»∆»∆ƒ≈

BÏ95ÔÓÊ Ú˜ ‡Ï È‰L ,Ëb‰ ÏË ‡ÏÂ .96,CÎÈÙÏ . ¿…»≈«≈∆¬≈…»«¿«¿ƒ»
È‰  ˙eÓiL Ì„˜ Ú˜ B‡ Ëb‰ „‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««≈ƒ¿«…∆∆»¬≈

‡Opz ‡Ï BÊ97ÊÏ98ıÏÁzL „Ú99. …ƒ»≈¿»«∆«¬…

א.95) עד, התנאי96)גיטין שיתקיים שאי ֿאפשר אע "פ 
הכסף  לנתינת זמן קבע  ולא הואיל אולם הבעל, מת שהרי 
זמן", לה ל"קבע  בניגוד בפועל, יבוטל שהתנאי  אי ֿאפשר
רבינו  ולמד בפועל. התנאי  נתבטל בזמן נתנה לא אם שאז
זה  "הרי  הי "א): פ "ט  ולקמן עו: (גיטין שאמרו ממה זה דין
חודש, עשר שנים ועד מכאן באתי  לא אם מעכשיו גיטך
לא  . . . שיבוא שאי ֿאפשר אע "פ  חודש. י "ב  בתוך ומת
- התנאי " כשיתקיים חודש י "ב  אחר עד יבם במקום תנשא
מגורשת  אינה להתבטל, לתנאי  ואי ֿאפשר שמת שאע "פ  הרי 
"כשיתקיים  חודש י "ב  אחר עד יבם במקום גמורים גירושין

(מגידֿמשנה). בפועל" שהרי97)התנאי  דחוק , הלשון
לא  לפיכך שימות, קודם הגט  ואבד הואיל הנותנת' 'היא
סי ' (אהע "ז ה'טור' וגירסת שתחלוץ , עד יבם במקום תנשא
תינשא" ולא מספק  מגורשת זו "הרי  רבינו: בדברי  קמג)
ליתא. "מספק " ותיבת תימן, בכת"י  גוונא וכהאי 

אח .98) הבעל התנאי99)כשהניח  נתקיים לא שהרי 
"לא  שהרי  יכולה, אינה ולהתייבם ליבום, היא זקוקה ועדיין
מתייבמת, ולא וחולצת מגורשת כספק  היא והרי  הגט ", בטל

ה"ז. פ "ו וחליצה יבום הל' השווה

.‚ÎB‡ ÈBÏt ÈÏk ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
,‚ B‡ „‚a B˙B‡ B‡ ÈÏk B˙B‡ „‡Â ,ÈBÏt „‚a∆∆¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆ƒ¿«
„Ú ,Ë‚ BÈ‡  ÂÈÓ„a ÊeÊ ÛÏ‡ BÏ ‰˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿»∆∆¿»»≈≈«

BÓˆÚ „‚a B˙B‡ B‡ ÈÏk B˙B‡ ÔzzL100B‡ ,101„Ú ∆ƒ≈¿ƒ∆∆«¿«
È‡z‰ ÏhiL102. ∆¿«≈«¿«

בהחזרת 100) לצערה אלא זה נתכוין שלא ב . עד, גיטין
סי ' בשו"ע  גם (הובאה שם הרא"ש ולדעת עצמו. הבגד
גט . זה הרי  דמיו בקבלת מתרצה הבעל אם ס "ו), קמג,

אינה.101) זו תיבה (ר"מ ), רומי  שיאמר:102)בדפוס 
וליטלו  לחזור צריך ואינו תנאי . שום בלא גיטך זה הרי 

יז. הלכה לעיל בביאורנו כמבואר ממנה,

.„ÎÌ„˜ Á‡ dLc˜Â È‡z ÏÚ ‰Lb˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿»«¿«¿ƒ¿»«≈…∆
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,˙Lc˜Ó BÊ È‰  È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ ,È‡z‰ Ìi˜˙iL∆ƒ¿«≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¬≈¿À∆∆
Ëb‰ ÏËe È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â103‰ÎÈˆ dÈ‡  ¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«»≈«≈≈»¿ƒ»

da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ È‰L ,ÈMÓ Ë‚104Ì‡ Ï‡ . ≈ƒ≈ƒ∆¬≈≈ƒƒ¿ƒ»¬»ƒ
Ë‚ ‰ÎÈˆ  Ëb‰ ÏËe È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ ˙‡Oƒ»¿…ƒ¿«≈«¿«»≈«≈¿ƒ»≈

ÈMÓ105e‡aL BÓk ,106. ƒ≈ƒ¿∆≈«¿

לא 103) עליה שהתנה כגון בפועל, התנאי  ביטול ע "י 
קצוב  זמן תוך זה דבר שתעשה או ועשאתו, זה דבר לעשות
לקיימו, בידה שעדיין תנאי  אבל עשאתו. ולא הזמן ועבר
למפרע , מגורשת היא הרי  התנאי  תקיים ואם תלוי , הדבר

השני . קידושי  בה תפסו היא 104)וממילא איש שאשת
שמותרת  ומובן איש. באשת תופסין קידושין ואין מראשון,
אשת  יאמרו שמא חוששים "ואין הראשון לבעלה לחזור
היה  תנאי  יאמרו - נשאת שלא כיון גט , בלא יוצאה איש
ה"ו). פ "י  לקמן רבינו (מדברי  נתקיים" ולא בקידושין

גט ,105) בלא יוצאה איש אשת יאמרו שלא מדבריהם,
לענין  ב  פח , ביבמות כמבואר שניהם, על נאסרה וממילא
הש"ס  משוה ב  צא, ושם ונשאת, בעלך מת לה שאמרו אשה
השווה  ונשאת", בעלה "מת לדין בטל", בגט  "נשאת דין

ה"ד. פ "י  יג.106)לקמן הלכה לעיל

ה'תשע"ח  סיון  י' חמישי יום 

   1 
מרע ,1) שכיב  גט  בגירושין, תנאי  דיני  המשך רבינו בו ביאר

שליחות. בגט , העדים חתימת

.‡Úe˜ ÔÓÊ Á‡Ï BzL‡ ˙‡ L‚Ó‰2BÊ È‰  «¿»≈∆ƒ¿¿««¿«»«¬≈
È‡˙Ï ‰ÓBc ‰Ê È‰Â .ÚwL ÔÓf‰ ÚÈbiLk ˙L‚Ó¿…∆∆¿∆«ƒ««¿«∆»««¬≈∆∆ƒ¿«
ÚÈbiLk ˙Lb˙Ó ‡È‰L  È‡˙Ï ‰ÓBc .È‡z BÈ‡Â¿≈¿«∆ƒ¿«∆ƒƒ¿»∆∆¿∆«ƒ«
È‰ È‡z ÏÚ L‚Ó‰L  È‡z BÈ‡Â ;ÚwL ÔÓf‰«¿«∆»«¿≈¿«∆«¿»≈«¿«¬≈

L‚3ÔÓf‰ B˙B‡ ÚÈbiL „Ú L‚ ‡Ï ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,4. ≈≈¿∆¬«ƒ…≈≈«∆«ƒ««¿«
B‡z ÏtÎÏ CÈˆ È‡z ÏÚ L‚Ó‰ ,CÎÈÙÏ5‰ÊÂ , ¿ƒ»«¿»≈«¿«»ƒƒ¿…¿»¿∆

Bc ÏtÎÏ CÈˆ BÈ‡6ÔÈ‡z‰ ÈËtLÓ ‡LÏ ‡ÏÂ , ≈»ƒƒ¿…¿»¿…ƒ¿»ƒ¿¿≈«¿»ƒ
e‡aL7. ∆≈«¿

שלשים 2) לאחר אלא בו תתגרשי  ולא גיטך, זה לה: שאמר
שאינם 3)יום. אלא גירושין, בתורת לידה גט  שהגיע 

התנאי . שיתקיים עד לידה 4)נגמרים גט  הגיע  שלא
כהגדרת  שקבע , הזמן עד פקדון בתורת אלא גירושין בתורת

ה"ה. בסמוך קיים 5)רבינו הגירושין ומעשה הואיל
עד  לבטלו, יכול בלבד דיבור שהוא התנאי  אין בפועל,
אין  כי  כחוק , התנאי  משפטי  בכל וממולא כפול שיהיה

מעשה. מבטל על 6)דיבור דיבור אלא כאן ואין הואיל
התנאי דבר שיהא הוא בדין לחול, העתידים גירושין
דיבור. מבטל דיבור כי  כפול, שאינו אף ֿעלֿפי  מבטלו,
מודים, "הכל ה"ג: פ "ג קידושין ב 'ירושלמי ' הדברים ומקור
ירדו  מקודשת), (תהיי  גשמים שירדו לאחר אמר: שאם
שלא  ואע "פ  מקודשת", אינה לאו ואם מקודשת, גשמים
לאחר  מגורשת את הרי  לה: אמר אם והואֿהדין תנאו. כפל

ה"אֿב .7)זמן. פ "ו אישות הל' לעיל

.‡ÏÂ Ch‚ ‰Ê È‰ :BzL‡Ï ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ¿¬≈∆ƒ≈¿…

˙L‚Ó dÈ‡  ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï ‡l‡ Ba ÈLb˙zƒ¿»¿ƒ∆»¿««¿ƒ≈»¿…∆∆
ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï ‡l‡8„‡ B‡ ∆»¿««¿ƒ¿ƒ≈«««»«

˙L‚Ó dÈ‡  ÌÈLÏL CB˙a ÛO B‡ Ëb‰9. «≈ƒ¿«¿¿ƒ≈»¿…∆∆

חמה 8) לכשתצא גיטך זה עו:): (גיטין שאמרו כמו
מיתה. לאחר גט  שאין גט , אינו בלילה, ומת מנרתיקה

שיהיה 9) צריך יום, שלשים לאחר אלא חל הגט  ואין הואיל
א. עד, גיטין והשווה זמן. באותו קיים

.‚ÌÈa‰ ˙eL Ècˆa ezÁÈp‰Â ‰ÎÏ‰10B‡ ‚Â , »¿»¿ƒƒ«¿ƒ≈¿»«ƒ¿ƒ¿«
ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï ÌMÓ „‡11,˙L‚Ó BÊ È‰  »«ƒ»¿««¿ƒ¬≈¿…∆∆

‰„ÁÈÂ Ba ˙Lb˙nL ÌBia Ìi˜ Ëb‰ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰12 ƒ¿»»«≈«»«∆ƒ¿»∆∆¿ƒ¬»
ÌÈa‰ ˙eL BÈ‡L ÌB˜Óa B˙B‡13˙eL ÈcvL , ¿»∆≈¿»«ƒ∆ƒ≈¿

ÌÈa‰ ˙eLk ÔÈ‡ ÌÈa‰14. »«ƒ≈»ƒ¿»«ƒ

ולהתחכך 10) שם לעבור אדם בני  דרך שאין לכתלים, סמוך
וברש"י ). פו: (כתובות סי '11)בכתלים (אהע "ז ה'טור'

יום, ל' בסוף  הרבים רשות בצדי  הגט  "הניחה הביא: קמו)
יום". ל' לאחר משם קבעה.12)ונגנב  הקצתה,

והריהו 13) המקנה, מידי  חפץ  בו לקנות הוא ראוי  זה ומקום
בר  מונח  לקנין 14)שותה.כאילו הראוי  מקום שאינה

הגט  אפילו ולפיכך ה"ה. פ "ב  מכירה בהל' כמבואר משיכה,
אינו  שהרי  מגורשת, אינה - בו שמתגרשת ביום קיים

ה"ט . מכירה מהל' בפ "ב  וראה שם). (כתובות, ברשותה

.„L‚Ó ÔÈ„k BÈc  ‰OÚÓa ÔÈLeb‰ ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«≈ƒ¿«¬∆ƒ¿ƒ¿»≈
Ch‚ ‰Ê È‰ :‰M‡Ï Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .ÔÓÊ Á‡««¿«≈«¿∆»«»ƒ»¬≈∆ƒ≈
BÊ È‰  ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL „Ú Ba ÈLb˙z ‡ÏÂ¿…ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈
‡ÏÂ ,B‡z ÏtÎÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .ÔzzL Á‡ ˙Lb˙Óƒ¿»∆∆««∆ƒ≈¿≈»ƒƒ¿…¿»¿…
ÏÚ L‚ ‡Ï È‰L .e‡aL ÔÈ‡z‰ ÈËtLÓ ‡LÏƒ¿»ƒ¿¿≈«¿»ƒ∆≈«¿∆¬≈…≈≈«
ÔÈLeb‰ ‰Ïz ‡l‡ ,‰Ê L‚ ‡Ï ÔÈ„Ú ‡l‡ ,È‡z¿«∆»¬«ƒ…≈≈∆∆»»»«≈ƒ

Lb˙z Ck Á‡Â CÎÂ Ck ˙iOÚa15. «¬ƒ«»»»¿««»ƒ¿»≈

"לאחר 15) ה"ג): פ "ג (קידושין הנ"ל ה'ירושלמי ' כדברי 
ואם  מקודשת, גשמים ירדו - מקודשת) (תהיי  גשמים שירדו

תנאו. לכפול צריך שאינו הרי  מקודשת". אינה לאו

.‰ÔÓÊ ÚwL ‰ÊÏ È‡z ÏÚ L‚Ó‰ ÔÈa ‰Óe«≈«¿»≈«¿«¿∆∆»«¿«
ÏÚ L‚Ó‰L ?‰OÚÓa Ô‡Ïz B‡ ÔÈLebÏ È‡z «≈ƒ¿»»¿«¬∆∆«¿»≈«¿«

.È‡z‰ Ìi˜˙iL „Ú ÔÈÓBb ÔÈ‡Â ,ÔÈLeb ÌL LÈ≈»≈ƒ¿≈»¿ƒ«∆ƒ¿«≈«¿«
Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰Lb˙  È‡z‰ Ìi˜˙iLk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿»¿»ƒ»»«≈
ÊÁÏ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,d˙eLa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ìi«̃»««ƒ∆≈ƒ¿»¿≈»¿ƒ»«¬…
,È‡z‰ Ìi˜˙pL Á‡ d˙eLa B˙BÈ‰Ï B‡ BÏhÏÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»««∆ƒ¿«≈«¿«
˙‡O Ì‡Â .ÔÈLeb ˙B˙a ‰lÁz d„ÈÏ ÚÈb‰ È‰L∆¬≈ƒƒ«¿»»¿ƒ»¿«≈ƒ¿ƒƒ≈

e‡aL BÓk ,‡ˆz ‡Ï  È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜16. …∆∆ƒ¿«≈«¿«…≈≈¿∆≈«¿
ÚÈb‰ ‡Ï  ‰OÚÓa B‡ ÔÓÊa ÔÈLe‚ ‰ÏBz‰ Ï‡¬»«∆≈ƒƒ¿«¿«¬∆…ƒƒ«
„Ú ÔB„wt ˙B˙a ‡l‡ ,ÔÈLeb ˙B˙a d„ÈÏ Ëb≈¿»»¿«≈ƒ∆»¿«ƒ»«
,CÎÈÙÏ .‰OÚn‰ ‰OÚzL „Ú B‡ ÚwL ÔÓf‰«¿«∆»««∆«¬∆««¬∆¿ƒ»

d˙eLa Ëb‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ  ÔÓf‰ ÚÈb‰Lk17B‡ , ¿∆ƒƒ««¿«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»
Ba B˙B‡ ‰„ÁiL ÌB˜na ‰È‰iL B‡ ,epÏh˙Â ÊÁz«¬…¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆«»∆ƒ¬»

d˙eL BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡18Ck Á‡Â ,e‡aL BÓk , ««ƒ∆≈¿»¿∆≈«¿¿««»
B‡ ÚwL ÔÓf‰ ÚÈbiL Ì„˜ ˙‡O Ì‡Â .Ba Lb˙zƒ¿»≈¿ƒƒ≈…∆∆«ƒ««¿«∆»«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44



קצב               
         

‡ˆz  ÔÈLeb‰ Ba ‰ÏzL ‰OÚn‰ ‰OÚzL Ì„…̃∆∆«¬∆««¬∆∆»»«≈ƒ≈≈
ÔÈ‡Â ,‰eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚL ;ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈∆¬«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿≈

ÌL Ô‡k19ÔÈLeb20. »≈≈ƒ

שם.16) בביאורנו וראה ה"א. פ "ח , נחשבת 17)לעיל ואז
הזמן. הגעת לאחר עכשיו נתקיימה כאילו הקודמת הנתינה

ועדיין 18) הרבים, כרשות שאינם הרבים, רשות בצדי  כגון
ברשות  להניחתו בניגוד הקודמת, מרשותה הגט  יצא לא
ופסקה  מרשותה, בה יוצא שלה גמור ממון שאפילו הרבים,
לא  - בידה" "ונתן אמרה: והתורה הקודמת, נתינתו ממילא

הי "ב . פ "א לעיל כמבואר מעצמה, היא בדפוס 19)שתקח 
ה"ז  אישות מהל' בפ "ד וראה זו. תיבה חסרה וויניציאה,

מג. הי "א,20)והערה פ "ז אישות הל' לעיל השווה
גירושין, לענין רבינו למד ומשם ב . נט , בקידושין שמקורו

כמבואר לזה, זה הושוו א.ששניהם ה, בקידושין

.ÂÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡ :dÏ Ó‡Â BzL‡ „Èa Ëb Ô˙Bp‰«≈≈¿«ƒ¿¿»«»ƒ…ƒ¿ƒƒ
Ëb ‰Ê ÔÈ‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó21‰Ê È‰  ˙L‚Ó z‡ ÔÈ‡ B‡ »«ƒ≈∆≈≈«¿¿…∆∆¬≈∆

ÏÏk L‚ ‡Ï22ÈeÏz ‡ÏÂ È‡z ÏÚ ‡Ï ,Ëb Ô‡k ÔÈ‡Â , …≈≈¿»¿≈»≈…«¿«¿…»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰OÚÓa¿«¬∆¿≈…«≈»∆

גיטך.21) זה הרי  לה: אמר אם 22)ולא שמשמעו אע "פ 
(ראה  הן" שומע  אתה לאו ש"מכלל מגורשת, תהיה תתן
מגורשת" את "הרי  בפירוש אמר שלא כל - א) לו, שבועות
אמרו  וכן איש, אשת איסור חומר משום מגורשת, אינה -
לרבי אית מקום "בכל ה"ג): פ "ג, (קידושין ב 'ירושלמי '
חומר  . . . ליה לית וכאן הן, שומע  אתה לאו ממשמע  מאיר

בעריות". הוא

.Ê‡lL B‡z ÔÈÚ ‰È‰ÈÂ È‡z ÏÚ L‚Ï ‰ˆB‰»∆¿»≈«¿«¿ƒ¿∆ƒ¿«¿»∆…
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú Lb˙z23‰Ê ÔÈÚ ‡ÈˆBÓ ‰Ê È‰  ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¬≈∆ƒƒ¿»∆

‰Ï˙ÈÂ ,È‡z ÔBLÏa24B‡ Úe˜ ÔÓÊa B˙‡Èa È‡z‰ ƒ¿¿«¿ƒ¿∆«¿«¿ƒ»ƒ¿«»«
È˙‡a ‡Ï Ì‡ :dÏ Ó‡iL ÔB‚k ?„ˆÈk .B˙ÎÈÏ‰a«¬ƒ»≈«¿∆…«»ƒ…»ƒ

Ô‡kÓ25È˙‡a Ì‡Â ,Ëb ‰Ê È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ƒ»¿«¿ƒ¬≈∆≈¿ƒ»ƒ
Ë‚ ‰È‰È ‡Ï  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a26Ëb‰ Ô˙BÂ ; ¿¿ƒ…ƒ¿∆≈¿≈«≈

Èa‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È‰ :dÏ Ó‡È B‡ .d„ ¿»»…«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆…
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú BÊ ‰È„ÓÏ ‡B‡27‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈…«≈

‰Êa28. »∆

שיצטרך 23) זמן" לאחר "המגרש דין לו שיהיה רוצה ואינו
ה"ה. לעיל כמבואר הזמן, כשיגיע  ברשותה הגט  להיות

"ויתנה".24) התימנים: מעכשיו.25)ובכת"י  =
קיים,26) תנאו אין יכפלנו לא שאם תנאו, לכפול צריך כאן

יום, שלשים בתוך יבוא אם אפילו מגורשת היא והרי 
והי "ג. ה"ה אישות מהל' פ "ו לעיל אינו 27)כמבואר כאן

ובביאורנו). הי "ז (שם, לעיל כמבואר תנאו, לכפול צריך
א.28) עז, גיטין

.ÁÌÈLÏL „Ú ‡a ‡Ï Ì‡ Ë‚ ‰È‰iL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆ƒ¿∆≈ƒ…»«¿ƒ
,ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a Cca ‡a ‰È‰Â ,BÊ ‰È„ÓÏ ÌBÈƒ¿ƒ»¿»»»«∆∆¿¿ƒ
 ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡ „Ú ‡a ‡ÏÂ ‰ BkÚ B‡ ‰ÏÁÂ¿»»ƒ¿»»¿…»«««¿ƒ

Ë‚ ‰Ê È‰29.Òe‡ È‡ È‰ :ÁÂBˆÂ „ÓBÚ elÙ‡ . ¬≈∆≈¬ƒ≈¿≈«¬≈¬ƒ»

ÔÈhÈba Ò‡ ÔÈ‡L30ÔÈ‡L BzÚ„ ‰lbL Èt ÏÚ Û‡Â . ∆≈…∆«ƒƒ¿««ƒ∆ƒ»«¿∆≈
L‚Ï BBˆ31. ¿¿»≈

בא.29) לא (כתובות 30)שהרי  גט  לבטל אונס  טענת אין
ולא  יאנס  לא שלעפמים צנועות, נשים משום והטעם, ב :)
לא  ולפיכך נאנס  שמא תחשוש והיא גט ), זה (והרי  יבוא

(שם). עגונה ותשב  מלהנשא ותדאג גילוי31)בא, אין
ודעת  הכ"ה. פ "ו לעיל כמבואר בגיטין, מועיל דעת
באונס  אלא אמורים הדברים שאין א ג, בכתובות ה'תוספות'
חולי , כגון במקצת, המצוי  אונס  או נהר, עכבו כגון המצוי ,
יאנס  שאם בפירוש, ולהתנות דעתו על להעלות לו שהיה

א  הגט . עליו יתבטל נפל כגון כלל, מצוי  שאינו אונס  בל
מכירה  ובהל' בטל. והגט  בגיטין אונס  טענת יש בזה הבית,
עמו  והתנה לחבירו, קרקע  "המוכר רבינו: כותב  ה"ה, פי "ט 
לשלם, חייב  (המוכר) יהיה זה בקרקע  שיוולד אונס  שכל
אם  אבל לשלם, חייב  - המוכר מחמת וגזלה גוי  בא אפילו
זועה  שבאה או . . . אותה משקה שהיה הנהר נפסק 
ולא  הוא מצוי  שאינו שאונס  פטור, . . . אותה והשחיתה
אונס  וכל שהתנה, בעת הפלא זה דבר המוכר לב  על עלה
אם  שאפילו הרי , הזה". התנאי  בכלל אינו - מצוי  שאינו
מצוי שאינו אונס  אין אונס , כל עליו לקבל בפירוש התנה
האונס  דבר הזכיר שלא בגיטין לתנאי  קלֿוחומר בכלל,

(מגידֿמשנה). אנסו מחמת בטל שהגט  בתנאו,

.Ë‰Èt „‚pÓ ÚiLk Lb˙zL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆ƒ¿»≈¿∆«¬…ƒ∆∆»∆»
ÌBÈ ÌÈLÏL32‡Â CÏB‰ ‡Â CÏB‰ ‰È‰Â ,33‡ÏÂ ¿ƒ¿»»≈»»≈»»¿…

ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰LÈÂ CÏiLk  dnÚ „ÁÈ˙34‰È‰z ƒ¿«≈ƒ»¿∆≈≈¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆
ÌÈLÏL CB˙a ‡Â CÏB‰ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .˙L‚Ó¿…∆∆¿««ƒ∆»»≈»»¿¿ƒ

ÌBÈ35Lk Ëb ‰Ê È‰ ,dnÚ „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,36. ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ»¬≈∆≈»≈
Ó‡Â ‰˙‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na37‡È‰ È‰ : «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»¿»«¬≈ƒ

‡Ï Ì‡ Ï‡ ;‰ÈzÒit ‡lL ÓBÏ ÈÏÚ ˙Ó‡∆¡∆∆»««∆…ƒ«¿ƒ»¬»ƒ…
,‡e CÏB‰ ‰È‰Lk dÒit ‡nL ÔÈLLBÁ  dÈÓ‡‰∆¡ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»¿∆»»≈»

BÏ ‰ÏÁÓe38Ëb‰ Ïhe ÊÁÂ ,39ÈtÓe .dÒitLk »¬»¿»«ƒ≈«≈¿∆ƒ¿»ƒ¿≈
ÏeÒt Ëb‰ ‰È‰È ‰Ê LLÁ40ÔÎÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡ ¬«∆ƒ¿∆«≈»««¿ƒ¿≈

,L„Á OÚ ÌÈL Á‡Ï Ch‚ ‰Ê È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈»ƒ»¬≈∆ƒ≈¿««¿≈»»…∆
dÒit ‡nL ÔÈLLBÁ  ‰È„na dnÚ ‰È‰Â41„Ú , ¿»»ƒ»«¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»«
.ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡ :Ó‡iL∆…«∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ

כשאמר 32) והמדובר פניה. יראה ולא יום שלשים שישהה
עלֿמנת  ממני  מגורשת את "הרי  מנת": "על בלשון לה
לח . הערה להלן וראה יום", שלשים פניך מנגד שאעבור

אותה.33) כיון 35)רצופים.34)וראה גיטו, לנתינת
- אותה ראה שלא רצופים יום שלשים אחרֿכך שעברו

תנאו. בגט 36)נתקיים לגרשה אסור עמה, נתייחד אילו כי 
ה"ה. פ "ג, לעיל כמבואר לבנה, קודם גיטה יאמרו שמא זה,

עדים.37) לפני  הנתינה, לא 38)בשעת (שאם תנאו את
לטובתה  עיקרו שכל תתגרש). - יום שלשים פניה יראה
ומכיון  ממנה, יתרחק  ולא אצלה שיהיה שרוצה ולהנאתה,
יום, שלשים פניה יראה לא אם אף  - תנאו על לו שמוחלת
בא, אינו אם לה איכפת שלא כיון התנאי , קיום זה אין

ה"י . להלן וראה ידה. על מתבטל שהגט  ֿ 39)ונמצא שאף 
לעיל  נתבאר וכבר מנת', 'על או מעכשיו, לה: שאמר עלֿפי 
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בכל  - לבטלו יכול אינו לידה הגט  שמשהגיע  ה"א, פ "ח 
הוא  הרי  - התנאי  שנתקיים לפני  בטלוהו שניהם אם זאת
עו.) (גיטין במשנה מגירסתו זה דין לרבינו לו ויצא מבוטל.
שם  זה על ואמרו וכו'", פניך מכנגד שאעבור "עלֿמנת
לא  שאם הרי  - באתי ", שלא עלי  נאמנת "באומר בגמרא:
"על  לה כשאמר אפילו הגט , לביטול מקום יש האמינה,

הרמב "ן). בשם (מגידֿמשנה מדין 40)מנת" כי  מדבריהם,
פייסה. שמא לחוש ואין חזקתו, על דבר העמד תורה

עו:).41) (שם בעיר עמה הוא שהרי  הגט , וביטל

.ÈdBˆa ÔÈÈeÏz Ô‰L ÔÈ‡z‰ Ïk ÔÎÂ42˙ˆ Ì‡Â , ¿≈»«¿»ƒ∆≈¿ƒƒ¿»¿ƒ»»
dÏÚÏ Ô˙B‡ ‰ÏÁÓe43dÏ ÔÈLLBÁ  Ëb‰ ÏËa »¬»»¿«¿»»≈«≈¿ƒ»

Òit ‡nL44ÌÈc ‰na .ÈÏÚ ˙Ó‡ :Ó‡iL „Ú , ∆»ƒ≈«∆…«∆¡∆∆»««∆¿»ƒ
Òb BalL ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙Lb˙Óa ?ÌÈeÓ‡45;da ¬ƒ¿ƒ¿»∆∆ƒ«ƒƒ∆ƒ«»

‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ˙Lb˙Óa Ï‡¬»¿ƒ¿»∆∆ƒ»≈ƒ≈¿ƒ»∆»
Òit46. ƒ≈

להנאתי ,43)ולהנאתה.42) אלא אמרתי  כלום כאומרת:
שם). (ר"ן אתגרש שלא הנאתי  בתנאי44)זוהי  זה וכל

(לכשיתקיים  הגט  נתינת משעת מגורשת שהיא מנת" "על
בתנאי אבל הסכמתה, בלא לבטלו יכול אינו לפיכך התנאי ),
יכול  - התנאי  כשיתקיים אלא מתגרשת שאינה יהיה" "אם
לעיל  כמבואר במחילתה, צורך ואין הגט  לבטל בעצמו הוא
זמן  כל מנת" "על בתנאי  אפילו הראב "ד ולדעת ה"א. פ "ח 
במחילתה, צורך ואין הגט  לבטל יכול התנאי , נתקיים שלא
שאם  היא, מה זו מחילה יודע  איני  ראשי , "חיי  צווח : והוא
זמן  כל שבידה הגט  לבטל יכול לגרשה, שלא עמה נתפייס 

התנאי ". נתקיים ואינו 45)שלא אליה, ומקורב  רגיל
בפניה. שם:46)מתבייש מפרש ורש"י  ב . כט , גיטין

לקמן  והשווה לפייסה". ומחזר עליו חביבה "בנשואה,
מא. הלכה

.‡ÈÔ‡kÓ È˙‡a ‡Ï Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È‰47„ÚÂ ¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ…»ƒƒ»¿«
,‡a ˙qa ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  L„Á OÚ ÌÈL¿≈»»…∆≈¿ƒ∆»«≈∆»

Ï Ì„‡ Èa Cc ÔÈ‡L‰Úˆa ‡B48ÔÓf‰ Ìz Ì‡Â . ∆≈∆∆¿≈»»»¿ƒ¿»¿ƒ««¿«
ÌÈL CB˙a ˙Ó .˙L‚Ó BÊ È‰  ‡a ‡ÏÂ ÚwL∆»«¿…»¬≈¿…∆∆≈¿¿≈
‡È‰ È‰Â ‡BiL LÙ‡ È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,L„Á OÚ»»…∆««ƒ∆ƒ∆¿»∆»«¬≈ƒ
OÚ ÌÈL Á‡ „Ú ÌÈ ÌB˜Óa ‡Opz ‡Ï  ˙L‚Ó¿…∆∆…ƒ»≈ƒ¿»»«««¿≈»»

È‡z‰ Ìi˜˙iLk L„Á49. …∆¿∆ƒ¿«≈«¿«

בזה.48)מהיום.47) המקילה השניה  וכלשון ב . עו, שם
כמבואר  מדבריהם, אלא אינו הזה החשש וכל הואיל

המקיל. אחרי  הלך - ס  הלכה לעיל בפועל,49)בביאורנו
מגורשת  היא ואז הכ"ב . פ "ח  לעיל בביאורנו כמבואר
בתוך  להנשא תרצה אם אבל ליבום, זקוקה ואינה למפרע 

שם). (גיטין, מיבמה לחלוץ  תצטרך - חודש י "ב 

.ÈÈzÓ Ì‡ Ëb ‰Ê ‰È‰iL ‰˙‰L ‡Èa50‰ÏBÁ B‡ , »ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿∆∆≈ƒ«ƒ∆
Ó‡ ‡Ï  ‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ Ëb ‰Ê ‰È‰iL ‰˙‰L∆ƒ¿»∆ƒ¿∆∆≈ƒ«ƒ≈…ƒ∆…»«

‰˙ÈÓ Á‡Ï  'ÈzÓ Ì‡' ˙eÚÓLnL .ÌeÏk51, ¿∆«¿»ƒ«ƒ¿««ƒ»
‰zÚÓ BÚÓLÓe52È‰  'ÈzÓ Ì‡' Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿»≈«»¿ƒ»ƒ»«ƒ«ƒ¬≈

‰˙ÈÓ Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â ,'È˙BÓ Á‡Ï' ÓB‡k ‰Ê53. ∆¿≈¿««ƒ¿≈≈¿««ƒ»

יבם.50) לפני  ליפול תצטרך אז.51)ולא יחול שהגט 

למפרע .52) הגט  יחול שאמות, זה תנאי  יתקיים אם
בעלה 53) בנכסי  האלמנה זכויות וכל ליבום. היא וזקוקה

יוסי כרבי  שהלכה הראב "ד ודעת עב .). (שם בה נוהגות
עליו". מוכיח  שטר של "זמנו קלו.): (בבאֿבתרא האומר
אמר  כאילו זה הרי  נתינתו, יום תאריך כתוב  שבגט  ומאחר
כמבואר  כשימות, מגורשת שהיא מתי , אם מהיום גיטך זה

הט "ו. זכיה מהל' בפי "ב  וראה הבאה. בהלכה

.‚ÈB‡ ,ÈzÓ Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È‰ :dÏ Ó‡»«»¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ«ƒ
‰È‰z ˙eÓiLÎe ,Ëb ‰Ê È‰  ÈzÓ Ì‡ ÌBi‰Ó≈«ƒ«ƒ¬≈∆≈¿∆»ƒ¿∆

˙L‚Ó54. ¿…∆∆

ב 'הגהות 54) דבריו (הובאו רבינוֿתם וכתב  (שם). למפרע 
משיאמר  "מעכשיו" שיאמר: טוב  שיותר מיימוניות')
יש  - יום באותו ומת "מהיום" אמר שאם "מהיום",
לאחר  גט  ואין מת וכבר התכוין היום מסוף  שמא להסתפק ,
היום  בסוף  ומת "מהיום" אמר אפילו הרמב "ן ולדעת מיתה.

מגורשת. זו הרי  -

.„ÈÁ‡Ï ÌBi‰Ó B‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È‰ :Ó‡»«¬≈∆ƒ≈≈«¿»≈«¿««
È˙˙ÈÓ55Á‡ ‡nL ;˙L‚Ó ˜ÙÒ BÊ È‰  ˙Óe , ƒ»ƒ≈¬≈»≈¿…∆∆∆»««

‰ÎÓÒÂ ÂÈLÎÚÓ ÔBLlÓ Ba ÊÁ ÂÈLÎÚÓ Ó‡L∆»«≈«¿»»«ƒ¿≈«¿»¿»¿»
‰˙ÈÓ Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â ,‰˙ÈÓ Á‡Ï ÏÚ BzÚ„56. «¿«¿««ƒ»¿≈≈¿««ƒ»

או 55) מיתתי " לאחר מעכשיו גיטך זה "הרי  אמר כלומר:
מיתתי ". לאחר מהיום גיטך זה "הרי  ולפיכך 56)אמר

מגורשת  היא שמא מתייבמת, ולא גט ), אינו (שמא חולצת
מנכסי ניזונת שאינה ומובן (שם). ליבם אסורה אחיו וגרושת
כמבואר  מספק ", היורש מיד מוציאים "שאין המת בעלה

הכ"ה. אישות מהל' פי "ח  לעיל

.ÂË˙Óe ,d˜ÈzpÓ ‰nÁ ‡ˆzLÎÏ Ch‚ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ≈ƒ¿∆≈≈«»ƒ«¿≈»≈
Ë‚ BÈ‡  ‰ÏÈla57˙Óe ,‰nÁ ÁÊzL ˙Ó ÏÚ . ««¿»≈≈«¿»∆ƒ¿««»≈

˙L‚Ó BÊ È‰  ‰ÏÈla58Ìi˜˙È ‰nÁ ÁÊzLÎe , ««¿»¬≈¿…∆∆¿∆ƒ¿««»ƒ¿«≈
È‡z‰59‰ÁÊ Ì‡L ‰ÈÏÚ ‰˙‰ .60Ë‚ ‰È‰È ‰nÁ «¿«ƒ¿»»∆»∆ƒ»¿»«»ƒ¿∆≈

;Ë‚ BÈ‡  ‰ÏÈla ˙Óe ,Ë‚ ‰È‰È ‡Ï ‰ÁÊ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»…ƒ¿∆≈≈««¿»≈≈
˙nL „Ú È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï È‰L61Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â , ∆¬≈…ƒ¿«≈«¿««∆≈¿≈≈¿««

‰˙ÈÓ62. ƒ»

(57=) מנרתקה חמה לכשתצא אלא לגרשה זה נתכוין שלא
ברש"י ראה וחמימותה, זהרה במלוא כלומר שלה, התיק  מן
מיתה. לאחר גט  ואין מקודם מת והרי  פו:). לבבאֿמציעא

'מעכשיו'.58) כאומר 'עלֿמנת' האומר זו 59)שכל והרי 
למפרע . וזהרורי60)מגורשת מעונן, יום מחר שיהיה

ייראו. לא "אם 61)השמש בלשון: המנוסח  תנאי  שכל
התנאי , לכשיתקיים אלא חל הגט  אין יהיה" לא ואם יהיה

ה"א. פ "ח  לעיל א.62)כמבואר עז, גיטין

.ÊËÚÓ ÈÎL63L‚Â BzL‡Ï Ëb ˙kL64 „ÓÚÂ ¿ƒ¿«∆»«≈¿ƒ¿¿≈≈¿»«
Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡65B˙zÓk Bhb ÔÈ‡L ,66Ì‡L . ≈»«¬…∆≈ƒ¿«¿»∆ƒ

L‚È ‰˙ÈÓ Á‡Ï Bhb :eÓ‡È ,Ba ÊÁÈ Ó‡z67, …««¬……¿ƒ¿««ƒ»¿»≈
‰˙ÈÓ Á‡Ï ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡L B˙zÓ BÓk68. ¿«¿»∆≈»»∆»¿««ƒ»

נופל 63) והריהו בשוק  רגליו על להלך יכול שאינו "חולה
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בפ "ח  רבינו (מלשון מרע " שכיב  הנקרא הוא המיטה, על
ה"ב ). ומתנה זכיה מיתתו 64)מהל' דבר הזכיר ולא סתם,

אם 65)במסירתו. אלא לגרשה גמרתי  לא לומר מגיטו,
אני . חי  והרי  יבום), מזיקת (לפטרה כתב 66)אמות שאם

לתת  נתכוין שלא בו, חוזר - מחליו ועמד סתם נכסיו כל
מחמת  מצוה שהוא פירש לא ואפילו מותו, לאחר אלא כלום

ב . קנא, בבבאֿבתרא כמבואר ימות 67)מיתה, אם שהרי 
זה  בפירוש: יאמר אם אפילו להכשיר ויבואו גט , זה הרי 
שכיב  בגט  מגורשת שלפיכך ידעו לא והם מותי , לאחר גיטך
לגרשה  שדעתו מותו), דבר הזכיר (לא סתם כשנתן מרע 
(גיטין  הי "ג לעיל המבואר כדין שימות, עלֿמנת מעכשיו

וברש"י ). מתנתו 68)עג. שתועיל היא, חכמים תקנת
שלא  כדי  וכמסורים, ככתובים יהיו ודבריו מיתה, לאחר
(רשב "ם  קיימים דבריו שאין כשידע  עליו, דעתו תיטרף 

קמז:). שם, רבא דברי  ע "פ  קלג. בבאֿבתרא

.ÊÈÏÙÂ ,‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ ÌBi‰Ó Ch‚ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ≈≈«ƒ«ƒ≈√ƒ∆¿»«
‰Êa ‡ˆBiÎÂ È‡ BÙË B‡ LÁ BÎL B‡ ˙Èa ÂÈÏÚ»»«ƒ¿»»»¿»¬ƒ¿«≈»∆

Ë‚ BÈ‡  ˙Óe69. ≈≈≈

שם 69) ו'ירושלמי ' עג. (גיטין זה חולי  מחמת מת לא שהרי 
ה"ד). פ "ז

.ÁÈÂÈÏÚ ÏÙÂ ,‰Ê ÈÏÁÓ „ÓÚÈ ‡Ï Ì‡ :dÏ Ó‡»«»ƒ…«¬…≈√ƒ∆¿»«»»
˜ÙÒ BÊ È‰  È‡ BÙË B‡ LÁ BÎL B‡ ˙Èa«ƒ¿»»»¿»¬ƒ¬≈»≈

˙L‚Ó70,‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È‰ . ¿…∆∆¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ«ƒ≈√ƒ∆
˜eMa CÏ‰Â „ÓÚÂ71Ì‡ :B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡  ˙Óe ‰ÏÁÂ ¿»«¿»««¿»»≈¿ƒƒ

Ëb ‰Ê È‰  ˙Ó ÔBL‡‰ ÈÏÁ‰ ˙ÓÁÓ72Â‡Ï Ì‡Â , ≈¬«∆√ƒ»ƒ≈¬≈∆≈¿ƒ»
˜z Ì‡Â .Ë‚ BÈ‡ 73„ÓÚ ‡ÏÂ ÈÏÁÏ ÈÏÁÓ74˜eMa ≈≈¿ƒƒ«≈√ƒ»√ƒ¿…»««

„Ó‡ CÈˆ BÈ‡Â ,Ëb ‰Ê È‰ 75. ¬≈∆≈¿≈»ƒ…∆

אם 70) - זה" מחולי  יעמוד לא "אם באמרו: הכוונה שמא
ומגורשת. ממנו עמד לא והרי  זה, חולי  מתוך יעמוד לא
מת  לא והרי  זה, חולי  מחמת - זה " "מחולי  הכוונה ושמא
מתייבמת  ולא וחולצת מספק  מגורשת ולפיכך מחמתו.
וכן  שם, ל'ירושלמי ' קרבן' ב 'שירי  וראה שם, (גיטין

אפרים'). 'מחנה משענת.71)בהגהות על שלא אפילו
הכ"ו. זכיה מהל' בפ "ח  שבוודאי72)וראה א. עב , גיטין

חולי . מאותו מת שהרי  מחליו, כשעמד לגמרי  נתרפא לא
(מלשון 74)נעתק .73) בשוק " משענתו על הלך "ולא

הכ"ה). שם -75)רבינו לחולי  חולי  בין הלך ולא הואיל
שם). וברש"י  עב : (שם הראשון מחולי  בו יש ודאי 

.ËÈ„Ú Ëb‰ ˙È˙pnL ÌÈÓi‰ Ïk ,ÔÈ‡z‰ el‡ ÏÎe¿»≈«¿»ƒ»«»ƒ∆ƒ¿ƒ««≈«
˙L‚Ó ‡È‰ È‰ È‡z‰ Ìi˜˙ÈÂ ˙eÓiL76ÏÎÏ ∆»¿ƒ¿«≈«¿«¬≈ƒ¿…∆∆¿»

c77BnÚ „ÁÈ˙z ‡lL „Ïe .78e‡aL BÓk ,79. »»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈ƒ¿∆≈«¿

וכגירסת 76) ה"ד, פ "ה גיטין בתוספתא החכמים כדעת
(גיטין  שלנו בש"ס  אבל דבר". לכל ש"מגורשת שם הרי "ף 
מגורשת". ואינה מגורשת אומרים, "וחכמים הגירסה: עד.)

נדריה 77) ובהפרת ידיה ובמעשה במציאתה זכאי  שאינו
יורשה כהן).ואינו הוא (אם לה מיטמא "שאם 78)ואינו

שמא  מגורשת, ספק  זו הרי  . . . עדים שני  בפני  עמה נתייחד

הגט ". ובטל פ "י79)בעלה לקמן וראה ה"ב . פ "ח  לעיל
הי "ח .

.ÎÈ„k ,˙eÓiLk È‡z ÏÚ BzL‡ L‚Ï ‰ˆL ‰ÏBÁ∆∆»»¿»≈ƒ¿«¿«¿∆»¿≈
˙L‚Ó ‰È‰z ‡Ï „ÓÚ Ì‡Â ,ÌÈ ÈÙÏ Ïtz ‡lL80, ∆…ƒ…ƒ¿≈»»¿ƒ»«…ƒ¿∆¿…∆∆

ÂÈLÎÚÓ dL‚Ï ‰ˆ ‡ÏÂ81Ûhz ‡lL È„k82BzÚc ¿…»»¿»¿»≈«¿»¿≈∆…ƒ»≈«¿
Ûz‰ ˙BkL Á‡ Ëba ˙Bk ‡e‰ Ck 83ÓB‡ B‡ , »≈«≈««∆≈«…∆≈

Ì‡Â ,Ëb ‰È‰È ‡Ï  ÈzÓ ‡Ï Ì‡ :Ëb‰ Ô˙BpLk dÏ»¿∆≈«≈ƒ…«ƒ…ƒ¿∆≈¿ƒ
È„k .Ëb ‰È‰È ‡Ï  ÈzÓ ‡Ï Ì‡Â ,Ëb ‰È‰È  ÈzÓ«ƒƒ¿∆≈¿ƒ…«ƒ…ƒ¿∆≈¿≈

‰È‰iL84ÏeÙk È‡z85Â‡ÏÏ Ì„B˜ Ô‰Â ,86ÁzÙÈ ‡ÏÂ , ∆ƒ¿∆¿«»¿≈≈¿«¿…ƒ¿«
˙eÚÙÏ ‰lÁz ÂÈt87˙L‚Ó ‰È‰z  ˙Ó Ì‡Â . ƒ¿ƒ»¿À¿»¿ƒ≈ƒ¿∆¿…∆∆

˙eÓiLk88‰˙ÈÓ Ì„˜ d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL ,‡e‰Â .89. ¿∆»¿∆«ƒ««≈¿»»…∆ƒ»

יוכל 80) לא סתם, יגרש שאם להתנות, מוכרח  כרחו ועל
טז. הלכה לעיל כמבואר מחליו, כשיעמוד אפילו בו לחזור

לעיל 81) כמבואר מתי , אם מעכשיו גיטך זה הרי  לומר:
יג. שהיא 82)הלכה בחשבו דעתו עליו תחלש תתבלבל,

להחזירה. יוכל לא כהן הוא ואם ממנו, מגורשת  כבר
לעיל 83) כמבואר תנאי , שום כותבים אין התורף  לפני  כי 

ה"ד. שיהיה.84)פ "ח , תימן: לא 85)בכת"י שאם
תנאו. יתקיים כשלא אפילו היא מגורשת יכפול,

מהל'86) פ "ו לעיל וכמבואר ראובן, ובני  גד בני  כתנאי 
ה"וֿיד. לא 87)אישות אם לומר: מקדים הוא לפיכך

התנאי ועיקר יט .), (ברכות לשטן פיו יפתח  שלא כדי  מתי ,
עה:). (גיטין ללאו" קודם ב "הן פותח  שגיטו 88)הוא

שהתנאי שכל הי "ח . פ "ו, לעיל השווה כאחד, באים ומיתתו
מיתה, לאחר גט  זה אין עצמה, במיתה אלא אחר בדבר אינו
ואין  כאחד. באים ושניהם התנאי  נתקיים המיתה בעת אלא
לאחר  כאומר זה הרי  מתי , אם גיטך "זה לדין דומה זה
כפל  לא שם כי  הי "ב ) (לעיל מיתה" לאחר גט  ואין מותי ,
יחול  שהגט  רצה אלא להתנות, בכלל התכוין ולא תנאו את
תנאי אינו קבוע ", זמן "לאחר האומר: כל כי  מיתה. לאחר
התכוין  לא - תנאו את כשכפל כאן אבל ה"א), לעיל (ראה
במיתתו, גיטו תלה אלא מיתה, לאחר יחול שהגט  לומר
 ֿ (לחם כאחד חלים ומיתתו וגיטו תנאו, נתקיים וכשימות

עד 89)משנה). ואם מיתתו, בשעת אלא מגורשת אינה כי 
לאחר  גיטה קיבלה ואם תתגרש? במה - גיטה קיבלה לא אז

ה"ה. לעיל ראה לה? מועיל מה - מותו

.‡ÎÈ„k ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚a ‰ÎÊ :„Á‡Ï Ó‡L ÏÚa««∆»«¿∆»¿≈¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿≈
B„ÈÏ Ëb‰ Ô˙Â ,ÌÈ ÈÙÏ Ïtz ‡lL90ÏÚa‰ ˙Óe , ∆…ƒ…ƒ¿≈»»¿»««≈¿»≈«««

L .˙L‚Ó ˜ÙÒ BÊ È‰  d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL Ì„…̃∆∆«ƒ««≈¿»»¬≈»≈¿…∆∆∆…
CÎÈÙÏe ,ÌÈ ÈÙÏ eÏtÈ ‡lL Ô‰Ï ‡e‰ ˙eÎÊ ÌÈLp‰«»ƒ¿»∆∆…ƒ¿ƒ¿≈»»¿ƒ»
,d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ˙L‚Ó ˜ÙÒ ‰È‰zƒ¿∆»≈¿…∆∆««ƒ∆…ƒƒ«≈¿»»

Á‡ Ba dÏ ‰ÎÊÂ ÏÈ‡B‰91. ƒ¿»»»«≈

מעכשיו.90) זה בגט  שתתגרש לקבלה, שליח  עשאו
ע "י91) קיבלתו כאילו זה והרי  בפניו, שלא לאדם זכין כי 

יבמה  את אוהבת היא ולפעמים הואיל אבל זה. שליח 
שלא  לאדם חבין ואין לחובתה הוא זה שגט  נמצא (גיסה),
וחולצת  מגורשת ספק  זו הרי  ולפיכך מגורשת, ואינה בפניו

קיח :). (יבמות מתייבמת ואינה
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.ÎË‚ e˙k L„Á OÚ ÌÈL Á‡Ï :ÌÈ„ÚÏ Ó‡92 »«»≈ƒ¿««¿≈»»…∆ƒ¿≈
Á‡Ï ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e e˙k :Ì‰Ï Ó‡L B‡ ,ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ∆»«»∆ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿««

ÔÈ˙BÎ el‡ È‰  L„Á OÚ ÌÈL93dÏ ÔÈ˙BÂ94 ¿≈»»…∆¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ»
ÏÚ Û‡ ,ÔÓf‰ CB˙a e‰e˙k Ì‡Â .ÚwL ÔÓf‰ Á‡«««¿«∆»«¿ƒ¿»¿«¿«««

Ë‚ BÈ‡  Ó‡L ÔÓÊ Á‡Ï dÏ e‰e˙pL Èt95. ƒ∆¿»»¿««¿«∆»«≈≈
BÈ‡  dÏ Ô˙piL Ì„˜ ˙Óe ,Ó‡L ÔÓÊ Á‡ e‰e˙k¿»««¿«∆»«≈…∆∆ƒ»≈»≈

Ë‚96B‡ Ëb‰ ˙È˙Ï ‰Ó„˜ ‰˙ÈÓ Ì‡ Ú„B ‡Ï Ì‡Â . ≈¿ƒ…«ƒƒ»»¿»ƒ¿ƒ««≈
˙L‚Ó ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰˙ÈÓÏ ‰Ó„˜ Ëb‰ ˙È˙97. ¿ƒ««≈»¿»¿ƒ»¬≈»≈¿…∆∆

לאשתי .92) ותנו גט  כתבו התימנים: ואין 93)בכת"י 
לאחר  לה ויתנו חודש י "ב  בתוך שיכתבו שכוונתו אומרים

שקבע 94)מכאן. הזמן אחר כותבים התימנים: ובכת"י 
לה. לכתבו 95)ונותנים שלוחיו נעשו שלא ב . עו, גיטין
זמנו. וכשמת 96)לפני  הבעל, מכוח  בא שהשליח  שם.

כט :). (שם שליחותו בטלה ואין 97)הבעל ב . עו, שם
שעכשיו  שכיון נתינה, בשעת חי  בחזקת נעמידנו אומרים
מת  הנתינה לפני  שמא אנו ומסופקים חזקתו, הורעה מת

שם). (ר"ן

.‚ÎÚeM‰ Á‡ Ë‚ ÈzL‡Ï e˙e e˙k :Ô‰Ï Ó‡98 »«»∆ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ≈«««»«
ÚeM‰ Á‡ ‰L „Ú ‡l‡ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡ 99Ó‡ . ≈¿ƒ∆»«»»«««»«»«

Á‡Ï „Ú [‡l‡] ÔÈ˙Bk ÔÈ‡  ‰L Á‡Ï :Ô‰Ï»∆¿««»»≈¿ƒ∆»«¿««
‰iL ‰MÓ L„Á100 L„Á‰ Á‡Ï :Ô‰Ï Ó‡ . …∆ƒ»»¿ƒ»»«»∆¿«««…∆

:Ó‡ .ÈL L„ÁÓ ˙aM‰ Á‡Ï „Ú ÔÈ˙Bk (ÔÈ‡)≈¿ƒ«¿««««»≈…∆≈ƒ»«
ÌBÈ ÛBÒ „Ú ˙aM‰ Á‡Ï ÔÈ˙Bk (ÔÈ‡)  ˙aL Á‡Ï¿«««»≈¿ƒ¿««««»«

ÈLÈÏL101 ˙aM‰ Ì„˜ dÏ e˙e e˙k :Ô‰Ï Ó‡ . ¿ƒƒ»«»∆ƒ¿¿»…∆««»
dÏ ÔÈ˙BÂ ÈML ÌBÈ ÛBÒ „ÚÂ ÈÚÈ ÌBiÓ ÔÈ˙Bk102. ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ»

זו.98) שמיטה אחר כותבים,99)= השמינית השנה כל
'אחר' שכל כותבים, אין זו שנה שעוברת אחרי  אבל

מופלג. ולא 'סמוך', ר"מ :100)פירושו: רומי  בדפוס 
שניה. משנה חודש לאחר עד כותבים שנה, לאחר

השבת 101) לאחר עד כותבים החודש, לאחר הנ"ל: בדפוס 
סוף  עד השבת לאחר כותבים שבת, לאחר אמר שני . מחודש

שלישי . נקראים 102)יום ג, ב , א, שהימים: א. עז, גיטין
אב  שעברה, השבת שם נקראים על וששי  חמישי  רביעי  ל

שם). (רש"י  הבאה שבת שם על

.„Îe˙k Ck Á‡Â Ó‡L ÔÓf‰ Á‡ eÁ‡L È‰¬≈∆≈¬«««¿«∆»«¿««»»¿
e˙ÎÂ L„Á‰ Á‡Ï Ô‰Ï Ó‡L ÔB‚k ,dÏ e˙Â¿»¿»¿∆»«»∆¿«««…∆¿»¿

ÈL L„ÁÓ ˙B˙aL ÈzL Á‡Ï dÏ e˙Â103È‰  ¿»¿»¿««¿≈«»≈…∆≈ƒ¬≈
ÏeÒt ‰Ê104. ∆»

(כסף ֿמשנה).103) שני  חודש של שניה בשבת כלומר,
שהוא 104) כל הדין, שמצד תצא, לא נשאת ואם מדבריהם.

אלא  'לאחר', נקרא מופלג אפילו שאמר, הזמן אחר
לו, סמוך ממש 'אחר' שהוא בזמן לכתוב  תיקנו שהחכמים

(כסף ֿמשנה). מדרבנן פסול אלא כאן ואין

.‰ÎÌzÁÏÂ zÎÏ Ô‰Ï Ó‡L Á‡ dnÚ „ÁÈ˙ƒ¿«≈ƒ»««∆»«»∆ƒ¿…¿«¿…
:ÌÈc‰ ÓÁÂ Ï˜Â .ezÎÈ ‡Ï el‡ È‰  dÏ ÔzÏÂ¿ƒ≈»¬≈≈…ƒ¿¿¿«»…∆«¿»ƒ

ÏÒÙ dnÚ „ÁÈ˙pLk ,d„ÈÏ dÏ ÔzpL Ëb‰ Ì‡105 ƒ«≈∆ƒ«»¿»»¿∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿«

ÏÚ ‡nL Ëb‰106zÎ ‡lL ‰ÊÏ ÓÁÂ Ï˜ ,107Ì‡Â . «≈∆»»««»…∆»∆∆…ƒ¿«¿ƒ
Ë‚ BÈ‡  dnÚ „ÁÈ˙pL Á‡ dÏ e˙Â e˙k108. »¿¿»¿»««∆ƒ¿«≈ƒ»≈≈

נפסד.105) התימנים: בכת"י  וכן ר"מ , בדפוס 
הי "ח .106) פ "י  לקמן כמבואר בביאה, וקידשה
לפני107) הגט  וביטל פייסה, שמא לחוש יש שבוודאי 

שנתייחד 108)כתיבתו. כל כי  התורה, מן לגמרי  ובטל
לגמרי . שליחותם וביטל בו חזר ודאי  - אמירתו אחרי  עמה
לעיל  (ראה תינשא בו נתגרשה שאם ישן, לגט  דומה זה ואין
אחרי הנתינה מעשה בעצמו עשה שם כי  - ה"ה) פ "ג
מעשה  שום עשה לא כאן אבל הגט , שחיזק  נמצא שנתייחד,
ואין  שליחותם ביטל ודאי  שנתייחד, אחרי  הגט  לחיזוק 

(מגידֿמשנה). כלום במעשיהם

.ÂÎÏÚ ˙Bk „Á‡  ÈzL‡Ï Ë‚ e˙k :‰OÚÏ Ó‡»««¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆»≈«
Ìlk È„È109Ì‰Ó „Á‡ ˙Bk  e˙k ÌÎlk ; ¿≈À»À¿∆ƒ¿≈∆»≈∆
„ÓÚÓa110BÎÈÏBÓ  ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚ eÎÈÏB‰ .Ìlk ¿«¬«À»ƒ≈∆¿ƒ¿ƒƒ

ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚ eÎÈÏB‰ ÌÎlk ;Ìlk È„È ÏÚ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«¿≈À»À¿∆ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ
Ìlk „ÓÚÓa Ô‰Ó „Á‡ BÎÈÏBÓ 111. ƒ∆»≈∆¿«¬«À»

כולם.109) הקפיד 111)בנוכחות.110)בעבור שהרי 
וראה  סז: (גיטין לביישה כדי  שיוליכוהו כולם על והתנה

יח :). שם ברש"י 

.ÊÎ ÈzL‡Ï e˙e eÓ˙ÁÂ Ë‚ e˙k :‰OÚÏ Ó‡»««¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈÓ˙BÁ Ô‰Ó ÌÈLe ,˙Bk Ô‰Ó „Á‡112Ô‰Ó „Á‡Â , ∆»≈∆≈¿«ƒ≈∆¿ƒ¿∆»≈∆

ÌÈ„Ú‰ ÈMÓ „Á‡ ˙Bk‰ ‰È‰ elÙ‡Â .dÏ B˙B¿»«¬ƒ»»«≈∆»ƒ¿≈»≈ƒ
Ba eÓ˙ÁL113‰Ê È‰  dÏ B˙pL ÁÈÏM‰ ‡e‰Â , ∆»¿¿«»ƒ«∆¿»»¬≈∆

Ì‡Â .ÔÈÓ˙BÁ Ìlk  eÓ˙Á ÌÎlk :Ô‰Ï Ó‡ .Lk»≈»«»∆À¿∆¬…À»¿ƒ¿ƒ
Ó‡Â ,Ô˙ˆ˜Ó ‰nL ÔÈa Ìlk ‰nL ÔÈa ,Ô‡Ó¿»»≈∆»»À»≈∆»»ƒ¿»»¿»«

eÓ˙Á ÌÎlk :Ô‰Ï ÓB‡k ‰Ê È‰  eÓ˙Á :Ô‰Ï114. »∆¬…¬≈∆¿≈»∆À¿∆¬…
‡M‰Â ,ÌÈ„Ú ÌeMÓ Ô‰ ‰lÁza ÔÈÓ˙BÁL ÌÈLe¿«ƒ∆¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ≈ƒ¿«¿»

È‡z ÌeMÓ115ÔÈÏeÒt ‡M‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .116B‡ , ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«¿»¿ƒ
ÁÓÏ ‰ÊÂ ÌBi‰ ‰Ê eÓ˙Á117 ‰a‰ ÌÈÓÈÏ elÙ‡ , »¿∆«¿∆¿»»¬ƒ¿»ƒ«¿≈

Lk Ëb ‰Ê È‰118 ‰ÓÈ˙Á Ì„˜ Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . ¬≈∆≈»≈≈∆»≈∆…∆¬ƒ»
ÏËa Ëb ‰Ê È‰119ÌÈBL‡‰ ÌÈMÓ „Á‡ ‰È‰ . ¬≈∆≈»≈»»∆»ƒ¿«ƒ»ƒƒ

ÏeÒt Ëb ‰Ê È‰  ÏeÒt120ÏeÒt „Ú eÓ‡È ‡nL , »¬≈∆≈»∆»…¿≈»
ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ˙Úa ˙BËL ‡L ˙e„Úa Lk»≈¿≈¿»¿»¿≈∆ƒ¿»≈ƒ

ÌÈa121e‰eÈLÎ‰ ‡ÏÂ .122‡l‡ ÌÈa ÂÈ„ÚL Ë‚a «ƒ¿…ƒ¿ƒ«≈∆≈»«ƒ∆»
wÚ‰ Ô‰ ‰ÈÒÓ È„ÚL ÈtÓ123. ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ»≈»ƒ»

ב .112) סו, כשר".113)שם ועד סופר "חתם א. פח , שם
אלא  הסופר, שיחתום הבעל ציוה לא שמא חוששים ואין
ופלוני ולפלוני  ויכתוב , פלוני  לסופר אמרו לשנים אמר
שאין  הסופר, יתבייש שמא השליחים וחששו ויחתמו,
נמצא  הבעל, דעת בלא והחתימוהו בעד, אותו מקבלים
ה"ו, פ "ב  לעיל רבינו פסק  שכבר כדין, שלא חתם זה סופר
ואם  חתומו, ולעדים כתוב  לסופר לומר צריך עצמו שהבעל
סז, בגיטין אמרו וכן פסול, גט  זה הרי  - אחרים ע "י  אמר
ולא  חשש. כל אין וממילא בישראל" כן תיעשה "לא א:
אם  אלא לחתום, לסופר לכתחילה להכשיר רבינו נתכווין
(כסף ֿמשנה). לה וינתן בדיעבד, הגט  כשר - הסופר חתם
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סז:).114) (גיטין חותמים המנויים אלה יח ,115)וכל שם
יהיה  שלא - לביישה כדי  - זה בגט  תנאי  הטיל כאילו ב .

כולם. שיחתמו עד כשר או 116)גט  לזה, זה קרובים
ה"ו). אישות מהל' פ "ד לעיל (ראה לעדות פסולים

לעיל 117) (ראה כדין כתיבתו ביום חתמו הראשונים שנים
נתינתו  ולפני  למחר, וזה היום זה חתמו והיתר הכ"ה) פ "א

כולם. חתמו עדים 118)לאשה בתורת חתמו לא כי  שם.
הגט  היה עדים משום השאר היו ואילו תנאו, לקיים אלא
אחד  נמצא אם וכן הכ"ה). פ "א (לעיל 'מוקדם' משום פסול,
כל  כדין הי "ז) פ "א למעלה (ראה הגט  נפסל פסול, מהם
במס ' כמבואר כולה, בטלה - מקצתה בטלה שאם  עדות

א. ו, תנאו.119)מכות נתקיים לא שהרי  ב . סו, שם
שאז 121)מדבריהם.120) כעדים, לחתום כולם את וזימן

מהל' בפ "ה כמבואר כולה, בטלה - העדות מקצת בטלה אם
נמצא  הראשונים מהשנים אחד כשעד ודווקא ה"ו. עדות
בשאר  גם להכשיר יבואו שלא פסול, הגט  אז - פסול
אם  אבל החתימה, כעיקר נראים הראשונים שהעדים שטרות
יאמרו  כי  כשר, הגט  - פסול נמצא העדים משאר אחד
ולא  בלבד, למילוי  והשאר עיקר, הם הראשונים השנים
שם). עדות, הל' (כסף ֿמשנה בשטרות להחליף  יבואו

מדבריהם,122) פסול אלא בטל, הגט  אין שהרי  התורה, מן
(לחםֿמשנה). שטרות כבשאר ממש בטל יהיה לא ולמה

שנים 123) בפני  נותנו עדים, בו שחתומים שאע "פ  בגט ,
ולפיכך  הט "ו), פ "א (לעיל מסירה" בעדי  הגירושין "שעיקר
בגט  החתומים הראשונים העדים מן אחד אם לחוש אין
אין  שטרות בשאר ואילו התורה, מן כשר והגט  פסול, נמצא
עוד  אין חתימה עדי  בהם יש אם כי עיקר, המסירה עדי 
חתימתם  מעדי  אחד נמצא אם ולפיכך מסירה, בעדי  צורך
ולוה  מלוה מהל' פי "א השווה התורה. מן הוא בטל - פסול

(מגידֿמשנה). ה"ו עדות מהל' ופ "ה ה"ב ,

.ÁÎÌÈaÏ ÓB‡‰L ,ÌÈÓÎÁ ewz124B‡ Ëb zÎÏ ƒ¿¬»ƒ∆»≈¿«ƒƒ¿…≈
ÌzÁÏÓB‡  ‰È˙ÎÏ Ì‡ :BzL‡Ï Ëb CÈÏB‰Ï B‡ «¿…¿ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈

:‰ÎÏB‰Ï ÔÎÂ ,ÈzL‡Ï Ëb zÎÈ ÌkÓ „Á‡ Ïk :Ô‰Ï»∆»∆»ƒ∆ƒ¿…≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»
Ïk :Ô‰Ï Ó‡È  ‰ÓÈ˙ÁÏ Ì‡Â ,CÈÏBÈ ÌkÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»…«»∆»

‰Ê Ë‚ eÓzÁÈ ÌkÓ ÌÈL125.ÈzL‡Ï ezÈÂ ¿«ƒƒ∆«¿¿¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ

רבים.124) יטעו 125)במעמד שמא כן, ידגיש לא שאם
נמצא  - כולם חתמו ולא והואיל התכוין, שלכולם לחשוב 
אמר  שלא כל הדין, שלפי  אף ֿעלֿפי  סז:). (גיטין בטל גט 
(כדלעיל  מוליך ואחד חותמים ושנים כותב  אחד - "כולכם"

הכ"ז).

.ËÎÌÈÓÎÁ eÓ‡ ‰ÓÏÂ126ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ Ëb‰ È„Ú : ¿»»»¿¬»ƒ≈≈«≈≈¿ƒ
ÌÎlk :ÌÈaÏ Ó‡È ‡nL ‰Êb ?‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿≈∆¿≈»∆»…«¿«ƒÀ¿∆
‡nL  ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê ÔÈÓ˙BÁ Ó‡z Ì‡ .eÓ˙Á¬…ƒ…«¿ƒ∆∆…ƒ¿≈∆∆»
e„ÈÚ‰ kL LÁ˙Â ,d„Èa Ëb‰ Ïh˙Â ,ÌÈL e„ÈÚÈ»ƒ¿«ƒ¿ƒ…«≈¿»»¿«¿…∆¿»≈ƒ

È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba127. «¬«ƒ…ƒ¿«≈«¿«

הכ"ד.126) פ "א לעיל וראה ב . י , הוא 127)גיטין כי 
גזרו  ולפיכך בטל, הגט  ונמצא כולם חתימת על הקפיד
כמבואר  פסול, הגט  שיהא "כולכם" אמר: כשלא אפילו

(שם). לעיל

.ÏÈzL‡Ï Ë‚ ezÎÈ ÌkÓ ÌÈL :‰LÏLÏ Ó‡»«ƒ¿»¿«ƒƒ∆ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
Ì˙ÁL ÔÈa  Be ‡ Ô‰a ‰È‰Â ,dÏ ezÈÂ eÓzÁÈÂ¿«¿¿¿ƒ¿»¿»»»∆»¿≈∆»«

„Á‡‰ ÌÚ ‡‰ Ì˙ÁL ÔÈa „Á‡‰ ÌÚ Ôa‰128È‰ , «≈ƒ»∆»≈∆»«»»ƒ»∆»¬≈
ÌB˜Óa ÁÈÏL Ôa‰ ‰OBÚ Ì„‡‰L ;Lk Ëb ‰Ê∆≈»≈∆»»»∆«≈»ƒ«ƒ¿

‡‰129. »»

האחר.128) (ר"מ ): רומי  א.129)בדפוס  סו, גיטין

.‡ÏCÈÏBiL ÈBÏÙÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e˙k :ÌÈLÏ Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆ƒ
Ô‰Ó „Á‡  dÏ CÈÏBiL ÁÈÏLÏ ez B‡ ,ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ«∆ƒ»∆»≈∆

ÔÈÓ˙BÁ Ì‰ÈLe ,˙Bk130Ì‡Â .ÁÈÏLÏ ÔÈ˙BÂ ≈¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ
‰OÚ ‡lL ,Ë‚ BÈ‡  dÏ e˙Â ÔÓˆÚa Ô‰ eÎÈÏB‰ƒ≈¿«¿»¿»¿»≈≈∆…»»

ÔÈLe‚Ï ÔÈÁeÏL Ô˙B‡131B˙B‡ eÏhÈ ?eOÚÈ „ˆÈk . »¿ƒ«≈ƒ≈««¬ƒ¿
B‡ Ô‰ÈÙa dÏ B˙BÂ ÊBÁÂ ,ÁÈÏLÏ e‰ezÈÂ ‰pnÓƒ∆»¿ƒ¿¿»ƒ«¿≈¿¿»ƒ¿≈∆

ÌÈÁ‡ ÈÙa132È˙BaÂ .133BÈ‡L c ‰Ê Ë‚a eB‰ ƒ¿≈¬≈ƒ¿««¿≈∆»»∆≈
Ô‰lL ˙B‡ÁÒpa ‰È‰L LeaL ÈtÓ ,‰‡134. ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ∆»»«À¿»∆»∆

כז.130) הלכה לעיל לעיל 131)ראה וראה ב . כט , גיטין
לט . הלכה ולקמן ה"ט , הי "ז;132)פ "ב  פ "ז, לעיל השווה

הי "ז. סג:),133)פ "ח , (לדף  פ "ו גיטין לרי "ף  הכוונה
עמוד  (שם ה'מאירי ' כתב  וכן מגורשת, ספק  זו הרי  שלדבריו

רבינו. דברי  בכוונת שלפניהם,134)281), התלמוד בנוסח 
מהו. לשליח  ותנו "כתבו מביא: (שם) הרי "ף  שם. בגיטין
סלקם  סילוק  =) חייש לטרחייהו דילמא או סלקינהו סליקי 
בגמרא. לפנינו הנוסחא וכן חשש)", לטרחתם שמא או
מהיות  סילקם אם כדלהלן: זו שבעיא שפיר, מדבריו ונראה
לשליח , למסרו אלא אינו ותפקידם הגט , להולכת שלוחים
(ורש"י הגט  בהולכת טרחה להם לחסוך התכוין שמא או
לה  ולהוליך לטרוח  ירצו אם אבל אחר), באופן פירש שם
שם  עלתה שהבעיה ומתוך הם. רשאים בעצמם, גיטה
זו  הרי  - לידה ונתנוהו הוליכוהו בעצמם הם אם ב 'תיקו',
ומפרש  הנ"ל, כגירסא גורס  אינו רבינו אבל מגורשת. ספק 
אם  לשליח , שנמסר אחרי  בדרך, הגט  שאבד באופן הבעיא
אולי או לגרש, לשליח  ולמסרו שני  גט  לכתוב  להם מותר
(וכפירש"י שני  גט  לכתוב  רשאים ואינם שליחותם עשו כבר
ב 'תיקו' הגמרא נשארה בזה ורק  הרי "ף ), נוסחת לפי  גם שם
ספק  כל אין שלפנינו בדין אבל מגורשת, ספק  היא והרי 
גט  אינו הוליכוהו ואם בעצמם, להוליכוהו יכולים שאינם
ובמגידֿמשנה  ה"ט , פ "ב  לעיל וראה המשנה', ('מרכבת

שם).

.ÏB˙e B˙k ,ÈzL‡Ï Ëb ÈÏ ˙k :ÙBqÏ Ó‡»««≈¿…ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
ÌÈ„Ú ‡Ïa ÏÚaÏ135ÏËe ,ÁÈÏMÏ B˙e ÏÚa‰ B136 «««¿…≈ƒ¿»«««¿»«»ƒ«

ÌÈ„Ú ÈÙa ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb Ôz :BÏ Ó‡Â137CÏ‰Â , ¿»«≈≈∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿»«
.˙L‚Ó ˜ÙÒ BÊ È‰  ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙e ÁÈÏM‰«»ƒ«¿»»ƒ¿≈≈ƒ¬≈»≈¿…∆∆
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂÚ‰ Èz‰Ï ÔÓ‡ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡L∆≈«»ƒ«∆¡»¿«ƒ»∆¿»««ƒ∆
,Ëb‰ ÏÚ eÓ˙ÁL ÌÈ„Ú‰ ˙k ÈtÓ ‡l‡ „Á‡ „Ú≈∆»∆»ƒ¿≈¿«»≈ƒ∆»¿««≈

Ô˙e„Ú ‰˜ÁpL ÈÓk Ô‰L138‰È‰iL „Ú ÔÈc ˙Èa ∆≈¿ƒ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ«∆ƒ¿∆
e‡aL BÓk ,ÚÚÓ ÌL139ÌL140ÌL eÈ‰ Ì‡Â . »¿«¿≈¿∆≈«¿»¿ƒ»»

ÁÈÏMÏ B˙ ÏÚa‰ ‰Ê ËbL e„ÈÚiL ÌÈ„Ú ÈL¿≈≈ƒ∆»ƒ∆≈∆«««¿»«»ƒ«
˙L‚Ó BÊ È‰  Ba dL‚Ï141. ¿»¿»¬≈¿…∆∆
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קצז                
         

חתימה.135) הולכה 136)עדי  שליח  שהרי  לבינו, בינו
ה"ד. פ "ו לעיל כמבואר עדים. צריך עדי137)אינו

"שעיקר  כשר, זה הרי  עליו חתום עד שאין ואע "פ  מסירה.
הי "ח ). פ "א (לעיל מסירה" בעדי  ג,138)הגירושין גיטין

על 139)א. חתומים עדים ואין והואיל הכ"ד. פ "ז לעיל
ולא  הוא מזוייף  זה גט  שמא מגורשת, ספק  היא הרי  זה, גט 

לגרשה. לשליח  הבעל וקושטא,140)נתנו רומי  בדפוס 
זו. תיבה השליחות,141)חסירה מינוי  על עדים שיש כיון

אע "פ  מסירה בעדי  מגורשת והיא עצמו, כבעל השליח  הרי 
הי "ח ). פ "א (כנ"ל בגט  חתימה עדי  שאין

.‚ÏÌB˜Óa ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb Ôz :ÁÈÏMÏ ÓB‡‰»≈«»ƒ«≈≈∆¿ƒ¿ƒ¿»
Ë‚ BÈ‡  Á‡ ÌB˜Óa dÏ B˙e ,ÈBÏt142‡È‰ È‰ . ¿ƒ¿»»¿»«≈≈≈¬≈ƒ

ÈtÓ ,Lk  Á‡ ÌB˜Óa dÏ B˙e ,ÈBÏt ÌB˜Óa¿»¿ƒ¿»»¿»«≈»≈ƒ¿≈
BÏ ‡e‰ ÌB˜Ó ‰‡nL143‡l‡ dÏ e‰zz Ï‡ :Ó‡ . ∆«¿∆»»««ƒ¿≈»∆»

,ÔÈÓÈa ‡l‡ dÏ e‰zz Ï‡ ;‰iÏÚa dÏ B˙e ,˙Èa««ƒ¿»»«¬ƒ»«ƒ¿≈»∆»¿»ƒ
Ï‡ÓOa dÏ B˙e144B˙e ,ÈBÏt ÌBÈa dÏ e‰z ; ¿»»«¿…¿≈»¿¿ƒ¿»

Ë‚ BÈ‡  ÔÓf‰ CB˙a dÏ145‡l‡ dÏ e‰zz Ï‡ . »¿«¿«≈≈«ƒ¿≈»∆»
BÈ‡  ÂÈÁ‡Ó B‡ ÂÈÙlÓ dÏ B˙e ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ¿»»ƒ¿»»≈«¬»≈
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌBÈ ÏL BÓˆÚ ÏÚ „Èt˜‰ È‰L ,Ë‚≈∆¬≈ƒ¿ƒ««¿∆¿≈…«≈

‰Êa146. »∆

ואין 142) הוא, מקפיד בוודאי  פלוני , מקום לו שציין כיון
ההוא. במקום עליו שילעיזו תמצאנה,143)רצונו שם

אחר  במקום ולא דוקא זה במקום לגרשה מקפיד אינו אבל
סה.). אלא 144)(גיטין שליח  עשאו שלא א. כט , שם

בדיוק . פקודתו מקדים 145)כשימלא אדם "שאין
לגרשה  רשות לשליח  אין לכן יח .), (שם לנפשו" פורענות
הגאונים' ('תשובות רשאי  - מכאן לאחר אבל הזמן, בתוך
האחרונים). גדולי  בשם ומשנהֿלמלך יח , סי ' צדק  שערי 

ושו"ת 146) (מגידֿמשנה, בתוספתא האלו הדברים מקור
תשלום  - שלפנינו בתוספתא ואינה קצא, סי ' ח "א מבי "ט 

.(53 עמוד ליברמן להגר"ש תוספתא

.„ÏÈh‚ ÈÏ Ïa˜˙‰ :dÁeÏLÏ ‰Ó‡L ‰M‡‰ ÔÎÂ147 ¿≈»ƒ»∆»¿»ƒ¿»ƒ¿«≈ƒƒƒ
Ë‚ BÈ‡  Á‡ ÌB˜Óa dÏ BÏa˜Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa148. ¿»¿ƒ¿ƒ¿»¿»«≈≈≈

ÌB˜Óa dÏ B‡È‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa Èh‚ ÈÏ ‡‰»≈ƒƒƒ¿»¿ƒ∆¡ƒ»¿»
Á‡149Lk 150. «≈»≈

ולשון 147) קבל, כמו - "התקבל" ה"א. פ "ו לעיל מפורש
פ "ז  ושבועות מ "ז; פ "ח  נדרים מ "א; פ "ו גיטין היא. משנה

בקבלת 148)מ "א. מתגרשת והיא הואיל א. סה, גיטין
במקום  עליה ילעיזו שלא היא מקפדת בוודאי  - השליח 

למקום 149)ההוא. - פלוני  "למקום התימנים: בכת"י 
ממקום  - פלוני  "ממקום שם) (גיטין המשנה ולשון  אחר".

לידה 150)אחר". הגט  שיבוא עד מתגרשת אינה שהרי 
הקפידה, לא הרי  שקיבלתו ומכיון ה"דֿה). פ "ו לעיל (ראה

בווד  מתחילה מקום,וגם לו להראות אלא נתכוונה לא אי 
שם). (ר"ן ימצאנה איפה

.‰ÏÈzL‡Ï ‰Ê Ëb CÏB‰ :BÁeÏLÏ ÓB‡‰151ÔÈa , »≈ƒ¿≈≈∆¿ƒ¿ƒ≈
‰ÏÁÂ ,'CÏB‰ z‡' BÏ Ó‡L ÔÈa 'CÏB‰' BÏ Ó‡L∆»«≈≈∆»««¿≈¿»»

Á‡ „Èa BÁlLÓ  Ò‡ B‡152ÏË :BÏ Ó‡ Ì‡Â . ∆¡«¿«¿¿««≈¿ƒ»«…

‡Ï ‰Ê È‰  ‰Ê Ëb dÏ Ô˙Â ÈBÏt ıÙÁ ‰pnÓƒ∆»≈∆¿ƒ¿≈»≈∆¬≈∆…
Á‡ „Èa epÁlLÈ153˙‡ˆÈÂ ,Á‡ „Èa BÁÏL Ì‡Â . ¿«¿∆¿««≈¿ƒ¿»¿««≈¿»»

Ck Á‡Â ‰lÁz ıÙÁ‰ ‰˙Â ÁÈÏM‰ ˙‡˜Ï ‰M‡‰»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿»¿»«≈∆¿ƒ»¿««»
˙L‚Ó BÊ È‰  Ëb‰ dÏ Ô˙154. »«»«≈¬≈¿…∆∆

נכתב 151) בפני  לומר צריך השליח  שאין ישראל, בארץ 
למעלה  וראה שם. וברש"י  במשנה כט . (גיטין נחתם ובפני 

ה"ד). וכ"ה 152)פ "ז שם, (גיטין גמליאל בן שמעון כרבן
שימסרנו  מקפיד הבעל אין שכשחלה שם). בפ "ז למעלה
אחר, ביד משלחו אינו חלה לא אם אבל אחר, שליח  ע "י 

שם). גיטין, (ר"ן זה על המקפידים אנשים ֿ 153)שיש אף 
פקדונו  שיהא בעל של רצונו שאין השליח , שחלה עלֿפי 

שם). גיטין (משנה, אחר לשלחו 154)ביד שאין אע "פ 
- אחר לידי  יבוא שלא החפץ  על שמקפיד מפני  אחר, ביד
אינו  הגט  ועל הואיל זה, ע "י  מתבטלת הגט  שליחות אין
הבעל  מדעת שינה לא והוא כנ"ל, השליח , כשחלה מקפיד
(גיטין  כדרישתו - הגט  נתן ואחרֿכך תחילה החפץ  וקיבל

שם).

.ÂÏelÙ‡ ,ıÙÁ‰ ‰˙ Ck Á‡Â ‰lÁz Ëb‰ dÏ Ô˙»«»«≈¿ƒ»¿««»»¿»«≈∆¬ƒ
Èc ÏÚ Ú È‰L ,Ë‚ BÈ‡  ÔBL‡ ÁÈÏL „iÓƒ«»ƒ«ƒ≈≈∆¬≈»««ƒ¿≈
È‰L ;ÂÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ Èa Ì˙qL „a ÏÚa‰«««¿»»∆¿»¿≈»»«¿ƒƒ»»∆¬≈

Ëb‰ dÏ Ô˙Â ‰lÁz ıÙÁ‰ ÏË :BÏ Ó‡ ÏÚa‰155, «««»«…«≈∆¿ƒ»¿≈»«≈
.ÏË Ck Á‡Â Ô˙ ‡e‰Â¿»«¿««»»«

יוחנן.155) כרבי  - ב  כא, שם

.ÊÏ ÈBÏt ıÙÁ ‰pnÓ ÏËÂ Ëb‰ dÏ Ôz :BÏ Ó‡»«≈»«≈¿…ƒ∆»≈∆¿ƒ
‰È‰iL BBˆ ÔÈ‡L ,Á‡ „Èa epÁlLÈ ‡Ï ‰Ê È‰¬≈∆…¿«¿∆¿««≈∆≈¿∆ƒ¿∆
‰Ê È‰  Á‡ „Èa BÁÏL Ì‡Â .Á‡ „Èa BB„˜tƒ¿¿««≈¿ƒ¿»¿««≈¬≈∆
‡l‡ ‰˙ ‡lL ÔÈa ‰lÁz ıÙÁ‰ ‰˙pL ÔÈa ,Ëb≈≈∆»¿»«≈∆¿ƒ»≈∆…»¿»∆»

ÛBqa156. «

על 156) הקפיד לא והבעל הואיל כנ"ל. השליח , כשחלה
להקפיד. צריך אינו השליח  גם - תחילה החפץ  לקיחת
בין  שליח , ידי  על למלוה מעות החזרת שלענין ואף ֿעלֿפי 
השטר  קח  לו שאמר בין השטר, וקח  המעות תן לו שאמר
המעות  לו לתת ואחרֿכך השטר לקחת חייב  המעות, ותן
ולא  המעות יקח  שמא חושש שם - ה"ו) שלוחין מהל' (פ "א
לו  שתתן עד מתגרשת שאינה כאן אבל השטר, לו יחזיר

(מגידֿמשנה). לו תתן לא שמא לחוש לו אין החפץ ,

.ÁÏ‡l‡ dÏ e‰zz ‡Ï :BÏ Ó‡Â Ëb‰ ÁÈÏLÏ Ô˙»«¿»ƒ««≈¿»«…ƒ¿≈»∆»
Ë‚ BÈ‡  dÏ B˙e Á‡Ï B˙e ,‰z‡157Ì‡ ÔÎÂ . «»¿»¿«≈¿»»≈≈¿≈ƒ

‡e‰Â ÈBÏÙÏ e‰z ,‰z‡ dÏ e‰zz Ï‡ :BÏ Ó‡»««ƒ¿≈»«»¿≈ƒ¿ƒ¿
,Ë‚ BÈ‡  ÔBL‡‰ ÁÈÏM‰ dÏ B˙e ,dÏ e‰zÈƒ¿≈»¿»»«»ƒ«»ƒ≈≈

ÔÈLe‚Ï ÁÈÏL e‰OÚ ‡lL ÈÙÏ158. ¿ƒ∆…»»»ƒ««≈ƒ

לה 157) תתנהו "אל כאומר זה הרי  השליח . חלה אפילו
הל"ג. לעיל כמבואר בשמאל", לה ונתנו בימין, אלא

הבאה.158) בהלכה הסמוך מדין נלמד

.ËÏ,ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb CÏB‰ :BÏ Ó‡Â Ëb‰ BÏ Ô˙»««≈¿»«≈≈∆¿ƒ¿ƒ
e‰z :ÏÚa‰ BÏ Ó‡ ,dÈkÓ ÈÈ‡ :ÁÈÏM‰ BÏ Ó‡»««»ƒ«≈ƒ«ƒ»»««««¿≈
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Ôz ‡lL ÁÈÏL ‰Ê È‰  dÈkÓ ‡e‰ ,ÈBÏÙÏƒ¿ƒ«ƒ»¬≈∆»ƒ«∆…ƒ«
ÔÈLe‚Ï159Ó‡L ÈBÏÙÏ ‡l‡ Ëb‰ Ô˙B BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈≈«≈∆»ƒ¿ƒ∆»«

‡e‰ ,ÔÈLe‚Ï ÁÈÏL ‡e‰ ÈBÏt‰ B˙B‡Â ;ÏÚa‰«««¿«¿ƒ»ƒ««≈ƒ
B‡ ‰ÏÁ Ì‡ Á‡ „Èa BÁlLÓ B‡ dÏ BÎÈÏBnL∆ƒ»¿«¿¿««≈ƒ»»

.Ò‡∆¡«

שאם 159) הנ"ל, הדין את רבינו למד ומכאן ב . כט , שם
שאין  לפלוני ", תנהו - אתה לה תתנהו "אל לו: אמר
לגרשה  נתמנה לא ומתחילה הואיל לגרשה, יכול הראשון
והוא  כלל, לגירושין שליח  זה אין אחר, ביד לשלחו אלא

שלפנינו. שבהלכה מהשליח  גרוע 

.Ó„Ú dÏ e‰zz ‡Ï :BÏ Ó‡Â ÁÈÏLÏ Ëb‰ Ô˙»««≈¿»ƒ«¿»«…ƒ¿≈»«
 ÌÈLÏM‰ CB˙a Ò‡ B‡ ‰ÏÁÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿»»∆¡«¿«¿ƒ

Á‡ „Èa BÁlLÓ160ÂÈLÎÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ¿«¿¿««≈∆««ƒ∆≈«¿»
‰È‰È ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ïe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈLe‚Ï ÁÈÏL»ƒ«¿≈ƒƒ¿««¿ƒƒ¿∆
ÌÈLÏL CB˙a Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ ,ÔÈLeb ÁÈÏL¿ƒ«≈ƒ∆»ƒ««≈¿¿ƒ

ÌBÈ161.

יום.160) שלשים לאחר לה ימסרנו גיטין,161)שהוא
אלא  שני  לשליח  מיד ימסור שלא שאומר, מי  "ויש שם.
עד  שליח  לשני  יעשו לא והם לביתֿדין, שליחותו ימסור
לחוש, יש כי  סל"ז). קמא, סי ' (אהע "ז יום" שלשים אחר
וכן  יום, שלשים תוך לה ויתננו בשליחותו ידקדק  לא שמא

שם. הגמרא בסוגיית משמע 

Ó.‡?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na162dÏÚa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»«¿»
‰È„na dnÚ163ÔÓ ˙Lb˙Ó ‰˙È‰L B‡ , ƒ»«¿ƒ»∆»¿»ƒ¿»∆∆ƒ

ÔÈÒe‡‰164dÏÚe ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙Lb˙Ó Ì‡ Ï‡ ; »≈ƒ¬»ƒƒ¿»∆∆ƒ«ƒƒ«¿»
Òit ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ  ‰È„na dnÚ165BÈ‡Â , ƒ»«¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ≈¿≈

‰OBÚ166:Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈLÏM‰ CB˙a ÁÈÏL ∆»ƒ«¿«¿ƒ∆»ƒ≈»«
ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡167Ô˙B Ï‡ .168dÏ Ëb‰ ∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ¬»≈«≈»

ÌÈLÏL Á‡Ï169e‡aL BÓk dÏ ÔÈLLBÁÂ ,170„Ú ¿««¿ƒ¿¿ƒ»¿∆≈«¿«
ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡ :Ó‡iL171. ∆…«∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ

יום.162) שלשים אחר לגרשה שני  שליח  עכשיו שעושה
אדם 163) בני  דרך שאין ופייס , בא שמא חוששין שאין

(מגידֿמשנה). יא הלכה למעלה בצנעא, שאין 164)לבוא
י ). הלכה (למעלה בה גס  הלכה 165)לבו למעלה ראה

שני .166)ט . שליח  עושה אינו הראשון השליח 
יפייסנה,167) שמא לחוש יש עלי , נאמנת יאמר לא שאם

יעשה  ואיך כלל, לגירושין שליח  אינו זה ששליח  נמצא
יום. שלשים בתוך שני  הראשון 168)שליח  השליח 

שפייס .169)בעצמו. שמענו ולא לעיל 170)הואיל
ואם  בו, תינשא לא לכתחילה פסול, יהיה והגט  ט , הלכה

תצא. לא שני171)נשאת שליח  לעשות הוא יכול ואז
המשנה'). 'מרכבת וכפירוש כט : (גיטין יום שלשים בתוך

ה'תשע"ח  סיון  י"א שישי יום 

   1 
אשה 1) פסול, גט  לבין בטל גט  בין מה רבינו בו ביאר

ונמצא  נתייבמה בעלה, בא או בטל גיטה ונמצא שנשאת
אשה  לישא האסורים ערוה, ונמצאת אשה נשא חי , בעלה
אשתו  המגרש אתה, בקשר עליהם שיתעורר חשד מחמת
יגרש  שלא לגרשה, ודעתו אשה ישא שלא ובעלה, וחזר

בדעותיה. רעה אשה לגרש שמצוה הראשונה, אשתו

.‡BÈ‡ B‡ ,ÏËa Ëb‰L ‰Ê eaÁa eÓ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿¿ƒ∆∆«≈»≈≈
,‰Bz‰ ÔÓ ÏËa Ëb ‰Ê È‰  ˙L‚Ó dÈ‡ B‡ ,Ë‚≈≈»¿…∆∆¬≈∆≈»≈ƒ«»
‡ˆz  ˙‡O Ì‡Â .‰eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿ƒƒ≈≈≈
ÂÈÏÚ ‰Ò‡ ‡Ï  Ô‰k dÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈¿ƒ»»«¿»…≈…∆∆¿»»»
:dÏ Ó‡Â BzL‡ ˙‡ L‚Ó‰ ÔÓ ıeÁ .‰Leb ÌeMÓƒ¿»ƒ«¿»≈∆ƒ¿¿»«»
ÏÚ Û‡L ,ÏkÏ ˙zÓ z‡ ÔÈ‡Â ÈpnÓ ˙L‚Ó z‡ È‰¬≈«¿¿…∆∆ƒ∆ƒ¿≈«¿À∆∆«…∆««
;Ô‰ÈcÓ ‰p‰kÏ ‰ÏeÒt BÊ È‰  Ëb ‰Ê ÔÈ‡L Ètƒ∆≈∆≈¬≈¿»«¿À»ƒƒ¿≈∆
elÙ‡ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .dLÈ‡Ó ‰Leb ‰M‡Â :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¿»≈ƒ»»¿¬»ƒ¬ƒ
‰Ò‡  ÏkÏ ‰z‰ ‡ÏÂ dLÈ‡Ó ‡l‡ ‰Lb˙ ‡Ï…ƒ¿»¿»∆»≈ƒ»¿…À¿»«…∆∆¿»

‰p‰ka ÏÒBtL Ëb‰ ÁÈ e‰ÊÂ .‰p‰kÏ2Ì‰ÈcÓ3. «¿À»¿∆≈««≈∆≈«¿À»ƒƒ¿≈∆

בו.2) יש ריח  ממש, בו שאין פי  על ולדעת 3)שאף 
שסוברים  התורה מן בכהונה פוסל הגט  ריח  אחרים מפרשים

גמור. דרש שזהו

.È‰  ÏeÒt Ëb‰L ‰Ê eaÁa eÓ‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ∆∆«≈»¬≈
ÔÓ Ba ‰ÏÒÙÂ .„Ïa ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÏeÒt ‰Ê∆»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ

‰Bz ÈcÓ ‰p‰k‰4Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ‡Opz ‡ÏÂ . «¿À»ƒƒ¿≈»¿…ƒ»≈¿«¿ƒ»¿ƒ
‡ˆz ‡Ï  ˙‡O5Á‡ Ëb dÏ ÔÈ˙BÎÂ .Lk „Ïe‰Â ƒ»…≈≈¿«»»»≈¿¿ƒ»≈«≈

dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â dÏ ÔÈ˙BÂ Lk6LÙ‡ È‡ Ì‡Â . »≈¿¿ƒ»¿ƒ«««¿»¿ƒƒ∆¿»
˜È˙Â ÏÚa‰ ‰È‰Â ,Á‡ zÎÏ7È‰  BÓˆÚÓ L‚Â ƒ¿…«≈¿»»«««»ƒ¿≈≈≈«¿¬≈

ÌÈa dÏ LÈ Ì‡ Ï‡ ;ÌÈa dÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÁaLÓ ‰Ê∆¿À»ƒ≈»»ƒ¬»ƒ≈»»ƒ
ÊÚÏ ‡ÈˆBÈ ‡nL ,Ëb‰ ÏeÒt ÈtÓ ‡ÈˆBÈ ‡Ï 8ÏÚ …ƒƒ¿≈¿«≈∆»ƒ«««

.ÂÈa»»

מגורשת.4) היא התורה מן ובין 5)שהרי  בנים לה יש בין
בנים. לה הימנה 6)אין יטלנו יעשה כיצד שאמרו כמו

וכו'. לה ויתננו טובות.7)ויחזור מידות ובעל ישר
רע .8) שם

.‚˜ÙÒ ‰Ê È‰ ‰Ê eaÁa eÓ‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ∆¬≈∆¿≈
‡Opz ‡Ï  ˙L‚Ó ˜ÙÒ ‡È‰L B‡ ,ÔÈLeb9Ì‡Â ; ≈ƒ∆ƒ»≈¿…∆∆…ƒ»≈¿ƒ

˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,ÊÓÓ ˜ÙÒ „Ïe‰Â ;‡ˆz  ˙‡Oƒ≈≈≈¿«»»»≈«¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰˙È‰L B‡ ,ÏeÒt Ë‚a BzL‡ ˙‡ Lb Ì‡ ÔÎÂ .‰ÂÚ∆¿»¿≈ƒ≈≈∆ƒ¿¿≈»∆»¿»
˙zÓ BÊ È‰  dÈÊÁ‰Ï ‰ˆÂ ,˙L‚Ó ˜ÙÒ»≈¿…∆∆¿»»¿«¬ƒ»¬≈À∆∆

dÏÚÏ10ÔÈ‡eOp‰ LcÁÏ CÈˆ BÈ‡Â .11ÚL CÏe ¿«¿»¿≈»ƒ¿«≈«ƒƒ¿»≈∆«
˙BÎa12‰a˙k zÎÏÂ13ÔÈLeb Lb˙zL „Ú , ¿»¿ƒ¿…¿À»«∆ƒ¿»≈≈ƒ

.ÔÈeÓb¿ƒ

התורה.9) אסורה 10)מן - כהן בעלה אם אבל ישראל.
מן 11)לו. שהרי  שניים, קידושין לקדשה צריך אבל

לקדשה  צריך מגורשת" "ספק  ואפילו היא. פנוייה התורה
תעמוד  ואיך התורה, מן פנוייה ספק  היא שהרי  מחדש,

גמורים. קידושין בלי  מברכים 12)תחתיו שאין והטעם,
שמן  פי  על אף  פסול", ב "גט  המגורשת ואפילו הספק , על
אין  - פנוייה אינה ומדבריהם הואיל היא, פנוייה התורה
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כתובתה 13)לברך. לגבות יכולה הייתה שלא כיוון
מגורשת. ספק  כשהיא הראשונה

.„Ë‚ ‰ÎÈˆ BÊ È‰  ÏËa Ë‚a ˙‡OpL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ»¿≈»≈¬≈¿ƒ»≈
LÈ‡ ˙L‡ :eÓ‡È ‡lL È„k ,Ô‰ÈcÓ ÈL ÏÚaÓƒ««≈ƒƒƒ¿≈∆¿≈∆……¿≈∆ƒ
dÈz‰Ï ÔBL‡‰ ÔÓ Ë‚ ‰ÎÈˆe .Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ¿»¿…≈¿ƒ»≈ƒ»ƒ¿«ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÏBÚÏ Ì‰ÈL ÏÚ ‰Ò‡Â .ÌÚ‰ ‡LÏƒ¿»»»¿∆∆¿»«¿≈∆¿»««ƒ

‰‚‚La ‰ÏÚpL14‰Ê ÈÊÁ‰ :eÓ‡È ‡lL È„k , ∆ƒ¿¬»ƒ¿»»¿≈∆……¿∆¡ƒ∆
˙‡OpL Á‡ B˙Le‚15Ô‰ÈMÓ „Á‡ Ú Ì‡Â . ¿»««∆ƒ»¿ƒ»«∆»ƒ¿≈∆

‡ÈˆBÈ  dÈÊÁ‰Â16. ¿∆¡ƒ»ƒ

בעלה 14) תחת שזינתה ואשה בטל, שגיטה ידעה שלא
לבעלה. מותרת יוכל 15)בשגגה "לא אמרה: והתורה

לקחתה". לשוב  שלחה אשר הראשון הראשון 16)בעלה
- והשני  להוציא. אותו שכופים גרושתו מחזיר משום -
זנותם  ביאת משום עולמית עליו להיאסר חכמים קנסוה

בעבירה. שהייתה

.‰,dÏÚa ˙nL ÌÈ„Ú e‡aL ‰M‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿ƒ»∆»≈ƒ∆≈«¿»
˙‡OÂ17dÏÚa ‰È‰L ÔÈa  dÏÚa ‡a Ck Á‡Â , ¿ƒ»¿««»»«¿»≈∆»»«¿»

ÔÈa ÁwÙÏ ˙‡OpL ÔÈa ,LÁ ‰È‰L ÔÈa Áwtƒ≈«≈∆»»≈≈≈∆ƒ»¿ƒ≈«≈
ÌÈeÓb ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡L ,LÁÏ ˙‡OpL18 ∆ƒ»¿≈≈∆≈ƒ»ƒƒ¿ƒ

ÏÚ ‰Ò‡Â ,‰fÓe ‰fÓ Ë‚ ‰ÎÈˆe ,Ì‰ÈMÓ ‡ˆz≈≈ƒ¿≈∆¿ƒ»≈ƒ∆ƒ∆¿∆∆¿»«
.˙ÈÓÏBÚ Ì‰ÈL¿≈∆»ƒ

דין 17) לה אין מותו, על העידו עדים ששני  פי  על שאף 
הראשון. לבעלה המותרת אנוסה מדברי18)של אלא

סופרים.

.Â‰Lc˜˙pL È‰19‡ˆÓ B‡ ,dÏÚa ‡a Ck Á‡Â ¬≈∆ƒ¿«¿»¿««»»«¿»ƒ¿»
Ë‚ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â .dÏÚÏ ˙zÓ BÊ È‰  ÏËa Ëb‰«≈»≈¬≈À∆∆¿«¿»¿≈»¿ƒ»≈

˙BÈÚa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,ÈMÓ20ÔÈ‡Â . ƒ≈ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«¬»¿≈
,Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ LÈ‡ ˙L‡ :eÓ‡È ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»…¿≈∆ƒ¿»¿…≈
‡ÏÂ ÔÈLecwa ‰È‰ È‡z :eÓ‡È ˙‡O ‡lL ÔÂÈk≈»∆…ƒ»…¿¿«»»«ƒƒ¿…

Ìi˜˙21. ƒ¿«≈

מקום 19) ואין איסור עשתה שלא נמצא נבעלה, לא ועדיין
המקדש.20)לקנסה. על ערוה והיא איש אשת היא והרי 

גט .21) צריכה ואינה הקידושין ונעקרו

.ÊdÏÚa ‡a B‡ ,ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓÂ ˙‡OpL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ»¿ƒ¿»«≈»≈»«¿»
ÈM‰Â ÔBL‡‰ ÏÚa‰ ÔÈ‡  ˙nL ‰ÚÓML Á‡««∆»¿»∆≈≈«««»ƒ¿«≈ƒ

d˙‡ÈˆÓa ‡Ï ÔÈ‡kÊ22‰È„È ÈOÚÓa ‡ÏÂ23‡ÏÂ «»ƒ…ƒ¿ƒ»»¿…¿«¬≈»∆»¿…
‰È„ ˙Ù‰a24˙Bt ÏÎÂ .25Á‡ Ô‰ÈL eÏÎ‡L «¬»«¿»∆»¿»≈∆»¿¿≈∆««

‡ÏÂ ‰a˙k dÏ ÔÈ‡Â .Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ˙‡OpL∆ƒ»≈ƒƒ≈∆¿≈»¿À»¿…
ÏÚ ‡ÏÂ ‰Ê ÏÚ ‡Ï ˙BBÊÓ ‡ÏÂ ‰a˙k È‡zÓ È‡z¿«ƒ¿»≈¿À»¿…¿…«∆¿…«

ÈÊÁz  ‰fÓ B‡ ‰fÓ ‰ÏË Ì‡Â .‰Ê26‰Ó ÏÎÂ . ∆¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ∆«¬ƒ¿»«
 ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ elÙ‡Â ,‰ÈÒÎpÓ „‡ B‡ ‰ÏaM∆»»»«ƒ¿»∆»«¬ƒƒƒ¿≈…«¿∆

‰fÓ ‡ÏÂ ‰fÓ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡27ÔÓ „Ïe‰Â . ≈ƒƒ»…ƒ∆¿…ƒ∆¿«»»ƒ
ÊÓÓ ÈM‰28LbL Ì„˜ ÔBL‡‰ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . «≈ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»»ƒ…∆∆≈≈

Ì‰ÈcÓ ÊÓÓ „Ïe‰ È‰  ÈM‰29ÈM‰ dLb . «≈ƒ¬≈«»»«¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿»«≈ƒ
‡ˆÓ B‡ dÏÚa ‡a Ck Á‡Â ‰a˙k epnÓ ‰ÏËÂ¿»¿»ƒ∆¿À»¿««»»«¿»ƒ¿»

ÔÓ ‡Ï ,‰ÏËpM ‰Ó d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÏËa Ëb‰«≈»≈≈ƒƒƒ»»«∆»¿»…ƒ
‰a˙k‰ ÔÓ ‡ÏÂ ˙BBÊn‰30. «¿¿…ƒ«¿À»

כאן,22) המנויים הדברים מן דבר בשום זכאי  אינו השני 
הטעם  שכל משום זוכה, אינו והראשון אשתו, שאינה לפי 
וכאן  ביניהם, איבה למנוע  כדי  הוא - לבעלה אשה שמציאת

בהקדם. ויוציאנה איבה, תהיה אם לנו איכפת כי23)לא
וזו  בעלה, שחייב  מזונותיה כנגד הם לבעלה ידיה מעשי 

ידיה. מעשי  לו אין מזונות לה ואין מיפר 24)הואיל הבעל
"שלא  נפש, עינוי  נדרי  (כגון עליו תתגנה שלא כדי  נדריה
ותתגנה. תתגנה - וזו, אתקשט ") "שלא ארחץ ",

שלה.25) מלוג לה.26)מנכסי  מועילה תפיסתה ואין
לה.27) פחתו פחתו ואם שהם כמו נכסיה לה מחזירים אלא
התורה.28) מן 29)מן שהרי  גמורה, בממזרת ואסור

מחמת  כשרה, ישראל בבת אסור וכן הוא. כשר בן - התורה
או  בה. מותר שממזר גיורת אלא נושא אינו כורחו ועל קנס .

כמותו. מדבריהם מוציאה 30)ממזרת שאינה כשם
שנטלה, מה ממנה מוציא אינו כך ממנו, כתובתה
איסורה  דבר עדיין נודע  ולא הואיל נטלה בהיתר שכשנטלה,

זה. לבעלה

.ÁÂÈÁ‡ CÏ‰Â ‰M‡ „Á‡ LcwL ,ÔÈÁ‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿«ƒ∆ƒ≈∆»ƒ»¿»«»ƒ
‡a Ck Á‡Â BzL‡ ˙‡ ÌaÈÂ ˙nL Ba ÚÓLÂ31 ¿»«∆≈¿ƒ≈∆ƒ¿¿««»»

‰fÓe ‰fÓ Ë‚ ‰ÎÈˆe ,‰fÓe ‰fÓ ‡ˆz32ÏÎÂ , ≈≈ƒ∆ƒ∆¿ƒ»≈ƒ∆ƒ∆¿»
‰ÎÏ‰Â ‰M‡ Lc˜ Ì‡ ÔÎÂ .da el‡‰ ÌÈc‰«¿»ƒ»≈»¿≈ƒƒ≈ƒ»¿»¿»

ÚÓLÂ ˙Á‡ ‰È„ÓÏ33Á‡Â d˙BÁ‡ ‡OÂ ‰˙nL ƒ¿ƒ»«∆∆¿»«∆≈»¿»»¬»¿««
ÏÎÂ ,Ë‚ epnÓ Ô‰ÈzL ˙BÎÈˆ  ‰˙Ó ‡lL Ú„B Ck»«∆…≈»¿ƒ¿≈∆ƒ∆≈¿»

.Ô‰a el‡‰ ÌÈÎc‰«¿»ƒ»≈»∆

משום 31) וגם איש אשת משום גם עליו אסורה היא והרי 
אח . שהרי32)אשת התורה, מן גט  צריכה מהראשון,

מדבריהם. גט  צריכה השני  ומן היא, עדים 33)אשתו שני 
כן. אמרו

.Ë˙Á‡ ‰È„ÓÏ ‰‡eOp‰ BzL‡ ‰ÎÏ‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»«∆∆
˙Ói˜ BzL‡ ˙‡ˆÓÂ d˙BÁ‡ ‡OÂ ‰˙nL da ÚÓLÂ¿»«»∆≈»¿»»¬»¿ƒ¿≈ƒ¿«∆∆
ÔÎÂ .˙zÓ BzL‡Â ,Ë‚ epnÓ ‰ÎÈˆ d˙BÁ‡ ÔÈ‡ ≈¬»¿ƒ»ƒ∆≈¿ƒ¿À∆∆¿≈

z‰ ˙˜ÊÁa Ô‡OpL ˙BÈÚ‰ ‡L34 ‰ÂÚ e‡ˆÓÂ ¿»»¬»∆¿»»¿∆¿«∆≈¿ƒ¿¿∆¿»
.˙BÈÚa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,Ëb ˙BÎÈˆ ÔÈ‡≈»¿ƒ≈∆≈ƒƒ¿ƒ»¬»

קרובתו.34) שהיא ידע  שלא

.ÈËb B˙Òe‡ ˙BÁ‡ eÎÈˆ‰ ‰Ó ÈtÓe35‡nL ? ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¬¬»≈∆»
:eÓ‡ÈÔÈÒe‡a ‰È‰ È‡z36d˙BÁ‡ ‡O ˙cÎÂ37. …¿¿«»»»≈ƒ¿«»»»¬»

B˙Òe‡ ‡È‰L d˙BÁ‡ ,Ëba d˙BÁ‡ ‰‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿»¿»¬»«≈¬»∆ƒ¬»
˙BÁ‡ ‡O :eÓ‡È ‡lL È„k ,‰eÒ‡ ‰BL‡‰»ƒ»¬»¿≈∆……¿»»¬

B˙Leb38. ¿»

תופסין 35) קידושין ואין היא וערוה היא אשתו אחות והרי 
קידושיה.36)בה. ובטלו נתקיים השנייה.37)ולא
ארוסתו.38) שתמות עד עליו ערוה והיא

.‡ÈBLÂ LÈ‡Ï Ëb Ô˙Â ‰ÚËÂ ÙBq‰ ˙k39 »««≈¿»»¿»«≈»ƒ¿≈
Ô‰ eÚhL B‡ ,‰M‡Ï40‡È‰ ‰ÏËÂ Ëb‰ ÏÚa‰ ÏËÂ »ƒ»∆»≈¿»«««««≈¿»¿»ƒ
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È‰ ÔÓÊ Á‡Ïe ,‰Lb˙pL Ô‰Ï ‰n„ÓÎÂ ,BM‰«≈¿ƒ¿À∆»∆∆ƒ¿»¿»¿««¿«¬≈
È‰  ˙‡O ‡Ï Ì‡ :LÈ‡‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰«≈≈ƒ««¿≈»ƒƒ…ƒ»¬≈
,‰Lb˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL c‰ ‰lb˙Â ,˙L‚Ó dÈ‡ BÊ≈»¿…∆∆¿ƒ¿«»«»»∆¬«ƒ…ƒ¿»¿»
;B˙È˙ ˙ÚMÓ ˙L‚Ó ‰È‰˙Â ,eÈÙa Ëb‰ dÏ ÔzÈÂ¿ƒ≈»«≈¿»≈¿ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ»
:Ó‡Â Ëb‰ ˙‡ ÏÚa‰ ‡ÈˆB‰ Ck Á‡Â ˙‡O Ì‡Â¿ƒƒ»¿««»ƒ«««∆«≈¿»«
d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ È„Èa Ëb‰ È‰L ,‰Lb˙ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…ƒ¿»¿»∆¬≈«≈¿»ƒ¿…ƒƒ«¿»»
BÊ È‰ ‡l‡ ,dÏÚa ÏÚ dÒ‡Ï BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ≈¿ƒ¿»¿»««¿»∆»¬≈

‰Ê B‡ˆÓe d„iÓ Ëb‰ ÏÙÂ ‰Leb ˙˜ÊÁa41‡a È‰Â ¿∆¿«¿»¿»««≈ƒ»»¿»∆«¬≈»
ÈM‰ ÏÚa‰ ÏÚ dÒ‡Ï42. ¿»¿»«««««≈ƒ

פרעון 39) קבלת עם לבעל נותנת שהאשה קבלה כתב 
והאשה.40)כתובתה. גירושיה.41)האיש אחרי 

חוששים 42) שאנו שני , של זכותו לאבד נאמן הוא ואין
לאחר  שטרותיהם והחליפו ביניהם קנוניה עשו שמא

שנישאת.

.ÈÚ ÌL ÌeMÓ BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBn‰43ÌeMÓ B‡ «ƒ∆ƒ¿ƒ≈«ƒ
ÈtnL dÚÈ„B‰ :BÏ ÔÈÓB‡ ,ÌÈ„a ‰ˆet ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿≈

dqÈÏ È„k d‡ÈˆBÓ ‰z‡ ‰Ê44‰z‡ ÔÈ‡L Ú„Â , ∆«»ƒ»¿≈¿«¿»¿«∆≈«»
‡Ï BÊ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ ‰Ó ÈtÓe .ÌÏBÚÏ dÈÊÁÓ«¬ƒ»¿»ƒ¿≈»«ƒ∆…

ÌÏBÚÏ dÈÊÁÈ45‰OÚ˙Â Á‡Ï ‡Opz ‡nL ‰Êb ? «¬ƒ»¿»¿≈»∆»ƒ»≈¿«≈¿«¬∆
el‡ :ÔBL‡‰ Ó‡ÈÂ ,ÂÈzÁz ‰Úeˆ ‰È‰˙Â ‰eLz¿»¿ƒ¿∆¿»«¿»¿…«»ƒƒ
‡ˆÓÂ ,dL‚Ó È˙ÈÈ‰ ‡Ï ‡e‰ ÔkL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈«∆≈…»ƒƒ¿»¿»¿ƒ¿»
ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓpL Ìi˜˙ ‡ÏÂ È‡z ÏÚ L‚Ókƒ¿»≈«¿«¿…ƒ¿«≈∆ƒ¿»«≈»≈

ÚÙÓÏ46,dL‚Ï EaÏa Ób :BÏ ÌÈÓB‡ CÎÈÙÏ . ¿«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿…¿ƒ¿¿»¿»
ÌÏBÚÏ EÏ ˙ÊBÁ BÊ ÔÈ‡L47Ì„˜ ÈÊÁ‰Â Ú Ì‡Â . ∆≈∆∆¿¿»¿ƒ»«¿∆¡ƒ…∆

‡ÈˆBÈ ‡Ï  Á‡Ï ‰Lc˜˙pL48. ∆ƒ¿«¿»¿«≈…ƒ

זנות.43) לעז עליה ישראל 44)שיצא בנות יהיו "שלא
ובנדרים". בעריות הדברים 45)פרוצות נמצאו אם אפילו

אין 46)שקר. הדין שמצד פי  על ואף  ממזרים. ובניה
- הגט , נתינת בשעת כן התנה לא שהרי בדבריו, ממש

ובניה. האשה כבוד משום ללעז, חכמים אפילו 47)חששו
שהרי לעז, עליה להוציא יוכל לא ושוב  צנועה, תמצא אם
דעתו, גילה ובזה הדברים, אחר ולבדוק  להמתין חש לא

עליו. חביבה הייתה שנתקדשה 48)שלא לאחר אבל
להוציאה. אותו וכופים הראשון. על נאסרה

.‚È˙ÈBÏÈ‡ ÌeMÓ BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ49B‡ ¿≈«ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ
LÈÓLz ˙Ú ÏÎa Ì„ ‰‡BL ÌeMÓ50‡Ï ‰Ê È‰  ƒ∆»»¿»≈«¿ƒ¬≈∆…

˙ÈBÏÈ‡‰ „Ï˙Â ,Á‡Ï ‡Opz ‡nL .ÌÏBÚÏ ÈÊÁÈ«¬ƒ¿»∆»ƒ»≈¿«≈¿≈≈»«¿ƒ
‡e‰ ÔkL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :Ó‡ÈÂ ,‰cp‰ ‡t˙˙Â¿ƒ¿«≈«ƒ»¿…«ƒ»ƒƒ≈«∆≈
ÌÈa‰Â ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓÂ ,dL‚Ó È˙ÈÈ‰ ‡Ï…»ƒƒ¿»¿»¿ƒ¿»«≈»≈¿«»ƒ

.‡ÈˆBÈ ‡Ï  ÈÊÁ‰Â Ú Ì‡Â .ÌÈÊÓÓ«¿≈ƒ¿ƒ»«¿∆¡ƒ…ƒ

שאינה 49) איל, לשון איילונית איילונית, שהיא שחושב 
לבעלה.50)יולדת. אסורה היא והרי 

.„Èı‡Ï ıeÁ Ëb ‡È‰L ÁÈÏL51zÎ ÈÙa' Ó‡Â »ƒ«∆≈ƒ≈»»∆¿»«¿»«ƒ¿«
ÔÈLLBÁ e‡L ,‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È‰  'ÌzÁ ÈÙe¿»«∆¿«¬≈∆…ƒ»∆»∆»¿ƒ
„Ú‰ ÔÎÂ .dÏ „ÈÚ‰ CÎÈÙÏe da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL∆»≈»»«»¿ƒ»≈ƒ»¿≈»≈
 ÂÈt ÏÚ ˙‡OÂ ‰ÏÚa ˙nL ‰M‡Ï „ÈÚ‰L „Á‡‰»∆»∆≈ƒ»ƒ»∆≈«¿»¿ƒ≈«ƒ

ÏÚ ‰M‡‰ ˙‡ Ò‡L ÌÎÁ‰ ÔÎÂ .‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È‰¬≈∆…ƒ»∆»¿≈∆»»∆»«∆»ƒ»«
„a dÏÚa52ÔÚËp‰ ÔÎÂ .‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È‰ 53ÏÚ «¿»¿∆∆¬≈∆…ƒ»∆»¿≈«ƒ¿»«

‰Ê È‰  ‰ib˙Â ˙ÈÎp‰ ÏÚ ,‰ÁzLÂ ‰ÁÙM‰«ƒ¿»¿ƒ¿«¿¿»««»¿ƒ¿ƒ¿«¿»¬≈∆
‰p‡OÈ ‡Ï54,Ï‡OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ „ÚÂ Ì"ekÚ ÔÎÂ . …ƒ»∆»¿≈«¿∆∆«»««ƒ¿»≈

 ÁzLÂ „Ú‰ ,ib˙Â Ì"ekÚ‰ ÊÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»«¿ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ¿«¿≈
‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È‰55ÔÈ‡  e‡OÂ eÚ Ì‡ ÔlÎÂ . ¬≈∆…ƒ»∆»¿À»ƒ»¿¿»¿≈

.Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»»

ישראל 51) מארץ  או למקום ממקום בחוץ ֿלארץ  כלומר
ישראל. לארץ  מחוץ ֿלארץ  או לארץ  שנדרה 52)לחוץ 

נדרה  לה להתיר לחכם ובאת לה היפר ולא מבעלה הנאה
לחרטה. פתח  לה מצא לעז 53)ולא דברי  עליו טוענים

לשפחה. בינו יחסים הקול 54)על היה אמת יאמרו שלא
או 55)הראשון. נתגייר זו אשה משום יאמרו שלא
נשתחרר.

.ÂËÌÈL Ì‰Ï eÈ‰L ÔlÎÂ56B‡ Ô‰È˙BL e˙Óe , ¿À»∆»»∆»ƒ≈¿≈∆
eLb˙pL57eÏÈb‰L Ô‰ ÌÈLp‰ eÈ‰Â ,58Ô‰ÈÏÚa ˙‡ ∆ƒ¿»¿¿»«»ƒ≈∆ƒ¿ƒ∆«¿≈∆

‰lÁzÎÏ Ô‰Ï ‡Op‰Ï ˙BzÓ el‡ È‰  ÌL‚Ï59. ¿»¿»¬≈≈À»¿ƒ»≈»∆¿«¿ƒ»
ÌÈÁ‡Ï e‡OÂ el‡ ÌÈL eÎÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ60, ¿≈ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ¿«¬≈ƒ

eLb˙ B‡ eÓÏ‡˙Â61‡Op‰Ï ˙BzÓ el‡ È‰  ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿¬≈≈À»¿ƒ»≈
‰lÁzÎÏ Ô‰Ï62. »∆¿«¿ƒ»

מעשה.56) זמן.57)בשעת שהתחילו 58)לאחר
בעליהן. את להקניט  עליהם 59)בקטטה אין שעכשיו

חשד. העד.60)שום כשהעיד או החכם, כשאסרה
השניים.61) באמצע 62)מהנישואין לאחרים שכשנישאו

חשד. כל מהם נסתלק 

.ÊË„ÈÚ‰L „Ú‰ ÔÏ ‡Op‰Ï ˙zÓ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ¿»««≈∆À∆∆¿ƒ»≈¿∆»≈∆≈ƒ
ÔÚËp‰ ÔÏ B‡ ,dÏÚa ÏÚ dÒ‡L ÌÎÁ‰ ÔÏ B‡ ,dÏ»¿∆∆»»∆¬»»««¿»¿∆«ƒ¿»
È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÈB˜ ‡LÏ B‡ ,‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»¿ƒ∆≈»»≈¿≈
È„ÚÓ „Á‡Ï ‡Op‰Ï ‰M‡‰ ˙zÓe .Á‡ ‰‰iL∆≈»∆«≈À∆∆»ƒ»¿ƒ»≈¿∆»≈≈≈

‰Èe‡Ó È„ÚÓ B‡ ‰ÈLe‚63ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ , ≈∆»≈≈≈≈∆»¿∆»ƒ««»ƒ
Ì‰ÈÙa ‰ˆÏÁL64.„Á‡ ˙e„ÚÏ ‡l‡ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ; ∆»¿»ƒ¿≈∆∆≈¿ƒ∆»¿≈∆»

Ôe‡Ó ˙e„ÚÓ Ì„‡ ˜Á˙È ÌÏBÚÏe65˜˙ÈÂ , ¿»ƒ¿«≈»»≈≈≈¿ƒ¿»≈
‰ˆÈÏÁÏ66. «¬ƒ»

רוצה 63) ואינה אמה או אחיה שהשיאוה יתומה קטנה
לה. והולכת שניים בפני  ממאנת כשהיא 64)בבעלה,

מיאונה.65)יבמה. על  תתחרט  כשתגדיל ואף 66)שמא
זאת  בכל חליצה, למצוות קודמת יבום מצוות הדין שמעיקר

בחליצה. להתדבק  טוב 

.ÊÈÌ„˜ ÌÈ„Ú ÈÙa dÏÚe ÊÁÂ BzL‡ ˙‡ L‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿»«¿»»ƒ¿≈≈ƒ…∆
ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ dLbL ÔÈa ,Á‡Ï ‡OpzL∆ƒ»≈¿«≈≈∆≈¿»ƒ«ƒƒ≈ƒ
˙˜ÊÁa BÊ È‰ ,‰˙È‰ BzL‡Â ÏÈ‡B‰  ÔÈÒe‡‰»≈ƒƒ¿ƒ¿»¿»¬≈¿∆¿«
.˙eÊ ÌLÏ ‡ÏÂ ÏÚa ÔÈLec˜ ÌLÏe ,dÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»¿≈ƒƒ»«¿…¿≈¿

˙BÚÓ dÏ Ô˙pL B˙B‡ e‡ elÙ‡Â67,‡È‰ ‰˜ÊÁL . «¬ƒ»∆»«»»∆¬»»ƒ
È‰Â ,˙eÊ ˙ÏÈÚa BzL‡a B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»∆¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«¿«¬≈
˙˜ÊÁa BÊ È‰ CÎÈÙÏ .‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚa d˙BOÚÏ B„Èa¿»«¬»¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»¬≈¿∆¿«

È‡cÂ ÈLec˜ ˙Lc˜Ó68.ÈL Ëb epnÓ ‰ÎÈˆe , ¿À∆∆ƒ≈««¿ƒ»ƒ∆≈≈ƒ
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רי                
         

זנות 67) ולשם באתננה אלו מעות לה שנתן אומרים אין
לשם 68)ּבעל. בועליך הריני  לה אמר שלא פי  על אף  ַָ

קידושין.

.ÁÈÌÈ„Ú ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙69ÈL eÈ‰iL ,‡e‰Â  ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿∆ƒ¿¿≈
„Á‡k ÌÈ„Ú‰70 ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L‚Ó ‰˙È‰ Ì‡ : »≈ƒ¿∆»ƒ»¿»¿…∆∆ƒ«ƒƒ

Ô‰ Ô‰ „eÁÈ È„Ú Ô‰ Ô‰Â ,‰ÏÚ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆»ƒ¿¬»¿≈≈≈≈ƒ≈≈
‰‡Èa È„Ú71CÈˆ BÈ‡  ‰‡Èa Lc˜Ó‰ ÏkL ; ≈≈ƒ»∆»«¿«≈¿ƒ»≈»ƒ

BÓk ,ÏÚÈÂ Ô‰ÈÙa „ÁÈ˙È ‡l‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ÏÚÏƒ¿…ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿…¿
˜ÙÒ ‡È‰ È‰Â ,˜ÙqÓ Ë‚ ‰ÎÈˆ CÎÈÙÏ .e‡aL∆≈«¿¿ƒ»¿ƒ»≈ƒ»≈«¬≈ƒ»≈

˙Lc˜Ó72ÔÈ‡  ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ˙L‚Ó ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿À∆∆¿ƒ»¿»¿…∆∆ƒ»≈ƒ≈
.da Òb BaÏ ÔÈ‡ È‰L ,dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆¬≈≈ƒ«»

בפניהם.69) נבעלת ראוה אותם 70)ולא ראה שאחד ולא
אין  אחד בעד המקדש כי  הערביים, בין והשני  בשחרית

מודים. שניהם ואפילו לקידושיו אף 71)חוששים כלומר,
נבעל  ראוה שלא פי  ראוה על כאילו זה הרי  בפניהם ת

גס  ולבם הואיל הביאה, כעדות היא היחוד עדות כי  נבעלת,
מזה. זה פרשו לא ודאי  בזה, אחר 72)זה יקדשנה ואם

מספק . לשני  גם מקודשת תהיה

.ËÈÈÙa ÏÚazL ‰M‡ ÏkL ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó eB‰ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ»∆ƒ»≈ƒ¿≈
B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ;Ë‚ ‰ÎÈˆ  ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒ»≈¬»»∆≈»»∆¿ƒ»

˙eÊ ˙ÏÈÚa73ÏÚ ‰ÏÚL ‰Ê „a eÙÈÒB‰Â eÏÈc‚‰Â . ¿ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»∆∆»»«
B˙ÁÙMÓ Ôa BÏ LiL ÈnL ,eB‰L „Ú ,ÌzÚc74 «¿»«∆∆ƒ∆≈≈ƒƒ¿»

BzL‡ ÌaÈ˙z ‡ÏÂ BÏ ÔÈLLBÁ75ÁL ‡nL , ¿ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿∆»ƒ¿≈
‰ÈÏÚ ‡a Ck Á‡Â B˙ÁÙL76,‰B‰L ÈÓ LÈÂ . ƒ¿»¿««»»»∆»¿≈ƒ∆»

˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ,dÁL È‡ceL∆««ƒ¿¿»∆≈»»∆¿ƒ»¿ƒ«
˙eÊ77Á ‰l‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ .„Ú ÈÈÚa Ì‰ ÌÈ˜B ¿¿»«¿»ƒ»≈∆¿ƒ≈¿≈««

‡lL .Ô‰ÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡ ÔÈ‡Â ,‰‡B‰‰ ÈÎcÓ „‡Ó¿…ƒ«¿≈«»»¿≈»ƒ¿…¬≈∆∆…
,„Ïa dLbL BzL‡a ‡l‡ BÊ ‰˜ÊÁ ÌÈÓÎÁ eÓ‡»¿¬»ƒ¬»»∆»¿ƒ¿∆≈¿»ƒ¿«
,‡È‰ BzL‡ È‰L ,Ì˙Ò ÏÚe È‡z ÏÚ Lc˜Óa B‡ƒ¿«≈«¿«»«¿»∆¬≈ƒ¿ƒ
„Ú ˙eÊ ˙ÏÈÚa ‰OBÚ BÈ‡L B˙˜ÊÁL ‡È‰ BzL‡e¿ƒ¿ƒ∆∆¿»∆≈∆¿ƒ«¿«
‡e‰ È‡z ÏÚL LÙÈ B‡ ˙eÊ ˙ÏÈÚa ‡È‰L LÙiL∆¿»≈∆ƒ¿ƒ«¿¿»≈∆«¿«
˙˜ÊÁa ‰BÊ Ïk È‰  ÌÈLp‰ ‡La Ï‡ ;ÏÚBa≈¬»ƒ¿»«»ƒ¬≈»»¿∆¿«
.ÔÈLec˜ ÌLÏ ‡e‰ Èk LÙiL „Ú ˙eÊ ÌLÏ ÏÚaL∆»«¿≈¿«∆¿»≈ƒ¿≈ƒƒ
˙a dÈ‡L ,˙È˙ek B‡ ‰ÁÙLa ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«¿ƒ¿»ƒ∆≈»«
Ô‰Ó Ôa‰ È‰Â ;ÏÏk Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ,ÔÈLecƒ̃ƒ∆≈¿ƒ»∆¿»«¬≈«≈≈∆
‰ÁzLpL È‡cÂa Ú„eiL „Ú „ÚÂ È˙ek ˙˜ÊÁa¿∆¿«ƒ¿∆∆«∆ƒ»«¿««∆ƒ¿«¿¿»

.‰ib˙ B‡ Bn‡ƒƒ¿«¿»

ישראל 73) ובנות ישראל בני  "העמד הראב "ד: וכהטעמת
עדים  בפני  יתפרצו שלא הן, כשרות ובחזקת חזקתן על

אלא 75)הכנענית.74)לזנות". בנים הניח  ולא מת אם
בלבד. זה מן 76)בן בנו אבל דבר, לכל בנו הוא ואז

מן  הבא "שזרע  הייבום, מן אשתו את פוטר אינו השפחה
אינם. וכאילו ... עבדים - בידו 77)השפחה שהרי 

איסור. ועושה היתר מניח  ואינו לשחררה

.ÎÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿¿»≈∆ƒ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ
ÈÚ‰  elÙ‡ ,˙L‚Ó ÈÚa dÓL ‡ˆÈÂ ,ÔÈÒe‡‰»≈ƒ¿»»¿»»ƒ¿…∆∆¬ƒ…»ƒ

ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰Lb˙pL ÏBw‰ ÔÈÈÚÓ dlk B‡À»«¬ƒƒ«∆ƒ¿»¿»≈¿ƒ
dÏ78ÈÚa dÓL ‡ˆÈ Ì‡ Ï‡ .d˙˜ÊÁa ‡È‰ È‰Â , »«¬≈ƒ¿∆¿»»¬»ƒ»»¿»»ƒ

˙Lc˜Ó ‡È‰ È‰L ,ÔÈc ˙Èa ÏBw‰ ˜ÊÁ‰Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿À¿««¿≈ƒ∆¬≈ƒ¿À∆∆
ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ck Á‡Â ,e‡aL BÓk ˜ÙÒa¿»≈¿∆≈«¿¿««»»»»∆»
ÏBw‰Â dÒ‡ ÏBw‰  ÔÈLecw‰ Ô˙B‡Ó ‰Lb˙pL∆ƒ¿»¿»≈»«ƒƒ«¬»»¿«

˙L‚Ó BÊ È‰Â ,dÈz‰79. ƒƒ»«¬≈¿…∆∆

כהן.78) בעלה על להינשא 79)לאוסרה ומותרת
לאחרים.

.‡ÎdL‚Ï BzÚ„Â ‰M‡ Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï80‰È‰z ‡ÏÂ . …ƒ»»»ƒ»¿«¿¿»¿»¿…ƒ¿∆
L‚È ‡ÏÂ .dL‚Ï BzÚ„Â BzLnLÓe ÂÈzÁz ˙LBÈ∆∆«¿»¿««¿¿«¿¿»¿»¿…¿»≈
˙ÂÚ da ‡ˆÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰BL‡ BzL‡ Ì„‡»»ƒ¿ƒ»∆»ƒ≈»»»∆¿«
ÔÈ‡Â .'B‚Â c ˙ÂÚ d ‡ˆÓ Èk :Ó‡pL ,c»»∆∆¡«ƒ»»»∆¿«»»¿¿≈

‰BL‡ BzL‡ ÁlLÏ ‰ÓÏ BÏ Èe‡81,‰iL Ï‡ . »¿«≈¿«≈«ƒ¿ƒ»¬»¿ƒ»
ÁlLÈ  d‡O Ì‡‰p82. ƒ¿≈»¿«¿∆»

  

     

(פכ "א  ביאה  איסורי  בהלכות  ג  " הרמב כתב  זה  די
שנאמר  לגרשה , ודעתו  אשה  לישא   לאד "אסור הכ "ח )
וא ,את לבטח  יושב  והוא  רעה  רע על  תחרוש  אל
ה 'משנה  מותר". , לימי אותה  נושא  שהוא  תחילה  הודיעו 
וכתב כו ',  אד ישא  "לא  ה 'טור' דברי  את מביא  'למל
לימי אותה  נושא  שהוא  תחילה  הודיעה   וא ז"ל  " הרמב
ההלכה  תלה  למה  הב "י  עליו  והקשה  מותר".  ידועי
"מכריז  לז) (יבמות מפורשת גמרא  היא  והלא  , " ברמב
הקשו   ש שבגמרא   תירו ומביא  ליומא ". הויא  מא ואומר
קשה  על־פי ־זה  אבל ראיה .  מש אי וממילא  זו , עובדה  על

זה . לדי  " הרמב של מקורו  מהו  גיסא , לאיד
שהטע הגמרא , דברי  מפשטות שמקורו  לומר, ונראה 
שנאמר   משו הוא  לגרשה " ודעתו  אשה   אד ישא  ש "לא 
שמצב "את לבטח  יושב  והוא  רעה  רע על תחרוש  "אל

לגרשה . שבדעתו  הודיעה   א שיי אינו  זה 
הפסוק  על בגמרא  מובא  הלא  ,להבי יש  הדי  בעצ
מידות  תשע  אלו  " והפושעי  המורדי  מכ "וברותי 
 וכ לגרשה , בדעתו  שגמר גרושות" "בני  היא  מה שאחת
לגרשה  בדעתו  שגמר אחר עליה  יבוא  שלא   " הרמב פסק 
אשה  לשאת יכול כיצד  וא "כ  הי "ב ) פכ "א  ביאה  (איסורי 
הרי יגרשנה , ואח "כ   לימי אותה  שנושא  כשהודיעה   לימי

עוד .  ויחכ  לחכ ות הלב , גרושת של די יש 
ישראל  כנסת שבי הגירושי הוא  הגלות עניי כללות והנה 
אשר   אמכ כריתות ספר זה  "אי  שאומר והקב "ה ,
על  שאלה  שאי הוא  זה  פסוק  של ומשמעו  שלחתיה ",
כריתות". ה "ספר היכ היא  השאלה  וכל ש "שילחתיה ",
ויהיו  גלות שתהיה  ידע  הקב "ה  הרי  לשאול יש  וא "כ 
 בי הנישואי עניי להיות היה  יכול היא וא "כ  ,גירושי
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רב               
         

הקב "ה  של בדעתו  שהיה  בשעה  ישראל וכנסת הקב "ה 
לגרשה .

ה  כותב  התורה , יסודי  הלכות  בסו "דבריוהביאור: : " רמב
בזה  אי דבריו  עמדו  לא   א אומר... שהנביא  הפורענות
על   וניח חסד  ורב   אפי אר לנבואתו ....שהקב "ה  הכחשה 
נינוה ". כאנשי   לה ונסלח  תשובה  שעשו  ואפשר הרעה ,
בני ובני   בני תוליד  "כי  בפרשת הלשו אריכות  כל וכ
מהנהגה  שיזהרו  ישראל את לעורר אלא  אינה  כו '"  ונושנת
ונסלח  תשובה  שיעשו  "אפשר כא  וג זו , רצויה  בלתי 
היו  לא  ישראל וכנסת הקב "ה  של שהנישואי ונמצא  ." לה
הקב "ה  רצה  שלא  בוודאי  כי  לגרשה " "על־מנת  מעול
כדי כ על ישראל את והזהיר הגלות, עניי שיהיה 

תמידי . באופ יהיו  שהנישואי
למעלה  שהוא  לדעת שצרי יהודי , לכל מכ ההוראה 
יכול   העול טבע  שמצד   וא , והעול הטבע  מהגבלות
הפסוק  על  " הרמב וכפירוש  ," והשחת" של למצב  לבוא 
של  מנהגו  הבורא  "הודיענו   גו '" וזנה  הזה   הע  וק"
אחרי  וג וכלל, כלל מכריחו  הדבר אי  מכל־מקו ," עול
למצב במהירות אותו  להפו ביכולתו  יש  בגלות שנמצא 
על  הבית בעלת שהיא  בתורה  עסק  על־ידי  גאולה  של
ירדו  שכשלא  ברשב "י  שמצינו  על־דר , העול מציאות
נעי ומה  טוב  מה  "הנה  הפסוק  על תורה  אמר  גשמי

. גשמי וירדו  יחד "  ג  אחי שבת
      

  

         
  

ביאה  איסורי  הכ"ח)ובהלכות "לא (פכ"א וכתב  הלשו שינה 
לגרש  ודעתו  אשה   אד רע ישא  על תחרוש  אל שנאמר ה ,

שנה  מדוע  ,להבי וצרי "...את לבטח  יושב  והוא  רעה 
הכתוב את כא הביא  לא  ומדוע  , פעמיי זה  די  " הרמב
כפי כו '" רע על תחרוש  "אל זו  להלכה  המקור שהוא 

ביאה . איסורי  בהלכות שהביא 
האחד , אופני בשני  לפרשו  אפשר זה  שדי לומר ויש 
האיש  על היא  בזה  וההדגשה  תחרוש ", "אל איסור שהוא 
הוא  שהעיקר והשני  מגונה . בהנהגה  ונוהג רעה  החורש 
כאשר  להלכה , ונפקא ־מינה  לחבירו .  שגור והביזוי  הצער
מכלל  יצא  הראשו  הטע לפי  שאז מתחילה , מודיעו 
לזה  צער כא יש  עדיי השני   הטע לפי  אבל איסור,
החורש  חבירו   ע זו  מישיבה  לצאת לו  וקשה  אתו , היושב 
 רע על תחרוש  "אל איסור בזה  יש  עדיי ולכ רעה , עליו 

כו '".
, שוני  דיני שני  כא ויש   אסורי  שניה , " הרמב ולדעת
וא אחד ", לבשר והיו  באשתו  "ודבק  הוא  הנישואי מהות

 כיוו ולזה  ,הנישואי  בעצ חיסרו זה  הרי  לגרשה  דעתו 
ולא  לגרשה , ודעתו  אשה   אד ישא  "לא  גירושי בהלכות

לגרשה ". ודעתו  ומשמשתו  תחתיו  יושבת תהיה 
והוא  רעה  רע על תחרוש  "אל של  נוס די ישנו  אבל
לזה , זה   אד בני  בהנהגת איסור והוא  "את לבטח  יושב 
 די כתב  ולכ לגרשה , ודעתו  אשה  לישא  " לאד ש "אסור
הנהגות  גדרי  מבאר שבו  בפרק  ביאה , איסורי  בהלכות זה 

לזו . זה  ואשה  איש 
     

לבטח 80) יושב  והוא רעה רעך על תחרוש "אל שנאמר:
ראשונה 81)אתך". אשתו המגרש כל ... המשלח  שנאוי 

בה  מצא אם ואפילו דמעות... עליו מוריד מזבח  אפילו
יאמר  לא לגרשה, שמצוה אחד, לה שהעיד כגון דבר ערוות
ויעשה  ... בדבר מתון יהיה אלא מייד ויגרשה לו מאמין אני 

לגרשה". יצטרך לא אולי  יפה, כתב 82)חקירה זה ומטעם
שיש  מפני  גירושין, מצות על מברכים שאין הרשב "א
דבר  ערוות בה מצא שלא כגון בעבירה, שהם גירושין

שנאה. מחמת ומגרשה

.Î‰È˙BÚ„a ‰Ú ‰M‡38˙Bk ‰Úeˆ dÈ‡LÂ , ƒ»»»¿≈∆»¿∆≈»¿»ƒ¿
ıÏ Lb :Ó‡pL ,dL‚Ï ‰ÂˆÓ  ˙BLk‰ Ï‡OÈƒ¿»≈«¿≈ƒ¿»¿»¿»∆∆¡«»≈≈
ÔÈ‡  ˙eˆÈt ÌeMÓ ‰Lb˙pL ‰M‡Â .ÔB„Ó ‡ˆÈÂ¿≈≈»¿ƒ»∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ≈
‡ÈˆB‰ ‰Ê :eÓ‡È ‡lL ,‰p‡OiL Lk Ì„‡Ï Èe‡»¿»»»≈∆ƒ»∆»∆……¿∆ƒ

.dÒÈÎÓ ‰ÊÂ B˙ÈaÓ ‰ÚL¿»»ƒ≈¿∆«¿ƒ»

במידותיה.83)

.‚Î‰LÁ˙pL ÈÓ84Ë‚a dL‚Ó ‰Ê È‰  BzL‡ ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¿¬≈∆¿»¿»¿≈
˙L‚Ó ‰È‰˙Â85„Ú ‡ÈˆBÓ BÈ‡  ˙hzL Ì‡ Ï‡ ; ¿ƒ¿∆¿…∆∆¬»ƒƒ¿«»≈ƒ«

‡lL È„k ,‡e‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê „Â .‡ÈzL∆«¿ƒ¿»»∆«»«¬»ƒ¿≈∆…
ÓLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ È‰L ,ÔÈˆeÙÏ ˜Ù‰ ‡‰z¿≈∆¿≈ƒ¿ƒ∆¬≈≈»¿»ƒ¿…
dÏÈÎ‡Óe ,˙Á‡ ‡OBÂ dÁÈpÓ CÎÈÙÏ .dÓˆÚ«¿»¿ƒ»«ƒ»¿≈«∆∆«¬ƒ»

dlMÓ d˜LÓe86˙eÒk ‡La B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡Â . «¿»ƒ∆»¿≈¿«¿ƒƒ¿≈¿
˙Èa ÌÈËBM‰ ÌÚ e„Ï ˙Úc Ôa Ák ÔÈ‡L ,‰BÚÂ¿»∆≈…«¿∆««»ƒ«ƒ¿«ƒ
dLb Ì‡Â .d˙BcÙÏ ‡ÏÂ d˙‡tÏ iÁ BÈ‡Â .„Á‡∆»¿≈«»¿«…»¿…ƒ¿»¿ƒ≈¿»

˙L‚Ó BÊ È‰ 87iÁ BÈ‡Â ,B˙ÈaÓ d‡ÈˆBÓe . ¬≈¿…∆∆ƒ»ƒ≈¿≈«»
da Ïth‰Ïe ÊÁÏ88. «¬…¿ƒ«≈»

מדברת.84) ואינה שומעת אינה פי85)שנאלמה, על אף 
אנו  ואין כורחה בעל מתגרשת שהאשה דעת, לה שאין

דעתה. ומוכן 86)צריכים כתובתה לה נותן הוא שהרי 
מנהג  בה ינהגו שלא כדי  מנעוהו, שהחכמים אלא לגרשה,

לפרנסה. חייבוהו לא - מגורשת 87)הפקר התורה שמן
גיטה. לשמור יודעת כתובתה,88)אם לה לתת חייב  אבל

שדהו. ונסתחפה שנתארסה לאחר זה מום בה נולד שהרי 

ה'תשע"ח  סיון  י"ב ש "ק יום 

   1 
של 1) מיאון האב , בחיי  יתומה קטנה, נישואי  בו נתבאר
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רג                
         

חודשי שלושת גרושתו, להחזיר שלא מיאון, גט  קטנה,
הבחנה.

.‡‰pËw‰ ˙‡ ÔÈ‡OB ÔÈ‡2‰ÓB˙È ‰pË˜ ‡OBp‰Â .3 ≈¿ƒ∆«¿«»¿«≈¿«»¿»
dÈ‡Â ,˙ÎÏB‰Â ˙‡ÓÓ BÊ È‰  ÏÚaa ‰˙ˆ ‡ÏÂ¿…»¿»«««¬≈¿»∆∆¿∆∆¿≈»
ÔÈLec˜ ‰pË˜ ÏL ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ;Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ∆≈∆≈ƒƒ∆¿«»ƒƒ

e‡aL BÓk ,ÔÈeÓb4‰È‡ d‡ÈO‰L ‰pË˜ ÔÎÂ . ¿ƒ¿∆≈«¿¿≈¿«»∆ƒƒ»»ƒ»
k ‰Lb˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â‡È‰ È‰  ‰pË˜ ‡È‰L ¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»¿∆ƒ¿«»¬≈ƒ

‰È‡ ÈiÁa ‰ÓB˙Èk5‰pË˜ ‡È‰Lk ˙‡O Ì‡Â ,6 ƒ»¿«≈»ƒ»¿ƒƒ»¿∆ƒ¿«»
˙‡ÓÓ BÊ È‰7. ¬≈¿»∆∆

מא.2) (קידושין מתרצית היתה לא גדולה היתה אם שמא
מהל' פ "ג לעיל וראה נז: בכתובות וכן שם. וב 'תוספות'

הי "ט ). אישות 4)מאביה.3)אישות מהל' פ "ד לעיל
אלא  התורה מן גמורים קידושין קידושיה "שאין ה"ח 
עד  בעלה עם ישבה שאם תלויין, והן סופרים. מדברי 
צריך  ואינו גמורה איש אשת ונעשית קידושיה גמרו שגדלה,

וכו'". שגדלה אחר לקדשה רבינו 5)לחזור שכתב  כמו
לאביה  אין שנשאת, "כיון הי "ב ): אישות מהל' (פ "ג לעיל
אביה  שע "י  הראשונים הנישואין אבל לעולם". רשות בה
אלא  במיאון נפקעים ואינם התורה, מן גמורים נישואין הם
מהלכות  פ "ב  ולעיל הי "א, שם כמבואר ממש, גט  ע "י 

הי "ח ֿיט . מרשותו,6)גירושין, שיצאה אחרי  אביה, בחיי 
ה"ח ,7)כנ"ל. לקמן מבואר מיאונה וסדר א. קט , יבמות

טז. ה"ט , לקמן מבואר לגט , מיאון בין למעשה ההבדל וכן

.˙LÁ‰8ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰È‡eOpL Èt ÏÚ Û‡ ,9 «≈∆∆««ƒ∆ƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
‡lL È„k ,Ô‡ÓzL dÏ ewz ‡Ï ,‰pË˜ È‡eOk¿ƒ≈¿«»…ƒ¿»∆¿»≈¿≈∆…

d‡OlÓ eÚnÈ10. ƒ»¿ƒ¿»¿»

מדברת.8) ואינה שומעת פ "ד 9)שאינה לעיל כמבואר
ה"ד. ופי "א ה"ט , אישות תוכל 10)מהל' ולעולם הואיל

אפייסנה  וסובר גבול, יש בקטנה אבל חרשותה, מפני  למאן
אבל  וברש"י ). קיג. (יבמות מיאונה זמן שיעבור עד שעה כל

הכ"ג. פ "י  לעיל כמבואר החרשת, מתגרשת בגט 

.‚ÔÓ ÔÈa ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ÔÈa ‰pËw‰ ‡È‰ ˙‡ÓÓ¿»∆∆ƒ«¿«»≈ƒ»≈ƒ≈ƒ
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa dÏÚa ÈÙa ÔÈa ,ÔÈ‡eOp‰11ÌLÎe . «ƒƒ≈ƒ¿≈«¿»≈∆…¿»»¿≈

Ìia ˙‡ÓÓ Ck ,ÏÚaa ˙‡ÓnL12ÏÚa ˙‡ÓÓe . ∆¿»∆∆«««»¿»∆∆«»»¿»∆∆¿««
,ÈLÈÏMa ÔÎÂ ,Á‡Ï ˙‡O Ì‡ ,ÈMa ˙‡ÓÓe ‰Ê∆¿»∆∆«≈ƒƒƒ»¿«≈¿≈«¿ƒƒ
dÏ LÈ ‰pË˜ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡¬ƒ«»¿»ƒ»¿«∆ƒ¿«»≈»

Ô‡ÓÏ13‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡Ó ‡lL ‰pË˜e . ¿»≈¿«»∆…≈¬»««ƒ∆ƒ
 ‰pË˜ ‡È‰Lk Á‡Ï ‰Lc˜˙Â ‰ÎÏ‰Â ,‰‡eO¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»¿«≈¿∆ƒ¿«»

‰Èe‡Ó Ì‰ Ì‰ ‰ÈLec˜14. ƒ∆»≈≈≈∆»

ביתֿהלל.11) כדברי  במשנה א. קז, מת 12)שם אם
ואינה  בו ממאנת - יבם לפני  ונפלה בו, מיאנה ולא בעלה

ביתֿהלל). כדברי  (שם, חליצה שלא 13)צריכה שם.
אלא  הפקר ישראל בנות "אין האומרים: ביתֿשמאי  כדברי 

שתגדיל". עד לאחר) (מליארס  וממתנת שם 14)ממאנת
בבעלה  רצונה שאין דעתה, מגלה היא שבקידושיה א. קח ,
להשיא  שלא להזהר לביתֿדין יש "ולכתחילה הראשון.
ואין  מיאון, לידי  שתבוא להם שנראה במקום קטנה יתומה

קנה  סי ' אהע "ז (שו"ע  רואות" שעיניו מה אלא בזה לדיין
ס "א).

.„„Ú ,‰pË˜ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ?˙‡ÓÓ ˙a‰ È˙Ó „Ú«»«««¿»∆∆»¿«∆ƒ¿«»«
‰Ú ‰È‰zL15˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰L Ú„eiL „Ú B‡16‰na . ∆ƒ¿∆«¬»«∆ƒ»«∆ƒ«¿ƒ«∆

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc17Á‡ ÏÚa‰ ‰ÈÏÚ ‡a ‡lLa ¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»∆»«««««
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ ÌÈzL ˙a ˙ÈOÚpL18Ï‡ ; ∆«¬≈«¿≈∆¿≈»»¿∆»¬»

‰ÏÈÚa‰Â ÏÈ‡B‰  ‰ÏÚÂ ‰f‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡ƒƒƒ»«¿««∆¿ƒ¿¬»ƒ¿«¿ƒ»
e‡aL BÓk ‰Bz‰ ÔÓ ‰B˜19dÈ‡ BÊ È‰ , »ƒ«»¿∆≈«¿¬≈≈»

d˙˜ÊÁL ,Ôe‡ÓÏ ‰˜È„a ‰ÎÈˆ dÈ‡Â .˙‡ÓÓ¿»∆∆¿≈»¿ƒ»¿ƒ»¿≈∆∆¿»»
ÔÈÓÈÒ ‰‡È‰L20. ∆≈ƒ»ƒ»ƒ

הגיעה 15) ואם שערות, שתי  והביאה שנה שתיםֿעשרה בת
עד  היא קטנה עדיין - שערות שתי  הביאה ולא זה לגיל
ה"ג. אישות מהל' פ "ב  לעיל כמבואר שנה, עשרים

ונראו 16) שערות שתי  הביאה ולא העשרים לגיל שהגיעה
עדיין  איילונית, סימני  בה נראו לא ואם איילונית. סימני  בה
ה"ד). (שם שנה וחמש שלשים בת שתהיה עד היא קטנה

שמלאו 17) אע "פ  למאן יכולה נערה, סימני  הביאה לא שאם
שנה. שתיםֿעשרה אלא 18)לה התורה מן קידושיה שאין

כשנתקדשה, היתה קטנה שהרי  בלבד, סופרים מדברי 
היא  קטנה עדיין שערות, שתי  הביאה ולא כשנבדקה ולפיכך
אינה  - ונשרו שערות שתי  הביאה כבר שאפילו וממאנת,
בה  מחמירים אנו אין ומספק  בלבד, מדבריהם מקודשת אלא

גדולה. "שאם 19)להחזיקה ה"ח : אישות מהל' פ "ד לעיל
אשת  ונעשית קידושיה גמרו שגדלה, עד בעלה עם ישבה
שגדלה". אחר לקדשה לחזור צריך ואינו גמורה, איש

עלינו 20) תורה ובאיסור תורה, קידושי  מקודשת היא שהרי 
ממאנת, ואינה סימנים הביאה כבר חזקה ולומר: להחמיר

מו.). (נדה היא גדולה שהרי 

.‰‰˜cpL È‰21ÏÈ‡B‰  ÌÈÓÈÒ dÏ e‡ˆÓ ‡ÏÂ ¬≈∆ƒ¿¿»¿…ƒ¿¿»ƒ»ƒƒ
BÊ È‰ ,ÔÈÓÈÒÏ Èe‡‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰L Á‡ ‰ÏÚÂ¿ƒ¿¬»««∆ƒƒ»«¿«»»¿ƒ»ƒ¬≈

eLÂ ‰‡È‰ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ22‰ÎÈˆ CÎÈÙÏe , ¿ƒ»∆»≈ƒ»¿»¿¿ƒ»¿ƒ»
‰˜cpL Á‡ ‰‡Ó Ì‡Â .˜ÙqÓ Ë‚23‰Lc˜˙Â , ≈ƒ»≈¿ƒ≈¬»««∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»

˜ÙqÓ Ë‚ epnÓ ‰ÎÈˆ  Á‡Ï24‡ˆz  ˙‡O Ì‡Â . ¿«≈¿ƒ»ƒ∆≈ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈
Ì‰ÈMÓ ÊÓÓ ˜ÙÒ „Ïe‰Â ,‰fÓe ‰fÓ25. ƒ∆ƒ∆¿«»»¿≈«¿≈ƒ¿≈∆

ה"כ.21) אישות מהל' פ "ב  לעיל כמבואר נשים, ע "י 
מקודשת 22) היא הרי  סימנים הביאה ואילו הואיל ונפלו.

להחמיר. תורה ספק  ההבאה, אחר כשנבעלה תורה קידושי 
היא  הרי  סימנים, לה נמצאו ולא ובדקוה בעלה, לא אם אבל
שאפילו  נשרו, שמא חוששים ואין וממאנת קטנה עדיין
להקל  - מדבריהם וספק  מדבריהם, מקודשת אלא אינה נשרו
למיאונים" "בודקין א: קנו, בבבאֿבתרא וכן שם, (נדה

פי "ג). סוף  יבמות סימנים.23)וברי "ף  לה נמצאו ולא
כלל,24) סימנים הביאה לא עדיין לראשון כשנבעלה שמא

מקוד  וממילא התורה, מן לו מקודשת שאינה היא ונמצא שת
הביאה  שמא ולומר, להחמיר יש לשני  בנוגע  גם כי  לשני ,
ראה  מספק . תורה קידושי  לו היא ומקודשת ונשרו עכשיו

ל'. אות קנה, סי ' שמואל' לראשון 25)'בית תחזור אם
מן  וילדה ממנו נתגרשה ולא לשני  שנתקדשה אחרי 
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פט "ו  ביאה איסורי  בהל' מבואר ממזר ספק  ודין הראשון.
הכ"א.

.Â‰ÏÈc‚‰Â ‰‡Ó ‡lL ‰pË˜26‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«»∆…≈¬»¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆…
ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ ÌÈzL ˙a ˙ÈOÚMÓ dÏÚa dÏÚa¿»»«¿»ƒ∆«¬≈«¿≈∆¿≈»»¿

‰ÏÈc‚‰ È‰L ,˙‡ÓÓ dÈ‡ BÊ È‰  „Á‡27. ∆»¬≈≈»¿»∆∆∆¬≈ƒ¿ƒ»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ë‚ ‰ÎÈˆe28‰ÈÏÚ ‡a ‡Ï È‰L . ¿ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈…»»∆»

‡nL dÏ LeÁpL „Ú ˙eÚ ÈLÏ ‰ÚÈb‰L Á‡««∆ƒƒ»ƒ¿≈«¬«∆»»∆»
˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‰È‰˙Â ÔÈÓÈÒ ‰‡È‰29‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ , ≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆»≈¿À∆∆¿…»»∆»

‰ÏÈc‚‰L Á‡30‰eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‰È‰zL È„k31, ««∆ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆≈∆ƒ¿»
Ô‰L ˙eË˜ È‡eOpÓ ‡l‡ Ë‚ ‰ÎÈˆ dÈ‡L ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»≈∆»ƒƒ≈«¿∆≈
Á‡ ‰Lc˜˙Â ‰„ÓÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»««

ÈL ÏL ÔÈLec˜ da ÔÈÒÙBz  ‰Ï„bL32Lb Ì‡Â . ∆»¿»¿ƒ»ƒƒ∆≈ƒ¿ƒ≈≈
ÈM‰ ÒÎÈ  ÔBL‡‰33‡Ï  ÈL Lb Ì‡ Ï‡ . »ƒƒ¿…«≈ƒ¬»ƒ≈≈≈ƒ…

Á‡Ó B˙Leb ÈÊÁ‰ :eÓ‡È ‡nL ,ÔBL‡ Ìi˜È¿«≈ƒ∆»…¿∆¡ƒ¿»≈««
‰Ò‡˙pL34ÔBL‡ L‚iL Ì„˜ ÈL ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ∆ƒ¿»¿»¿ƒ»»∆»≈ƒ…∆∆¿»≈ƒ

‰ÚÓML ‰M‡Ï ‰ÓBcL ÈtÓ ,‰fÓe ‰fÓ ‡ˆz ≈≈ƒ∆ƒ∆ƒ¿≈∆»¿ƒ»∆»¿»
dÏÚa ‡a Ck Á‡Â ˙‡OÂ dÏÚa ˙nL35„Ïe‰ ÔÈ‡Â . ∆≈«¿»¿ƒ»¿««»»«¿»¿≈«»»

ÊÓÓ ÈM‰ ÔÓ36LbL Ì„˜ ÔBL‡ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ƒ«≈ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»ƒ…∆∆≈≈
ÊÓÓ „Ïe‰  ÈL37. ≈ƒ«»»«¿≈

שתי26) הביאה וגם אחד, ויום שנה לשתיםֿעשרה הגיעה
א.27)שערות. נב , קידושי28)נדה בה תופסים ולפיכך

והולך. שמבאר כפי  הראשון, מן נתגרשה לא אם אפילו שני ,
התורה.29) סימנים.)30מן ודאי .31)והביאה מקודשת
התורה.32) ב .33)מן פט , בגיטין וכמבואר ירצה, אם
שני ,34) קידשה תחילה ראשון שגירשה לאחר שיאמרו

הי "ב  בסמוך כמבואר משנתארסה, גרושתו להחזיר ואסור
הכ"ו. אישות מהל' פ "ט  לעיל והשווה שם). (גיטין

שהיה 35) בין פקח , בעלה שהיה "בין ה"ה: פ "י , לעיל ראה
בעלה  אם והרי  ה"א. פי "ד, יבמות מ 'ירושלמי ' והוא חרש".
מהשני תצא זאת ובכל מדבריהם, אלא מקודשת אינה חרש
איסור  בגלל הם, גמורים קידושין וקידושיו פיקח  היה אפילו
קנה, סי ' אהע "ז הגר"א (ביאור החרש מבעלה אשתֿאיש

לו,36)עד). ומותרת לשני  היא מקודשת התורה שמן
פסול  גט  ע "י  לשני  שנשאת כל פ :) (גיטין שאמרו וכמו
כשר. השני  מן הולד מדבריהם), ופסול התורה מן (כשר

בקידושי37) השני  מן היא איש אשת שהרי  התורה. מן
ב . קט , יבמות וראה תורה.

.Ê„Ú LL ˙aÓ ?Ô‡ÓÏ ‰ÎÈvL ‰pË˜ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¿«»∆¿ƒ»¿»≈ƒ«≈«
Ì‡ :dzÚ„ ÈÙÈ ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ˜„Ba  ÌÈL OÚ ˙a«∆∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ

‰ÈLec˜ ÓLÏ ˙Ú„BÈ38ÓLzL ‡Ï ,ÔÈLec˜ Ô‰LÂ , ««ƒ¿…ƒ∆»¿∆≈ƒƒ…∆ƒ¿…
 Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ó˙e ÊB‚‡‰ ˙nLnL C„k Ô˙B‡»¿∆∆∆¿«∆∆»¡¿»»¿«≈»∆

Ôe‡Ó ‰ÎÈˆ BÊ È‰39ÓLÏ ˙Ú„BÈ dÈ‡ Ì‡Â ; ¬≈¿ƒ»≈¿ƒ≈»««ƒ¿…
˙ÈÏ ˙ÎÏB‰ ‡l‡ ,Ô‡ÓÏ ‰ÎÈˆ dÈ‡  ‰ÈLecƒ̃∆»≈»¿ƒ»¿»≈∆»∆∆¿≈

ÌÏBÚÓ ‰Lc˜˙ ‡Ï el‡k dn‡40˙aÓ ‰˙eÁÙe . ƒ»¿ƒ…ƒ¿«¿»≈»¿»ƒ«
.Ôe‡Ó ‰ÎÈˆ dÈ‡  ÓLÏ ˙Ú„BÈ elÙ‡ ,LL≈¬ƒ««ƒ¿…≈»¿ƒ»≈

˙BÈa ‰ÏÎÒ elÙ‡ ,OÚ ˙a ÏÚ ‰˙ÈÂ41‰ÎÈˆ  ƒ≈»««∆∆¬ƒ¿»»¿≈¿ƒ»
‰ÈB˜ B‡ dn‡ B‡ ‰ÈÁ‡ ‰e‡ÈO‰L ÈÓ ÏÎÂ .Ôe‡Ó≈¿»ƒ∆ƒƒ»«∆»ƒ»¿∆»

Ô‡ÓÏ ‰ÎÈˆ dÈ‡  dzÚ„Ï ‡lL42. ∆…¿«¿»≈»¿ƒ»¿»≈

קידושיה.38) מקחן 39)כסף  "הפעוטות א: סה, גיטין
הרי "ף  וכגירסת למיאון", מתקדשת בקטנה וכנגדן מקח ,
לפי פעוט  כל עשר, עד שש מגיל פעוטות וסתם שם.

א. נט , בגיטין כמבואר שכלו, ב .40)חריפות קז, יבמות
(41- כלל חריפה שאינה אלא שטות, מעשה שעושה לא

יודעת  שהיא עליה, חזקה עשר, על יתירה והיא הואיל
ה"ז, פ "ד אישות בהל' (כסף ֿמשנה קידושיה לשמור

הי "ט ). פ "ב  ולעיל שם רבינו דברי  יבמות,42)והשווה
לדעתה? איזו אמרו: ה"ב ) פי "ג, (שם וב 'ירושלמי ' שם.
ומזכירים  נאים מלבושים אותה ומלבישים חופה לה עושים
חופה  לה עושים לדעתה? שלא - לבעל). (שתינשא גבר לה
(לפי גבר לה מזכירים ולא נאים בגדים אותה ומלבישים

שם). הרשב "א גירסת

.ÁÔÈ‡ :ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ˙ÓB‡ ?˙‡ÓÓ „ˆÈk≈«¿»∆∆∆∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ≈
ÔÈLecwa ÈBˆ ÔÈ‡ :B‡ ,ÈÏÚa ÈBÏÙa ÈBˆ¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«ƒƒ

el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ,ÈÁ‡ B‡ Èn‡ ÈeLcwL43elÙ‡ . ∆ƒ¿ƒƒƒ««¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬ƒ
dÏÚa ˙Èa ÔÈaÒÓ ÔÈÁB‡ eÈ‰44˙„ÓBÚ ‡È‰Â , »¿ƒ¿Àƒ¿≈«¿»¿ƒ∆∆

 ÈÏÚa ÈBÏÙa ‰ˆB ÈÈ‡ :‰Ó‡Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰˜LÓe«¿»¬≈∆¿»¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«¿ƒ
Ôe‡Ó ‰Ê È‰45. ¬≈∆≈

שם.43) דבר 44)יבמות, על כלל יודיעו ולא ישתקו ואלה
הלכה  לא וגם אצלו, הסועדים הבעל כבוד משום מיאונה
הגשת  בהזדמנות אלא מיאונה דבר על במיוחד אליהם
הביעה  ורוגז טורח  מתוך ואולי  שאמרה, מה אמרה הכיבוד

המטריחה. לבעלה מיאונה וכתב 45)את א. קח , שם
הואיל  לטובתה, תיקנוהו המיאון טעם רוקח ': 'מעשה בספר
בעלה  תחת לישב  להכריחה חכמים ביד כח  אין היא וקטנה
לדרדקים"? "חיוב  קטז.) (פסחים שאמרו כמו רצונה, נגד
אמה, לבית ותלך בעלה בית תניח  שמא לחוש שיש ומפני 
והרי אמה לבית תחזור ושוב  לבעלה, ותשוב  תתפייס  ושוב 
באותן  עצמה תפקיר שמא לחוש, יש וגם וגיחוך, כצחוק  זה
בפני ממאנת כשהיא ולפיכך מבעלה, בורחת שהיא העתים
בכבוד  מרגשת היא אז זה, בבעלי  רצוני  אין ואומרת: שנים
- לאחר נתקדשה שאמרו: וזהו אליו, עוד תשוב  ולא עצמה
אין  אחר, לאיש שנתקדשה כיון מיאוניה", הם הם "קידושיה

הפקר. מנהג בה שינהגו עוד לחוש

.Ë:dÏ ÔÈ˙Bk Ô‰ÈÙa ‰pËw‰ ˙‡ÓnL ÌÈM‰«¿«ƒ∆¿»∆∆«¿«»ƒ¿≈∆¿ƒ»
ÈBÏÙa eÈÙa ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt ‰‡Ó ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
Ëb ÏL BÙe‚ ‡e‰ ‰ÊÂ .dÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ ,dÏÚa«¿»¿¿ƒ¿¿ƒ»¿∆∆≈

Ôe‡Ó46B˙È˙pL ,ÔÈLeb‰ Ë‚k BÈ‡ Ôe‡Ó Ë‚Â .47 ≈¿≈≈≈¿≈«≈ƒ∆¿ƒ»
dL‚Ó48‰ÈÒÓ ‡ÏÂ ,dÓLÏ ‰È˙k CÈˆ BÈ‡Â .49, ¿»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿…¿ƒ»

ÔÈLeb‰ Ë‚ ÈËtLnÓ „ ‡ÏÂ50Ba ÔÈ˙Bk ÔÈ‡Â . ¿…»»ƒƒ¿¿≈≈«≈ƒ¿≈¿ƒ
ÈÒÙË51ÔÈLeb Ë‚k ‰‡È ‡nL ,Ëb‰52BÈ‡L ÈÙÏ , »¿≈«≈∆»≈»∆¿≈≈ƒ¿ƒ∆≈

ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓk ‡l‡53. ∆»¿«¬≈≈ƒ

שם.46) גט .47)יבמות, לה 48)של נתנו לא עוד וכל
ה"ג, פ "א לעיל כמבואר מגורשת, אינה - שלוחו או הבעל
מעת  אלא בנתינתו, צורך אין - מיאון גט  ואילו הי "ב .
מיאון  גט  של עיקרו וכל קידושיה. נעקרו בפניהם מיאונה
(בבאֿמציעא  שנינו וכן שמיאנה. בידה לראיה אלא אינו
חוששים  ואין יחזיר" זה הרי  מיאונין . . . "מצא מ "ח ) פ "א
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הגר"א  (ביאור בנתינתו צורך שאין הרי  לה, נתנו לא שמא
יז). קנה, סי ' כתיבה 49)לאהע "ז לא צריך אינו כלומר,

לשם  לידה מסירה ולא ה"ג) פ "א לעיל (כגט , מיאון גט  לשם
ה"ט ). שם לעיל (כגט , מיאון תלוש,50)גט  דין כגון

ה"ו. שם א.52)נוסח .51)המבואר קח , ב . קז, יבמות
ובאמת  גרושתו, כדין קרובותיה לאסור יבואו זה שמתוך
לקמן  כמבואר בקרובותיה, מותר והוא גירושין כגט  אינו

(מגידֿמשנה). שמיאנה.53)הט "ז לראיה בידה תעודה

.ÈÔÈÈkÓ e‰iL ÔÈÎÈˆ Ô‰ÈÙa ˙‡ÓnL ÌÈM‰«¿«ƒ∆¿»∆∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¿«ƒƒ
d˙B‡54Ba ‰‡nL dÏÚa ˙‡Â55CÎÈÙÏ .56ÈÓ Ïk , »¿∆«¿»∆≈¬»¿ƒ»»ƒ

Ëb zÎÏ BÏ LÈ ‰Èe‡Ó ÚÓLÂ ‰‡nL d˙B‡ ‰‡L∆»»»∆≈¬»¿»«≈∆»≈ƒ¿…≈
dÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ dÏ Ôe‡Ó57e‚‰ Îe . ≈»««ƒ∆≈«ƒ»¿»»¬

:‰Ê ÁÒa Ôe‡Ó Ëb zÎÏ Ï‡OÈƒ¿»≈ƒ¿…≈≈¿…«∆

שמא 54) חשש יש יכירוה, לא שאם שמה, כך זו שקטנה
הקטנה  תמות ואם אחרת, קטנה של שם זו לקטנה יכתבו
בעלה  יירשנה שלא כדי  זה מיאון גט  קרוביה יוציאו ההיא,

שם). ובר"ן קו. (יבמות הם של 55)ויירשוה אשתו שזוהי 
יש  שמא לחוש יש בעלה, את ידעו לא שאם בעלה, פלוני 
זה  מיאון בגט  ויכתבו זו, קטנה כשם ששמה אחרת קטנה
בעלה  את מכירים אם אבל קטנה. אותה של בעלה שם את
קטנה  של בעלה שם שמא לחוש אין שוב  שלפנינו, זו של
לחשוש  לנו אין שכלֿכך זו, של בעלה כשם אחרת

אלאֿאםֿכן 56)(מגידֿמשנה). ממאנים ואין הואיל
טרם 57)מכירים. למיאונה השנים הוזקקו לא בוודאי  כי 

יבום  מהל' פ "ד לקמן והשווה שם. (יבמות שהכירום
הכ"ט ).

Ôe‡Ó Ëb≈≈

.‡ÈCk ˙L ,ÈBÏt L„ÁÏ ÌBÈ CÎÂ Ck ,˙aLa CÎa¿»¿«»»¿»¿…∆¿ƒ¿«»
ÈBÏt ÔÈÓÏ CÎÂ58,eÈÙa ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt ‰‡ÈÓ , »»¿ƒ¿«¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ¿»≈

B‡ Èe‡ÈO‰Â ÈeÚË‰ ÈÁ‡ B‡ Èn‡L :‰Ó‡Â¿»¿»∆ƒƒ««ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ
È˙Èl‚ ‡zL‰Â ,ÈBÏt a ÈBÏÙÏ ‰pË˜ È‡Â ÈeLcƒ̃¿ƒ«¬ƒ¿«»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒƒƒ

ÔBÎÈÓ„˜ ÈzÚ„59‡ÓÈ‡˜ ‡ÏÂ dÈa ‡Èˆ ‡Ïc «¿ƒ√»≈¿»»≈»≈¿»»≈¿»
dÈnÚ60‡˜„e .61ÔÈÈ„Ú„ ‡Ï a˙‡Â ‡c ˙ÈBÏt ƒ≈¿«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«»»«¬«ƒ

‡È‰ ‰pË˜62dÏ ‡È‰ÈÂ ‡Ó˙ÁÂ ‡˙Îe .63˙eÎÊÏ ¿«»ƒ¿«¿»«¬«¿»ƒƒ¿»«ƒ¿
ÈBÏt a ÈBÏt .„Ú ÈBÏt a ÈBÏt .‰ea ‰È‡ÏÂ¿ƒ¿»»¿»¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«¿ƒ

„Ú64. ≈

הי "ב .58) פ "ד לעיל כמבואר לשטרות, או ליצירה
עמו.60)לפניכם.59) אעמוד ולא בו רוצה שאיני 
אישות 61) מהל' פ "ב  לעיל כמבואר נשים, (ע "י  ובדקנו

למאן.62)ה"כ). לה.63)ויכולה ונתנו וחתמנו וכתבנו
ה"ב ,64) פ "א סנהדרין ב 'ירושלמי ' המיאון נוסח  ראה

חלק  יבמות הגאונים' וב 'אוצר ב . קז, יבמות בבלי  ובתלמוד
סכ"ב : קנה סי ' אהע "ז ובשו"ע  תקלב ֿתקלד. סי ' התשובות
ז"ל  פולק  יעקב  מהר"ר עשה וכן הזה, בזמן אפילו "וממאנת
ממאנת  בת שאין שאמרו מחמירים כיש ודלא בימיו מעשה

כלל". הזה בזמן

.ÈÈt ÏÚ Û‡ ,Á‡Ï ‰Lc˜˙Â BzL‡ ˙‡ L‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿«≈««ƒ

ÔBL‡‰ ÏÚ ‰Ò‡  dÏÚa ‡lL65ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ∆…¿»»∆∆¿»«»ƒ¿ƒ∆¡ƒ
;‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,‰˜BÏ  dÏÚe ÔBL‡‰»ƒ¿»»∆¿ƒ¿ƒ

ÔBL‡‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï :Ó‡pL66.'B‚Â ∆∆¡«…««¿»»ƒ¿

ב .65) יא, מביתו 66)יבמות "ויצאה כתוב : מזה ולמעלה
שהיא  הויה, לשון - והיתה אחר", לאיש והיתה והלכה
לראשון  אסורה - לאחר נתקדשה רק  שאפילו קידושין,
'ספר  ה"ד, סנהדרין מהל' פי "ט  השווה שם). (רש"י ,
וקידשה  הראשון חזר אם אבל קנד. לאֿתעשה המצוות'

א. עח , בקידושין כמבואר לוקה, אינו - בעלה לא ועדיין

.‚ÈÊÁÏ ˙zÓ  ‰Le‚ ‡È‰Lk Á‡ ÌÚ ‰˙pÊƒ¿»ƒ«≈¿∆ƒ¿»À∆∆«¬…
dÏÚÏ67‰˙È‰Â ‰ÎÏ‰Â B˙ÈaÓ ‰‡ˆÈÂ :Ó‡pL ; ¿«¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ≈¿»¿»¿»¿»

,ÔÈLecw‰ ‡È‰L ,Á‡ LÈ‡Ï d˙ÈÂ‰  Á‡ LÈ‡Ï¿ƒ«≈¬»»»¿ƒ«≈∆ƒ«ƒƒ
.BÏ ÊÁÏ dÏÚa ÏÚ d˙B‡ ˙ÒB‡L ‡È‰ƒ∆∆∆»««¿»«¬…

שם.67) במשנה ב  יח , סוטה

.„ÈdÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ‰M‡ ÏkL ,‰Ê Â‡Ï ÏÏÎeƒ¿««∆∆»ƒ»∆ƒ¿»«««¿»
‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ÂÈÏÚ ‰Ò‡ 68L‡ ÈÁ‡ :Ó‡pL ; ∆∆¿»»»¿∆»∆»∆∆¡««¬≈¬∆

‰‡nh‰69‰‡ÓË È‰Â 70˙L‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ . À«»»«¬≈ƒ¿¿»∆»ƒ≈»¿»≈∆
‰Ò‡pL Ï‡OÈ71CÎÈÙÏ .72ÏÚ ‰Ò‡pL ‰M‡ Ïk , ƒ¿»≈∆∆∆¿»¿ƒ»»ƒ»∆∆∆¿»«

‰È˙Òe Èep˜ È„È ÏÚ dÏÚa73d˙B‡ ÏÚa Ì‡ ,74 «¿»«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»«»
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ75Á‡ dÈÊÁ‰Â Ú Ì‡Â . «ƒ«««¿¿ƒ»«¿∆¡ƒ»««

.Ë‚a ‡ÈˆBÈ  dLbL∆≈¿»ƒ¿≈

ארבעים.68) מלקות התורה, לאחרים,69)מן נבעלה
נטמאה". והיא "ונסתרה יג) ה, (במדבר הכתוב  כלשון

תחת 70) שזינתה באשה גם עוסק  זה פסוק  כרחנו ועל
לשני נתקדשה אפילו - גרושתו במחזיר שאילו בעלה,
מעתה  לעיל. כמבואר עליה, לוקה - נטמאה לא ועדיין
שהוא  בעלה, תחת שנטמאת אשה גם כולל זה שלאו אמור,
כלל. גירשה לא אפילו - עליה יבוא אם עליה לוקה

אישות 71) מהל' פכ"ד לעיל כמבואר לו, מותרת שהיא
משום  עליה לוקה בעלה שנאנסה, כהן "אשת אבל הי "ט ,
הוטמאה. אשר אחרי  . . . בעלה יוכל לא שנאמר טומאה,
הכתוב  לך פרט  בעליהן, על אסורין נבעלו שאם בכלל, הכל
כהן  אשת אבל . . . מותרת שהיא שנאנסה, ישראל באשת
מהל' בפי "ח  רבינו (לשון זונה" היא שהרי  עומדת באיסורה

ה"ז). ביאה הוא 72)איסורי  ודאי , נטמאה ואילו הואיל
התורה. מן עליה אל 73)לוקה שנים בפני  בה שהתרה

ונסתרה  פלוני , איש עם תתייחדי ) (=אל תסתרי 
עמו  ושהתה מבחוץ ) (שראום שנים בפני  עמו (=ונתייחדה)
המרים  מי  שתשתה עד בעלה על שאסורה טומאה, כדי 
ה"ב . סוטה, מהל' בפ "א לקמן כמבואר הדבר, ויבדק 

שלה.74) ודאי75)הבעל זה אין שהרי  מדבריהם,
התורה, מן עליו שאסורה ואע "פ  ספק . אלא שנטמאה,
שם  כמבואר בלאו, עליה עובר וגם א. כח , בסוטה כמבואר
- מרדות מרדות. מכת אלא הספק , על לוקים אין - (ז.)
כי ֿאם  קבוע  במספר לא אותו ומכים תורה, דברי  על שמרד
וראה  שם). וברע "ב  מ "ג, פ "ד (נזיר הדיין עיני  ראות לפי 

הכ"ב . ביאה איסורי  מהל' בפ "א

.ÂËe‡aL BÓk ,‰ÊÈÓa LbL LÁ76‰ÎÏ‰Â , ≈≈∆≈≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿»¿»
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ÁwÙÏ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,Á‡ LÁÏ ‰Lc˜˙Â77 ¿ƒ¿«¿»¿≈≈«≈¿≈»ƒ«¿ƒ≈«
LÁ‰ dÏÚÏ ÊÁÏ ‰eÒ‡78Áwt ÏL BzL‡ Ï‡ . ¬»«¬…¿«¿»«≈≈¬»ƒ¿∆ƒ≈«

˙zÓ  ‰Lb˙Â ,LÁÏ ˙‡OÂ ‰ÎÏ‰Â ,‰Lb˙pL∆ƒ¿»¿»¿»¿»¿ƒ»¿≈≈¿ƒ¿»¿»À∆∆
Áwt‰ dÏÚÏ ÊÁÏ79. «¬…¿«¿»«ƒ≈«

מגרש 76) - חרש כשהוא נשא שאם הי "ז, פ "ב  לעיל
התורה.77)ברמיזה. מן גמורים קידושין שקידושיו

גמורים 78) קידושין שנתקדשה אחרי  להחזירה יוכל איך כי 
ואפילו  משנתקדשה, גרושתו להחזיר ואסור לפיקח ,
חכמים  כשתיקנו כי  לראשון, אסורה אחר לחרש כשנתקדשה
שהחרש  מהפיקח ; יותר כוחו את ייפו לא לחרש, קידושין
בו. כיוצא לחרש משנתקדשה גרושתו להחזיר מותר יהא

לקידושי79) להרע  יכולים נישואיו או החרש קידושי  שאין
אין  התורה מן שהרי  התורה, מן שקידושיו הפיקח  הראשון
לחרש  נישואין חכמים תיקנו ולא כלום, החרש נישואי 
יבמות  ('ירושלמי ' הפיקח  שהוא הראשון, קידושי  את לקפח 
שגירשה  פיקח  של "אשתו רבינו: גירסת ע "פ  ה"א פי "ד
הראשון  בעלה יוכל לא עליה: קורא אני  אין לחרש, ונישאת

מגידֿמשנה). – לקחתה" לשוב 

.ÊËepnÓ ˙L‚Ó dÈ‡  (LÈ‡a) ˙‡ÓÓ‰80dÈ„Â , «¿»∆∆»ƒ≈»¿…∆∆ƒ∆¿ƒ»
dLc˜ ‡lL ÈÓ ÌÚ dÈ„k Ba ‰‡nL dÏÚa ÌÚƒ«¿»∆≈¬»¿ƒ»ƒƒ∆…ƒ¿»

ÌÏBÚÓ81zÓ ‡e‰Â ,ÂÈB˜a ˙zÓ ‡È‰ : ≈»ƒÀ∆∆ƒ¿»¿À»
‰p‰k‰ ÔÓ dÏÒt ‡ÏÂ ,‰È˙BB˜a82˙‡O Ì‡Â . ƒ¿∆»¿…¿»»ƒ«¿À»¿ƒƒ≈

˙zÓ  Ba ‰‡Ó B‡ ˙Ó B‡ Á‡‰ dL‚Â ,Á‡Ï¿«≈¿≈¿»»«≈≈≈¬»À∆∆
ÔBL‡Ï ÊÁÏ83dL‚ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . «¬…»ƒ¿…∆»¬ƒ≈¿»

Á‡ Á‡Ï ˙‡OÂ ,Ba ‰‡Óe ,dÈÊÁ‰Â ÔBL‡‰»ƒ¿∆¡ƒ»≈¬»¿ƒ≈¿«≈««
;ÔBL‡Ï ÊÁÏ ˙zÓ  Á‡‰ dL‚Â ,Ba ‰‡nL∆≈¬»¿≈¿»»«≈À∆∆«¬…»ƒ
È‰  Ë‚ BÓ„wL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôe‡Óa ˙‡ˆBi‰ ÏkL∆»«≈¿≈««ƒ∆¿»≈¬≈
˙zÓe ,ÌÏBÚÓ Ë‚a epnÓ ‰Lb˙ ‡lL ÈÓk BÊ¿ƒ∆…ƒ¿»¿»ƒ∆¿≈≈»À∆∆
˙‡OÂ ,Ë‚a ‰pËw‰ ˙‡ L‚Ó‰ Ï‡ .BÏ ÊÁÏ«¬…¬»«¿»≈∆«¿«»¿≈¿ƒ≈
ÈtÓ ,ÔBL‡Ï ÊÁÏ ‰eÒ‡  Ba ‰‡Óe ,Á‡Ï¿«≈≈¬»¬»«¬…»ƒƒ¿≈
ÔBÁ‡‰ ÔÓ ˙‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,Ë‚a epnÓ ˙‡ˆiL∆»»ƒ∆¿≈««ƒ∆»»ƒ»«¬

Ôe‡Óa84B‡ ÔBÁ‡‰ dLb Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿≈¿≈»ƒ«ƒ≈¿»»«¬
˙Ó85,ÂÈÁ‡Ïe BÏÂ ÔBL‡‰ È‡Ï ‰eÒ‡ ÔÎÂ . ≈¿≈¬»«¬ƒ»ƒ¿ƒ¿¿»ƒ

ÔBÁ‡‰ ÔÓ ˙‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BLeb‰ ‡Lkƒ¿»«¿««ƒ∆»»ƒ»«¬
Ôe‡Óa86. ¿≈

בפ "ב 80) המבוארים בקרובותיה, והוא לקרוביו שתיאסר
אישות  מהל' פ "ט  לעיל ובביאורנו ה"ז, ביאה איסורי  מהל'

למפרע .81)הט "ו. הקידושין את עוקר שהמיאון
א.82) קח , גילה 83)יבמות שלאחרֿכך שהמיאון שם.

הקודם. הגט  וביטל היא שקטנה מיאון 84)עליה ואין
מכרת  שהיא מתוך אנו חוששים כי  שלו, גט  מבטל חבירו
למאן  וישדלה הלה ילך הראשון, של וקריצותיו ברמיזותיו
מיאנה  שלא אוהבתו, היא שהרי  אליו, שתחזור כדי  בשני 
מיאון  אבל לדעתה. שלא ממנו ויצאה נתגרשה אלא בראשון
ברמיזותיו  ישדלה שמא חוששים ואין שלו, גט  מבטל שלו
ניסה  שהרי  אליו, שתחזור כדי  וישבשנה, לאחר כשתנשא
בו  מיאנה שהרי  נתפייסה, ולא תחתיו בהיותה לפייסה

קח :). (שם ממנו עקרה 85)ויצאה ולא כלל מיאנה שלא

לראשון  לחזור אסורה שבוודאי  הראשונים, גירושיה את
הראשון,86)(שם). גט  מבטל חבירו מיאון שאין כאמור,

עליהם, נאסרה ברמיזותיהם, מכרת שאינה קרוביו ואפילו
וברש"י ). (שם בעלה משום גזירה

.ÊÈÌÈa ˙‡ÓÓ‰87˙‡pL ÈtÓ ,ÂÈ‡Ï ‰eÒ‡  «¿»∆∆«»»¬»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»
Ba ˙nL ˙Úa B˙lÎk88 ÌÈB˜ ‡LÏ Ï‡ ; ¿«»¿≈∆≈¿¬»ƒ¿»¿ƒ

˙zÓ  ÔÈÓÈ‰ ÔÓ „Á‡a ‰‡Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙zÓÀ∆∆¿ƒ»ƒ≈¬»¿∆»ƒ«¿»ƒÀ∆∆
ÂÈÁ‡Ï89. ¿∆»

ה"ג.87) לעיל נישואי88)כמבואר לה הועילו שהרי 
שתוכל  כדי  מיאון להצריכה היבם לפני  ליפול המת, הבעל
קז:). (שם לו אסורה עין מראית ומשום לאחרים, להנשא

שכ 89) האח , כגרושת את ואינה עוקר מיאון אמרנו בר
גם  שמותרת רבינו למד ומכאן (שם). למפרע  הקידושין
קרובים  לשאר אסורה הרמב "ן ולדעת המת. קרובי  לשאר
מצות  משום לאחיו אלא מותרת ואינה לאביו, שאסורה כשם
מותרת  עדיין אחד, מאח  יבום זיקת עקרה שאפילו יבום,
נשאר  לא שאם מודים, והכל יבום. מצות משום אחיו לשאר
אסורה  וממילא למאן במי  לה אין בעלה, מיתת אחר יבם

(מגידֿמשנה). בקרוביו

.ÁÈ‡Ï BÊ È‰  ‰ÓÏ‡˙pL B‡ ‰Lb˙pL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿»¿»∆ƒ¿«¿¿»¬≈…
Ò‡˙z ‡ÏÂ ‡Opz90ıeÁ ,ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓzL „Ú ƒ»≈¿…ƒ¿»≈«∆«¿ƒƒ¿ƒ

Ba dÏÚa ˙nL B‡ ‰Lb˙pL ÌBiÓ91ÌBiÓ ıeÁÂ ƒ∆ƒ¿»¿»∆≈«¿»¿ƒ
dÈ‡ B‡ ˙aÚÓ ‡È‰ Ì‡ Ú„eiL È„k ,Ba ‰Ò‡˙pL∆ƒ¿»¿»¿≈∆ƒ»«ƒƒ¿À∆∆≈»

˙aÚÓ92ÏL BÚÊÏ ÔBL‡ ÏL BÚÊ ÔÈa ÔÈÁ‰Ï , ¿À∆∆¿«¿ƒ≈«¿∆ƒ¿«¿∆
ÈL93. ≈ƒ

ה"ב .90) אישות מהל' פ "א לעיל כמבואר תתקדש, לא
הי "א:91) פ "ד שם, ב 'ירושלמי ' וכן א. ומג, א. מא, יבמות

שלמים". יום שלשה 92)"תשעים - העובר הכרת שזמן
ליהודה  ויוגד חדשים כמשלוש "ויהי  לדבר: זכר חדשים,
כמבואר  כד), לח , (בראשית וגו'" הרה הנה וגו' לאמר

שם. חדשים 93)ב 'ירושלמי ' תשעה בן ספק  בן, תלד שלא
יז, (שם אמרה והתורה לאחרון, שבעה בן או הראשון לבעל
זרע  בין להבחין - אחריך" ולזרעך לאלקים לך "להיות ז)
הוודאים  על אלא שורה השכינה שאין לאחרון, ראשון של
ביאה  איסורי  מהל' בפ "כ וראה וברש"י ) מב . (יבמות

הי "ח ֿיט .

.ËÈ‰È‰ elÙ‡Â .˙L‚ÓÏ ÔÈBÓ Ëb‰ ˙È˙k ÌBiÓeƒ¿ƒ««≈ƒ«¿…∆∆«¬ƒ»»
È‡z ÏÚ94‰nk Á‡Ï ‡l‡ d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡lL B‡ , «¿«∆…ƒƒ«¿»»∆»¿«««»

ÌÈL95ÔÈBÓ ‰È˙k‰ ÌBiÓ 96„ÁÈ˙Ó BÈ‡ È‰L , »ƒƒ«¿ƒ»ƒ∆¬≈≈ƒ¿«≈
dÏ B˙kMÓ dnÚ97. ƒ»ƒ∆¿»»

התנאי .94) נתקיים  לא  לאשתו 95)ועדיין גט  ששלח  כגון
בדרך. שליח  א.96)ונשתהה יח , לעיל 97)גיטין ראה 
ה"ב . ופ "ח  ה"ה, פ "ג

.Î‰Èe‡ dÈ‡L ‰M‡ elÙ‡L ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙Ê‚e¿≈«¬»ƒƒ∆¬ƒƒ»∆≈»¿»
„ÏÈÏ98 ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰Lb˙ elÙ‡Â , ≈≈«¬ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»ƒ»≈ƒ

‰˜Ê B‡ ‰pË˜ elÙ‡ .ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿«»¿≈»
‰˜Ú B‡99˙ÈBÏÈ‡ B‡100Ìi‰ ˙È„Óa dÏÚa elÙ‡Â , ¬»»«¿ƒ«¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ««»
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רז                
         

‰Ïe˙a elÙ‡Â ,ÔÈeÒ‡‰ ˙Èa LeÁ B‡ ‰ÏBÁ B‡∆»¿≈»¬ƒ«¬ƒ¿»
ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ˙BÎÈˆ  ÔÈÒe‡‰ ÔÓ101. ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ

חולי .98) או סם האם 99)מחמת וניטלה רחמה "שנעקר
מב :). יבמות רש"י  (לשון פ "ב 100)שלה" לעיל מפורש

ה"דֿו. אישות -101)מהל' לילד ראויה שאינה גזרו
(יבמות  לאשה אשה בין תחלוק  שלא לילד, הראויה מחמת

שם).

.‡Î‰ib˙pL ˙BibÂ ‰ÁzLpL ‰ÁÙL102 ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ∆∆ƒ¿«¿»
 eib˙pL BzL‡Â ‚ elÙ‡Â .ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈÈzÓÓ«¿ƒƒƒ¿ƒ«¬ƒ≈¿ƒ¿∆ƒ¿«¿
ÚÊ ÔÈa ÔÈÁ‰Ï È„k ,ÌBÈ ÌÈÚLz Ô˙B‡ ÔÈLÈÙÓ«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆«

‰M„˜a ÚÊ ‡lL ÚÊÏ ‰M„˜a ÚÊpL103˙ÙÈ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«ƒ¿À»¿∆«∆…ƒ¿«ƒ¿À»¿≈¿«
‡z104ÌBÈ ÌÈLÏL ‰Bz dÏ ‰˙pL Èt ÏÚ Û‡ , …«««ƒ∆»¿»»»¿ƒ

dÓˆÚ ˙w˙Ï105ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈˆ  ¿«»««¿»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈLÏM‰Â .„Ïe‰ ˙w˙Ï106ÌÈÚLz‰ ÏÏkÓ107. ¿«»««»»¿«¿ƒƒ¿««ƒ¿ƒ

או 102) בעבדותן לבעליהן נשואות והגיורת השפחה והיו
אינה  שהמזנה להמתין, צריכות אינן פנויות היו אבל בגיותן.

הבאה. בהלכה כמבואר להמתין, לפני103)צריכה
שם  ב 'תוספות' וראה לה.) שם וראה מב . (יבמות גירותם

ס "ט . רסט  סי ' יו"ד ובשו"ע  א. בשביה 104)מב , שנלקחה
בתורה  כאמור אויביו, על למלחמה ישראל בצאת בגיותה

יא). כא, שתקבל 105)(דברים עד ואמה אביה את לבכות
מהל' בפ "ח  כמבואר השכינה, כנפי  תחת להכנס  עצמה על

ה"ה. בכיה.106)מלכים ב .107)של מח , יבמות
הראשונה  הביאה על אבל ה"ו. שם מלכים הל' השווה
משום  חוששים אנו אין שבייתה, בשעת נישואיה שלפני 
נחשב  אינו ראשונה מביאה לו יוולד אם בן שאותו הבחנה,
שם  כמבואר בנך, אינו הגויה מן הנולד בנך כי  כלל, זרעו

שם). (כסף ֿמשנה ה"ח 

.ÎÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈˆ dÈ‡ ˙‡ÓÓ‰108‡l‡ eÊ‚ ‡Ï . «¿»∆∆≈»¿ƒ»¿«¿ƒ…»¿∆»
‰pÊÓ‰ ÔÎÂ .‰Le‚109ÈtÓ ,ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈˆ dÈ‡ «¿»¿≈«¿«»≈»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈

aÚ˙z ‡lL dÓˆÚ ˙nLnL110‰Òe‡ ÔÎÂ .111 ∆¿«∆∆«¿»∆…ƒ¿«≈¿≈¬»
.ÔÈzÓ‰Ï ˙BÎÈˆ ÔÈ‡ ‰zÙÓe¿À»≈»¿ƒ¿«¿ƒ

בה 108) לגזור ואין ללדת, ראויה ואינה היא קטנה שהרי 
וברש"י ). לד: (יבמות ממאנת אינה שגדולה גדולה, משום

גדולה.109) [שיצא 110)אפילו מתהפכת מזנה "אשה
תתעב  שלא - לה.).הזרע ] (שם אף ֿעל]פי111)ר"

שלא  היא משתמרת - פתאום לפתע  עליה בא שהאונס 
א. לז, בכתובות כמבואר תתעבר,

.‚Î‰eÒ‡ ‡È‰L Ú„BÂ ,˙eÚËa ˙‡OpL ÈÓƒ∆ƒ»¿»¿«∆ƒ¬»
dÏÚÏ112‰˙È‰ Ì‡ ,ÂÈzÁzÓ ÔÈc ˙Èa ‰e‡ÈˆB‰Â , ¿«¿»¿ƒ»≈ƒƒ«¿»ƒ»¿»

‰ÎÈˆ dÈ‡  „ÏÈÏ ‰Èe‡ dÈ‡L ‰pË¿̃«»∆≈»¿»≈≈≈»¿ƒ»
ÔÈzÓ‰Ï113‰fL ;114‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L „115ÏÎÂ , ¿«¿ƒ∆∆»»∆≈»¿»

Ba eÊ‚ ‡Ï a ÈeˆÓ BÈ‡L c116. »»∆≈»¿……»¿

לחופה 112) כניסתן ובשעת נשים, שתי  שקידשו שנים כגון
לג:). (יבמות זה בשל זה של שם.113)הוחלפו

בעבירה.114) טעות ודוקא 115)נישואי  א. לה, יבמות
מחמת  אלא אינו איסורה וכל לילד, ראויה שאינה קטנה,

צריכה  - הדין מן שאסורה גדולה אבל גדולה, משום גזירה
בעלה  זה כי  סבורה שהרי  ממזרות, חשש משום להמתין

מתהפכת. הל'116)ואינה והשווה ב . מו, בבאֿמציעא
ה"כ. פ "א יוםֿטוב 

.„ÎÔÈcÓ  ÌBÈ ÌÈÚLz CB˙a Ò‡Ó‰117.B˙B‡ «¿»≈¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡  Áe Ò‡118ÌÈÚLz CB˙a Òk . ≈«»«≈¿«ƒ»«¿ƒ¿ƒ

Ô˙B‡ ÔÈLÈÙÓ  ÌBÈ119ÓÚÈÂ ,ÔÓÊ Á‡ „ÚÌÚ „ «¿ƒƒ»«««¿«¿«¬…ƒ
.BzL‡ƒ¿

דברי117) על שעבר על הקהל מתוך אותו מרחיקים
בפ "ז  כמבואר וכו', אמותיו בארבע  יושבים ולא חכמים,

ה"ד. תורה תלמוד בריחתו 118)מהל' א. לז, יבמות
כמבואר  עון", מכפרת "גלות לדבר: רמז הנידוי , מן מצילתו

(מגידֿמשנה). ב  לז, בגט ,119)בסנהדרין מוציאה ואינו
להלן  (וראה זמן לאחר מחזירה - כהן היה אפילו ולפיכך
עד  אותו מנדים כנס , בין אירס  בין הראב "ד ולדעת בהכ"ח ).

בגט . שיגרש

.‰Î˙aÚÓ Ì„‡ ‡OÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ eÊb ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆…ƒ»»»¿À∆∆
BÁ120BÁ ˙˜ÈÓe121Úe„È Úf‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¬≈≈∆∆¬≈¿««ƒ∆«∆«»«

˙ÚLa „Ïe‰ ˜ÈfÈ ‡nL ,˙aÚÓ ‡È‰ ÈÓÏ¿ƒƒ¿À∆∆∆»«ƒ«»»ƒ¿«
LÈÓLz122 ‰˜ÈÓe .BÁ Ôa ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L , «¿ƒ∆≈«¿ƒ«∆¬≈¿ƒ»

kÚ˙È ‡nL123˙‡tÏ „Èt˜Ó BÈ‡ ‡e‰Â ,ÏÁ‰ ∆»ƒ¿«≈∆»»¿≈«¿ƒ¿«…
kÚ˙iLk ÏÁÏ ÔÈÏÈÚBn‰ ÌÈca ÏÁ‰124. ∆»»«¿»ƒ«ƒƒ∆»»¿∆ƒ¿«≈

ממנו.120) מעוברת והיא גירשה או שמת,
שילדה 121) בנה את מיניקה והיא נתגרשה, או שנתארמלה

מב .).122)ממנו. (יבמות מעוברת יזדהם 123)בהיותה
עיבור  חדשי  שלשת לאחר נעכר והחלב  ממנו, שתתעבר ע "י 
החלב , המעכרים רעים מאכלים ע "י  או ס :) (כתובות

שם. וחלב 124)כמבואר ביצים חבירו בן את להאכיל או
שאשה  ומתוך נעכר, אמו כשחלב  בנו על שמקפיד כשם
בעלה  יורשי  את מלתבוע  נמנעת היא לביתֿדין, לבוא בושה
חבירו  ומינקת מב :). (יבמות ברעב  מת בנה ונמצא הקודם,
ואם  בנו, את להניק  משועבדת שאינה אע "פ  ממנו שנתגרשה
לעיל  כמבואר בו, מטפל והוא בנו את לו מחזירה רצתה
עד  אותו הניקה כשלא זה כל - הט "ז אישות מהל' פכ"א
שמא  מאמו, אותו מפרישים אין - הכירה אם אבל שהכירה,

שם. כמבואר סכנה, לידי  יבוא

.ÂÎÌÈOÚÂ ‰Úa‡ ?‰˜ÈÈ‰ ÔÓÊ ‡e‰ ‰nk«»¿««¿ƒ»«¿»»¿∆¿ƒ
L„Á125.Ba ‰Ò‡˙pL ÌBiÓe Ba „ÏBpL ÌBiÓ ıeÁ . …∆ƒ∆«ƒ∆ƒ¿»¿»

שאינה 125) חבירו למעוברת והואֿהדין שם. כתובות,
שתלד. לאחר היניקה חדשי  כ"ד שיעברו עד להארס  מותרת
בין  אלמנה שהיא "בין פסק : סי "א יג, סי ' אהע "ז ובשו"ע 
לזנות  במופקרת להקל ויש מזנה, שהיא בין גרושה שהיא

משמרה". בעלה שיהא כדי 

.ÊÎÔÓÊ Á‡ „Ú Ò‡Ï eÒ‡ Ck ‡OÏ eÒ‡L ÌLk¿≈∆»ƒ»»»¿»≈«««¿«
CB˙a ezÏÓbL B‡ ‰˜ÈÓÏ da ‰˙ elÙ‡ .‰Ê∆¬ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ»∆¿»«¿

‡Opz ‡Ï  L„Á ÌÈOÚÂ ‰Úa‡126 da ˙Ó . «¿»»¿∆¿ƒ…∆…ƒ»≈≈¿»
ep‚‰z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‡OpÏ ˙zÓ127. À∆∆ƒ»≈¿≈¿ƒ∆»««¿∆
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וברש"י ).126) שם, (כתובות להנשא שרוצה מחמת שגמלתו
(שם).127) כך על חשודה אינה כי  להנשא, כדי 

.ÁÎ ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰˜ÈÓ B‡ ˙aÚÓ ‡OÂ Ú»«¿»»¿À∆∆¿ƒ»¿¿«∆
Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,Ë‚ ‡ÈˆBÈ128 Ï‡OÈ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿≈«¬ƒ»»…≈¿ƒ»»ƒ¿»≈

.‰˜ÈÓ ÏL L„Á ÌÈOÚÂ ‰Úa‡ Á‡ ‰pÈÊÁÈ«¬ƒ∆»«««¿»»¿∆¿ƒ…∆∆¿ƒ»
ÔÈ‡  BzL‡ ÌÚ LÈÂ ‡a ÔÓÊ Á‡Ïe ,Áe ‡O»»»«¿««¿«»¿»«ƒƒ¿≈

ÌeÏk CÎa129ÔÈÙBk ÔÈ‡  ‰˜ÈÓ B‡ ˙aÚÓ Ò‡ . ¿»¿≈«¿À∆∆¿ƒ»≈ƒ
‡ÈˆB‰Ï B˙B‡130ÒÎÏ ‡ÏÂ .131‰˜ÈÈ‰ ÔÓÊ Á‡ „Ú ¿ƒ¿…ƒ¿…«««¿««¿ƒ»

.„Ïe‰ ˙eÓiL „Ú B‡«∆»«»»

לו:128) (יבמות גרושה משום עולמית להחזירה יוכל שלא
כד, הל' לעיל האמור יום תשעים בתוך המארס  אבל ולז.).
כי גט , בלא אותם מפרישים אלא בגט  להוציא חייב  אינו

הוא  שהזמן משום וגם הוולד, סכנת משום החמירו  כאן
רק  קצר הזמן למעלה אבל להשתמר, להם קשה ארוך
(מגידֿמשנה). להשתמר ויכולים חדשים שלשה

כמבואר 129) מצילתו, ובריחתו ברח , שהרי  לו, ומותרת
כד. הל' נשא,130)לעיל אם אלא "יוציא" אמרו: שלא

יש  וכן שיוציא. שם) (יבמות, הוזכר לא - קידש אם אבל
. . בעלה שמת "מינקת ס .) (כתובות שאמרו ממה להוכיח 
למה  - לגרש צריך כשאירס  ואם תינשא", ולא תתארס  לא .
שאינו  ודאי  אלא גירשה, כבר הרי  תינשא" "ולא לשנות: לו
אע "פ  חידוש, הברייתא משמיעה ולפיכך לגרשה, חייב 
הגר"א  בביאור וכן שם, יבמות ('תוספות' ישא לא - שאירס 

יב ). יג, סי ' התימנים:131)לאהע "ז ובכת"י  דחוק , הלשון
סי "ב . יג, סי ' אהע "ז בשו"ע  הנוסח  וכן יכנוס , ולא



     

ה'תשע"ח  סיון  ו ' ראשון  יום 

קד. עשה מצות
― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

הּוא ׁשּבהם הּדברים ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹנעׂשה

ה'תשע"ח  סיון  ז' שני יום 

צו. עשה מצות
― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

והנני ֿ ּדיניה. וכל נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹמזּכיר

לקּמן ֿ ּׁשּיּזכר מֹוניםמה ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות ֿ הּטמאֹות מן ומין ֿ מין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכל
מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים

ׁשּיהיּו עד ּבּה, מּלהּטּמא אּלא ֿ תעׂשה, לא מצות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּדבר אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָזה
עׂשה, מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹזה
ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָּכלֹומר:
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹומרים
ׁשל ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבמּצב
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם ְְְִִִִֵֵֵֶַַָרׁשּות:

ספרא "תּגעּו לא "ּובנבלתם :   ְְְִִִָָָָֹ
ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה לֹומר:  אדם ראה אם יכֹול ; ְִִֵֶַַָָָָָָ
לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא יל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹנבלה
היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ּכיצד? הא ְְֱִִִִֵֵֵֵַַָָָתּגעּו",

ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר הּדין ―ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּטמאים: ֿ חּיּובי ּבכל וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבזה

ׁשכינה למחנה חּוץ לצאת   ְְֲִֵֵַָָ
― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹוׁשּלא

אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוזהּו
מּמיני ֿ מין ּבכל זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹאם

ְַָֻהּטמאה.

ה'תשע"ח  סיון  ח' שלישי יום 

קט. עשה מצות
יום ראשון ֿ שלישי ו 'ֿ ח 'סיון 

―ה הק"ט מקוהּמצוה ּבמי לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ
והּוא ּבֹו, ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני ֿ מין מּכל נטהר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻואז

ֿ ּבׂשרֹו" ֿ ּכל את ּבּמים "ורחץ יתעּלה: אמרֹו  , ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
ּבּקּבלה ּובא  עֹולה ֿ ּבׂשרֹו ׁשּכל "מים : ְִֶֶַַַָָָָָ

נֹובעים מים היּו אם אּלא מקוה", ׁשעּור והּוא ְְְִִִִִֶֶַָָָָּבהם
מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ׁשּלהם ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ

זֹו הּמים יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְִִִִֶֶַַַַָָָ
"ּבמים הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּיטהר

חּיים" מצות ׁשהּטבילה ּבאמרנּו הּכּונה ואין . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
 ֿ ׁשּכל ּכדר ּבהכרח, לטּבֹול חּיב ֿ טמא ׁשּכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעׂשה,
לֹו ׁשּיׁש ֿ מי ׁשּכל אֹו ציצית, לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמתעּטף
טבילה לדין ּבכ ּכּונתי אּלא ― מעקה לעׂשֹות חּיב ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבית
יּתכן לא מּטמאתֹו להּטהר ֿ הרֹוצה ׁשּכל נצטּוינּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשאנּו
ספרא ּולׁשֹון יטהר. ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָּדבר

  מל ּגזרת יכֹול ּבּמים, "ורחץ : ְְִֵֶֶַַַַָָ
   הּמחנה אל יבא ואחר לֹומר: ְְֲֶֶַַַַַַָֹּתלמּוד

:ל ׁשּבארּתי הּזה לּכלל רֹומז הריהּו הּטמאה". מּפני ―ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
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ודין ― ּכ ֿ ׁשּיעׂשה להּטהר ׁשרֹוצה למי ּבלבד ּדין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּזה
אּלא ּדוקא, טבילה ׁשּנחּיבהּו לא אבל הּמצוה; הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה
ׁשכינה למחנה יּכנס ולא ּבטמאתֹו להּׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהרֹוצה

    ― זמן ְֵֶַאיזה
האמת ספר ּבאר ּוכבר רּׁשאי. מי ֿ ׁשּכל ְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

עד ׁשלמה טהרתֹו ׁשאין אּלא טהֹור, ׁשהּוא וטבל ְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנטמא
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב   ּגם ּבא וכן . ְְֲִִֵֶַַָ

ּבׁשטח נֹוגע ערֹום וגּופֹו לטּבל ׁשּצרי המקּבל, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבּפרּוׁש
אמרּו הּמים. ּדבר יהא ׁשּלא ― ֿ ּבׂשרֹו "ּכל : ְְְִֵֶַָָָָָָֹ

נתּב הּנה הּמים". ּובין ּבינֹו ―חֹוצץ זֹו ׁשּמצוה ,ל אר ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
ודיני הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ― טבילה מצות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָוהיא

יֹום טבּול ודיני החציצה      ְְֲִִֵַָ
  מקואֹות ּבמּסכת מבארת זֹו ּומצוה .ְְְְִִֶֶֶֶַָָֹ

יֹום. טבּול ְְֶֶַּובמּסכת

ה'תשע"ח  סיון  ט ' רביעי יום 

קט. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הק"ט ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ח  סיון  י' חמישי יום 

קט. עשה מצות
שלישי. ביום נדפסה הק"ט ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ח  סיון  י"א שישי יום 

קט. עשה מצות
שלישי. ביום נדפסה הק"ט ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ח  סיון  י"ב ש "ק יום 

רלז. קט. עשה מצות
יום רביעי ֿ ש "ק ט 'ֿ י "ב סיון 

שלישי. ביום נדפסה הק"ט ְִַַָהּמצוה
― הרל"ז הּׁשֹור,הּמצוה ּבדין לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

וגֹו'" ׁשֹור ֿ יּגח "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא  , ְְְְְִִִֶַַָ
רעהּו" ֿ ׁשֹור את ֿ איׁש ׁשֹור ֿ יּגֹוף "וכי ּוכבר . ְְִִִֵֵֶָ

הראׁשֹונים הּפרקים ּבׁשׁשת זה ּדין הלכֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו
קּמא.מ  ִַָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד סיון, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ובמענה על שאלתו אם ישתדל לנסוע לכאן ללמוד פה בישיבתינו הנה נכון הדבר וכידוע פסק 

יש להשתדל אודות הנסיעה לישיבת  יש קישויים בנסיעה לכאן,  גולה למקום תורה. ואם  רז"ל הוי 

תומכי תמימים בלוד באה"ק ת"ו. והשי"ת יצליחו בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות ולהיות ירא 

שמים חסיד ולמדן, וכפסק רז"ל גם בתורת הנגלה, שבאיזה אופן יש קיום לאמונת עתיך חוסן ישועות 

חכמה ודעת הוא דוקא עי"ז שיראת ד' היא אוצרו, ארץ מלחה כפירוש רש"י וכמבואר בלקוטי תורה 

סוף פרשה ויקרא ענין המלח בתורתנו הק' שהוא לימוד פנימיות התורה אשר בדורנו זה נתגלה בתורת 

החסידות.

ע"ד סדר לימודו יתיעץ עם הר"מ והר"י שלו.

בברכה לת"ת ביראת שמים בהצלחה.

נ"ב: במ"ש בשם האברך... שי' שהוא מ... ורוצה לקרב בחורים ל... ושואל אם נכון הדבר.

חילו  יישר  הרי  ל...  נמצאים משמאל  יקח האברכים, שאם הם  "צד"  נוגע מאיזה  בזה  הנה 

ויוסיף אומץ בזה, ובלבד שלא יבלבלם בעניני פוליטיק, ואם הם מימין ל... היינו שהם דתיים יותר, 

שזהו  )כיון  קץ  אין  עד  מעלה  למעלה  הולך  זה  הרי  שמים  ביראת  ובפרט  ומצות  שבתורה  מובן  הרי 

חכמתו ורצונו של הקב"ה, שהוא אין סוף(, ובמילא יש לעלות גם בזה הלוך ונסוע הימין הנגבה וכפסק 

רז"ל גם בתורת הנגלה שתלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב.

מוסג"פ קטע משיחת ש"ק מברכים סיון, שכדאי לפרסמו בחוגים היותר רחבים. כיון שבכל 

יום ישנו ענין נתינת התורה ובמילא גם קבלת התורה.



רי    
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  :הייתם ממרים כמו  הקניטו 

    תחינה בל ' ואומר  מתאונן  הנביא
משה  ימי את עולם ימי את עמו  זוכר  בגולה היום
סוף: מים המעלנו  רוענו  משה איה אומר  הוא ובצרתו 

   הוא איה צאנו  את המעלה רועה דמיון 
הקב"ה  של  קדשו  רוח  את ישראל  בקרב שם אשר 

ומשפטי': חוקים ולמדנו     
 זרוע את משה לימין  מוליך  היה הקב"ה

היה  הקב"ה של  לעזרתו  צריך  שהיה עת בכל  גבורתו 
לימינו : מוכן  זרועו    נכשל שאינו 

בתהום: נכשלו  לא כן  חלקה ארץ שהיא לפי
  ארץ היא ובקעה תרד  בבקעה אשר 

בלע"ז :חלק  קנפניי"א מכשול  בה ואין  ה
ה' רוח  כן  גוים לפניו  לרד  מה) (לעיל  כמו  תתפשט 

כבושה: דרך  בו  ועשה לתהום תניחנו   

עמך : נהגת שאמרנו  כמו  הכל  היה כן  
:הראשונה  להמות רגילים שהיו 

כן  על  לא) (ירמיה שנאמר  כענין  מאז  כאשר  עלינו 
עתה  אלינו  הראשונים רחמיך  והמון  לו  מעי המו 
מאז : כאשר  עלינו  הומים מהיות נתחסנו  התאפקו 

(מג (בראשית לחם שימו  ויאמר  ויתאפק כמו 
אחיו : אל  רחמיו  נכמרו  אשר  את הכירו  ולא נתאפק

   : בצרותינו ולראות להביט  ועליך 
   :מצרים בצרת  

אבינו  ה' ואתה העולם מן  נסתלקו  כבר  כי במדבר 
שדרשו  כמו  בו  דרשו  ורבותינו  אב, לנו  נעשית בכולם

שבת: במסכת   יצר להסיר  בידך  כי
יח ) (ירמיה וגו ' היוצר  ביד  כחומר  שנאמר  כמה הרע
לו ): (יחזקאל  וגו ' האבן  לב את והסירותי ואומר 

:לב אימוץ ל '

 
(‡È).ÂÎÊÈÂ מקדם שהיה עולם ימי  את  ישראל יזכור  בגלות 

עמו : במלת השמוש  למ "ד וחסרה לעמו  משה  את כששלח 
.ÌÈÓ ÌÏÚÓ‰ ‰È‡ הים מן אותם המעלה הוא איה יאמרו  ר "ל 

וכאלו  עמו את מנהיג שהיה משה ידי על ר"ל צאנו רועה עם
היום: גם כזאת עמנו יעשה לא מדוע  ÂÎÂ'.יאמרו  Ì˘‰ ‰È‡

הנבואה: רוח  את משה בקרב השם  הוא ÍÈÏÂÓ.(È)איה
זרוע את משה לימין המוליך  איה לומר  איה מלת על  מוסב
חפצו : עת  בכל למשה מוכנת היתה ה ' חוזק  ר"ל תפארתו

.Ú˜Â שם לעצמו  לעשות והירדן  הים מי מפניהם  הבוקע  איה 
עולם: עד הים ÌÎÈÏÂÓ.(È‚)גבורה בעומק  המוליכם  איה

וישר : שוה המקום  היה כי הים בעומק  הלכו כאשר נכשל  לא  כן  במרוצתו  נכשל  שאינו ושוה ישר במקום במדבר  הרץ כסוס 
(„È).„˙ ‰Ú˜ ‰Ó‰Î ישראל את הנהיג  ה ' רוח  כן  בהר  ללכת עלתה מאלו  לה  שנוח  בבקעה ללכת היורדת הבהמה כמו

ÍÓÚ.בנחת: ˙‚‰ ÔÎ:תפארת שם פרסום לך  לעשות עמך נהגת זה באופן שאמרנו  כמו  הכל היה כך  ÌÈÓ˘Ó.(ÂË)ר "ל Ë‰
קדשך: ממדור וראה משמים הבט  עתה גם לכן  הקדמונים בימים עשית  וכן  הואיל  ˜Í˙‡.ר "ל ‰È‡ והגבורה הקנאה איה

הקדמונים: בימים במצרים ÍÈÚÓ.שהראית  ÔÂÓ‰ התחזקו עתה  הנה אותי ורחמת עלי הומים מעיך היו  הראשונים  שבימים מה
לרחם: ומאנת לבבך אמצת כי ‡ÂÈ.(ÊË)אלי ‰˙‡ ÈÎ:בנים על לרחם לאב ÂÚ„È.וראוי ‡Ï Ì‰‡ ÈÎ כאלו עצמו  עשה

עלינו: התפלל לא בברית  לו נגלה כי עם ידענו  ÂÈÎÈ.לא ‡Ï Ï‡˘ÈÂ שראה בשעה כי  עם  אותנו הכיר  לא כאלו  עצמו עשה
עלינו: להתפלל  לבו שם  לא יורדת וזו עולה זו  האומות שרי הם בו ויורדים עולים אלהים  ומלאכי  ארצה  מוצב  ‰'סולם ‰˙‡

.ÂÈ‡:בנו בתקנת לבו המשים האב  כדרך עלינו לבך שמת ימים  ˘ÍÓ.בכל ÌÏÂÚÓ ÂÏ‡‚כי גאלנו  הוא  שמך  עולם מימות
אותנו : הגואל הוא  אתה פעם ˙˙ÂÚ.(ÊÈ)בכל  ‰ÓÏ אתה וכאלו מיראתך תועים אנו הגלות ואורך האומות שלוות בעבור ר "ל 

אותנו: ÂÏ.מתעה ÁÈ˘˜˙: במ "ש ענין כפל  והוא בא מידך וכאילו  היראה מן  וסתם לבנו  הקשה זה שוב˘Â.בעבור לכן 
האבות  הם  עבדיך למען  עשה מעשים בנו  אין ואם  כמאז בינינו  שכינתך להשרות לנחלה:אלינו  לך הנחלתם אשר  השבטים ולמען

 
(‚È).˙ÂÓÂ‰˙:הים כמו ˙Â‰È.(È„)עומק הנהגה ענין

כצאן  עו )נחית זבול ÏÂÊÓ.(ÂË):(תהלים בית כמו  מדור  ענין 
ח)לך קנאתי˜Í˙‡.:(מ"א את בקנאו  כמו וכעס חימה ענין 

כה) ÍÈÚÓ.:(במדבר  ÔÂÓ‰ וכן וחמלה  רחמים  הכמרת  ענין  הוא
לו  מעי  המו  כן  לח)על ואמצות ‰˙‡Â˜Ù.:(ירמיה התחזקות ענין 

לחם שימו ויאמר  ויתאפק  וכן  מג)הלב  ˙˙ÂÚ.(ÊÈ):(בראשית
תועה : סח ˙˜˘ÁÈ.מלשון ומן  קשה מן מורכבת מלה היא

ו  תקשה בניהר "ל הקשיח  וכן  לבנו  לט)תסיח  המה (איוב כי  ועם
קשה: מלת  בעבור  וזהו בשי"ן
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(Ê)    חוזר הקדש רוח  עכשיו 

כנסת  אומרת הרועה על  החביבה לצאן  אותה ומדמה
נפשי  שאהבה לי הגידה לבעלה כאשה לפניו  ישראל 
בתוכם  הם אשר  הללו  הזאבים בין  צאנך  תרעה איכה
צרה  עת שהיא הזה בגלות בצהרים תרביצם ואיכה

לצאן : צרה עת שהיא כצהרים להם 
 שאהיה כבודך  זה אין  לך  איכפת מה וא"ת

צאני: על  בוכיה שפה על  עוטה כאבילה 
 כמותך צאן  רועים שהם הרועים שאר  עדרי אצל 

אחרים  אלהים על  הסמוכים האומות גדודי בין  כלומר 
אותם: מנהיגים ושרים מלכים להם (Á)ויש 

  להיכן לך  תדעי לא אם הרועה תשובת היא זו 
הרועה  לו  שחדל  בנשי' היפה את צאנך  לרעות תלכי

אותם: מלהנהיג    בפסיעת הסתכלי
בלע"ז  טראצי"ט  ניכרים והעקבים הצאן  שהלכו  דרך 
נודעו  לא ועקבותיך  עז ) (תהלים במקרא הרבה וכן 
עקב  יגוד  והוא מט ) (בראשית עקבך  נחמסו  יג) (ירמיה

לכי: הדרך  ואותו  עקביו  על  ישוב   

  אצלם שאת הרועים שאר  משכנות בין 
היפה  ועדתי כנסייתי לך  תדעי לא אם הדוגמא וזה
המציקים  מיד  ותנצלי תרעי איכה אומות בשאר  בנשים
בדרכי  התבונני בניך  יאבדו  ולא ביניהם להיות לך 
משמרתי  ושמרו  תורתי שקבלו  הראשוני' אבותיך 
גדיותיך  תרעי זאת בשכר  ואף בדרכיהם ולכי ומצותי
הציבי  לא) (ירמיה ירמיה אמר  וכן  האומות שרי אצל 

וגו ': למסילה לבך  שיתי ציונים (Ë)לך  
   לקול י) (שם למ "ד  כמו  זו  למ "ד 

סוסים  לקבוצת שמניך  לריח  למ "ד  וכמו  מים המון  תתו 
פרעה  ברכבי לקראתך  לצאת מחנותי שאספתי הרבה
סוסיך  בים דרכת ג) (חבקוק שנאמר  כמו  להושיעך 
שנ ' מצעקתך  שתקתיך  רעיתי דמיתיך  שם הרבה סוסים
אגדה, בספרי ראיתי זאת תחרישון  ואתם יד ) (שמות
את: שרעיתי לכל  הראיתי שם רעיתי דמיתיך  אחר  דבר 

:קבליי"שא לע"ז  ובלשון  סוסים קבוצת
 דימו אותי כ ) (שופטים כמו  בלע"ז  אר "ישמאי

נאים: בקישוטים קשטתיך  שם כי להרוג

 
(Ê).'Â‚Â ÈÏ ‰„È‚‰ותאמר החשוק  אל  אמריה תשלח  כאילו

תרעה  אנה לי הגידה  אותך, אוהבת שנפשי  החשוק אתה אליו
העת  היא אז (כי הצהרים , בעת  תרביצם ואנה הצאן את
אני ואבוא מקומך הודיעני תאמר  וכאילו לנוח ), הצאן להרביץ 

בצאן : עמך לרעות כמשוטת ˘ÓÏ‰.אליך אהיה  למה אשר 
אמצאך. אשר עד  לחפש  חבריך , הרועים  עדרי  על  ואנה אנה
אמתותך  לדעת לבי  פתח  ישראל כנסת שאמרה הוא והנמשל
אהיה  למה בך, ודבוקה אחריך נמשכת  אהיה למען ויכלתך ,

ונבוכה: חוקרת כדעת  ÍÏ.(Á)שוטטת ÈÚ„˙ ‡Ï Ì‡ כאילו
הנשים, בין  היפה את  לאמר  דבריו  וישלח  לה  משיב  החשוק
רגלי עקבי במדרך ולכי צאי איו , תחנותי  מקום ידעת לא אם
שאר למשכנות ממעל  גדיותיך את גם ותרעי צאני, הצאן 
הוא  והנמשל  אלי. קרובה כן אם ותהיה מקומי, שם כי  הרועים 
סמכי מעצמך  אמתתי לדעת חכמה מצאת לא  אם לה משיב  כי 
תהיה  ואז אלי, דבוקה  ותהי  אבותיך בדרכי והאחזי  הקבלה על
הם  העמים אלהי  מכל אני  גדול כי  הארצות , גויי מכל  למעלה 

מעלה: הסוסיות È˙ÒÂÒÏ.(Ë)שרי  שאר מול  פרעה , ברכבי  הקשורה לסוסיה כולן  העלמות  מול אותך דמיתי  הן רעיתי  את
ממצרים. לשלמה אשר  הסוסים ומוצא שנאמר  כמו  ממצרים, המה הסוסים  מוצא כי  מכולן . מעולות  שהנה  מצרים, בארץ  אשר 
המובחרים  מן אף האדמה, משפחות מכל  חביבה את הנה לומר  הוא והנמשל המלך. במרכבת יקשרו  שבכולן והמובחרות 

שבהם:

 
(Ê).‰ÎÈ‡:( יב ו  (מ "ב  הוא איכה  וכן  אנה. כמו  ˙ıÈ.הוא

לנוח : השכיבה חציÌÈ‰ˆ.ענין והוא ואורה צוהר  מלשון 
אשר :˘ÓÏ‰.היום: במקום הוא  השי"ן  למה, ÈËÚÎ‰.אשר 

יט ): טו (ש "א  השלל אל ותעט  כמו  ושטיפה. הפרחה ענין
(Á).È˜Ú ועקבותיך וכן רגל. עקבות במדרך  לומר  רוצה

כא): עז  (תהלים  נודעו מרעה:ÈÚÂ.לא  ‚„ÍÈ˙ÂÈ.מלשון 
עזים: גדי משכן :ÂÎ˘Ó˙.ממעל:ÏÚ.מלשון  מלשון

(Ë).È˙ÒÂÒÏ נקבת תקרא כאשר סוסיה, תקרא הסוס נקבת
נהפכה  הי ' תוספת ובעבור נוספת , והיו"ד  חמורה, החמור 
(ישעיה  משפט  מלאתי  וכן  היו "ד . אל להסמיכה לתי"ו  הה"א
ואמר לתי "ו. הה "א נהפכה היו "ד תוספת שבעבור  כא), א 
במרכבתם  לקשור  היה והשרים  המלך שדרך  לפי  נקבה, בלשון
לעצרם  הרכב על יקשה זכרים בסוסים כי נקבות, סוסיות

ירוצו : לבל  לאט  בשם ÚÙ‰.ללכת קרואים מצרים  מלכי כל 
ומשל:„ÍÈ˙ÈÓ.פרעה: דמיון חברתי:È˙ÈÚ.מלשון 



ריי     
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  :הייתם ממרים כמו  הקניטו 

    תחינה בל ' ואומר  מתאונן  הנביא
משה  ימי את עולם ימי את עמו  זוכר  בגולה היום
סוף: מים המעלנו  רוענו  משה איה אומר  הוא ובצרתו 

   הוא איה צאנו  את המעלה רועה דמיון 
הקב"ה  של  קדשו  רוח  את ישראל  בקרב שם אשר 

ומשפטי': חוקים ולמדנו     
 זרוע את משה לימין  מוליך  היה הקב"ה

היה  הקב"ה של  לעזרתו  צריך  שהיה עת בכל  גבורתו 
לימינו : מוכן  זרועו    נכשל שאינו 

בתהום: נכשלו  לא כן  חלקה ארץ שהיא לפי
  ארץ היא ובקעה תרד  בבקעה אשר 

בלע"ז :חלק  קנפניי"א מכשול  בה ואין  ה
ה' רוח  כן  גוים לפניו  לרד  מה) (לעיל  כמו  תתפשט 

כבושה: דרך  בו  ועשה לתהום תניחנו   

עמך : נהגת שאמרנו  כמו  הכל  היה כן  
:הראשונה  להמות רגילים שהיו 

כן  על  לא) (ירמיה שנאמר  כענין  מאז  כאשר  עלינו 
עתה  אלינו  הראשונים רחמיך  והמון  לו  מעי המו 
מאז : כאשר  עלינו  הומים מהיות נתחסנו  התאפקו 

(מג (בראשית לחם שימו  ויאמר  ויתאפק כמו 
אחיו : אל  רחמיו  נכמרו  אשר  את הכירו  ולא נתאפק

   : בצרותינו ולראות להביט  ועליך 
   :מצרים בצרת  

אבינו  ה' ואתה העולם מן  נסתלקו  כבר  כי במדבר 
שדרשו  כמו  בו  דרשו  ורבותינו  אב, לנו  נעשית בכולם

שבת: במסכת   יצר להסיר  בידך  כי
יח ) (ירמיה וגו ' היוצר  ביד  כחומר  שנאמר  כמה הרע
לו ): (יחזקאל  וגו ' האבן  לב את והסירותי ואומר 

:לב אימוץ ל '

 
(‡È).ÂÎÊÈÂ מקדם שהיה עולם ימי  את  ישראל יזכור  בגלות 

עמו : במלת השמוש  למ "ד וחסרה לעמו  משה  את כששלח 
.ÌÈÓ ÌÏÚÓ‰ ‰È‡ הים מן אותם המעלה הוא איה יאמרו  ר "ל 

וכאלו  עמו את מנהיג שהיה משה ידי על ר"ל צאנו רועה עם
היום: גם כזאת עמנו יעשה לא מדוע  ÂÎÂ'.יאמרו  Ì˘‰ ‰È‡

הנבואה: רוח  את משה בקרב השם  הוא ÍÈÏÂÓ.(È)איה
זרוע את משה לימין המוליך  איה לומר  איה מלת על  מוסב
חפצו : עת  בכל למשה מוכנת היתה ה ' חוזק  ר"ל תפארתו

.Ú˜Â שם לעצמו  לעשות והירדן  הים מי מפניהם  הבוקע  איה 
עולם: עד הים ÌÎÈÏÂÓ.(È‚)גבורה בעומק  המוליכם  איה

וישר : שוה המקום  היה כי הים בעומק  הלכו כאשר נכשל  לא  כן  במרוצתו  נכשל  שאינו ושוה ישר במקום במדבר  הרץ כסוס 
(„È).„˙ ‰Ú˜ ‰Ó‰Î ישראל את הנהיג  ה ' רוח  כן  בהר  ללכת עלתה מאלו  לה  שנוח  בבקעה ללכת היורדת הבהמה כמו

ÍÓÚ.בנחת: ˙‚‰ ÔÎ:תפארת שם פרסום לך  לעשות עמך נהגת זה באופן שאמרנו  כמו  הכל היה כך  ÌÈÓ˘Ó.(ÂË)ר "ל Ë‰
קדשך: ממדור וראה משמים הבט  עתה גם לכן  הקדמונים בימים עשית  וכן  הואיל  ˜Í˙‡.ר "ל ‰È‡ והגבורה הקנאה איה

הקדמונים: בימים במצרים ÍÈÚÓ.שהראית  ÔÂÓ‰ התחזקו עתה  הנה אותי ורחמת עלי הומים מעיך היו  הראשונים  שבימים מה
לרחם: ומאנת לבבך אמצת כי ‡ÂÈ.(ÊË)אלי ‰˙‡ ÈÎ:בנים על לרחם לאב ÂÚ„È.וראוי ‡Ï Ì‰‡ ÈÎ כאלו עצמו  עשה

עלינו: התפלל לא בברית  לו נגלה כי עם ידענו  ÂÈÎÈ.לא ‡Ï Ï‡˘ÈÂ שראה בשעה כי  עם  אותנו הכיר  לא כאלו  עצמו עשה
עלינו: להתפלל  לבו שם  לא יורדת וזו עולה זו  האומות שרי הם בו ויורדים עולים אלהים  ומלאכי  ארצה  מוצב  ‰'סולם ‰˙‡

.ÂÈ‡:בנו בתקנת לבו המשים האב  כדרך עלינו לבך שמת ימים  ˘ÍÓ.בכל ÌÏÂÚÓ ÂÏ‡‚כי גאלנו  הוא  שמך  עולם מימות
אותנו : הגואל הוא  אתה פעם ˙˙ÂÚ.(ÊÈ)בכל  ‰ÓÏ אתה וכאלו מיראתך תועים אנו הגלות ואורך האומות שלוות בעבור ר "ל 

אותנו: ÂÏ.מתעה ÁÈ˘˜˙: במ "ש ענין כפל  והוא בא מידך וכאילו  היראה מן  וסתם לבנו  הקשה זה שוב˘Â.בעבור לכן 
האבות  הם  עבדיך למען  עשה מעשים בנו  אין ואם  כמאז בינינו  שכינתך להשרות לנחלה:אלינו  לך הנחלתם אשר  השבטים ולמען

 
(‚È).˙ÂÓÂ‰˙:הים כמו ˙Â‰È.(È„)עומק הנהגה ענין

כצאן  עו )נחית זבול ÏÂÊÓ.(ÂË):(תהלים בית כמו  מדור  ענין 
ח)לך קנאתי˜Í˙‡.:(מ"א את בקנאו  כמו וכעס חימה ענין 

כה) ÍÈÚÓ.:(במדבר  ÔÂÓ‰ וכן וחמלה  רחמים  הכמרת  ענין  הוא
לו  מעי  המו  כן  לח)על ואמצות ‰˙‡Â˜Ù.:(ירמיה התחזקות ענין 

לחם שימו ויאמר  ויתאפק  וכן  מג)הלב  ˙˙ÂÚ.(ÊÈ):(בראשית
תועה : סח ˙˜˘ÁÈ.מלשון ומן  קשה מן מורכבת מלה היא

ו  תקשה בניהר "ל הקשיח  וכן  לבנו  לט)תסיח  המה (איוב כי  ועם
קשה: מלת  בעבור  וזהו בשי"ן
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(Ê)    חוזר הקדש רוח  עכשיו 

כנסת  אומרת הרועה על  החביבה לצאן  אותה ומדמה
נפשי  שאהבה לי הגידה לבעלה כאשה לפניו  ישראל 
בתוכם  הם אשר  הללו  הזאבים בין  צאנך  תרעה איכה
צרה  עת שהיא הזה בגלות בצהרים תרביצם ואיכה

לצאן : צרה עת שהיא כצהרים להם 
 שאהיה כבודך  זה אין  לך  איכפת מה וא"ת

צאני: על  בוכיה שפה על  עוטה כאבילה 
 כמותך צאן  רועים שהם הרועים שאר  עדרי אצל 

אחרים  אלהים על  הסמוכים האומות גדודי בין  כלומר 
אותם: מנהיגים ושרים מלכים להם (Á)ויש 

  להיכן לך  תדעי לא אם הרועה תשובת היא זו 
הרועה  לו  שחדל  בנשי' היפה את צאנך  לרעות תלכי

אותם: מלהנהיג    בפסיעת הסתכלי
בלע"ז  טראצי"ט  ניכרים והעקבים הצאן  שהלכו  דרך 
נודעו  לא ועקבותיך  עז ) (תהלים במקרא הרבה וכן 
עקב  יגוד  והוא מט ) (בראשית עקבך  נחמסו  יג) (ירמיה

לכי: הדרך  ואותו  עקביו  על  ישוב   

  אצלם שאת הרועים שאר  משכנות בין 
היפה  ועדתי כנסייתי לך  תדעי לא אם הדוגמא וזה
המציקים  מיד  ותנצלי תרעי איכה אומות בשאר  בנשים
בדרכי  התבונני בניך  יאבדו  ולא ביניהם להיות לך 
משמרתי  ושמרו  תורתי שקבלו  הראשוני' אבותיך 
גדיותיך  תרעי זאת בשכר  ואף בדרכיהם ולכי ומצותי
הציבי  לא) (ירמיה ירמיה אמר  וכן  האומות שרי אצל 

וגו ': למסילה לבך  שיתי ציונים (Ë)לך  
   לקול י) (שם למ "ד  כמו  זו  למ "ד 

סוסים  לקבוצת שמניך  לריח  למ "ד  וכמו  מים המון  תתו 
פרעה  ברכבי לקראתך  לצאת מחנותי שאספתי הרבה
סוסיך  בים דרכת ג) (חבקוק שנאמר  כמו  להושיעך 
שנ ' מצעקתך  שתקתיך  רעיתי דמיתיך  שם הרבה סוסים
אגדה, בספרי ראיתי זאת תחרישון  ואתם יד ) (שמות
את: שרעיתי לכל  הראיתי שם רעיתי דמיתיך  אחר  דבר 

:קבליי"שא לע"ז  ובלשון  סוסים קבוצת
 דימו אותי כ ) (שופטים כמו  בלע"ז  אר "ישמאי

נאים: בקישוטים קשטתיך  שם כי להרוג

 
(Ê).'Â‚Â ÈÏ ‰„È‚‰ותאמר החשוק  אל  אמריה תשלח  כאילו

תרעה  אנה לי הגידה  אותך, אוהבת שנפשי  החשוק אתה אליו
העת  היא אז (כי הצהרים , בעת  תרביצם ואנה הצאן את
אני ואבוא מקומך הודיעני תאמר  וכאילו לנוח ), הצאן להרביץ 

בצאן : עמך לרעות כמשוטת ˘ÓÏ‰.אליך אהיה  למה אשר 
אמצאך. אשר עד  לחפש  חבריך , הרועים  עדרי  על  ואנה אנה
אמתותך  לדעת לבי  פתח  ישראל כנסת שאמרה הוא והנמשל
אהיה  למה בך, ודבוקה אחריך נמשכת  אהיה למען ויכלתך ,

ונבוכה: חוקרת כדעת  ÍÏ.(Á)שוטטת ÈÚ„˙ ‡Ï Ì‡ כאילו
הנשים, בין  היפה את  לאמר  דבריו  וישלח  לה  משיב  החשוק
רגלי עקבי במדרך ולכי צאי איו , תחנותי  מקום ידעת לא אם
שאר למשכנות ממעל  גדיותיך את גם ותרעי צאני, הצאן 
הוא  והנמשל  אלי. קרובה כן אם ותהיה מקומי, שם כי  הרועים 
סמכי מעצמך  אמתתי לדעת חכמה מצאת לא  אם לה משיב  כי 
תהיה  ואז אלי, דבוקה  ותהי  אבותיך בדרכי והאחזי  הקבלה על
הם  העמים אלהי  מכל אני  גדול כי  הארצות , גויי מכל  למעלה 

מעלה: הסוסיות È˙ÒÂÒÏ.(Ë)שרי  שאר מול  פרעה , ברכבי  הקשורה לסוסיה כולן  העלמות  מול אותך דמיתי  הן רעיתי  את
ממצרים. לשלמה אשר  הסוסים ומוצא שנאמר  כמו  ממצרים, המה הסוסים  מוצא כי  מכולן . מעולות  שהנה  מצרים, בארץ  אשר 
המובחרים  מן אף האדמה, משפחות מכל  חביבה את הנה לומר  הוא והנמשל המלך. במרכבת יקשרו  שבכולן והמובחרות 

שבהם:

 
(Ê).‰ÎÈ‡:( יב ו  (מ "ב  הוא איכה  וכן  אנה. כמו  ˙ıÈ.הוא

לנוח : השכיבה חציÌÈ‰ˆ.ענין והוא ואורה צוהר  מלשון 
אשר :˘ÓÏ‰.היום: במקום הוא  השי"ן  למה, ÈËÚÎ‰.אשר 

יט ): טו (ש "א  השלל אל ותעט  כמו  ושטיפה. הפרחה ענין
(Á).È˜Ú ועקבותיך וכן רגל. עקבות במדרך  לומר  רוצה

כא): עז  (תהלים  נודעו מרעה:ÈÚÂ.לא  ‚„ÍÈ˙ÂÈ.מלשון 
עזים: גדי משכן :ÂÎ˘Ó˙.ממעל:ÏÚ.מלשון  מלשון

(Ë).È˙ÒÂÒÏ נקבת תקרא כאשר סוסיה, תקרא הסוס נקבת
נהפכה  הי ' תוספת ובעבור נוספת , והיו"ד  חמורה, החמור 
(ישעיה  משפט  מלאתי  וכן  היו "ד . אל להסמיכה לתי"ו  הה"א
ואמר לתי "ו. הה "א נהפכה היו "ד תוספת שבעבור  כא), א 
במרכבתם  לקשור  היה והשרים  המלך שדרך  לפי  נקבה, בלשון
לעצרם  הרכב על יקשה זכרים בסוסים כי נקבות, סוסיות

ירוצו : לבל  לאט  בשם ÚÙ‰.ללכת קרואים מצרים  מלכי כל 
ומשל:„ÍÈ˙ÈÓ.פרעה: דמיון חברתי:È˙ÈÚ.מלשון 
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dìòa úéáa dúBà ïéðæ àlà,dãBáë éôì øBãî dì ïéðúBðå.äøîà:àaà úéaî æeæì éLôà éà–íéLøBiä íéìBëé ¤¨¨¦¨§¥©£¨§§¦¨¨§¦§¨¨§¨¦¤§¦¨¦¥©¨§¦©§¦

dì øîBì:éì Lé eðìöà zà íàúBðBæî C;eðìöà zà ïéà íàå,éì ïéàúBðBæî C.úðòBè äúéä íà:àéäL éðtî ©¨¦©§¤§¥¤¦§§¦¥©§¤§¥¥¦§¦¨§¨¤¤¦§¥¤¦
íéãìé ïäå äcìé–äéáà úéáa àéäå dúBà ïéðæ. ©§¨§¥§¨¦¨¦¨§¦§¥¨¦¨

„äéáà úéáa àéäL ïîæ ìk–íìBòì dúaúk äáBb;dìòa úéáa àéäL ïîæ ìk–íéøNò ãò dúaúk äáBb ¨§©¤¦§¥¨¦¨¨§ª¨¨§¨¨§©¤¦§¥©£¨¨§ª¨¨©¤§¦
íéðL Lîçå,dúaúk ãâðk äáBè äNòzL íéðL Lîçå íéøNòa LiL;éøácøéàî éaøíeMî øîàLïaø §¨¥¨¦¤¥§¤§¦§¨¥¨¦¤©£¤¨§¤¤§ª¨¨¦§¥©¦¥¦¤¨©¦©¨

ìàéìîb ïa ïBòîL.íéîëçåíéøîBà:dìòa úéáa àéäL ïîæ ìk–íìBòì dúaúk äáBb;úéáa àéäL ïîæ ìk ¦§¤©§¦¥©£¨¦§¦¨§©¤¦§¥©£¨¨§ª¨¨§¨¨§©¤¦§¥
äéáà–íéðL Lîçå íéøNò ãò dúaúk äáBb.äúî–íéðL Lîçå íéøNò ãò dúaúk ïéøékæî äéLøBé. ¨¦¨¨§ª¨¨©¤§¦§¨¥¨¦¥¨§¤¨©§¦¦§ª¨¨©¤§¦§¨¥¨¦

bbbb.xecn dl oipzepeàäú úàã ,øçà úéá äì úåðáì íéáééç ïéà úéáä ìôð íàå .äìòá ééçá íäá úùîúùî äúéäù úåçôùå íéãáòå ùéîùú éìë ïëå
:äì ïéòîåù ïéà äðåîîî åúåðáì äúöø åìéôàå .ïðú éúéáá àáúé.zepefn jil yi eplv` z` m`:äáåøá úéáä úëøáù

cccc.dia` ziaa `idy onf lk:íù äéúåðåæî äì åðúð íéùøåéäå.dzaezk daeb:äöøúùë.daeh dyrzyäéúåðëùì çìîå íçì úðúåð ,íéîåúé éñëðî
:äúáåúë éãë.mixne` minkge,åøëæåä äìéçîä ïéðòì àìà ,íéîåúéä éñëðî äùòúù äáåèä ìéáùá äúáåúë äãéñôäì äðù íéøùòå ùîç åøëæåä àì

òåáúì äùåá àéä äúåà íéãáëîù éðôîù äìéçî äú÷éúù ïéà äìòá úéáá àéäù ïîæ ìë êëìä ,äìçî åììä íéðùä ìë äòáú àìå ä÷úùå ìéàåäã
:àéä äìéçî íéðù ä"ë ä÷úùùî äéáà úéáá ìáà ,äúáåúë.dzaezk oixikfn diyxei dznà÷åãå .äðù ä"ë êåúá äúáåúë òåáúì ïéëéøö øîåìë

ïéàù ,íåìë äúáåúëî íéùøåé äéùøåé ïéà ,äúáåúë ìò äòáùð àì íà ìáà .äúáåúë òåáúì íéìåëé äéùøåéã àåä äúîù íãå÷ äúáåúë ìò äòáùðùë
:åéðáì äòåáù ùéøåî íãà
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שפסקה  תנאי  פי על  הבת מזונות דיני הקודמות המשניות בשתי שלמדנו  לאחר 

על המת בעלה מנכסי  האלמנה מזונות דיני  ללמד  משנתנו באה בעלה, עם אשה

הכתובה. תנאי פי

äøîàL äðîìà:בעלה ליורשי  –éìòa úéaî æeæì éLôà éà ÇÀÈÈÆÈÀÈÄÆÀÄÈÄÅÇÂÄ
בעלי, מבית לצאת רצוני  אין  –:dì øîBì ïéìBëé ïéLøBiä ïéàÅÇÀÄÀÄÇÈ

CúBà ïéðæ eðàå Céáà úéáì éëì,מזונותיך כל  את לשם לך וניתן  – ÀÄÀÅÈÄÀÈÈÄÈ
dìòa úéáa dúBà ïéðæ àlà,בעלה בבית מזונותיה לה נותנים – ÆÈÈÄÈÀÅÇÂÈ

øBãîכרצונה, dì ïéðúBðå, לדור מקום –dãBáë éôìשמתנאי – ÀÀÄÈÈÀÄÀÈ
מנכסיו  וניזונת המת, בעלת בבית יושבת האלמנה שתהא הוא, הכתובה
היא  משתמשת שאף מובא, בגמרא ובברייתא אלמנותה; משך ימי  כל

כדרך זהב ובכלי כסף בכלי ובכסתות, בכרים ובשפחות, בעבדים
בעלה. בחיי  בהם משתמשת האלמנה:äøîàשהיתה –éLôà éà ÈÀÈÄÆÀÄ

àaà úéaî æeæì שהאלמנה כלומר  אבי , מבית לצאת רצוני אין – ÈÄÅÇÈ
את  לשם לה יעלו  שהיורשים רוצה והיא אביה, בבית להיות מעדיפה

מזונותיה, eðìöàצרכי zà íà :dì øîBì íéLøBiä íéìBëéÀÄÇÀÄÇÈÄÇÀÆÀÅ
úBðBæî Céì Lé,מזונות לך יש  אבינו בבית אתנו את אם –íàå ÆÄÀÀÄ

úBðBæî Céì ïéà ,eðìöà zà ïéà:הטעם מבואר  בגמרא –zkxay" ÅÇÀÆÀÅÅÄÀ
,"daexa ziad שעוזרים בבית, אדם בני  בריבוי שורה שהברכה כלומר 

עדיף הרבים של  ומזלם ומשתכרים, לזה והרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם זה גורס:((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).
ziad zkxay"d a e x n"כל מזונות שהיה "חמישה כגון מפרש: והוא ,

ואוכלים  אחד בבית חמשתן היו  אם לבדו , כשיאכל  קב מהן אחד 
הבית" צרכי לשאר  הדין והוא קבים; ארבעה להם מספיק בעירוב,

ד ד ד ד )))) יחיחיחיח,,,, אישות אישות אישות אישות  והולכת ((((הלהלהלהל'''' בעלה בית את עוזבת האלמנה אם לפיכך  ;

ליך אין  אצלנו  את אין  "אם לה: לומר  היתומים יכולים אביה, לבית
היינו  הבית, ברכת לפי אלא מזונות לך  ניתן  לא כלומר  מזונות",

בביתם. אתם היתה אילו מזונותיה הוצאות úðòBè:כשיעור  äúéä íàÄÈÀÈÆÆ
äcìé àéäL éðtî בבית ולא אביה בבית להיות רוצה שהיא – ÄÀÅÆÄÇÀÈ

צעירה, שהיא מפני éבעלה, ïäåíéãì בניה שאינם והיתומים – ÀÅÀÈÄ
שם  הבריות עליה יוציאו  שלא אתם, להיות רצונה ואין  הם, צעירים

äéáàרע, úéáa àéäå dúBà ïéðæ,מזונותיה צרכי  כל  לה נותנים – ÈÄÈÀÄÀÅÈÄÈ
אביה. בבית דרה והיא
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אם  היתומים, מנכסי  הניזונת האלמנה בדין הבדל שיש  למדנו  הקודמת במשנה

ללמדנו, מוסיפה זו משנה אביה. לבית שחזרה או המת, בעלה בבית יושבת היא

בבית  או בעלה בבית יושבת היא אם הבדל  יש כתובתה גביית זמן  לגבי שאף

אביה.

äéáà úéáa àéäL ïîæ ìk,אביה בבית יושבת כשהאלמנה – ÈÀÇÆÄÀÅÈÄÈ
חוץ  מנכסיהם נהנית ואינה הואיל  שם, מזונותיה לה נותנים והיורשים

כלום, íìBòìממזונותיה dúaúk äáBbלאחר אפילו לכשתרצה, – ÈÀËÈÈÀÈ
שנים; dìòaהרבה úéáa àéäL ïîæ ìk בבית יושבת וכשהיא – ÈÀÇÆÄÀÅÇÂÈ

הירושה, בנכסי  להשתמש יכולה והיא ãòבעלה, dúaúk äáBbÈÀËÈÈÇ
íéðL Lîçå íéøNò,בעלה שמת משעה –Lîçå íéøNòa LiL ÆÀÄÀÈÅÈÄÆÅÀÆÀÄÀÈÅ

dúaúk ãâðk äáBè äNòzL íéðL לעשות אשה שרגילה – ÈÄÆÇÂÆÈÀÆÆÀËÈÈ
וחמש עשרים של ובזמן  מזונות, צרכי  להם ולתת לשכנותיה טובה

כדי היתומים, מנכסי האלמנה שנתנה הללו, המתנות מצטרפות שנים
כתובתה; נתקבלה שכבר ונמצא כתובתה, øéàîסכום éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄ

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî øîàLמאיר רבי אמר כך – ÆÈÇÄÇÈÄÀÆÇÀÄÅ
גמליאל. בן  שמעון  רבן  àéäLבשם ïîæ ìk :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈÀÇÆÄ

íìBòì dúaúk äáBb ,dìòa úéáa אמרו שלא סוברים, חכמים – ÀÅÇÂÈÈÀËÈÈÀÈ
מפסיד הטובה שהאלמנה מפני שנים וחמש עשרים לאחר  כתובתה ה

שהיא  שתיקתה משום אלא היתומים מנכסי  לשכנותיה שעשתה

הרי כתובתה, תבעה ולא הללו  השנים כל ששתקה שמאחר כמחילה,
לפיכך כתובתה; את ליורשים מחלה שודאי  אומרים, idy`אנו onf lk

mlerl dzaezk daeb dlra ziaaעל מוכיחה שתיקתה שאין  לפי –
אותה, מכבדים והם היורשים, אצל דרה והיא שהואיל הכתובה, מחילת

אבל כתובתה. לתבוע בושה היא äéáà,הרי  úéáa àéäL ïîæ ìkÈÀÇÆÄÀÅÈÄÈ
íéðL Lîçå íéøNò ãò dúaúk äáBb בבית שהיא שכיון – ÈÀËÈÈÇÆÀÄÀÈÅÈÄ

שנים  וחמש  עשרים עברו  ואם כתובתה, לתבוע בושה אינה אביה,
כמחילה. שתיקתה אותה, תבעה האלמנה,äúîולא –äéLøBé ÅÈÀÆÈ

ïéøékæî– תובעים –íéðL Lîçå íéøNò ãò dúaúk משעת – ÇÀÄÄÀËÈÈÇÆÀÄÀÈÅÈÄ
קקקק""""א א א א ););););מיתתה העזרהעזרהעזרהעזר אבןאבןאבןאבן טורטורטורטור שלמה שלמה שלמה שלמה ",",",", משעת ("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת מפרשים: ויש

בעלה מפרשים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).מיתת להודיע oixikfnיש  צריכים כלומר –
את  מוחלים שאין שנים וחמש  עשרים בתוך  אחת פעם ליתומים

מקובצתמקובצתמקובצתמקובצת).).).).הכתובה שיטה שיטה שיטה שיטה  יכולים ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; יורשיה שאין  הזכרנו, וכבר 
שמתה. קודם כתובתה על  האלמנה נשבעה כן  אם אלא כתובתה לתבוע

izdw - zex`ean zeipyn
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‡íéìLeøéa eéä úBøæâ éðic éðL:ïBîãà,íBìLéáà ïa ïðçå.ïðçíéøáã éðL øîBà,ïBîãàäòáL øîBà.éî §¥©¨¥§¥¨¦¨©¦©§§¨¨¤£¦¨¨¨¥§¥§¨¦©§¥¦§¨¦

íiä úðéãîì CìäL,úBðBæî úòáBz BzLàå–ïðçøîBà:älçza òáMz àGå óBqa òáMz.åéìò e÷ìçðéða ¤¨©¦§¦©©¨§¦§©©§¨¨¥¦¨©©§¦¨©©§¦¨¤§§¨¨§¥
íéìBãb íéðäk,eøîàå:óBqáe älçza òáMz.øîàñðékøä ïa àñBc éaøíäéøáãk.øîàéàkæ ïa ïðçBé ïaø: Ÿ£¦§¦§¨§¦¨©©§¦¨©¨©©¦¨¤©§¦©§¦§¥¤¨©©¨¨¨¤©©

øîà äôéïðç,óBqa àlà òáMz àG. ¨¤¨©¨¨¦¨©¤¨©
·íiä úðéãîì CìäL éî,BzLà úà ñðøôe ãçà ãîòå–ïðçøîBà:åéúBòî úà ãaà.åéìò e÷ìçðíéðäk éða ¦¤¨©¦§¦©©¨§¨©¤¨¦§¥¤¦§¨¨¥¦¥¤§¨¤§§¨¨§¥Ÿ£¦

íéìBãb,eøîàå:ìhéå àéöBä änk òáMé.øîàñðékøä ïa àñBc éaøíäéøáãk.øîàéàkæ ïa ïðçBé ïaø:äôé §¦§¨§¦¨©©¨¦§¦Ÿ¨©©¦¨¤©§¦©§¦§¥¤¨©©¨¨¨¤©©¨¤
øîàïðç,éávä ïø÷ ìò åéúBòî çépä. ¨©¨¨¦¦©§¨©¤¤©§¦
‚ïBîãàäòáL øîBà:úBðáe íéða çépäå únL éî,ïéaøî íéñëpäL ïîæa–úBðBfð úBðaäå íéLøBé íéðaä; ©§¥¦§¨¦¤¥§¦¦©¨¦¨¦§©¤©§¨¦§ª¦©¨¦§¦§©¨¦

bi`̀̀̀.zelifb ipiic ipy:úåñð÷ ïðéìò íéñðå÷å íéðìæâä ìò úåøéæâ ïéøæåâ åéäù.mixac ipy:åì íéãåî íéîëç ïéàù.seqa rayzúîù åá åòîùéùë
:íåìë äìòá ìùî äãéá äáëéò àìù òáùú ,äúáåúë úåáâì àåáúå.dlgza rayz `leäìòá àáéùë ,óåñá òáùú ,ùøéô í"áîøå .úåðåæî úééáâ úòùá

:íåìë äì çéðä àìù òáùú ,úåðåæî êì éúçðä øîàéå äðùéçëéå.xne` i`kf oa opgei oaxïé÷ñåô ìòáä úàéöéì íéùãç äùìù øçà à÷åãå .åúåîë äëìäå
:àöåéå ï÷éø åúéá çéðî íãà ïéà ä÷æçù ,àì äæ ïîæ íãå÷ ìáà ,úåðåæî äòáú íà äùàì úåðåæî

aaaa.eizern z` cai`úòáåú àéäå äòáåú àåä ,åì íìùúù úðî ìò äéúåðåæîì úåòî äùàä úà äåìä íà ìáà .òøôà éðàå éðéåìä êì éúøîà àì ,øîàã
áåç úåòîä åéäéå ,øèôðå úñéä úòåáù ìòáä òáùð ,åðîî àéöåäì äöåøå çéðä àì úøîåà àéäå ,úåðåæî äì éúçðä ïòåè ìòáä íàå .íìùéå ìòáä úà

:éàëæ ïá ïðçåé ïáøë äëìä éîð ïéúéðúî àäáå .ùøâúú åà ïîìàúúùëì äéìò
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מכתובתה  מקבלים יורשיה אין  כתובתה, על נשבעה לא אם אבל 
לבניו . שבועה מוריש  אדם שאין  כלום,
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"שהיו מיוחדים, דין  בתי  היו  השני, הבית בימי בירושלים שהיו הדין  בתי  שאר בין
גזילות" על  גזירות ומטילים (xnb`)גוזרים הגזלנים על גזירות גוזרים שהיו כלומר ,

בדברים  קנסות דיני לדון  קבועים והיו חשובים, היו אלו דין בתי קנסות; עליהם
הלשכה  מתרומת שכרם נוטלים היו  אלה דין  בבתי שישבו והדיינים שבממון ,

המקדש  דייני(xnb`).שבבית שני ידי על שנאמרו בהלכות ברובו  עוסק פרקנו  –
בן וחנן  אדמון בירושלים: שהיו גזילות") "דייני להם: קוראים (ויש גזירות

מסכתנו. מענין  הן האלו  ההלכות מן אחדות שכן אבישלום,

íBìLéáà ïa ïðçå ,ïBîãà :íéìLeøéa eéä úBøæâ éðic éðLÀÅÇÈÅÀÅÈÄÈÇÄÇÀÀÈÈÆÂÄÈ
לעיל. שבארנו  כמו –íéøáã éðL øîBà ïðç עליו נחלקו  שבהם – ÈÈÅÀÅÀÈÄ

להלן, כמפורש  גדולים, כהנים äòáLבני  øîBà ïBîãà,דברים – ÇÀÅÄÀÈ
פרקנו . בהמשך כמפורש  לו , מודים חכמים היו  ixacשלא md dl`e

:melyia` oa opgíiä úðéãîì CìäL éî, אשתו את ועזב –BzLàå ÄÆÈÇÄÀÄÇÇÈÀÄÀ
úBðBæî úòáBzלנכסי יורדים דין שבית היא והלכה דין; בבית – ÇÇÀ

אותה  מחייבים אם כאן, שנחלקו  אלא מזונות, לה ופוסקים הבעל 
מזונותיה. לצרכי כלום לה השאיר לא שבעלה øîBà:שבועה ïðçÈÈÅ

óBqa òáMz,בעלה שמת שיוודע לאחר כתובתה, לגבות כשתבוא – ÄÈÇÇ
כלום בעלה משל  בידה עיכבה שלא בעלה ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),תישבע כשיבוא או

כלום לה השאיר  שלא תישבע מזונות, לה שהשאיר  ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),ויאמר 

älçza òáMz àGå.מזונות לגבות באה שהיא בשעה –e÷ìçð ÀÄÈÇÇÀÄÈÆÀÀ
íéìBãb íéðäk éða åéìò דין בית לחברי כנראה, הכוונה, של– ÈÈÀÅÙÂÄÀÄ

ה), א, (עיין  óBqáeכהנים älçza òáMz :eøîàå בשעה שאף – ÀÈÀÄÈÇÇÀÄÈÇ
אלא  דין בית ידי  על לגבותם יכולה אינה מזונות, תובעת שהיא

כלום. לה הניח לא שבעלה ñðékøäבשבועה ïa àñBc éaø øîàÈÇÇÄÈÆÇÀÄÇ
íäéøáãk.גדולים כהנים בני  של  –:éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîà ÀÄÀÅÆÈÇÇÈÈÈÆÇÇ

óBqa àlà òáMz àG ,ïðç øîà äôé באה כשהיא אבל – ÈÆÈÇÈÈÄÈÇÆÈÇ
שבועה. חייבת אינה מזונות לתבוע dkld.עכשיו oke בגמרא ברם

חדשים  שלושה שעברו  קודם מזונות לה פוסקים דין  בית שאין  מבואר,
ריקן  ביתו מניח אדם אין שחזקה הים, למדינת בעלה שהלך  משעה

ויוצא.

ב ה נ ש מ ר ו א ב
אבישלום. בן חנן  שאמר השנייה בהלכה עוסקת משנתנו 

íiä úðéãîì CìäL éî,פרנסה בלא אשתו את ועזב –ãîòå ÄÆÈÇÄÀÄÇÇÈÀÈÇ
BzLà úà ñðøôe ãçàכך על נתבקש שלא עצמו , דעת על – ÆÈÄÀÅÆÄÀ

ממנו , פרנסתה את קיבלה הלואה בתורת לא האשה ואף בעלה, מאת
åéúBòî úà ãaà :øîBà ïðç חייבים האשה ולא הבעל  שלא – ÈÈÅÄÅÆÀÈ

למזונותיה  מעות האשה ממנו לוותה אם ברם, פרנסתה. דמי  לו לשלם
חובותיה. את לשלם חייב בעלה הרי לו, שתשלם מנת e÷ìçðÆÀÀעל 

òáMé :eøîàå ,íéìBãb íéðäk éða åéìò,המפרנס –änk ÈÈÀÅÙÂÄÀÄÀÈÀÄÈÇÇÈ
àéöBä,פרנסתה על  –ìhéå בתורת שלא מבעלה, ההוצאות את – ÄÀÄÙ

הלואה. בתורת אלא פירנסה ñðékøäמתנה ïa àñBc éaø øîàÈÇÇÄÈÆÇÀÄÇ
íäéøáãk.גדולים כהנים בני  של  –:éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîà ÀÄÀÅÆÈÇÇÈÈÈÆÇÇ

éávä ïø÷ ìò åéúBòî çépä ,ïðç øîà äôé הוא דומה – ÈÆÈÇÈÈÄÄÇÀÈÇÆÆÇÀÄ
וקשה  לרוץ קל שהצבי  הצבי , קרן  על  מעותיו שהניח לאדם המפרנס

איבד וכך מפקירן , הוא הרי  הצבי  קרן על  מעותיו  שמניח ומי  לתפסו ,
מעותיו. את זה dkld.מפרנס oke

i y i l y m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב
דנה  משנתנו אדמון . ידי על  שנאמרו בהלכות עוסקות שבפרקנו ג-ט המשניות
הבנים  שכן הירושה, נכסי  לגבי  אביהם, מות לאחר ובנות, בנים של  בתביעותיהם

הכתובה מתנאי  מזונות תובעות והבנות תורה, מדין בירושה לזכות (oiirבאים
.(`i ,c lirl

äòáL øîBà ïBîãà: ואילך זו ממשנה בפרקנו , הנשנים דברים, – ÇÀÅÄÀÈ
úBðáe íéða çépäå únL éî,הירושה בנכסי  לחלוק הבנים ובאים – ÄÆÅÀÄÄÇÈÄÈ

למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו  מזונות, תובעות ïîæaÄÀÇוהבנות
ïéaøî íéñëpäL מרובים מאביהם להם שנפלו  הירושה שנכסי – ÆÇÀÈÄÀËÄ

úBðBfðהם, úBðaäå íéLøBé íéðaäבנכסי זכאים שהם כפי  – ÇÈÄÀÄÀÇÈÄ
שם  ובגמרא א), (ט, בתרא בבא במסכת גם שנויה משנתנו אביהם.

שואלים: ב) oiaexn?"(קלט, dnke":ומסיקיםel`e el` odn epefiiy lk"
,"exbaiy cr כלומרmiaexny הבנות מזונות כדי המספיקים נכסים הם

משנ  באה שלא מכאן , הבנות. שיבגרו עד  בנכסים והבנים ללמד תנו
יירשו  שהבנים לבנים, וירושה לבנות מזון  כדי בהם שיש  מרובים

התורה, מדין יורשים שהבנים היא, ידועה זו הלכה שהרי ייזונו, והבנות
כבר ששנינו כמו חכמים, תקנת פי  על הכתובה מתנאי ניזונות והבנות

להשמיענו: באה המשנה אלא יא), ד , miaexn(לעיל  miqkpdy onfa
הבנות, שיבגרו  עד והבנים הבנות מזונות כדי הם שמספיקים היינו  –

izdw - zex`ean zeipyn
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‚äøîàL äðîìà:éìòa úéaî æeæì éLôà éà–dì øîBì ïéìBëé ïéLøBiä ïéà:éáà úéáì éëìCúBà ïéðæ eðàå C; ©§¨¨¤¨§¨¦¤§¦¨¦¥©£¦¥©§¦§¦©¨§¦§¥¨¦§¨¨¦¨
dìòa úéáa dúBà ïéðæ àlà,dãBáë éôì øBãî dì ïéðúBðå.äøîà:àaà úéaî æeæì éLôà éà–íéLøBiä íéìBëé ¤¨¨¦¨§¥©£¨§§¦¨¨§¦§¨¨§¨¦¤§¦¨¦¥©¨§¦©§¦

dì øîBì:éì Lé eðìöà zà íàúBðBæî C;eðìöà zà ïéà íàå,éì ïéàúBðBæî C.úðòBè äúéä íà:àéäL éðtî ©¨¦©§¤§¥¤¦§§¦¥©§¤§¥¥¦§¦¨§¨¤¤¦§¥¤¦
íéãìé ïäå äcìé–äéáà úéáa àéäå dúBà ïéðæ. ©§¨§¥§¨¦¨¦¨§¦§¥¨¦¨

„äéáà úéáa àéäL ïîæ ìk–íìBòì dúaúk äáBb;dìòa úéáa àéäL ïîæ ìk–íéøNò ãò dúaúk äáBb ¨§©¤¦§¥¨¦¨¨§ª¨¨§¨¨§©¤¦§¥©£¨¨§ª¨¨©¤§¦
íéðL Lîçå,dúaúk ãâðk äáBè äNòzL íéðL Lîçå íéøNòa LiL;éøácøéàî éaøíeMî øîàLïaø §¨¥¨¦¤¥§¤§¦§¨¥¨¦¤©£¤¨§¤¤§ª¨¨¦§¥©¦¥¦¤¨©¦©¨

ìàéìîb ïa ïBòîL.íéîëçåíéøîBà:dìòa úéáa àéäL ïîæ ìk–íìBòì dúaúk äáBb;úéáa àéäL ïîæ ìk ¦§¤©§¦¥©£¨¦§¦¨§©¤¦§¥©£¨¨§ª¨¨§¨¨§©¤¦§¥
äéáà–íéðL Lîçå íéøNò ãò dúaúk äáBb.äúî–íéðL Lîçå íéøNò ãò dúaúk ïéøékæî äéLøBé. ¨¦¨¨§ª¨¨©¤§¦§¨¥¨¦¥¨§¤¨©§¦¦§ª¨¨©¤§¦§¨¥¨¦

bbbb.xecn dl oipzepeàäú úàã ,øçà úéá äì úåðáì íéáééç ïéà úéáä ìôð íàå .äìòá ééçá íäá úùîúùî äúéäù úåçôùå íéãáòå ùéîùú éìë ïëå
:äì ïéòîåù ïéà äðåîîî åúåðáì äúöø åìéôàå .ïðú éúéáá àáúé.zepefn jil yi eplv` z` m`:äáåøá úéáä úëøáù

cccc.dia` ziaa `idy onf lk:íù äéúåðåæî äì åðúð íéùøåéäå.dzaezk daeb:äöøúùë.daeh dyrzyäéúåðëùì çìîå íçì úðúåð ,íéîåúé éñëðî
:äúáåúë éãë.mixne` minkge,åøëæåä äìéçîä ïéðòì àìà ,íéîåúéä éñëðî äùòúù äáåèä ìéáùá äúáåúë äãéñôäì äðù íéøùòå ùîç åøëæåä àì

òåáúì äùåá àéä äúåà íéãáëîù éðôîù äìéçî äú÷éúù ïéà äìòá úéáá àéäù ïîæ ìë êëìä ,äìçî åììä íéðùä ìë äòáú àìå ä÷úùå ìéàåäã
:àéä äìéçî íéðù ä"ë ä÷úùùî äéáà úéáá ìáà ,äúáåúë.dzaezk oixikfn diyxei dznà÷åãå .äðù ä"ë êåúá äúáåúë òåáúì ïéëéøö øîåìë

ïéàù ,íåìë äúáåúëî íéùøåé äéùøåé ïéà ,äúáåúë ìò äòáùð àì íà ìáà .äúáåúë òåáúì íéìåëé äéùøåéã àåä äúîù íãå÷ äúáåúë ìò äòáùðùë
:åéðáì äòåáù ùéøåî íãà

`xephxa yexit
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שפסקה  תנאי  פי על  הבת מזונות דיני הקודמות המשניות בשתי שלמדנו  לאחר 

על המת בעלה מנכסי  האלמנה מזונות דיני  ללמד  משנתנו באה בעלה, עם אשה

הכתובה. תנאי פי

äøîàL äðîìà:בעלה ליורשי  –éìòa úéaî æeæì éLôà éà ÇÀÈÈÆÈÀÈÄÆÀÄÈÄÅÇÂÄ
בעלי, מבית לצאת רצוני  אין  –:dì øîBì ïéìBëé ïéLøBiä ïéàÅÇÀÄÀÄÇÈ

CúBà ïéðæ eðàå Céáà úéáì éëì,מזונותיך כל  את לשם לך וניתן  – ÀÄÀÅÈÄÀÈÈÄÈ
dìòa úéáa dúBà ïéðæ àlà,בעלה בבית מזונותיה לה נותנים – ÆÈÈÄÈÀÅÇÂÈ

øBãîכרצונה, dì ïéðúBðå, לדור מקום –dãBáë éôìשמתנאי – ÀÀÄÈÈÀÄÀÈ
מנכסיו  וניזונת המת, בעלת בבית יושבת האלמנה שתהא הוא, הכתובה
היא  משתמשת שאף מובא, בגמרא ובברייתא אלמנותה; משך ימי  כל

כדרך זהב ובכלי כסף בכלי ובכסתות, בכרים ובשפחות, בעבדים
בעלה. בחיי  בהם משתמשת האלמנה:äøîàשהיתה –éLôà éà ÈÀÈÄÆÀÄ

àaà úéaî æeæì שהאלמנה כלומר  אבי , מבית לצאת רצוני אין – ÈÄÅÇÈ
את  לשם לה יעלו  שהיורשים רוצה והיא אביה, בבית להיות מעדיפה

מזונותיה, eðìöàצרכי zà íà :dì øîBì íéLøBiä íéìBëéÀÄÇÀÄÇÈÄÇÀÆÀÅ
úBðBæî Céì Lé,מזונות לך יש  אבינו בבית אתנו את אם –íàå ÆÄÀÀÄ

úBðBæî Céì ïéà ,eðìöà zà ïéà:הטעם מבואר  בגמרא –zkxay" ÅÇÀÆÀÅÅÄÀ
,"daexa ziad שעוזרים בבית, אדם בני  בריבוי שורה שהברכה כלומר 

עדיף הרבים של  ומזלם ומשתכרים, לזה והרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם זה גורס:((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).
ziad zkxay"d a e x n"כל מזונות שהיה "חמישה כגון מפרש: והוא ,

ואוכלים  אחד בבית חמשתן היו  אם לבדו , כשיאכל  קב מהן אחד 
הבית" צרכי לשאר  הדין והוא קבים; ארבעה להם מספיק בעירוב,

ד ד ד ד )))) יחיחיחיח,,,, אישות אישות אישות אישות  והולכת ((((הלהלהלהל'''' בעלה בית את עוזבת האלמנה אם לפיכך  ;

ליך אין  אצלנו  את אין  "אם לה: לומר  היתומים יכולים אביה, לבית
היינו  הבית, ברכת לפי אלא מזונות לך  ניתן  לא כלומר  מזונות",

בביתם. אתם היתה אילו מזונותיה הוצאות úðòBè:כשיעור  äúéä íàÄÈÀÈÆÆ
äcìé àéäL éðtî בבית ולא אביה בבית להיות רוצה שהיא – ÄÀÅÆÄÇÀÈ

צעירה, שהיא מפני éבעלה, ïäåíéãì בניה שאינם והיתומים – ÀÅÀÈÄ
שם  הבריות עליה יוציאו  שלא אתם, להיות רצונה ואין  הם, צעירים

äéáàרע, úéáa àéäå dúBà ïéðæ,מזונותיה צרכי  כל  לה נותנים – ÈÄÈÀÄÀÅÈÄÈ
אביה. בבית דרה והיא
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אם  היתומים, מנכסי  הניזונת האלמנה בדין הבדל שיש  למדנו  הקודמת במשנה

ללמדנו, מוסיפה זו משנה אביה. לבית שחזרה או המת, בעלה בבית יושבת היא

בבית  או בעלה בבית יושבת היא אם הבדל  יש כתובתה גביית זמן  לגבי שאף

אביה.

äéáà úéáa àéäL ïîæ ìk,אביה בבית יושבת כשהאלמנה – ÈÀÇÆÄÀÅÈÄÈ
חוץ  מנכסיהם נהנית ואינה הואיל  שם, מזונותיה לה נותנים והיורשים

כלום, íìBòìממזונותיה dúaúk äáBbלאחר אפילו לכשתרצה, – ÈÀËÈÈÀÈ
שנים; dìòaהרבה úéáa àéäL ïîæ ìk בבית יושבת וכשהיא – ÈÀÇÆÄÀÅÇÂÈ

הירושה, בנכסי  להשתמש יכולה והיא ãòבעלה, dúaúk äáBbÈÀËÈÈÇ
íéðL Lîçå íéøNò,בעלה שמת משעה –Lîçå íéøNòa LiL ÆÀÄÀÈÅÈÄÆÅÀÆÀÄÀÈÅ

dúaúk ãâðk äáBè äNòzL íéðL לעשות אשה שרגילה – ÈÄÆÇÂÆÈÀÆÆÀËÈÈ
וחמש עשרים של ובזמן  מזונות, צרכי  להם ולתת לשכנותיה טובה

כדי היתומים, מנכסי האלמנה שנתנה הללו, המתנות מצטרפות שנים
כתובתה; נתקבלה שכבר ונמצא כתובתה, øéàîסכום éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄ

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî øîàLמאיר רבי אמר כך – ÆÈÇÄÇÈÄÀÆÇÀÄÅ
גמליאל. בן  שמעון  רבן  àéäLבשם ïîæ ìk :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈÀÇÆÄ

íìBòì dúaúk äáBb ,dìòa úéáa אמרו שלא סוברים, חכמים – ÀÅÇÂÈÈÀËÈÈÀÈ
מפסיד הטובה שהאלמנה מפני שנים וחמש עשרים לאחר  כתובתה ה

שהיא  שתיקתה משום אלא היתומים מנכסי  לשכנותיה שעשתה

הרי כתובתה, תבעה ולא הללו  השנים כל ששתקה שמאחר כמחילה,
לפיכך כתובתה; את ליורשים מחלה שודאי  אומרים, idy`אנו onf lk

mlerl dzaezk daeb dlra ziaaעל מוכיחה שתיקתה שאין  לפי –
אותה, מכבדים והם היורשים, אצל דרה והיא שהואיל הכתובה, מחילת

אבל כתובתה. לתבוע בושה היא äéáà,הרי  úéáa àéäL ïîæ ìkÈÀÇÆÄÀÅÈÄÈ
íéðL Lîçå íéøNò ãò dúaúk äáBb בבית שהיא שכיון – ÈÀËÈÈÇÆÀÄÀÈÅÈÄ

שנים  וחמש  עשרים עברו  ואם כתובתה, לתבוע בושה אינה אביה,
כמחילה. שתיקתה אותה, תבעה האלמנה,äúîולא –äéLøBé ÅÈÀÆÈ

ïéøékæî– תובעים –íéðL Lîçå íéøNò ãò dúaúk משעת – ÇÀÄÄÀËÈÈÇÆÀÄÀÈÅÈÄ
קקקק""""א א א א ););););מיתתה העזרהעזרהעזרהעזר אבןאבןאבןאבן טורטורטורטור שלמה שלמה שלמה שלמה ",",",", משעת ("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת מפרשים: ויש

בעלה מפרשים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).מיתת להודיע oixikfnיש  צריכים כלומר –
את  מוחלים שאין שנים וחמש  עשרים בתוך  אחת פעם ליתומים

מקובצתמקובצתמקובצתמקובצת).).).).הכתובה שיטה שיטה שיטה שיטה  יכולים ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; יורשיה שאין  הזכרנו, וכבר 
שמתה. קודם כתובתה על  האלמנה נשבעה כן  אם אלא כתובתה לתבוע

izdw - zex`ean zeipyn
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‡íéìLeøéa eéä úBøæâ éðic éðL:ïBîãà,íBìLéáà ïa ïðçå.ïðçíéøáã éðL øîBà,ïBîãàäòáL øîBà.éî §¥©¨¥§¥¨¦¨©¦©§§¨¨¤£¦¨¨¨¥§¥§¨¦©§¥¦§¨¦

íiä úðéãîì CìäL,úBðBæî úòáBz BzLàå–ïðçøîBà:älçza òáMz àGå óBqa òáMz.åéìò e÷ìçðéða ¤¨©¦§¦©©¨§¦§©©§¨¨¥¦¨©©§¦¨©©§¦¨¤§§¨¨§¥
íéìBãb íéðäk,eøîàå:óBqáe älçza òáMz.øîàñðékøä ïa àñBc éaøíäéøáãk.øîàéàkæ ïa ïðçBé ïaø: Ÿ£¦§¦§¨§¦¨©©§¦¨©¨©©¦¨¤©§¦©§¦§¥¤¨©©¨¨¨¤©©

øîà äôéïðç,óBqa àlà òáMz àG. ¨¤¨©¨¨¦¨©¤¨©
·íiä úðéãîì CìäL éî,BzLà úà ñðøôe ãçà ãîòå–ïðçøîBà:åéúBòî úà ãaà.åéìò e÷ìçðíéðäk éða ¦¤¨©¦§¦©©¨§¨©¤¨¦§¥¤¦§¨¨¥¦¥¤§¨¤§§¨¨§¥Ÿ£¦

íéìBãb,eøîàå:ìhéå àéöBä änk òáMé.øîàñðékøä ïa àñBc éaøíäéøáãk.øîàéàkæ ïa ïðçBé ïaø:äôé §¦§¨§¦¨©©¨¦§¦Ÿ¨©©¦¨¤©§¦©§¦§¥¤¨©©¨¨¨¤©©¨¤
øîàïðç,éávä ïø÷ ìò åéúBòî çépä. ¨©¨¨¦¦©§¨©¤¤©§¦
‚ïBîãàäòáL øîBà:úBðáe íéða çépäå únL éî,ïéaøî íéñëpäL ïîæa–úBðBfð úBðaäå íéLøBé íéðaä; ©§¥¦§¨¦¤¥§¦¦©¨¦¨¦§©¤©§¨¦§ª¦©¨¦§¦§©¨¦

bi`̀̀̀.zelifb ipiic ipy:úåñð÷ ïðéìò íéñðå÷å íéðìæâä ìò úåøéæâ ïéøæåâ åéäù.mixac ipy:åì íéãåî íéîëç ïéàù.seqa rayzúîù åá åòîùéùë
:íåìë äìòá ìùî äãéá äáëéò àìù òáùú ,äúáåúë úåáâì àåáúå.dlgza rayz `leäìòá àáéùë ,óåñá òáùú ,ùøéô í"áîøå .úåðåæî úééáâ úòùá

:íåìë äì çéðä àìù òáùú ,úåðåæî êì éúçðä øîàéå äðùéçëéå.xne` i`kf oa opgei oaxïé÷ñåô ìòáä úàéöéì íéùãç äùìù øçà à÷åãå .åúåîë äëìäå
:àöåéå ï÷éø åúéá çéðî íãà ïéà ä÷æçù ,àì äæ ïîæ íãå÷ ìáà ,úåðåæî äòáú íà äùàì úåðåæî

aaaa.eizern z` cai`úòáåú àéäå äòáåú àåä ,åì íìùúù úðî ìò äéúåðåæîì úåòî äùàä úà äåìä íà ìáà .òøôà éðàå éðéåìä êì éúøîà àì ,øîàã
áåç úåòîä åéäéå ,øèôðå úñéä úòåáù ìòáä òáùð ,åðîî àéöåäì äöåøå çéðä àì úøîåà àéäå ,úåðåæî äì éúçðä ïòåè ìòáä íàå .íìùéå ìòáä úà

:éàëæ ïá ïðçåé ïáøë äëìä éîð ïéúéðúî àäáå .ùøâúú åà ïîìàúúùëì äéìò

`xephxa yexit

מכתובתה  מקבלים יורשיה אין  כתובתה, על נשבעה לא אם אבל 
לבניו . שבועה מוריש  אדם שאין  כלום,

i p y m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

"שהיו מיוחדים, דין  בתי  היו  השני, הבית בימי בירושלים שהיו הדין  בתי  שאר בין
גזילות" על  גזירות ומטילים (xnb`)גוזרים הגזלנים על גזירות גוזרים שהיו כלומר ,

בדברים  קנסות דיני לדון  קבועים והיו חשובים, היו אלו דין בתי קנסות; עליהם
הלשכה  מתרומת שכרם נוטלים היו  אלה דין  בבתי שישבו והדיינים שבממון ,

המקדש  דייני(xnb`).שבבית שני ידי על שנאמרו בהלכות ברובו  עוסק פרקנו  –
בן וחנן  אדמון בירושלים: שהיו גזילות") "דייני להם: קוראים (ויש גזירות

מסכתנו. מענין  הן האלו  ההלכות מן אחדות שכן אבישלום,

íBìLéáà ïa ïðçå ,ïBîãà :íéìLeøéa eéä úBøæâ éðic éðLÀÅÇÈÅÀÅÈÄÈÇÄÇÀÀÈÈÆÂÄÈ
לעיל. שבארנו  כמו –íéøáã éðL øîBà ïðç עליו נחלקו  שבהם – ÈÈÅÀÅÀÈÄ

להלן, כמפורש  גדולים, כהנים äòáLבני  øîBà ïBîãà,דברים – ÇÀÅÄÀÈ
פרקנו . בהמשך כמפורש  לו , מודים חכמים היו  ixacשלא md dl`e

:melyia` oa opgíiä úðéãîì CìäL éî, אשתו את ועזב –BzLàå ÄÆÈÇÄÀÄÇÇÈÀÄÀ
úBðBæî úòáBzלנכסי יורדים דין שבית היא והלכה דין; בבית – ÇÇÀ

אותה  מחייבים אם כאן, שנחלקו  אלא מזונות, לה ופוסקים הבעל 
מזונותיה. לצרכי כלום לה השאיר לא שבעלה øîBà:שבועה ïðçÈÈÅ

óBqa òáMz,בעלה שמת שיוודע לאחר כתובתה, לגבות כשתבוא – ÄÈÇÇ
כלום בעלה משל  בידה עיכבה שלא בעלה ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),תישבע כשיבוא או

כלום לה השאיר  שלא תישבע מזונות, לה שהשאיר  ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),ויאמר 

älçza òáMz àGå.מזונות לגבות באה שהיא בשעה –e÷ìçð ÀÄÈÇÇÀÄÈÆÀÀ
íéìBãb íéðäk éða åéìò דין בית לחברי כנראה, הכוונה, של– ÈÈÀÅÙÂÄÀÄ

ה), א, (עיין  óBqáeכהנים älçza òáMz :eøîàå בשעה שאף – ÀÈÀÄÈÇÇÀÄÈÇ
אלא  דין בית ידי  על לגבותם יכולה אינה מזונות, תובעת שהיא

כלום. לה הניח לא שבעלה ñðékøäבשבועה ïa àñBc éaø øîàÈÇÇÄÈÆÇÀÄÇ
íäéøáãk.גדולים כהנים בני  של  –:éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîà ÀÄÀÅÆÈÇÇÈÈÈÆÇÇ

óBqa àlà òáMz àG ,ïðç øîà äôé באה כשהיא אבל – ÈÆÈÇÈÈÄÈÇÆÈÇ
שבועה. חייבת אינה מזונות לתבוע dkld.עכשיו oke בגמרא ברם

חדשים  שלושה שעברו  קודם מזונות לה פוסקים דין  בית שאין  מבואר,
ריקן  ביתו מניח אדם אין שחזקה הים, למדינת בעלה שהלך  משעה

ויוצא.

ב ה נ ש מ ר ו א ב
אבישלום. בן חנן  שאמר השנייה בהלכה עוסקת משנתנו 

íiä úðéãîì CìäL éî,פרנסה בלא אשתו את ועזב –ãîòå ÄÆÈÇÄÀÄÇÇÈÀÈÇ
BzLà úà ñðøôe ãçàכך על נתבקש שלא עצמו , דעת על – ÆÈÄÀÅÆÄÀ

ממנו , פרנסתה את קיבלה הלואה בתורת לא האשה ואף בעלה, מאת
åéúBòî úà ãaà :øîBà ïðç חייבים האשה ולא הבעל  שלא – ÈÈÅÄÅÆÀÈ

למזונותיה  מעות האשה ממנו לוותה אם ברם, פרנסתה. דמי  לו לשלם
חובותיה. את לשלם חייב בעלה הרי לו, שתשלם מנת e÷ìçðÆÀÀעל 

òáMé :eøîàå ,íéìBãb íéðäk éða åéìò,המפרנס –änk ÈÈÀÅÙÂÄÀÄÀÈÀÄÈÇÇÈ
àéöBä,פרנסתה על  –ìhéå בתורת שלא מבעלה, ההוצאות את – ÄÀÄÙ

הלואה. בתורת אלא פירנסה ñðékøäמתנה ïa àñBc éaø øîàÈÇÇÄÈÆÇÀÄÇ
íäéøáãk.גדולים כהנים בני  של  –:éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîà ÀÄÀÅÆÈÇÇÈÈÈÆÇÇ

éávä ïø÷ ìò åéúBòî çépä ,ïðç øîà äôé הוא דומה – ÈÆÈÇÈÈÄÄÇÀÈÇÆÆÇÀÄ
וקשה  לרוץ קל שהצבי  הצבי , קרן  על  מעותיו שהניח לאדם המפרנס

איבד וכך מפקירן , הוא הרי  הצבי  קרן על  מעותיו  שמניח ומי  לתפסו ,
מעותיו. את זה dkld.מפרנס oke

i y i l y m e i
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דנה  משנתנו אדמון . ידי על  שנאמרו בהלכות עוסקות שבפרקנו ג-ט המשניות
הבנים  שכן הירושה, נכסי  לגבי  אביהם, מות לאחר ובנות, בנים של  בתביעותיהם

הכתובה מתנאי  מזונות תובעות והבנות תורה, מדין בירושה לזכות (oiirבאים
.(`i ,c lirl

äòáL øîBà ïBîãà: ואילך זו ממשנה בפרקנו , הנשנים דברים, – ÇÀÅÄÀÈ
úBðáe íéða çépäå únL éî,הירושה בנכסי  לחלוק הבנים ובאים – ÄÆÅÀÄÄÇÈÄÈ

למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו  מזונות, תובעות ïîæaÄÀÇוהבנות
ïéaøî íéñëpäL מרובים מאביהם להם שנפלו  הירושה שנכסי – ÆÇÀÈÄÀËÄ

úBðBfðהם, úBðaäå íéLøBé íéðaäבנכסי זכאים שהם כפי  – ÇÈÄÀÄÀÇÈÄ
שם  ובגמרא א), (ט, בתרא בבא במסכת גם שנויה משנתנו אביהם.

שואלים: ב) oiaexn?"(קלט, dnke":ומסיקיםel`e el` odn epefiiy lk"
,"exbaiy cr כלומרmiaexny הבנות מזונות כדי המספיקים נכסים הם

משנ  באה שלא מכאן , הבנות. שיבגרו עד  בנכסים והבנים ללמד תנו
יירשו  שהבנים לבנים, וירושה לבנות מזון  כדי בהם שיש  מרובים

התורה, מדין יורשים שהבנים היא, ידועה זו הלכה שהרי ייזונו, והבנות
כבר ששנינו כמו חכמים, תקנת פי  על הכתובה מתנאי ניזונות והבנות

להשמיענו: באה המשנה אלא יא), ד , miaexn(לעיל  miqkpdy onfa
הבנות, שיבגרו  עד והבנים הבנות מזונות כדי הם שמספיקים היינו  –

izdw - zex`ean zeipyn



dריד dpyn xyr dyely wxt zeaezk zkqn

íéèòî íéñëðáe–eðBfé úBðaä,íéçútä ìò eøfçé íéðaäå.ïBîãàøîBà:ézãñôä øëæ éðàL ìéáLa?øîà ¦§¨¦ª¨¦©¨¦§©¨¦§©§©©§¨¦©§¥¦§¦¤£¦¨¨¦§©§¦¨©
ìàéìîb ïaø:éøác úà éðà äàBøïBîãà. ©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§

„ïîL éck Bøáç úà ïòBhä,íép÷ð÷a äãBäå–ïBîãàøîBà:äðòhä úö÷îa äãBäå ìéàBä–òáMé;íéîëçå ©¥¤£¥©¥¤¤§¨§©§©¦©§¥¦§¨§¦§¨©©£¨¦¨©©£¨¦
íéøîBà:äðòhä ïénî äàãBä Bæ ïéà.øîàìàéìîb ïaø:éøác úà éðà äàBøïBîãà. §¦¥¨¨¦¦©©£¨¨©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§
‰Bðúçì úBòî ÷ñBtä,ìâøä úà Bì èLôe–dLàø ïéaìiL ãò áLz.ïBîãàøîBà:øîàzL àéä äìBëé: ©¥¨©£¨¨©¤¨¤¤¥¥©¤©§¦Ÿ¨©§¥§¨¦¤Ÿ©

éîöòì éz÷ñt éðà elà,éLàø ïéaìiL ãò áLà;éìò ÷ñt àaàL åéLëò,úBNòì äìBëé éðà äî?Bà ñðk Bà ¦£¦¨©§¦§©§¦¥¥©¤©§¦Ÿ¦©§¨¤©¨¨©¨©¨£¦§¨©£§Ÿ
øîà !øètìàéìîb ïaø:äàBøéøác úà éðàïBîãà. §Ÿ¨©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§

bbbb.mihren miqkpaeéåø÷ ,úåðáä åøâáéù ãò úåðáäå íéðáä ñðøôì íäá ïéàù ìë ,ùøéô í"áîøå .úåá÷ðìå íéøëæì ùãåç øùò íéðù äñðøô íäá ïéàù
:íéèòåî íéñëð.izcqtd xkf ip`y liaya:ïåîãàë äëìä ïéàå .íéèòåî íéñëðá éúãñôä íéáåøî íéñëðá ùøéì éåàøå øëæ éðàù ìéáùá ,øîåìë

cccc.mipwpwa dcede:êìöà éì ùé ïîù éãë äøùò åøéáç åðòèù ïåâëå .ïîù àìá íé÷éø.xne` oenc`åì äãåäùëå ,íéãëå ïîù åæ äðòè úåòîùîá ùé
:äòåáù áééçå úö÷îá äàãåä éåä íé÷éø íéãëá.mixne` minkge,íé÷éø íéãëá åì äãåäùëå ,íéãë äøùò øåòéù ãáìá ïîù àìà åæ äðòè úåòîùîá ïéà

:ïåîãàë äëìäå .äòåáù áééç åðéàå äðòèä ïéîî úö÷îá äàãåä ïàë ïéàå ,åðòè àì åì äãåäù äîå åì äãåä àì åðòèù äî
dddd.lbxd z` el hyteèùôå ùøéô í"áîøå .êì ïúéì äî éì ïéàù ,õòä ìò éìâøá éúåà äìú ,øçà ùåøéô .éìâø úçúù ÷áàå èéè ìåè øîåìë ,ïåéæá ïåùì

:÷åçøî êøãá êìäù ,ìâøä úà åìalzy cr.dy`x oi:øåèôì àìå ñåðëì àì åúåà ïéôåë ïéàå .ïé÷æúù ãò.'ek xne` oenc`:ïåîãàë äëìäå

`xephxa yexit

miyxei mipad עוברים הירושה נכסי שכל  כלומר  הנכסים, כל את –

הבנים, zepefipלרשות zepadeעד או שיבגרו עד אחיהן , ידי  על  –
כדי מהנכסים לנו תנו  לבנים: לומר  יכולות הבנות ואין  שיתארסו .

עומדים  הנכסים כל  אלא שלכם, יהא והשאר  שנבגור , עד מזונותינו
לבנות. מזונות נותנים והם הבנים, íéèòîברשות íéñëðáe ובזמן – ÄÀÈÄËÈÄ

בהם  שאין היינו הם, מועטים מאביהם להם שנפלו  הירושה שנכסי
מפרש מברטנורא (והרב הבנות שיבגרו  עד והבנים הבנות מזונות כדי 

שבגמרא: אחרת דעה mihrenלפי miqkpaeבהם שאין –zqpxt ick
yceg xyr mipy גם לכלול  כדי  "פרנסה", לשון  ונקט ולבנות; לבנים

– שבמשנתנו. "מזונות" בענין אחרים כלכלה יום יום יום יום צרכי  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין

íéçútä),טובטובטובטוב"""" ìò eøfçé íéðaäå ,eðBfé úBðaäכלומר – ÇÈÄÀÇÈÄÀÇÀÇÇÀÈÄ
נותנים  והשאר  שיבגרו, עד הבנות מזון כדי  הירושה מנכסי שמוציאים
הפתחים  על  יחזרו  שקיבלו, השאר את הבנים שאכלו ולאחר  לבנים,

הבנות  מזון  כדי אלא הירושה בנכסי  אין אם וכן מזונות. להם לקבץ
יחזרו  והבנים שיתארסו , עד  או  שיבגרו  עד מהם ניזונות הבנות בלבד,

הפתחים יז יז יז יז ).).).).על יטיטיטיט,,,, אישותאישותאישותאישות הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ìéáLa((((עייןעייןעייןעיין :øîBà ïBîãàÇÀÅÄÀÄ
?ézãñôä øëæ éðàL מכוחה יפה הבן  של כוחו  הלוא כלומר  – ÆÂÄÈÈÄÀÇÀÄ

של ידו  תהא כאן  ומדוע יורשת, אינה והבת יורש שהבן הבת, של
מרובים, בנכסים לירש  וראוי בן  שהוא בשביל האם התחתונה? על הבן
כאחד ניזונים כולם אלא מועטים? בנכסים ירושתו  את להפסיד  עליו

ïBîãà((((רשרשרשרש""""יייי).).).). éøác úà éðà äàBø :ìàéìîb ïaø øîà– ÈÇÇÈÇÀÄÅÆÂÄÆÄÀÅÇÀ
אדמון . דברי לי  נראים כלומר

דברי להביע בא אלא חכמים, על  חולק אינו שאדמון  מפרשים, בתוספות
גמליאל רבן ואף מועטים. בנכסים חכמים שתיקנו התקנה על בלבד  תמיהה
אבל תמיהתו . לדברי  אלא התכוון לא אדמון ", דברי את אני  "רואה שאמר :
היה  לא בלבד  תמיהה דברי  על  שכן נכון , התוספות פירוש שאין כותבים, יש
על חולק אדמון  ודאי  אלא אדמון", דברי את אני  "רואה אומר: גמליאל  רבן

ahixd"`).חכמים mya zvaewn dhiy),(המשנה מפרשי (כרוב בארנו אמנם וכך 
– כאחד . והבנות הבנים ניזונים מועטים שבנכסים סובר , mewnשאדמון lkn

oenc`k dkld oi`.(ב קח, כתובות – בתוספות אמנם שמוכח (כמו 
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אמורים? דברים במה התורה; מן שבועה חייב הטענה במקצת שהמודה היא, הלכה
והלה  בידך . לי מנה לחברו : האומר  כגון התובע, של הטענה ממין  היא כשההודאה
ההודאה  אין אם אבל  שבועה. חייב הריהו  חמישים, אלא בידי  לך  אין  לו: אומר 
לו חייב שאינו  אומר, והלה חיטים, כור  מחברו תובע שאחד  כגון הטענה, ממין
הממשיכה  משנתנו , ג). ו , שבועות (משנה משבועה פטור  הריהו שעורים, כור אלא

בקנקנים. לו  מודה והוא שמן, כדי מחברו בתובע דנה אדמון, בדברי 

ïîL éck Bøáç úà ïòBhäשאמר כגון שמן , כדי מחברו  התובע – ÇÅÆÂÅÇÅÆÆ

בידך", לי  יש  שמן כדי  "עשרה לו äãBäåלו : –– íép÷ð÷aחברו ÀÈÀÇÀÇÄ
ריקים, כדים אלא לו  חייב שאינו  –äãBäå ìéàBä :øîBà ïBîãàÇÀÅÄÀÈ

òáMé ,äðòhä úö÷îaכדי" ממנו  ותבע הואיל  אדמון , שסובר  – ÀÄÀÈÇÇÂÈÄÈÇ
בכדים  הנתבע לו  וכשהודה וכדים, שמן תביעתו  במשמעות יש  שמן ",
שבועה; חייב ולכן הטענה, ממין במקצת הודאה זו הרי  ריקים,

äðòhä ïénî äàãBä Bæ ïéà :íéøîBà íéîëçå חכמים – ÇÂÈÄÀÄÅÈÈÄÄÇÇÂÈ
מידת  כמלוא בלבד שמן  אלא שמן " "כדי במשמעות שאין  סוברים,

שזה  הטענה, ממין הודאתו שאין נמצא בקנקנים, לו וכשהודה הכד,
והודה  חיטים שטענו כמי  זה והרי  בקנקנים, לו הודה והלה שמן  טענו 

משבועה. פטור  ולפיכך  בשעורים, äàBøלו :ìàéìîb ïaø øîàÈÇÇÈÇÀÄÅÆ
ïBîãà éøác úà éðà.אדמון דברי לי  נראים –.dkld oke ÂÄÆÄÀÅÇÀ

i r i a x m e i
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שמצוה  בארנו, ושם ב), ו , (לעיל  לחתנו " מעות "הפוסק ענין במסכתנו שנינו כבר 
(לעיל הזכרנו  כן קופצים. עליה שיימצאו כדי  לבתו , יפה נדוניה לפסוק האב על 
באמירה", הנקנים הדברים הן "הן  ב): קב, (כתובות בגמרא שאמרו מה א), יב,
הנישואין, בשעת או הקידושין  בשעת לחתנו  הכלה אבי  שפוסק שהדברים כלומר 
החתן ויכול אותו , מחייבת בלבד  אמירתו אלא קניין, ולא שטר  לא צריכים אינם
לחתנו מעות שפסק במי דנה משנתנו – לו . שפסק מה הכלה מאבי  בדין לתבוע

דבריו. את קיים ולא

úBòî ÷ñBtä,בנדוניה –Bðúçì שבארנו כמו  הקידושין, בשעת – ÇÅÈÇÂÈ
ìâøäלעיל , úà Bì èLôe וא הנישואין , לפני את – לו  משלם ינו  ÈÇÆÈÆÆ

הלשון  לו; שפסק lbxd"הנדוניה z` el hyt"שאומרברש ברש ברש ברש """"יייי,,,,מבואר
אותי "תלה או: רגלי", גבי שעל  ואבק טיט "טול בזיון: דרך  לחתנו

כלומר לבריחה, כינוי  שהוא מפרשים, ויש  ליתן ". מה לי שאין  ברגלי ,
רחוקה, לארץ האב אביה,áLzשהלך בבית הארוסה –ïéaìiL ãò ÅÅÇÆÇÀÄ

dLàøעד הנישואין, את לעכב הארוס שיכול כלומר שתזקין, עד – ÙÈ
ולא  לכנסה לא אותו כופים ואין לו , פסק שאביה הנדוניה את שיקבל 

הכלה; בתו  במעמד לחתנו  האב שפסק כגון מבואר, בירושלמי  לגרשה.
הרגישה  בתו  ואף רמאות, בדרך  האב שעשה ומפרשים, מוסיפים ויש 
עושים  אנחנו  אף כהוגן, שלא עשה האב חכמים: סוברים ולכן  בכך,

כהוגן שלא øîàzL((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).לו  àéä äìBëé :øîBà ïBîãà– ÇÀÅÀÈÄÆÙÇ
שלה: הארוס כנגד לטעון  הארוסה éîöòìיכולה éz÷ñt éðà elàÄÂÄÈÇÀÄÀÇÀÄ

כי  הדין, מן היה דברי , מקיימת הייתי  ולא הנדוניה, את –ãò áLàÅÅÇ
éLàø ïéaìiL,לך התחייבתי  בעצמי  ואני הואיל –àaàL åéLëò ÆÇÀÄÙÄÇÀÈÆÇÈ

éìò ÷ñt,הרגל את לך שפשט והוא –úBNòì äìBëé éðà äî ÈÇÈÇÈÂÄÀÈÇÂ
לפיכך, אבא? לך שפסק מה לך  לשלם אני  חייבת האם –ñðk BàÀÙ

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn xyr dyely wxt zeaezk zkqn

Âãòa äéìò íeúç àeäå äãOä ìò øøBòä–ïBîãàøîBà:øîàiL àeä ìBëé:éì çBð éðMä,äL÷ ïBLàøäå ¨¥©©¨¤§¨¨¤¨§¥©§¥¨¤Ÿ©©¥¦©¦§¨¦¨¤
epîéä;íéîëçåíéøîBà:Búeëæ úà ãaà.øçàì ïîéñ dàNò–Búeëæ úà ãaà. ¥¤©£¨¦§¦¦¥¤§£¨¨¦¨§©¥¦¥¤§
Êíiä úðéãîì CìäL éî,eäãN Cøc äãáàå–ïBîãàøîBà:äøöwa Cìé;íéîëçåíéøîBà:Cøc Bì äð÷é ¦¤¨©¦§¦©©¨§¨§¨¤¤¨¥©§¥¥¥©§¨¨©£¨¦§¦¦§¤¤¤

äðî äàîa,øéåàa çøôé Bà. §¥¨¨¤¦§©¨£¦
ÁBøáç ìò áBç øèL àéöBnä,àéöBä äläå,äãOä úà Bì øënL–ïBîãàøîBà:øîàiL àeä ìBëé:elà ©¦§©©£¥§©¨¦¤¨©¤©¨¤©§¥¨¤Ÿ©¦

eeee.'eke dcyd lr xxerdïåòîùì éåì áúëù äøéëîä øèù ìò íåúç àåäå ,éðîî äìæâ êì øëîù éåì ,åì øîåàå ïåòîù ãéáù äãùä ìò øòøòî ïáåàø
:åì øëîù.xn`iy `ed leki xne` oenc`äàéöåäì äù÷å ÷æç íãà éåìù éôì ,øèùä êåúá ãò éúîúçå éåìî åæ äãù úç÷ìù äòùá éúøòøò àìù äî

:ïéãá êîî äðàéöåàù êãéá àäúù éì çåðå åãéî.ezekf z` cai`ãòá äá íúçùë à÷åãå .ïåîãàë äëìä ïéàå .äá ÷ñò åì ïéàù äãåä íúçå ìéàåäã
áåúëù äî òãåé éúééä àì øîåì ìåëéù éðôî ,åúåëæ úà ãáéà àìù íéãåî ìëä ,øèùä úà íéé÷ì ïééãá íåúç àåä íà ìáà ,íéîëçå ïåîãà éâéìôã àåä

:ãáìá íéãòä úîéúç øéëéù àìà øèùá áåúëù äî òãéù êéøö ïéà øèùä úà íéé÷ì ÷ôðää ìò íúåçä ïééãäù ,øèùá
ffff.edcy jxc dca`e:åéøöîáù úåãùä éìòá äá å÷éæçäù.dxvwa el jli.ìåèéì äáøé àìù äøö÷ êøã åì øåøáé ìáà ,åäãùì êøã åì ìåèé íçøë ìò

'ãî åäôé÷ä ãçà íãà íàå .ìå÷ùå éàáâ êëøãã äéàø éúééà øîåì ìåëé ãçà ìëù íéîëçì ïåîãà äãåî úåçåø 'ãî åúåà íéôé÷î íãà éðá 'ãù ïîæáå
øîà éöî ,øîåà ïåîãà .íãà éðá äòáøà çëî àáù ãçà íãà åäôé÷äùë àìà å÷ìçð àì .àåä äéáâ äéçøåà êùôð äîîã ïåîãàì íéîëç íéãåî úåçåø
.åäééãäá àðéã ééåòúùàì úéöî àìå åäééøîì àøèù àðøãäî ,àì éàå ,ú÷úù ú÷úù éà ,êàéä äéì øîà éöî íéøîåà íéîëçå ,êáâ éçøåà êùôð äîî äéì

:íéîëçë äëìäå
gggg.dcyd z` el xkny `ived dldeéåæî êøèù øîåàå ,äàåìää øèùì úøçåàî äøéëî øèù åéìò àéöåä äåìäúééä àì êì áééç éúééä íàù ,òåøô åà ó

`xephxa yexit

אותי , –!øèt Bà! פיטורין גט לי תן או  –:ìàéìîb ïaø øîà ÀÙÈÇÇÈÇÀÄÅ
ïBîãà éøác úà éðà äàBø.הקודמת במשנה שבארנו כמו  – ÆÂÄÆÄÀÅÇÀ

oenc`k dklde.(.(.(.( טז טז טז טז כגכגכגכג,,,, אישות אישות אישות אישות  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
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היא, ההלכה הם, שלי  טוען: והוא חברו, שביד נכסים על  ומערער  אדם בא אם
בין הבדל  בזה ויש הראיה. עליו מחברו והמוציא בעלים, בחזקת ממון  שמעמידים
תחת  הם שהמיטלטלים האדם הוא המוחזק במיטלטלים שכן  לקרקעות, מיטלטלים
בא  שאם כלומר  קודמת, בעלותו שחזקת זה הוא המוחזק בקרקעות ואילו ידו ,
וגזולה  היא, שלי זו שדה טוען : והוא אחרים, בידי  הנמצאת שדה על  ומערער אדם
עדים  לו  שיש  כגון זו, שדה של הקודמים כבעליה ידוע המערער אם – בידכם היא
זכותם  את לקיים כדי  ראיה, להביא האחרים ועל  למוחזק, נחשב הוא הרי  כך , על 

שבידם. השדה על 

äãOä ìò øøBòäשערער כגון  חברו, שביד השדה על המערער – ÈÅÇÇÈÆ
את  שקנה מכירה, שטר  לשמעון ויש  שמעון, שביד השדה על ראובן

ממני, אותה גזל ולוי  היא, שלי  זו שדה ראובן: וטוען מלוי , השדה
שדי, את קנית הגזלן  לוי  מיד  ãòaואתה äéìò íeúç àeäå– ÀÈÈÆÈÀÅ

שמעון , שביד  המכירה שטר  על כעד חתום ראובן , עצמו, והמערער 
:øîBà ïBîãà את מבטלת אינה השטר  על ראובן של חתימתו  ÇÀÅ

שכן  øîàiLערעורו , àeä ìBëé לדבריו אמתלה ליתן  ראובן יכול – ÈÆÙÇ
epîéäולומר : äL÷ ïBLàøäå ,éì çBð éðMä היינו הראשון , – ÇÅÄÇÄÀÈÄÈÆÅÆ

היה  וקשה תקיף, אדם הוא תחילה, בידו  היתה שהשדה הגזלן, לוי 

השדה  את שקנה שמעון, היינו השני , ואילו  בדין , ממנו להוציאה לי
בדין , ממנו להוציאה שאוכל בידו, השדה שתהא לי נוח לוי, של מידו

המכירה. שטר  על חתמתי úàהלכך ãaà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÅÆ
Búeëæ, לערעורו תוקף ואין  השדה, על זכותו  את ראובן הפסיד  – À

שלו . השדה שאין  הודה, המכירה שטר  על בחתימתו  dklde,שכן 
minkgk.(.(.(.( א א א א טז טז טז טז ,,,, ונטעןונטעןונטעןונטען טוען טוען טוען טוען  הל הל הל הל '''' øçàì((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ïîéñ dàNò אם – ÂÈÈÄÈÀÇÅ

ובסימון  עליה, מערער  שהוא לזו הסמוכה שדה מכר  ראובן, המערער,
שמעון  של  שהיא זו בשדה גובלת שהיא כתב, המכירה בשטר מצריה

Búeëæ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),), úà ãaà ראובן אין  כאן  שהרי אדמון , לדברי  אף – ÄÅÆÀ
של היא שהשדה הודה, שהוא ונמצא לי", נוח "השני  לומר : יכול

לאחר, סימן זו  שדה עשה אחר אם אף אמרו : ובירושלמי  שמעון.
זכותו . את המערער  איבד  המכירה, בשטר  כעד  חתום והמערער

i y i n g m e i
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eäãN Cøc äãáàå ,íiä úðéãîì CìäL éîדרך לו שהיתה – ÄÆÈÇÄÀÄÇÇÈÀÈÀÈÆÆÈÅ

למדינת  וכשהלך שדהו , את המקיפות שכניו של שדותיהם אצל  לשדהו 
נותנים  שכניו ואין הים, ממדינת חזר  ועכשיו  הדרך, ניטשטשה הים

לו  היתה היכן  זוכר אינו  הוא ואף שדותיהם, דרך  לשדהו להיכנס לו 
äøöwaהדרך, Cìé :øîBà ïBîãà,הקצרה בדרך  לשדהו  ילך – ÇÀÅÅÅÇÀÈÈ

לו  אין  אבל  שכניו , של  כורחם על שדהו  אל  דרך  לו שנוטל כלומר
ביותר . הקצרה הדרך  את אלא ליטול äð÷éזכות :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÀÆ

äðî äàîa Cøc Bì ואפילו לשדהו, דרך שכניו אצל  לו יקנה – ÆÆÀÅÈÈÆ
לשלם  הוא מוכרח דינר), אלפים (עשרת מנה מאה במחירה דורשים

øéåàaלהם, çøôé Bà שזכאים דרך, יקנה לא אם שדהו , אל  – ÄÀÇÈÂÄ
שדהו  שאם מבואר, בגמרא שדותיהם. דרך  מלעבור ממנו למנוע שכניו

חכמים  אף אחד, אדם של שהן שדות מוקפת הדרך  לו שאבדה זה של
שסביבות  השדות בעל של  כורחו  על  דרך לו  שייטול לאדמון  מודים

היא  בשדותיו פנים כל על  לו  שאבדה הדרך שהרי נמצאת,שדהו,
הדרך את אלא נוטל אינו ידוע, אינו  הדרך ואורך  הואיל מקום ומכל 

אף  שונים, בעלים של שהן  שדות מוקפת היא ואם ביותר; הקצרה
לדחותו  אחד  כל שיכול לפי  דרך, לו שיקנה לחכמים מודה אדמון

וחכמים  אדמון  נחלקו  לא שדי. בתוך אינה לשדך  הדרך  לו: ולומר
שונים, בעלים של שדהו  שסביבות השדות היו שתחילה בכגון  אלא
למדינת  וכשהלך  הללו, מהשדות אחת אצל  לשדהו  דרך לו  והיתה

הדרך ואבדה שדהו , את המקיפות השדות אותן  כל  את אחד  קנה הים,
אדם  של  עכשיו  הן והשדות הואיל  סובר : אדמון  – לשדהו לו  שהיתה

ולפיכך אצלו , היא לשדהו הדרך  הרי dxvwa.אחד , jli וחכמים
xie`a,סוברים: gxti e` jxc el dpwiלבעל לומר  השדות בעל שיכול

שתקנה  הדרך של  המחיר  בדבר  (ונתפשר  מוטב שותק, אתה אם הדרך :
ולא  השדות, לבעלי  המכירה שטר את מחזיר הריני לא, ואם אצלי),

לדחותך יכול אחד  כל  שהרי בדין, שדך  דרך  את מהם לתבוע תוכל 
שדהו . בתוך אינה שהדרך לך , ולומר 
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טוען, והנתבע עבר, פרעונו שזמן  שטר ובידו  מחברו , חוב שתובע במי דנה משנתנו
בעל שכן  שפרעו , הוכחה לו  ויש שוברו, לו שאבד  אלא החוב, את לו פרע שכבר
גבה  ולא מעות, ממנו  וקיבל  החוב, פירעון של הזמן לאחר  שדה לו מכר  זה חובו

חובו. את

Bøáç ìò áBç øèL àéöBnä,חובו את ממנו  ותובע –äläå– ÇÄÀÇÇÂÅÀÇÈ
מכירה,àéöBäהלווה, שטר  –Bì øënL,המלוה –úàäãOä– ÄÆÈÇÆÇÈÆ

מוכיח  והוא החוב, בשטר הכתוב הפירעון  זמן  שעבר לאחר שלו,
שכבר למשנתנו ,בכך , בהקדמה שבארנו  כמו חובו, את לו שילם

izdw - zex`ean zeipyn
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íéèòî íéñëðáe–eðBfé úBðaä,íéçútä ìò eøfçé íéðaäå.ïBîãàøîBà:ézãñôä øëæ éðàL ìéáLa?øîà ¦§¨¦ª¨¦©¨¦§©¨¦§©§©©§¨¦©§¥¦§¦¤£¦¨¨¦§©§¦¨©
ìàéìîb ïaø:éøác úà éðà äàBøïBîãà. ©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§

„ïîL éck Bøáç úà ïòBhä,íép÷ð÷a äãBäå–ïBîãàøîBà:äðòhä úö÷îa äãBäå ìéàBä–òáMé;íéîëçå ©¥¤£¥©¥¤¤§¨§©§©¦©§¥¦§¨§¦§¨©©£¨¦¨©©£¨¦
íéøîBà:äðòhä ïénî äàãBä Bæ ïéà.øîàìàéìîb ïaø:éøác úà éðà äàBøïBîãà. §¦¥¨¨¦¦©©£¨¨©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§
‰Bðúçì úBòî ÷ñBtä,ìâøä úà Bì èLôe–dLàø ïéaìiL ãò áLz.ïBîãàøîBà:øîàzL àéä äìBëé: ©¥¨©£¨¨©¤¨¤¤¥¥©¤©§¦Ÿ¨©§¥§¨¦¤Ÿ©

éîöòì éz÷ñt éðà elà,éLàø ïéaìiL ãò áLà;éìò ÷ñt àaàL åéLëò,úBNòì äìBëé éðà äî?Bà ñðk Bà ¦£¦¨©§¦§©§¦¥¥©¤©§¦Ÿ¦©§¨¤©¨¨©¨©¨£¦§¨©£§Ÿ
øîà !øètìàéìîb ïaø:äàBøéøác úà éðàïBîãà. §Ÿ¨©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§

bbbb.mihren miqkpaeéåø÷ ,úåðáä åøâáéù ãò úåðáäå íéðáä ñðøôì íäá ïéàù ìë ,ùøéô í"áîøå .úåá÷ðìå íéøëæì ùãåç øùò íéðù äñðøô íäá ïéàù
:íéèòåî íéñëð.izcqtd xkf ip`y liaya:ïåîãàë äëìä ïéàå .íéèòåî íéñëðá éúãñôä íéáåøî íéñëðá ùøéì éåàøå øëæ éðàù ìéáùá ,øîåìë

cccc.mipwpwa dcede:êìöà éì ùé ïîù éãë äøùò åøéáç åðòèù ïåâëå .ïîù àìá íé÷éø.xne` oenc`åì äãåäùëå ,íéãëå ïîù åæ äðòè úåòîùîá ùé
:äòåáù áééçå úö÷îá äàãåä éåä íé÷éø íéãëá.mixne` minkge,íé÷éø íéãëá åì äãåäùëå ,íéãë äøùò øåòéù ãáìá ïîù àìà åæ äðòè úåòîùîá ïéà

:ïåîãàë äëìäå .äòåáù áééç åðéàå äðòèä ïéîî úö÷îá äàãåä ïàë ïéàå ,åðòè àì åì äãåäù äîå åì äãåä àì åðòèù äî
dddd.lbxd z` el hyteèùôå ùøéô í"áîøå .êì ïúéì äî éì ïéàù ,õòä ìò éìâøá éúåà äìú ,øçà ùåøéô .éìâø úçúù ÷áàå èéè ìåè øîåìë ,ïåéæá ïåùì

:÷åçøî êøãá êìäù ,ìâøä úà åìalzy cr.dy`x oi:øåèôì àìå ñåðëì àì åúåà ïéôåë ïéàå .ïé÷æúù ãò.'ek xne` oenc`:ïåîãàë äëìäå

`xephxa yexit

miyxei mipad עוברים הירושה נכסי שכל  כלומר  הנכסים, כל את –

הבנים, zepefipלרשות zepadeעד או שיבגרו עד אחיהן , ידי  על  –
כדי מהנכסים לנו תנו  לבנים: לומר  יכולות הבנות ואין  שיתארסו .

עומדים  הנכסים כל  אלא שלכם, יהא והשאר  שנבגור , עד מזונותינו
לבנות. מזונות נותנים והם הבנים, íéèòîברשות íéñëðáe ובזמן – ÄÀÈÄËÈÄ

בהם  שאין היינו הם, מועטים מאביהם להם שנפלו  הירושה שנכסי
מפרש מברטנורא (והרב הבנות שיבגרו  עד והבנים הבנות מזונות כדי 

שבגמרא: אחרת דעה mihrenלפי miqkpaeבהם שאין –zqpxt ick
yceg xyr mipy גם לכלול  כדי  "פרנסה", לשון  ונקט ולבנות; לבנים

– שבמשנתנו. "מזונות" בענין אחרים כלכלה יום יום יום יום צרכי  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין

íéçútä),טובטובטובטוב"""" ìò eøfçé íéðaäå ,eðBfé úBðaäכלומר – ÇÈÄÀÇÈÄÀÇÀÇÇÀÈÄ
נותנים  והשאר  שיבגרו, עד הבנות מזון כדי  הירושה מנכסי שמוציאים
הפתחים  על  יחזרו  שקיבלו, השאר את הבנים שאכלו ולאחר  לבנים,

הבנות  מזון  כדי אלא הירושה בנכסי  אין אם וכן מזונות. להם לקבץ
יחזרו  והבנים שיתארסו , עד  או  שיבגרו  עד מהם ניזונות הבנות בלבד,

הפתחים יז יז יז יז ).).).).על יטיטיטיט,,,, אישותאישותאישותאישות הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ìéáLa((((עייןעייןעייןעיין :øîBà ïBîãàÇÀÅÄÀÄ
?ézãñôä øëæ éðàL מכוחה יפה הבן  של כוחו  הלוא כלומר  – ÆÂÄÈÈÄÀÇÀÄ

של ידו  תהא כאן  ומדוע יורשת, אינה והבת יורש שהבן הבת, של
מרובים, בנכסים לירש  וראוי בן  שהוא בשביל האם התחתונה? על הבן
כאחד ניזונים כולם אלא מועטים? בנכסים ירושתו  את להפסיד  עליו

ïBîãà((((רשרשרשרש""""יייי).).).). éøác úà éðà äàBø :ìàéìîb ïaø øîà– ÈÇÇÈÇÀÄÅÆÂÄÆÄÀÅÇÀ
אדמון . דברי לי  נראים כלומר

דברי להביע בא אלא חכמים, על  חולק אינו שאדמון  מפרשים, בתוספות
גמליאל רבן ואף מועטים. בנכסים חכמים שתיקנו התקנה על בלבד  תמיהה
אבל תמיהתו . לדברי  אלא התכוון לא אדמון ", דברי את אני  "רואה שאמר :
היה  לא בלבד  תמיהה דברי  על  שכן נכון , התוספות פירוש שאין כותבים, יש
על חולק אדמון  ודאי  אלא אדמון", דברי את אני  "רואה אומר: גמליאל  רבן

ahixd"`).חכמים mya zvaewn dhiy),(המשנה מפרשי (כרוב בארנו אמנם וכך 
– כאחד . והבנות הבנים ניזונים מועטים שבנכסים סובר , mewnשאדמון lkn

oenc`k dkld oi`.(ב קח, כתובות – בתוספות אמנם שמוכח (כמו 
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אמורים? דברים במה התורה; מן שבועה חייב הטענה במקצת שהמודה היא, הלכה
והלה  בידך . לי מנה לחברו : האומר  כגון התובע, של הטענה ממין  היא כשההודאה
ההודאה  אין אם אבל  שבועה. חייב הריהו  חמישים, אלא בידי  לך  אין  לו: אומר 
לו חייב שאינו  אומר, והלה חיטים, כור  מחברו תובע שאחד  כגון הטענה, ממין
הממשיכה  משנתנו , ג). ו , שבועות (משנה משבועה פטור  הריהו שעורים, כור אלא

בקנקנים. לו  מודה והוא שמן, כדי מחברו בתובע דנה אדמון, בדברי 

ïîL éck Bøáç úà ïòBhäשאמר כגון שמן , כדי מחברו  התובע – ÇÅÆÂÅÇÅÆÆ

בידך", לי  יש  שמן כדי  "עשרה לו äãBäåלו : –– íép÷ð÷aחברו ÀÈÀÇÀÇÄ
ריקים, כדים אלא לו  חייב שאינו  –äãBäå ìéàBä :øîBà ïBîãàÇÀÅÄÀÈ

òáMé ,äðòhä úö÷îaכדי" ממנו  ותבע הואיל  אדמון , שסובר  – ÀÄÀÈÇÇÂÈÄÈÇ
בכדים  הנתבע לו  וכשהודה וכדים, שמן תביעתו  במשמעות יש  שמן ",
שבועה; חייב ולכן הטענה, ממין במקצת הודאה זו הרי  ריקים,

äðòhä ïénî äàãBä Bæ ïéà :íéøîBà íéîëçå חכמים – ÇÂÈÄÀÄÅÈÈÄÄÇÇÂÈ
מידת  כמלוא בלבד שמן  אלא שמן " "כדי במשמעות שאין  סוברים,

שזה  הטענה, ממין הודאתו שאין נמצא בקנקנים, לו וכשהודה הכד,
והודה  חיטים שטענו כמי  זה והרי  בקנקנים, לו הודה והלה שמן  טענו 

משבועה. פטור  ולפיכך  בשעורים, äàBøלו :ìàéìîb ïaø øîàÈÇÇÈÇÀÄÅÆ
ïBîãà éøác úà éðà.אדמון דברי לי  נראים –.dkld oke ÂÄÆÄÀÅÇÀ

i r i a x m e i
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שמצוה  בארנו, ושם ב), ו , (לעיל  לחתנו " מעות "הפוסק ענין במסכתנו שנינו כבר 
(לעיל הזכרנו  כן קופצים. עליה שיימצאו כדי  לבתו , יפה נדוניה לפסוק האב על 
באמירה", הנקנים הדברים הן "הן  ב): קב, (כתובות בגמרא שאמרו מה א), יב,
הנישואין, בשעת או הקידושין  בשעת לחתנו  הכלה אבי  שפוסק שהדברים כלומר 
החתן ויכול אותו , מחייבת בלבד  אמירתו אלא קניין, ולא שטר  לא צריכים אינם
לחתנו מעות שפסק במי דנה משנתנו – לו . שפסק מה הכלה מאבי  בדין לתבוע

דבריו. את קיים ולא

úBòî ÷ñBtä,בנדוניה –Bðúçì שבארנו כמו  הקידושין, בשעת – ÇÅÈÇÂÈ
ìâøäלעיל , úà Bì èLôe וא הנישואין , לפני את – לו  משלם ינו  ÈÇÆÈÆÆ

הלשון  לו; שפסק lbxd"הנדוניה z` el hyt"שאומרברש ברש ברש ברש """"יייי,,,,מבואר
אותי "תלה או: רגלי", גבי שעל  ואבק טיט "טול בזיון: דרך  לחתנו

כלומר לבריחה, כינוי  שהוא מפרשים, ויש  ליתן ". מה לי שאין  ברגלי ,
רחוקה, לארץ האב אביה,áLzשהלך בבית הארוסה –ïéaìiL ãò ÅÅÇÆÇÀÄ

dLàøעד הנישואין, את לעכב הארוס שיכול כלומר שתזקין, עד – ÙÈ
ולא  לכנסה לא אותו כופים ואין לו , פסק שאביה הנדוניה את שיקבל 

הכלה; בתו  במעמד לחתנו  האב שפסק כגון מבואר, בירושלמי  לגרשה.
הרגישה  בתו  ואף רמאות, בדרך  האב שעשה ומפרשים, מוסיפים ויש 
עושים  אנחנו  אף כהוגן, שלא עשה האב חכמים: סוברים ולכן  בכך,

כהוגן שלא øîàzL((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).לו  àéä äìBëé :øîBà ïBîãà– ÇÀÅÀÈÄÆÙÇ
שלה: הארוס כנגד לטעון  הארוסה éîöòìיכולה éz÷ñt éðà elàÄÂÄÈÇÀÄÀÇÀÄ

כי  הדין, מן היה דברי , מקיימת הייתי  ולא הנדוניה, את –ãò áLàÅÅÇ
éLàø ïéaìiL,לך התחייבתי  בעצמי  ואני הואיל –àaàL åéLëò ÆÇÀÄÙÄÇÀÈÆÇÈ

éìò ÷ñt,הרגל את לך שפשט והוא –úBNòì äìBëé éðà äî ÈÇÈÇÈÂÄÀÈÇÂ
לפיכך, אבא? לך שפסק מה לך  לשלם אני  חייבת האם –ñðk BàÀÙ

izdw - zex`ean zeipyn
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Âãòa äéìò íeúç àeäå äãOä ìò øøBòä–ïBîãàøîBà:øîàiL àeä ìBëé:éì çBð éðMä,äL÷ ïBLàøäå ¨¥©©¨¤§¨¨¤¨§¥©§¥¨¤Ÿ©©¥¦©¦§¨¦¨¤
epîéä;íéîëçåíéøîBà:Búeëæ úà ãaà.øçàì ïîéñ dàNò–Búeëæ úà ãaà. ¥¤©£¨¦§¦¦¥¤§£¨¨¦¨§©¥¦¥¤§
Êíiä úðéãîì CìäL éî,eäãN Cøc äãáàå–ïBîãàøîBà:äøöwa Cìé;íéîëçåíéøîBà:Cøc Bì äð÷é ¦¤¨©¦§¦©©¨§¨§¨¤¤¨¥©§¥¥¥©§¨¨©£¨¦§¦¦§¤¤¤

äðî äàîa,øéåàa çøôé Bà. §¥¨¨¤¦§©¨£¦
ÁBøáç ìò áBç øèL àéöBnä,àéöBä äläå,äãOä úà Bì øënL–ïBîãàøîBà:øîàiL àeä ìBëé:elà ©¦§©©£¥§©¨¦¤¨©¤©¨¤©§¥¨¤Ÿ©¦

eeee.'eke dcyd lr xxerdïåòîùì éåì áúëù äøéëîä øèù ìò íåúç àåäå ,éðîî äìæâ êì øëîù éåì ,åì øîåàå ïåòîù ãéáù äãùä ìò øòøòî ïáåàø
:åì øëîù.xn`iy `ed leki xne` oenc`äàéöåäì äù÷å ÷æç íãà éåìù éôì ,øèùä êåúá ãò éúîúçå éåìî åæ äãù úç÷ìù äòùá éúøòøò àìù äî

:ïéãá êîî äðàéöåàù êãéá àäúù éì çåðå åãéî.ezekf z` cai`ãòá äá íúçùë à÷åãå .ïåîãàë äëìä ïéàå .äá ÷ñò åì ïéàù äãåä íúçå ìéàåäã
áåúëù äî òãåé éúééä àì øîåì ìåëéù éðôî ,åúåëæ úà ãáéà àìù íéãåî ìëä ,øèùä úà íéé÷ì ïééãá íåúç àåä íà ìáà ,íéîëçå ïåîãà éâéìôã àåä

:ãáìá íéãòä úîéúç øéëéù àìà øèùá áåúëù äî òãéù êéøö ïéà øèùä úà íéé÷ì ÷ôðää ìò íúåçä ïééãäù ,øèùá
ffff.edcy jxc dca`e:åéøöîáù úåãùä éìòá äá å÷éæçäù.dxvwa el jli.ìåèéì äáøé àìù äøö÷ êøã åì øåøáé ìáà ,åäãùì êøã åì ìåèé íçøë ìò

'ãî åäôé÷ä ãçà íãà íàå .ìå÷ùå éàáâ êëøãã äéàø éúééà øîåì ìåëé ãçà ìëù íéîëçì ïåîãà äãåî úåçåø 'ãî åúåà íéôé÷î íãà éðá 'ãù ïîæáå
øîà éöî ,øîåà ïåîãà .íãà éðá äòáøà çëî àáù ãçà íãà åäôé÷äùë àìà å÷ìçð àì .àåä äéáâ äéçøåà êùôð äîîã ïåîãàì íéîëç íéãåî úåçåø
.åäééãäá àðéã ééåòúùàì úéöî àìå åäééøîì àøèù àðøãäî ,àì éàå ,ú÷úù ú÷úù éà ,êàéä äéì øîà éöî íéøîåà íéîëçå ,êáâ éçøåà êùôð äîî äéì

:íéîëçë äëìäå
gggg.dcyd z` el xkny `ived dldeéåæî êøèù øîåàå ,äàåìää øèùì úøçåàî äøéëî øèù åéìò àéöåä äåìäúééä àì êì áééç éúééä íàù ,òåøô åà ó

`xephxa yexit

אותי , –!øèt Bà! פיטורין גט לי תן או  –:ìàéìîb ïaø øîà ÀÙÈÇÇÈÇÀÄÅ
ïBîãà éøác úà éðà äàBø.הקודמת במשנה שבארנו כמו  – ÆÂÄÆÄÀÅÇÀ

oenc`k dklde.(.(.(.( טז טז טז טז כגכגכגכג,,,, אישות אישות אישות אישות  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
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היא, ההלכה הם, שלי  טוען: והוא חברו, שביד נכסים על  ומערער  אדם בא אם
בין הבדל  בזה ויש הראיה. עליו מחברו והמוציא בעלים, בחזקת ממון  שמעמידים
תחת  הם שהמיטלטלים האדם הוא המוחזק במיטלטלים שכן  לקרקעות, מיטלטלים
בא  שאם כלומר  קודמת, בעלותו שחזקת זה הוא המוחזק בקרקעות ואילו ידו ,
וגזולה  היא, שלי זו שדה טוען : והוא אחרים, בידי  הנמצאת שדה על  ומערער אדם
עדים  לו  שיש  כגון זו, שדה של הקודמים כבעליה ידוע המערער אם – בידכם היא
זכותם  את לקיים כדי  ראיה, להביא האחרים ועל  למוחזק, נחשב הוא הרי  כך , על 

שבידם. השדה על 

äãOä ìò øøBòäשערער כגון  חברו, שביד השדה על המערער – ÈÅÇÇÈÆ
את  שקנה מכירה, שטר  לשמעון ויש  שמעון, שביד השדה על ראובן

ממני, אותה גזל ולוי  היא, שלי  זו שדה ראובן: וטוען מלוי , השדה
שדי, את קנית הגזלן  לוי  מיד  ãòaואתה äéìò íeúç àeäå– ÀÈÈÆÈÀÅ

שמעון , שביד  המכירה שטר  על כעד חתום ראובן , עצמו, והמערער 
:øîBà ïBîãà את מבטלת אינה השטר  על ראובן של חתימתו  ÇÀÅ

שכן  øîàiLערעורו , àeä ìBëé לדבריו אמתלה ליתן  ראובן יכול – ÈÆÙÇ
epîéäולומר : äL÷ ïBLàøäå ,éì çBð éðMä היינו הראשון , – ÇÅÄÇÄÀÈÄÈÆÅÆ

היה  וקשה תקיף, אדם הוא תחילה, בידו  היתה שהשדה הגזלן, לוי 

השדה  את שקנה שמעון, היינו השני , ואילו  בדין , ממנו להוציאה לי
בדין , ממנו להוציאה שאוכל בידו, השדה שתהא לי נוח לוי, של מידו

המכירה. שטר  על חתמתי úàהלכך ãaà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÅÆ
Búeëæ, לערעורו תוקף ואין  השדה, על זכותו  את ראובן הפסיד  – À

שלו . השדה שאין  הודה, המכירה שטר  על בחתימתו  dklde,שכן 
minkgk.(.(.(.( א א א א טז טז טז טז ,,,, ונטעןונטעןונטעןונטען טוען טוען טוען טוען  הל הל הל הל '''' øçàì((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ïîéñ dàNò אם – ÂÈÈÄÈÀÇÅ

ובסימון  עליה, מערער  שהוא לזו הסמוכה שדה מכר  ראובן, המערער,
שמעון  של  שהיא זו בשדה גובלת שהיא כתב, המכירה בשטר מצריה

Búeëæ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),), úà ãaà ראובן אין  כאן  שהרי אדמון , לדברי  אף – ÄÅÆÀ
של היא שהשדה הודה, שהוא ונמצא לי", נוח "השני  לומר : יכול

לאחר, סימן זו  שדה עשה אחר אם אף אמרו : ובירושלמי  שמעון.
זכותו . את המערער  איבד  המכירה, בשטר  כעד  חתום והמערער
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eäãN Cøc äãáàå ,íiä úðéãîì CìäL éîדרך לו שהיתה – ÄÆÈÇÄÀÄÇÇÈÀÈÀÈÆÆÈÅ

למדינת  וכשהלך שדהו , את המקיפות שכניו של שדותיהם אצל  לשדהו 
נותנים  שכניו ואין הים, ממדינת חזר  ועכשיו  הדרך, ניטשטשה הים

לו  היתה היכן  זוכר אינו  הוא ואף שדותיהם, דרך  לשדהו להיכנס לו 
äøöwaהדרך, Cìé :øîBà ïBîãà,הקצרה בדרך  לשדהו  ילך – ÇÀÅÅÅÇÀÈÈ

לו  אין  אבל  שכניו , של  כורחם על שדהו  אל  דרך  לו שנוטל כלומר
ביותר . הקצרה הדרך  את אלא ליטול äð÷éזכות :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÀÆ

äðî äàîa Cøc Bì ואפילו לשדהו, דרך שכניו אצל  לו יקנה – ÆÆÀÅÈÈÆ
לשלם  הוא מוכרח דינר), אלפים (עשרת מנה מאה במחירה דורשים

øéåàaלהם, çøôé Bà שזכאים דרך, יקנה לא אם שדהו , אל  – ÄÀÇÈÂÄ
שדהו  שאם מבואר, בגמרא שדותיהם. דרך  מלעבור ממנו למנוע שכניו

חכמים  אף אחד, אדם של שהן שדות מוקפת הדרך  לו שאבדה זה של
שסביבות  השדות בעל של  כורחו  על  דרך לו  שייטול לאדמון  מודים

היא  בשדותיו פנים כל על  לו  שאבדה הדרך שהרי נמצאת,שדהו,
הדרך את אלא נוטל אינו ידוע, אינו  הדרך ואורך  הואיל מקום ומכל 

אף  שונים, בעלים של שהן  שדות מוקפת היא ואם ביותר; הקצרה
לדחותו  אחד  כל שיכול לפי  דרך, לו שיקנה לחכמים מודה אדמון

וחכמים  אדמון  נחלקו  לא שדי. בתוך אינה לשדך  הדרך  לו: ולומר
שונים, בעלים של שדהו  שסביבות השדות היו שתחילה בכגון  אלא
למדינת  וכשהלך  הללו, מהשדות אחת אצל  לשדהו  דרך לו  והיתה

הדרך ואבדה שדהו , את המקיפות השדות אותן  כל  את אחד  קנה הים,
אדם  של  עכשיו  הן והשדות הואיל  סובר : אדמון  – לשדהו לו  שהיתה

ולפיכך אצלו , היא לשדהו הדרך  הרי dxvwa.אחד , jli וחכמים
xie`a,סוברים: gxti e` jxc el dpwiלבעל לומר  השדות בעל שיכול

שתקנה  הדרך של  המחיר  בדבר  (ונתפשר  מוטב שותק, אתה אם הדרך :
ולא  השדות, לבעלי  המכירה שטר את מחזיר הריני לא, ואם אצלי),

לדחותך יכול אחד  כל  שהרי בדין, שדך  דרך  את מהם לתבוע תוכל 
שדהו . בתוך אינה שהדרך לך , ולומר 
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טוען, והנתבע עבר, פרעונו שזמן  שטר ובידו  מחברו , חוב שתובע במי דנה משנתנו
בעל שכן  שפרעו , הוכחה לו  ויש שוברו, לו שאבד  אלא החוב, את לו פרע שכבר
גבה  ולא מעות, ממנו  וקיבל  החוב, פירעון של הזמן לאחר  שדה לו מכר  זה חובו

חובו. את

Bøáç ìò áBç øèL àéöBnä,חובו את ממנו  ותובע –äläå– ÇÄÀÇÇÂÅÀÇÈ
מכירה,àéöBäהלווה, שטר  –Bì øënL,המלוה –úàäãOä– ÄÆÈÇÆÇÈÆ

מוכיח  והוא החוב, בשטר הכתוב הפירעון  זמן  שעבר לאחר שלו,
שכבר למשנתנו ,בכך , בהקדמה שבארנו  כמו חובו, את לו שילם
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øëåî éðéà äòãåî øñîîì äéì éòáéà ,øáñ ïåîãà ,éæåæ ç÷åìä áéäé øãäå àøèù éáúëã àøúàá ,éâéìô éë .áåç åéìò åì ïéàù çéëåä åáúëù ïåéëå ,øèùä åì
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:øîBà ïBîãà שכן הלווה, עם øîàiLהדין  àeä ìBëéיכול – ÇÀÅÈÆÙÇ
למלוה: ולומר  לטעון Cìהלווה áiç éúééä elàשטר יסוד  על  – ÄÈÄÄÇÈÈ

שבידך, ClLחוב úà òøtäì Cì äéä את לגבות לך היה – ÈÈÈÀÄÈÇÆÆÈ
äãOäחובך , úà éì zøënLkומאחר מידי , מעות וקיבלת – ÀÆÈÇÀÈÄÆÇÈÆ

פרוע. ששטרך לדברי, הוכחה זו  הרי  גבית, íéøîBà:שלא íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
שכן טענה, אינו  הלווה של çwtטענתו äéä äæ היה המלוה – ÆÈÈÄÅÇ

ò÷øwäפיקח, úà Bì øënL את יצניע הלווה שמא חשש , כי – ÆÈÇÆÇÇÀÇ
את  לו מכר  הלכך חובו , על למשכנו  דבר  אצלו  ימצא ולא מעותיו,

המעות, את מידו  וקיבל  BðkLîìהשדה, ìBëé àeäL éðtî– ÄÀÅÆÈÀÇÀÀ
ולגבות  לו שמכר הקרקע את משכון  בתורת ליטול עכשיו הוא שיכול 
שטר את שכותבים במקום היו שאם מבואר, בגמרא חובו. את ממנו 

לאדמון , חכמים מודים המעות, את נותן  שהלוקח לאחר המכירה
את  לעכב למלוה, לו , היה לו , חייב היה שאילו הלווה, עם שהדין 

הוכיח  שכתב, וכיון  המכירה, שטר  את לכתוב ולא בחובו, המעות
במקום  כשהיו  אלא במשנתנו נחלקו לא חוב. עליו לו  שאין  בזה

מעות, הלוקח נותן  כך ואחר המכירה, שטר  את תחילה שכותבים
שאינו  עדים, בפני מודעה למסור  צריך היה המלוה סובר : שאדמון 

הדין  מסר , שלא וכיון  למשכנו , שיוכל  כדי אלא השדה, את לו מוכר 
שחשש כלומר  ליה", אית חברא "חברך  סוברים: וחכמים הלווה. עם

השדה, את מלקנות ויימנע הלווה לאזני המודעה תגיע שמא המלוה,
מודעה. למסור  המלוה היה יכול  לא לפיכך
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על חוב שטר ב"המוציא וחכמים אדמון מחלוקת הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
שבעת  את המסיימת – משנתנו באה השדה", את לו  שמכר  הוציא והלה חברו,

שהלווהו התובע, על חוב שטר  הוציא (הנתבע) הלה אם שאף ללמד , – אדמון דברי 

וחכמים. אדמון  נחלקו בשטרו, הכתוב הפירעון  זמן לאחר  כסף

äæ ìò äæ áBç øèL eàéöBäL íéðLשל שטרו  כתיבת וזמן – ÀÇÄÆÄÀÇÆÇÆ
זה, של  שטרו פירעון  לזמן  מאוחר øîBà:זה ïBîãà שבידו זה ÇÀÅ

ולומר: לטעון  יכול  המאוחר Cìהשטר áiç éúééä elà,מעות – ÄÈÄÄÇÈÈ
שבידך, חוב שטר  יסוד  épnîעל äåG äzà ãöék נפרע ואינך  – ÅÇÇÈÆÄÆÄ

פרוע. ששטרך  לדברי , ראיה מכאן  אלא חובך? את íéîëçåÇÂÈÄממני
:íéøîBàאלא השני, של זו  בטענתו  נפקע ראשון  של חובו äæאין ÀÄÆ

BáBç øèL äáBb äæå ,BáBç øèL äáBbהואיל אחד, שכל – ÆÀÈÀÆÆÀÇ
תביעתו . על  נאמן  בידו, חוב ושטר 
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לארץ, מארץ עמו  שתצא אשתו , את לכוף יכול  הבעל שאין  ללמדנו , באה זו  משנה
ארצות. לשלש ישראל ארץ חלוקה זו  הלכה ולגבי

GLúBöøà L,ישראל ארץ בתחום הן  –ïéàeOpì החלוקות – ÈÂÈÇÄÄ
נישואין: ìéìbäåלענין ,ïcøiä øáòå ,äãeäé נשא אדם שאם – ÀÈÀÅÆÇÇÀÅÀÇÈÄ

הללו , מהארצות באחת לכופה,אשה יכול  אינו  הארץ, מאותה והוא
אינו  ביהודה אשה נשא אם כגון  שם, לגור אחרת לארץ עמו שתצא

מהגליל אדם אם ברם, הירדן . לעבר או לגליל כורחה על  להוליכה יכול
כן  מנת שעל  עמו, לצאת אותה כופין  להיפך, או  ביהודה אשה נשא

øéòì((((תוספתאתוספתאתוספתאתוספתא).).).).נשאה øéòî ïéàéöBî ïéàרשאי הבעל  אין  – ÅÄÄÅÄÀÄ
כלומר לעיר , מעיר אפילו אחרת, לארץ עמו שתצא אשתו, את לכוף

ולגור אחרת לארץ עמו שתעבור רוצה והבעל בעיר , יושבים הם שאם
לכך , לכופה רשאי  אינו בעיר, שם Cøëìגם Cøkîe הוא כרך  – ÄÀÇÄÀÇ

מפרשים: ויש  מעיר; וגדול  שווקים, גדולה jxkמקום עיר היינו
חומה לעבור((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).המוקפת מבקש  והבעל בכרך , יושבים הם ואם

עמו . שתצא אשתו  את לכוף רשאי  אינו  אחרת, בארץ ìáàÂÈלכרך 
õøàä dúBàaשתעבור הבעל  ורוצה ביהודה, אשה שנשא כגון  – ÀÈÈÈÆ

הארץ, באותה אחר  למקום בו שיושבים ממקום øéòîעמו ïéàéöBîÄÄÅÄ
Cøëì Cøkîe ,øéòì עמו שתצא אשתו  את לכוף הבעל  יכול – ÀÄÄÀÇÄÀÇ

אחר. לכרך  בו שיושבים מכרך  או  אחרת, עיר  אל  בה שיושבים מעיר
øéòì Cøkî àGå ,Cøëì øéòî àG ìáà יושבים הם שאם – ÂÈÅÄÄÀÇÀÄÀÇÀÄ

וחסרונות  מעלות שיש להיפך, וכן לכרך, לצאת לכופה יכול אינו  בעיר
לבריאות, קשה כרכים שישיבת לכרך , וחסרונות מעלות ויש  לעיר 
הוא  ויפה צח ואוירה לבתים סמוכים ופרדסים גינות יש  בעיר ואילו 

מאשר בכרך יותר  מצויים האדם של צרכיו  זאת לעומת לבריאות;
äôiäבעיר. äåðì òøä äåpî ïéàéöBî להוציא הבעל רשאי – ÄÄÄÈÆÈÈÀÈÆÇÈÆ

מפרשים: ויש יפה, דירה למקום רעה דירה ממקום כורחה על אשתו את
rxd deep אלא שם מצויים והפירות התבואות שאין מקום היינו –

dtidביוקר; depובזול הרבה שם שמצויים àG((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).– ìáàÂÈ
òøä äåðì äôiä äåpîלגור שתעבור האשה את לכוף שאין – ÄÈÆÇÈÆÀÈÆÈÈ

גרוע. äåpîבמקום àG óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇÄÈÆ
äôé äåðì òø לנוה רע מנוה לעבור האשה את כופין אין  אף – ÇÀÈÆÈÆ

ãBa÷יפה, äôiä äåpäL éðtî,בריא אינו  הגוף ואם הגוף, את – ÄÀÅÆÇÈÆÇÈÆÅ
גורם  הריהו לטובה, אפילו שינוי , שכל לרעה, עליו  משפיע הריהו

בגמרא: שאמרו כמו miirn";למחלות, ileg zligz zqe iepiy"לפיכך
יפה. לנוה רע מנוה אף כורחה על  אשתו  את להוציא רשאי הבעל אין 

izdw - zex`ean zeipyn
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‡ÈìàøNé õøàì ïéìòî ìkä,ïéàéöBî ìkä ïéàå.íéìLeøéì ïéìòî ìkä,ïéàéöBî ìkä ïéàå.ãçàå íéLðàä ãçà ©Ÿ©£¦§¤¤¦§¨¥§¥©Ÿ¦¦©Ÿ©£¦¦¨©¦§¥©Ÿ¦¦¤¨¨£¨¦§¤¨
íéLpä.ìàøNé õøàa äMà àNð,ìàøNé õøàa dLøâå–ìàøNé õøà úBònî dì ïúBð.õøàa äMà àNð ©¨¦¨¨¦¨§¤¤¦§¨¥§¥§¨§¤¤¦§¨¥¥¨¦§¤¤¦§¨¥¨¨¦¨§¤¤
ìàøNé,àé÷èBt÷a dLøâå–ìàøNé õøà úBònî dì ïúBð.àé÷èBt÷a äMà àNð,ìàøNé õøàa dLøâå– ¦§¨¥§¥§¨§©§§¨¥¨¦§¤¤¦§¨¥¨¨¦¨§©§§¨§¥§¨§¤¤¦§¨¥

ìàøNé õøà úBònî dì ïúBð;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:àé÷èBt÷ úBònî dì ïúBð.àé÷èBt÷a äMà àNð, ¥¨¦§¤¤¦§¨¥©¨¦§¤©§¦¥¥¥¨¦§©§§¨¨¨¦¨§©§§¨
àé÷èBt÷a dLøâå–àé÷èBt÷ úBònî dì ïúBð. §¥§¨§©§§¨¥¨¦§©§§¨

˙ Â · Â ˙ Î ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò
m i x c p z k q n
Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù

‡íéøãpk íéøãð ééepk ìk,íéîøçk íéîøçå,úBòeáMk úBòeáLe,úeøéæpk úeøéæðe.Bøáçì øîBàä:Cnî éðøcî, ¨¦¥§¨¦©§¨¦©£¨¦©£¨¦§©§§¦©§¦¨¥©£¥ª¨§¦¦¨

íéàéöåî íå÷î ìëáå .äàùð ïë úðî ìòù ,åîò úàöì äúåà ïéôåë ,àëôéà åà äãåäé õøàá äùà àùð ìéìâä õøàî ùéà íàå .â"áùøë äëìäå .íéòî éìåç
:íéáëåë éãáåò äáåøù øéòì ìàøùé äáåøù øéòî àì ìáà ,ìàøùé äáåøù øéòì íéáëåë éãáåò äáåøù øéòî

`i`i`i`i.oilrn lkd,òøä äåðì äôéä äåðî åìéôàå ,åçøë ìò åéøçà ãáòä êìé éøáò ãáò äð÷ íà åìéôàå ,íéìùåøéì åîò úåìòì äôåë íãà åúéá éðá ìë úà
:íéáëåë éãáåò äáåøù øéòì ìàøùé äáåøù øéòî åìéôàå.oi`iven lkd oi`e:íãà íåù ïéàéöåî ïéàå.miypd cg`e miyp`d cg`úåìòì øîåà àåä íà

:äáåúë ïúéå àéöåé ,úåìòì àìù øîåà àåäå úåìòì úøîåà àéä íàå .äáåúë àìá àöú ,úåìòì àìù úøîåà àéäå.`iwhetwéáøòá äì ïéøå÷å .øåúôë àéä
ïá ïåòîù éáøå .úåòîáù úåçôá äúåà òåøôì äá åì÷ä ,íéøôåñ éøáãî äùà úáåúëã íåùîå .ìàøùé õøà ìùî øúåé úåì÷åùå úåìåãâ äéúåòîå .ú"àîã

:äéúååë àúëìä úéìå .àøîåçì äá ìéæà éëä íåùîå ,àúééøåàã äáåúë øáñ ìàéìîâ
ÌÈ¯„ ˙ÎÒÓ

``̀̀̀.mixcpk mixcp iiepk lkúåãé ïä åìà .íéøãðë íéøãð ééåðë ìë ,íéøãðë íéøãð úåãé ìë ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîã àùéøã ïðéî÷åî àøîâá
,åá åúåà ïéæçåàù éìë ìù ãé úéá åîë ,íéøãð úåãé .'åëå ñðå÷ çðå÷ íðå÷ íéøãð ééåðë ïä åìà .'åëå êîî éðà ùøôåî êîî éðà øãåî åøéáçì øîåàä íéøãð

åøéáçì íù äðëîä åîë ,íéøãð ééåðë .íéæçàð íéøãðä íäáù íéøãð úåãé êë[:ç"ð àòéöî àáá]:íù ìù åø÷éò åðéàù ,.jnn ip` xcenãçà øîà íà

`xephxa yexit

פוסקפוסקפוסקפוסק מפרש:הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  והוא גמליאל, בן  שמעון dtidכרבן depdy iptn
wceaכדי היפה, בנוה עצמה ולבדוק להטפל  צריכה שהיא "מפני –

וכעורה" קלה בו  תהיה יח יח יח יח ).).).).שלא יגיגיגיג,,,, אישותאישותאישותאישות שנו:((((הלהלהלהל'''' בתוספתא
מעיר מוציאין  ואין ישראל , שרובה לעיר גויים שרובה מעיר  מוציאים

גויים. שרובה לעיר  ישראל שרובה

y c e w z a y

א י ה נ ש מ ר ו א ב
ìàøNé õøàì ïéìòî ìkäבני כל את לכוף אדם כל רשאי – ÇÙÇÂÄÀÆÆÄÀÈÅ

מעיר ואף הרע, לנוה היפה מנוה אף ישראל, לארץ עמו  שיעלו ביתו 

נכרים שרובה לעיר ישראל ïéàéöBî((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).שרובה ìkä ïéàå– ÀÅÇÙÄÄ
י מארץ כורחם על ביתו  ובני  אשתו להוציא רשאי אדם שראלואין 

לארץ. íéìLeøéìלחוץ ïéìòî ìkä ביתו בני  עם היושב אדם – ÇÙÇÂÄÄÈÇÄ
עמו  שיעלו  ביתו  בני את לכוף הוא רשאי ישראל, שבארץ מקום בכל

שם, לדור ïéàéöBîלירושלים ìkä ïéàå להוציא רשאי  אדם ואין  – ÀÅÇÙÄÄ
ישראל. שבארץ אחר  למקום מירושלים כורחם על ביתו  בני ãçàÆÈאת

íéLpä ãçàå íéLðàä זה לכוף יכולים האשה ובין האיש  בין  – ÈÂÈÄÀÆÈÇÈÄ
לעלות  מסרבת האשה ואם לירושלים; או ישראל לארץ לעלות זו את

אשתו , עם לעלות מסרב הבעל  ואם כתובה. בלא תצא בעלה, עם
במשנתנו: גורסים יש כתובתה. לה וליתן  לגרשה חייב cg`eהריהו 

micard, עמו שיעלה שלו עברי  עבד לכוף אדם שרשאי  כלומר –

את  כופה העבד אין ברם, לארץ. לחוץ עמו שיצא לכופו רשאי  ואינו 
הם, מפרשים כך  גורסים שאינם ואלו  ישראל. לארץ עמו לעלות רבו 

– l`xyi"שהרישא ux`l oilrn lkd" היינו עבדים, לרבות באה –
שבארנו  כמו  עברי, dLøâå((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).עבד ,ìàøNé õøàa äMà àNðÈÈÄÈÀÆÆÄÀÈÅÀÅÀÈ

ìàøNé õøà úBònî dì ïúBð ,ìàøNé õøàa לה משלם – ÀÆÆÄÀÈÅÅÈÄÀÆÆÄÀÈÅ
ישראל . ארץ במטבעות dLøâåכתובתה ,ìàøNé õøàa äMà àNðÈÈÄÈÀÆÆÄÀÈÅÀÅÀÈ

àé÷èBt÷a בערכן גדולות שלה והמטבעות הקטנה, באסיה מדינה – ÀÇÀÀÈ
ישראל, ארץ ממטבעות ìàøNéובמשקלן  õøà úBònî dì ïúBðÅÈÄÀÆÆÄÀÈÅ

ארץ  במעות אלא קפוטקיא במטבעות כתובתה לה לשלם חייב אינו  –

ïúBðישראל . ,ìàøNé õøàa dLøâå ,àé÷èBt÷a äMà àNðÈÈÄÈÀÇÀÀÈÀÅÀÈÀÆÆÄÀÈÅÅ
ìàøNé õøà úBònî dì וכתובה שהואיל הטעם, מבואר  בגמרא – ÈÄÀÆÆÄÀÈÅ

פי על אף ולכן בתשלומיה. חכמים הקלו סופרים, מדברי  אלא אינה
ממעות  כתובתה לה ליתן שנתחייב ונמצא בקפוטקיא, שנשאה

ממעות  לה נותן  ישראל , בארץ שגירשה כיון מקום מכל קפוטקיא,
ישראל . úBònîארץ dì ïúBð :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÅÈÄÀ
àé÷èBt÷ בארץ שגירשה פי  על אף בקפוטקיא, שנשאה כיון – ÇÀÀÈ

בן  שמעון  רבן  שסובר קפוטקיא, ממעות לה ליתן הוא חייב ישראל,

אחר שהולכים חובות, כשאר ודינה התורה, מן  היא כתובה גמליאל :
השיעבוד. àé÷èBt÷a,מקום dLøâå ,àé÷èBt÷a äMà àNðÈÈÄÈÀÇÀÀÈÀÅÀÈÀÇÀÀÈ

àé÷èBt÷ úBònî dì ïúBð.הכל לדברי  שמשנתנו הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם– מפרש , ÅÈÄÀÇÀÀÈ
ישראל. לארץ קרובה שהיא משום משל, דרך על  קפוטקיא נקטה

í é ø ã ð ú ë ñ î
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הנדר: בלשון  הן דרכים x`.שלש  c p d x w i rבלשון נדרו  כל מבטא כשהנודר  –
בדבר  נדרו  (שמתפיס כקרבן " עלי יהא זה "דבר שאומר ; כגון  וברורה, מתוקנת

למסכתנו ); בפתיחה שבארנו כמו ax.הנדור, c p d c iכל מפרש אינו כשהנודר –
שאומר  כגון כולו, הנדר  משמעות שאמר במה ויש מקצתו, מבטא אלא נדרו,
משל "יד" (לשון  כקרבן שיהא מסיים ואינו  לך ", אוכל  שאני ממך  "מּודרני לחברו :

בידו ). כולו  הכלי ונמצא כלי של ידית שאוחז  כמי bx.הוא, c p d i e p i k כשהנודר –
(כמבואר  זו  מלה בכנויי הוא משתמש  "קרבן" המלה שבמקום אלא נדרו , כל  מפרש
שאף  ללמד, באה משנתנו – זו". כיכר  עלי  "קונם שאומר: כגון  ב), משנה להלן 
נדרו – ב"כנויים" או  ב"ידות" כגון הנדר", "עיקר  שאינן הדרכים באחת הנודר 

נדרים". "ידות הן  מה מפרשת והמשנה נדר ;

íéøãpk íéøãð ééepk ìk וכן נדרים. כעיקרי  דינם נדרים כינויי – ÈÄÅÀÈÄÇÀÈÄ
mixcpk mixcp zeci lk.(".(".(".(" מחסרא מחסרא מחסרא מחסרא """"חסוריחסוריחסוריחסורי בדרך בדרך בדרך בדרך  וכינוייíéîøçå((((גמרא גמרא גמרא גמרא  – ÇÂÈÄ

"חרם"íéîøçkחרמים, בלשון נכסים הקדשת שהם ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ((((עייןעייןעייןעיין ÇÂÈÄ
כח כח כח כח );););); úBòeáMkכז כז כז כז ,,,, úBòeáLe כמוציא דינו שבועה כינוי  שהמבטא – ÀÇÀ

מפיו ; úeøéæpkשבועה úeøéæðe.כנזירות דינם נזירות וכינויי  –el`e ÀÄÇÀÄ
:mixcpk mdy mixcp zeci odCnî éðøcî :Bøáçì øîBàäמּודר – ÈÅÇÂÅËÈÀÄÄÈ

או : ממך, Cnî,אני  éðLøôî: אוCnî éð÷çøî מוסיף והוא – ËÀÈÀÄÄÈÀËÈÀÄÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Cì áiç éúééä,ClL úà òøtäì Cì äéä,äãOä úà éì zøënLk;íéîëçåíéøîBà:Bì øënL çwt äéä äæ ¨¦¦©¨¨¨¨¨§¦¨©¤¤¨§¤¨©§¨¦¤©¨¤©£¨¦§¦¤¨¨¦¥©¤¨©
ò÷øwä úà,BðkLîì ìBëé àeäL éðtî. ¤©©§©¦§¥¤¨§©§§

Ëäæ ìò äæ áBç øèL eàéöBäL íéðL–ïBîãàøîBà:Cì áiç éúééä elà,épnî äåG äzà ãöék?íéîëçå §©¦¤¦§©¤©¤©§¥¦¨¦¦©¨¨¥©©¨¤¦¤¦©£¨¦
íéøîBà:BáBç øèL äáBb äæ,BáBç øèL äáBb äæå. §¦¤¤§©§¤¤§¨

ÈGLïéàeOpì úBöøà L:äãeäé,ïcøiä øáòå,ìéìbäå.øéòì øéòî ïéàéöBî ïéà,Cøëì Cøkîe;dúBàa ìáà ¨£¨©¦¦§¨§¥¤©©§¥§©¨¦¥¦¦¥¦§¦¦§©¦§©£¨§¨
õøàä–øéòì øéòî ïéàéöBî,Cøëì Cøkîe,Cøëì øéòî àG ìáà,øéòì Cøkî àGå.äåðì òøä äåpî ïéàéöBî ¨¨¤¦¦¥¦§¦¦§©¦§©£¨¥¦¦§©§¦§©§¦¦¦¦¨¤¨¨§¨¤
äôiä,òøä äåðì äôiä äåpî àG ìáà.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:äôé äåðì òø äåpî àG óà,äåpäL éðtî ©¨¤£¨¦¨¤©¨¤§¨¤¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥©¦¨¤©§¨¤¨¤¦§¥¤©¨¤

÷ãBa äôiä. ©¨¤¥

ù ,äãùä úà éì øëåî:êáåç úåáâì êì äéä.dcyd z` el xkny gwt did df,åáåç ìò åððëùîé ïëéäî åì äéä àìå ,åéìèìèî çéøáî äæ äéäù éôì
áåúëé àìå ìáé÷ù úåòîä åáåçá áëòì øëåîì äéäù éâéìô àì àîìò éìåë äøéëî øèù éáúë øãäå éæåæ áéäé ç÷åìäã àøúàáå .ò÷ø÷ä úà ìåèé åéùëòå
øëåî éðéà äòãåî øñîîì äéì éòáéà ,øáñ ïåîãà ,éæåæ ç÷åìä áéäé øãäå àøèù éáúëã àøúàá ,éâéìô éë .áåç åéìò åì ïéàù çéëåä åáúëù ïåéëå ,øèùä åì

:íéîëçë äëìäå .äãùä úà úåð÷ìî òðîéå øáãä òîùé àîù àøé éë àòãåî øñî àìã éàä à"ëçå .åðëùîì ìëåàù éãë àìà åì
hhhh.eaeg xhy daeb df `"kge:íéîëçë äëìäå
iiii.oi`eypl zevx` yly:õøà ìà õøàî åéøçà úàöì äôåëì ìåëé åðéà ïäî úçàá äùà àùð íàù.jxkåéáéáñ ìëîå ,íé÷ååù íå÷î àåäå .øéòî ìåãâ

:åá éåöî øáã ìëå äøåçñì íù ïéàá.jxkl xirn `l la`íù ïéàå åæì åæ íéúáä íéáø÷îå íé÷çåãå íù íéáùééúî ìëäù éðôî ,äù÷ ïéëøëä úáéùéù
:øéåà.xirl jxkn `le:éìéî ìë éçéëù àì øéòá ,éìéî ìë éçéëù êøëáãwcea dtid depdy iptnúìçú äáåèì åìéôà úñå éåðéùù ,åàéìçîå óåâä úà

`xephxa yexit

:øîBà ïBîãà שכן הלווה, עם øîàiLהדין  àeä ìBëéיכול – ÇÀÅÈÆÙÇ
למלוה: ולומר  לטעון Cìהלווה áiç éúééä elàשטר יסוד  על  – ÄÈÄÄÇÈÈ

שבידך, ClLחוב úà òøtäì Cì äéä את לגבות לך היה – ÈÈÈÀÄÈÇÆÆÈ
äãOäחובך , úà éì zøënLkומאחר מידי , מעות וקיבלת – ÀÆÈÇÀÈÄÆÇÈÆ

פרוע. ששטרך לדברי, הוכחה זו  הרי  גבית, íéøîBà:שלא íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
שכן טענה, אינו  הלווה של çwtטענתו äéä äæ היה המלוה – ÆÈÈÄÅÇ

ò÷øwäפיקח, úà Bì øënL את יצניע הלווה שמא חשש , כי – ÆÈÇÆÇÇÀÇ
את  לו מכר  הלכך חובו , על למשכנו  דבר  אצלו  ימצא ולא מעותיו,

המעות, את מידו  וקיבל  BðkLîìהשדה, ìBëé àeäL éðtî– ÄÀÅÆÈÀÇÀÀ
ולגבות  לו שמכר הקרקע את משכון  בתורת ליטול עכשיו הוא שיכול 
שטר את שכותבים במקום היו שאם מבואר, בגמרא חובו. את ממנו 

לאדמון , חכמים מודים המעות, את נותן  שהלוקח לאחר המכירה
את  לעכב למלוה, לו , היה לו , חייב היה שאילו הלווה, עם שהדין 

הוכיח  שכתב, וכיון  המכירה, שטר  את לכתוב ולא בחובו, המעות
במקום  כשהיו  אלא במשנתנו נחלקו לא חוב. עליו לו  שאין  בזה

מעות, הלוקח נותן  כך ואחר המכירה, שטר  את תחילה שכותבים
שאינו  עדים, בפני מודעה למסור  צריך היה המלוה סובר : שאדמון 

הדין  מסר , שלא וכיון  למשכנו , שיוכל  כדי אלא השדה, את לו מוכר 
שחשש כלומר  ליה", אית חברא "חברך  סוברים: וחכמים הלווה. עם

השדה, את מלקנות ויימנע הלווה לאזני המודעה תגיע שמא המלוה,
מודעה. למסור  המלוה היה יכול  לא לפיכך
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על חוב שטר ב"המוציא וחכמים אדמון מחלוקת הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
שבעת  את המסיימת – משנתנו באה השדה", את לו  שמכר  הוציא והלה חברו,

שהלווהו התובע, על חוב שטר  הוציא (הנתבע) הלה אם שאף ללמד , – אדמון דברי 

וחכמים. אדמון  נחלקו בשטרו, הכתוב הפירעון  זמן לאחר  כסף

äæ ìò äæ áBç øèL eàéöBäL íéðLשל שטרו  כתיבת וזמן – ÀÇÄÆÄÀÇÆÇÆ
זה, של  שטרו פירעון  לזמן  מאוחר øîBà:זה ïBîãà שבידו זה ÇÀÅ

ולומר: לטעון  יכול  המאוחר Cìהשטר áiç éúééä elà,מעות – ÄÈÄÄÇÈÈ
שבידך, חוב שטר  יסוד  épnîעל äåG äzà ãöék נפרע ואינך  – ÅÇÇÈÆÄÆÄ

פרוע. ששטרך  לדברי , ראיה מכאן  אלא חובך? את íéîëçåÇÂÈÄממני
:íéøîBàאלא השני, של זו  בטענתו  נפקע ראשון  של חובו äæאין ÀÄÆ

BáBç øèL äáBb äæå ,BáBç øèL äáBbהואיל אחד, שכל – ÆÀÈÀÆÆÀÇ
תביעתו . על  נאמן  בידו, חוב ושטר 
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לארץ, מארץ עמו  שתצא אשתו , את לכוף יכול  הבעל שאין  ללמדנו , באה זו  משנה
ארצות. לשלש ישראל ארץ חלוקה זו  הלכה ולגבי

GLúBöøà L,ישראל ארץ בתחום הן  –ïéàeOpì החלוקות – ÈÂÈÇÄÄ
נישואין: ìéìbäåלענין ,ïcøiä øáòå ,äãeäé נשא אדם שאם – ÀÈÀÅÆÇÇÀÅÀÇÈÄ

הללו , מהארצות באחת לכופה,אשה יכול  אינו  הארץ, מאותה והוא
אינו  ביהודה אשה נשא אם כגון  שם, לגור אחרת לארץ עמו שתצא

מהגליל אדם אם ברם, הירדן . לעבר או לגליל כורחה על  להוליכה יכול
כן  מנת שעל  עמו, לצאת אותה כופין  להיפך, או  ביהודה אשה נשא

øéòì((((תוספתאתוספתאתוספתאתוספתא).).).).נשאה øéòî ïéàéöBî ïéàרשאי הבעל  אין  – ÅÄÄÅÄÀÄ
כלומר לעיר , מעיר אפילו אחרת, לארץ עמו שתצא אשתו, את לכוף

ולגור אחרת לארץ עמו שתעבור רוצה והבעל בעיר , יושבים הם שאם
לכך , לכופה רשאי  אינו בעיר, שם Cøëìגם Cøkîe הוא כרך  – ÄÀÇÄÀÇ

מפרשים: ויש  מעיר; וגדול  שווקים, גדולה jxkמקום עיר היינו
חומה לעבור((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).המוקפת מבקש  והבעל בכרך , יושבים הם ואם

עמו . שתצא אשתו  את לכוף רשאי  אינו  אחרת, בארץ ìáàÂÈלכרך 
õøàä dúBàaשתעבור הבעל  ורוצה ביהודה, אשה שנשא כגון  – ÀÈÈÈÆ

הארץ, באותה אחר  למקום בו שיושבים ממקום øéòîעמו ïéàéöBîÄÄÅÄ
Cøëì Cøkîe ,øéòì עמו שתצא אשתו  את לכוף הבעל  יכול – ÀÄÄÀÇÄÀÇ

אחר. לכרך  בו שיושבים מכרך  או  אחרת, עיר  אל  בה שיושבים מעיר
øéòì Cøkî àGå ,Cøëì øéòî àG ìáà יושבים הם שאם – ÂÈÅÄÄÀÇÀÄÀÇÀÄ

וחסרונות  מעלות שיש להיפך, וכן לכרך, לצאת לכופה יכול אינו  בעיר
לבריאות, קשה כרכים שישיבת לכרך , וחסרונות מעלות ויש  לעיר 
הוא  ויפה צח ואוירה לבתים סמוכים ופרדסים גינות יש  בעיר ואילו 

מאשר בכרך יותר  מצויים האדם של צרכיו  זאת לעומת לבריאות;
äôiäבעיר. äåðì òøä äåpî ïéàéöBî להוציא הבעל רשאי – ÄÄÄÈÆÈÈÀÈÆÇÈÆ

מפרשים: ויש יפה, דירה למקום רעה דירה ממקום כורחה על אשתו את
rxd deep אלא שם מצויים והפירות התבואות שאין מקום היינו –

dtidביוקר; depובזול הרבה שם שמצויים àG((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).– ìáàÂÈ
òøä äåðì äôiä äåpîלגור שתעבור האשה את לכוף שאין – ÄÈÆÇÈÆÀÈÆÈÈ

גרוע. äåpîבמקום àG óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇÄÈÆ
äôé äåðì òø לנוה רע מנוה לעבור האשה את כופין אין  אף – ÇÀÈÆÈÆ

ãBa÷יפה, äôiä äåpäL éðtî,בריא אינו  הגוף ואם הגוף, את – ÄÀÅÆÇÈÆÇÈÆÅ
גורם  הריהו לטובה, אפילו שינוי , שכל לרעה, עליו  משפיע הריהו

בגמרא: שאמרו כמו miirn";למחלות, ileg zligz zqe iepiy"לפיכך
יפה. לנוה רע מנוה אף כורחה על  אשתו  את להוציא רשאי הבעל אין 
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íéàéöåî íå÷î ìëáå .äàùð ïë úðî ìòù ,åîò úàöì äúåà ïéôåë ,àëôéà åà äãåäé õøàá äùà àùð ìéìâä õøàî ùéà íàå .â"áùøë äëìäå .íéòî éìåç
:íéáëåë éãáåò äáåøù øéòì ìàøùé äáåøù øéòî àì ìáà ,ìàøùé äáåøù øéòì íéáëåë éãáåò äáåøù øéòî

`i`i`i`i.oilrn lkd,òøä äåðì äôéä äåðî åìéôàå ,åçøë ìò åéøçà ãáòä êìé éøáò ãáò äð÷ íà åìéôàå ,íéìùåøéì åîò úåìòì äôåë íãà åúéá éðá ìë úà
:íéáëåë éãáåò äáåøù øéòì ìàøùé äáåøù øéòî åìéôàå.oi`iven lkd oi`e:íãà íåù ïéàéöåî ïéàå.miypd cg`e miyp`d cg`úåìòì øîåà àåä íà

:äáåúë ïúéå àéöåé ,úåìòì àìù øîåà àåäå úåìòì úøîåà àéä íàå .äáåúë àìá àöú ,úåìòì àìù úøîåà àéäå.`iwhetwéáøòá äì ïéøå÷å .øåúôë àéä
ïá ïåòîù éáøå .úåòîáù úåçôá äúåà òåøôì äá åì÷ä ,íéøôåñ éøáãî äùà úáåúëã íåùîå .ìàøùé õøà ìùî øúåé úåì÷åùå úåìåãâ äéúåòîå .ú"àîã

:äéúååë àúëìä úéìå .àøîåçì äá ìéæà éëä íåùîå ,àúééøåàã äáåúë øáñ ìàéìîâ
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,åá åúåà ïéæçåàù éìë ìù ãé úéá åîë ,íéøãð úåãé .'åëå ñðå÷ çðå÷ íðå÷ íéøãð ééåðë ïä åìà .'åëå êîî éðà ùøôåî êîî éðà øãåî åøéáçì øîåàä íéøãð
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פוסקפוסקפוסקפוסק מפרש:הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  והוא גמליאל, בן  שמעון dtidכרבן depdy iptn
wceaכדי היפה, בנוה עצמה ולבדוק להטפל  צריכה שהיא "מפני –

וכעורה" קלה בו  תהיה יח יח יח יח ).).).).שלא יגיגיגיג,,,, אישותאישותאישותאישות שנו:((((הלהלהלהל'''' בתוספתא
מעיר מוציאין  ואין ישראל , שרובה לעיר גויים שרובה מעיר  מוציאים

גויים. שרובה לעיר  ישראל שרובה
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ìàøNé õøàì ïéìòî ìkäבני כל את לכוף אדם כל רשאי – ÇÙÇÂÄÀÆÆÄÀÈÅ

מעיר ואף הרע, לנוה היפה מנוה אף ישראל, לארץ עמו  שיעלו ביתו 

נכרים שרובה לעיר ישראל ïéàéöBî((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).שרובה ìkä ïéàå– ÀÅÇÙÄÄ
י מארץ כורחם על ביתו  ובני  אשתו להוציא רשאי אדם שראלואין 

לארץ. íéìLeøéìלחוץ ïéìòî ìkä ביתו בני  עם היושב אדם – ÇÙÇÂÄÄÈÇÄ
עמו  שיעלו  ביתו  בני את לכוף הוא רשאי ישראל, שבארץ מקום בכל

שם, לדור ïéàéöBîלירושלים ìkä ïéàå להוציא רשאי  אדם ואין  – ÀÅÇÙÄÄ
ישראל. שבארץ אחר  למקום מירושלים כורחם על ביתו  בני ãçàÆÈאת

íéLpä ãçàå íéLðàä זה לכוף יכולים האשה ובין האיש  בין  – ÈÂÈÄÀÆÈÇÈÄ
לעלות  מסרבת האשה ואם לירושלים; או ישראל לארץ לעלות זו את

אשתו , עם לעלות מסרב הבעל  ואם כתובה. בלא תצא בעלה, עם
במשנתנו: גורסים יש כתובתה. לה וליתן  לגרשה חייב cg`eהריהו 

micard, עמו שיעלה שלו עברי  עבד לכוף אדם שרשאי  כלומר –

את  כופה העבד אין ברם, לארץ. לחוץ עמו שיצא לכופו רשאי  ואינו 
הם, מפרשים כך  גורסים שאינם ואלו  ישראל. לארץ עמו לעלות רבו 

– l`xyi"שהרישא ux`l oilrn lkd" היינו עבדים, לרבות באה –
שבארנו  כמו  עברי, dLøâå((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).עבד ,ìàøNé õøàa äMà àNðÈÈÄÈÀÆÆÄÀÈÅÀÅÀÈ

ìàøNé õøà úBònî dì ïúBð ,ìàøNé õøàa לה משלם – ÀÆÆÄÀÈÅÅÈÄÀÆÆÄÀÈÅ
ישראל . ארץ במטבעות dLøâåכתובתה ,ìàøNé õøàa äMà àNðÈÈÄÈÀÆÆÄÀÈÅÀÅÀÈ

àé÷èBt÷a בערכן גדולות שלה והמטבעות הקטנה, באסיה מדינה – ÀÇÀÀÈ
ישראל, ארץ ממטבעות ìàøNéובמשקלן  õøà úBònî dì ïúBðÅÈÄÀÆÆÄÀÈÅ

ארץ  במעות אלא קפוטקיא במטבעות כתובתה לה לשלם חייב אינו  –

ïúBðישראל . ,ìàøNé õøàa dLøâå ,àé÷èBt÷a äMà àNðÈÈÄÈÀÇÀÀÈÀÅÀÈÀÆÆÄÀÈÅÅ
ìàøNé õøà úBònî dì וכתובה שהואיל הטעם, מבואר  בגמרא – ÈÄÀÆÆÄÀÈÅ

פי על אף ולכן בתשלומיה. חכמים הקלו סופרים, מדברי  אלא אינה
ממעות  כתובתה לה ליתן שנתחייב ונמצא בקפוטקיא, שנשאה

ממעות  לה נותן  ישראל , בארץ שגירשה כיון מקום מכל קפוטקיא,
ישראל . úBònîארץ dì ïúBð :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÅÈÄÀ
àé÷èBt÷ בארץ שגירשה פי  על אף בקפוטקיא, שנשאה כיון – ÇÀÀÈ

בן  שמעון  רבן  שסובר קפוטקיא, ממעות לה ליתן הוא חייב ישראל,

אחר שהולכים חובות, כשאר ודינה התורה, מן  היא כתובה גמליאל :
השיעבוד. àé÷èBt÷a,מקום dLøâå ,àé÷èBt÷a äMà àNðÈÈÄÈÀÇÀÀÈÀÅÀÈÀÇÀÀÈ

àé÷èBt÷ úBònî dì ïúBð.הכל לדברי  שמשנתנו הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם– מפרש , ÅÈÄÀÇÀÀÈ
ישראל. לארץ קרובה שהיא משום משל, דרך על  קפוטקיא נקטה
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הנדר: בלשון  הן דרכים x`.שלש  c p d x w i rבלשון נדרו  כל מבטא כשהנודר  –
בדבר  נדרו  (שמתפיס כקרבן " עלי יהא זה "דבר שאומר ; כגון  וברורה, מתוקנת

למסכתנו ); בפתיחה שבארנו כמו ax.הנדור, c p d c iכל מפרש אינו כשהנודר –
שאומר  כגון כולו, הנדר  משמעות שאמר במה ויש מקצתו, מבטא אלא נדרו,
משל "יד" (לשון  כקרבן שיהא מסיים ואינו  לך ", אוכל  שאני ממך  "מּודרני לחברו :

בידו ). כולו  הכלי ונמצא כלי של ידית שאוחז  כמי bx.הוא, c p d i e p i k כשהנודר –
(כמבואר  זו  מלה בכנויי הוא משתמש  "קרבן" המלה שבמקום אלא נדרו , כל  מפרש
שאף  ללמד, באה משנתנו – זו". כיכר  עלי  "קונם שאומר: כגון  ב), משנה להלן 
נדרו – ב"כנויים" או  ב"ידות" כגון הנדר", "עיקר  שאינן הדרכים באחת הנודר 

נדרים". "ידות הן  מה מפרשת והמשנה נדר ;

íéøãpk íéøãð ééepk ìk וכן נדרים. כעיקרי  דינם נדרים כינויי – ÈÄÅÀÈÄÇÀÈÄ
mixcpk mixcp zeci lk.(".(".(".(" מחסרא מחסרא מחסרא מחסרא """"חסוריחסוריחסוריחסורי בדרך בדרך בדרך בדרך  וכינוייíéîøçå((((גמרא גמרא גמרא גמרא  – ÇÂÈÄ

"חרם"íéîøçkחרמים, בלשון נכסים הקדשת שהם ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ((((עייןעייןעייןעיין ÇÂÈÄ
כח כח כח כח );););); úBòeáMkכז כז כז כז ,,,, úBòeáLe כמוציא דינו שבועה כינוי  שהמבטא – ÀÇÀ

מפיו ; úeøéæpkשבועה úeøéæðe.כנזירות דינם נזירות וכינויי  –el`e ÀÄÇÀÄ
:mixcpk mdy mixcp zeci odCnî éðøcî :Bøáçì øîBàäמּודר – ÈÅÇÂÅËÈÀÄÄÈ

או : ממך, Cnî,אני  éðLøôî: אוCnî éð÷çøî מוסיף והוא – ËÀÈÀÄÄÈÀËÈÀÄÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn



`ריח dpyn oey`x wxt mixcp zkqn

Cnî éðLøôî,Cnî éð÷çøî,Cì ìëBà éðéàL,Cì íòBè éðéàL–øeñà.Cì éðà äcðî–àáé÷ò éaøCëBç äéä ª§¨§¦¦¨§ª¨§¦¦¨¤¥¦¥¨¤¥¦¥¨¨§ª¤£¦¨©¦£¦¨¨¨¥
øéîçäì äæa.íéòLø éøãðk–äòeáLáe ïaø÷áe øéæða øãð.íéøLë éøãðk–íeìk øîà àG.íúBáãðk–øãð ¨¤§©§¦§¦§¥§¨¦¨©§¨¦§¨§¨¦§¨§¦§¥§¥¦¨©§§¦§¨¨©
ïaø÷áe øéæða. §¨¦§¨§¨

ìëåà éðéàù êîî éðà ÷çåøî åà ,êì íòåè éðéàùå êì ìëåà éðéàù êîî éðà ùøôåî åà ,êì íòåè éðéàùå êì ìëåà éðéàù êîî éðà øãåî åììä ,úåðåùìî
ùøôåîå .åîò øáãé àìù àìà åéøáã úåòîùîá ïéà ,ãáìá êîî éðà øãåî åì øîà íà ìáà .åîò íåòèìå ìåëàì øåñàå íéøãð úåãé àåä ,êì íòåè éðéàå êì

ë"àà åîò ìåëàì øåñà åðéàå .åéúåîà òáøàá áùé àìù òîùî ,ãáìá êîî éðà ÷çåøîå .åîò ïúéå àùé àìù òîùî ,ãáìá êîî éðàìë íò øîàå ùøéô
ãçà:êì íòåè éðéàùå êì ìëåà éðéàù ,åììä úåðåùìî.'eke jkeg did `aiwr iaxäàøð äéä ìáà ,ùåøéôá øåñàì äöø àìå åæá åæ åéúôù êëçî øîåìë

:øñåà äéäù åúòãî.dreaye oaxwae xifpa xcp miryx ixcpkøáòå ,åæ øëë ìëåà íà äòåáù ïáø÷å øéæð íäéøãðù íéòùø éøãðë éìò éøä øîà íà
éøãðë øîàù äîå .äòåáùå ïáø÷å øéæð åøãðá øéëæä éøäù ,éåèéá úòåáù ìò øáåòë úå÷ìî áééçå äìåò ïáø÷ àéáäìå íåé íéùìù øéæð úåéäì áééç ,äìëàå
êëéôìå ,íäéôî äòåáù àéöåäì àìù íéøäæðå øçàú ìá ìò øåáòì àìù íéàøé íéøùëäù ,íéøùëä àì ,íéòáùðå íéøãåðù íä íéòùøäù éôì ,íéòùø

:íåìë øîà àì íéøùë éøãðë.oaxwae xifpa xcp mzeacpkeîà íàøéæðá áééç ,äìëàå ,åæ øëë ìëåà íà ïáø÷ äæ éøäå øéæð éðéøä íéøùë úåáãðë ø
éãéì äá åàåáé àìù éãë íù äúåà ïéùéã÷îå äøæòä çúôì íðáø÷ íéàéáîù ïáø÷á íéáãðúîå .øåñéàî éùåøôàì øéæðá íéøãåð íéîòô íéøùëäù ,ïáø÷áå

:äì÷ú éãéì åúéì àìã éëéä éë ,íéøãåð íðéà ìáà íéáãðúî íéøùëä êëéôì .éìò éøä øãðå .åæ éøä øîàéùë àéä äáãðå .ìåùëî

`xephxa yexit

הללו: מהלשונות Cì,לאחד  ìëBà éðéàLאוCì íòBè éðéàL ÆÅÄÅÈÆÅÄÅÈ
מּודרני שאומר : כגון לך, טועם שאני  לך , אוכל שאני גורסים: ויש –
טועם  (שאני) שאיני  ממך מּודרני או : לך , אוכל (שאני ) שאיני ממך 

וכו ', לך  אוכל  (שאני ) שאיני  ממך  מופרשני שאומר : או  øeñàÈלך,
ממך, מּודרני  ואומר: גמור  נדר  הנודר כדין  מחברו, ליהנות הנודר  –

כקרבן . עלי יהא לך  אוכל שאני Cìשמה éðà äcðîהאומר – ÀËÆÂÄÈ
לך ", אני "מנודה øéîçäìלחברו: äæa CëBç äéä àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÈÈÅÈÆÀÇÀÄ

"מ  הלשון אם הוא, שספק "מרוחקני– כמו משמעותו  לך " אני נודה
ולא  "נידוי " משמעות אלא זה בלשון  שאין או  נדר, כאן  ויש ממך ",

מחברו . הנאה הנודר כדין לאיסור עקיבא רבי החמיר  ומספק נדר ,
בדבר."jkeg"לשון  פקפוק מתוך בזו זו שפתיו מחכך  שהיה היינו 

íéòLø éøãðkהביטוי את הוסיף הנודר אם –,"miryx ixcpk"øãð ÀÄÀÅÀÈÄÈÇ
äòeáLáe ïaø÷áe øéæðaעובר נזיר  היה שאם מבואר, בגמרא – ÀÈÄÀÈÀÈÄÀÈ

או  נזירות; קבלת זה בלשון  יש  רשעים", כנדרי "הריני ואמר: לפניו ,

כאן  יש  עלי ", רשעים "כנדרי  ואמר: לפניו, עומדת בהמה היתה אם

רשעים  "כנדרי ואמר: לפניו, מונחת כיכר היתה אם או קרבן ; של נדר 

רשעים" "כנדרי שהאומר שבועה; איסור עליו חל ממנה", אוכל  שלא
לנדור דרכם הרשעים שכן  ושבועתו , נדרו  בקיום רצונו  את הוא מבטא

íéøLëולהישבע. éøãðk לנדרו הוסיף אם אבל –,"mixyk ixcpk" ÀÄÀÅÀÅÄ
íeìk øîà àG.נודרים הכשרים שאין –íúBáãðk הוסיף ואם – ÈÇÀÀÄÀÈ

mixyk",לנדרו : zeacpk"øéæða øãð:אמר שאם –zeacpk xifp ipixd" ÈÇÀÈÄ
,"mixyk,שמים לשם בנזיר  נודרים פעמים שהכשרים נזיר, הוא הרי 

ïaø÷áe: ואמר לפניו , עומדת בהמה היתה שאם –zeacp"k ef ixd ÀÈÀÈ
,"mixyk שלא בנדרים אמנם זהירים שהכשרים קרבן , נדבת כאן יש 

מביאים אולם תקלה, לידי אם יבואו  ברם, בנדבה. קרבנותיהם הם
לשבועתו  mixyk",הוסיף zeacpk" הכשרים שאין  כלום, אמר  לא
לעולם. נשבעים

הרמב"ם  אבל הר "ן . מפרש וכן  הגמרא. לפי  משנתנו של הסיפא את בארנו 
אחרת. בדרך מפרשים מברטנורא והרב לרש"י  המיוחס והפירוש

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז סיון, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה נפתלי שי' שו"ב

שלום וברכה!

)וידוע פס"ד הרמב"ם דהדלקת  במענה למכתבו מיום הראשון דפרשת בהעלותך את הנרות 

לוים  לכהנים  שייכת  ישראל[  בני  נשמות  על  מרמזת  זו,  פרשה  ריש  בלקו"ת  ]שכמבואר  המנורה 

וישראלים גם כפשוטה ועאכו"כ ברמזי' ובפנימיותה(.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר שהמינוי שהוטל עליו כמאמר רז"ל, 

מן שמיא קא ממנו לי', ימלא אותו כדבעי בכל הפרטים ובדרכי נועם ושלום.

וי"ל בשייכות המבואר לעיל עם ענין המינוי, כי ע"י הדלקת נרות מאירה את הענינים ואת 

הסביבה ורואים הדרך הישרה והנכונה וק"ל.

בברכה לבשו"ט.
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Cnî éðLøôî,Cnî éð÷çøî,Cì ìëBà éðéàL,Cì íòBè éðéàL–øeñà.Cì éðà äcðî–àáé÷ò éaøCëBç äéä ª§¨§¦¦¨§ª¨§¦¦¨¤¥¦¥¨¤¥¦¥¨¨§ª¤£¦¨©¦£¦¨¨¨¥
øéîçäì äæa.íéòLø éøãðk–äòeáLáe ïaø÷áe øéæða øãð.íéøLë éøãðk–íeìk øîà àG.íúBáãðk–øãð ¨¤§©§¦§¦§¥§¨¦¨©§¨¦§¨§¨¦§¨§¦§¥§¥¦¨©§§¦§¨¨©
ïaø÷áe øéæða. §¨¦§¨§¨

ìëåà éðéàù êîî éðà ÷çåøî åà ,êì íòåè éðéàùå êì ìëåà éðéàù êîî éðà ùøôåî åà ,êì íòåè éðéàùå êì ìëåà éðéàù êîî éðà øãåî åììä ,úåðåùìî
ùøôåîå .åîò øáãé àìù àìà åéøáã úåòîùîá ïéà ,ãáìá êîî éðà øãåî åì øîà íà ìáà .åîò íåòèìå ìåëàì øåñàå íéøãð úåãé àåä ,êì íòåè éðéàå êì

ë"àà åîò ìåëàì øåñà åðéàå .åéúåîà òáøàá áùé àìù òîùî ,ãáìá êîî éðà ÷çåøîå .åîò ïúéå àùé àìù òîùî ,ãáìá êîî éðàìë íò øîàå ùøéô
ãçà:êì íòåè éðéàùå êì ìëåà éðéàù ,åììä úåðåùìî.'eke jkeg did `aiwr iaxäàøð äéä ìáà ,ùåøéôá øåñàì äöø àìå åæá åæ åéúôù êëçî øîåìë

:øñåà äéäù åúòãî.dreaye oaxwae xifpa xcp miryx ixcpkøáòå ,åæ øëë ìëåà íà äòåáù ïáø÷å øéæð íäéøãðù íéòùø éøãðë éìò éøä øîà íà
éøãðë øîàù äîå .äòåáùå ïáø÷å øéæð åøãðá øéëæä éøäù ,éåèéá úòåáù ìò øáåòë úå÷ìî áééçå äìåò ïáø÷ àéáäìå íåé íéùìù øéæð úåéäì áééç ,äìëàå
êëéôìå ,íäéôî äòåáù àéöåäì àìù íéøäæðå øçàú ìá ìò øåáòì àìù íéàøé íéøùëäù ,íéøùëä àì ,íéòáùðå íéøãåðù íä íéòùøäù éôì ,íéòùø

:íåìë øîà àì íéøùë éøãðë.oaxwae xifpa xcp mzeacpkeîà íàøéæðá áééç ,äìëàå ,åæ øëë ìëåà íà ïáø÷ äæ éøäå øéæð éðéøä íéøùë úåáãðë ø
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:äì÷ú éãéì åúéì àìã éëéä éë ,íéøãåð íðéà ìáà íéáãðúî íéøùëä êëéôì .éìò éøä øãðå .åæ éøä øîàéùë àéä äáãðå .ìåùëî

`xephxa yexit

הללו: מהלשונות Cì,לאחד  ìëBà éðéàLאוCì íòBè éðéàL ÆÅÄÅÈÆÅÄÅÈ
מּודרני שאומר : כגון לך, טועם שאני  לך , אוכל שאני גורסים: ויש –
טועם  (שאני) שאיני  ממך מּודרני או : לך , אוכל (שאני ) שאיני ממך 

וכו ', לך  אוכל  (שאני ) שאיני  ממך  מופרשני שאומר : או  øeñàÈלך,
ממך, מּודרני  ואומר: גמור  נדר  הנודר כדין  מחברו, ליהנות הנודר  –

כקרבן . עלי יהא לך  אוכל שאני Cìשמה éðà äcðîהאומר – ÀËÆÂÄÈ
לך ", אני "מנודה øéîçäìלחברו: äæa CëBç äéä àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÈÈÅÈÆÀÇÀÄ

"מ  הלשון אם הוא, שספק "מרוחקני– כמו משמעותו  לך " אני נודה
ולא  "נידוי " משמעות אלא זה בלשון  שאין או  נדר, כאן  ויש ממך ",

מחברו . הנאה הנודר כדין לאיסור עקיבא רבי החמיר  ומספק נדר ,
בדבר."jkeg"לשון  פקפוק מתוך בזו זו שפתיו מחכך  שהיה היינו 

íéòLø éøãðkהביטוי את הוסיף הנודר אם –,"miryx ixcpk"øãð ÀÄÀÅÀÈÄÈÇ
äòeáLáe ïaø÷áe øéæðaעובר נזיר  היה שאם מבואר, בגמרא – ÀÈÄÀÈÀÈÄÀÈ

או  נזירות; קבלת זה בלשון  יש  רשעים", כנדרי "הריני ואמר: לפניו ,

כאן  יש  עלי ", רשעים "כנדרי  ואמר: לפניו, עומדת בהמה היתה אם

רשעים  "כנדרי ואמר: לפניו, מונחת כיכר היתה אם או קרבן ; של נדר 

רשעים" "כנדרי שהאומר שבועה; איסור עליו חל ממנה", אוכל  שלא
לנדור דרכם הרשעים שכן  ושבועתו , נדרו  בקיום רצונו  את הוא מבטא

íéøLëולהישבע. éøãðk לנדרו הוסיף אם אבל –,"mixyk ixcpk" ÀÄÀÅÀÅÄ
íeìk øîà àG.נודרים הכשרים שאין –íúBáãðk הוסיף ואם – ÈÇÀÀÄÀÈ

mixyk",לנדרו : zeacpk"øéæða øãð:אמר שאם –zeacpk xifp ipixd" ÈÇÀÈÄ
,"mixyk,שמים לשם בנזיר  נודרים פעמים שהכשרים נזיר, הוא הרי 

ïaø÷áe: ואמר לפניו , עומדת בהמה היתה שאם –zeacp"k ef ixd ÀÈÀÈ
,"mixyk שלא בנדרים אמנם זהירים שהכשרים קרבן , נדבת כאן יש 

מביאים אולם תקלה, לידי אם יבואו  ברם, בנדבה. קרבנותיהם הם
לשבועתו  mixyk",הוסיף zeacpk" הכשרים שאין  כלום, אמר  לא
לעולם. נשבעים

הרמב"ם  אבל הר "ן . מפרש וכן  הגמרא. לפי  משנתנו של הסיפא את בארנו 
אחרת. בדרך מפרשים מברטנורא והרב לרש"י  המיוחס והפירוש
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ע"א: כא זה :ד בעני נוס מאמר      מלא אותו   

ששמו   הגשמי על  ו הממונה      
כשוחק , ונראה  מרווחות ושפתיו  לעגל  דומה     

במקו לאוקיינוס  הרקיע בי כלומר ,לתחתו העליו  התהו בי ועומד  
ו  והרקיע, האר  שנושקי    [השפ],לאר 

ו      ( יב ב  השירי (שיר  
  בשנה  פע כלומר, ,'ארצנ נמע ה ר וק ל  ה יע ה מיר עת ְְְְִִִִֵֵַַַַַָ

אז הגיע, החג זמירות ועת בשנה ,  פע רק  באר שנראה  כנ  המי ניסו זמ כשמגיע

.מימיה להביא לתהומות שאומר בארצנו  נשמע כשור, שנראה  רידיא המלא קול 

במשנה : שנינו         לאחר ישלימו , לא 
ישלימו . חצות לאחר ישלימו , לא חצות  קוד אומר, אליעזר רבי ישלימו . החמה  הנ

זו : כעי מחלוקת המביאה  ברייתא    להתענות די בית גזרו   
, גשמי עצירת מפני     ,התענית  יו של  

 ירדו . עליה התענית חלה  לא עדיי  גשמי שכשירדו  , תענית  
 ,התענית  עליה חלה  שכבר      

ירדו  , היו  ו   בחצות אכילה  שזמ 
אכילה . בזמ סעדו  כשלא חלה  והתענית , היו   ירדו  א  

   ו    תשע עד  מלכי אכילת שזמ 
התענית, וניכרת הכל  של   סעודת זמ הגיע שאז  ונמצא שעות,  

 ,היזרעאלי נבות  כר לקיחת על  אליהו  רק כשהוכיחו  
 , לצו לו  כט)ונחשב כא א' מלכי)   

  לו ואמר אליהו  כשהוכיחו  אלא מתחילה , תענית עצמו  על  קיבל  לא והוא 
חטאו  על  ולשוב  לצו החל  ,כ על  יט)שיענש  כא בשעה(ש זה  שהיה   חכמי וקיבלו  ,

התשיעית.

זה : בעני מעשה  הגמרא מביאה     , גשמי עצירת על  
     ,חצות  קוד יהודה רבי 

. תענית  להשלי לציבור להורות          שירדו וכיו התענית, השלמת לעני 
להשלימה . צרי אי חצות  קוד

זה : כעי אחר מעשה              ש 
  . שהתפללו  קוד שנענו   ו ,כ הדבר אי שמואל ,       

 [ מתנה] ו , למשרתיו  שיתחנ  קוד מיד  גשמי ה ' הוריד לנו  וא 
קולנו . את לשמוע רוצה  שאינו  כיו תפילתנו   קוד מיד

:הקט בשמואל  דומה  בעני אחר ש מעשה  מעשה  היה         
 ו התענית,  יו של    ש   . ותענית  תפילת ה ' שקיבל    

                 
 מיד בקשתו  תמלאו  ואל   שיחלש][     לאחר רק   הגשמי ניתנו  לנו  וא 

. היו כל  והצטערנו  שהתעננו 

הגמרא: מבררת ,הציבור שבח  זה  שאי אמר  המקרי שבשני     אופ באיזה   
הציבור. שבח  בזה  יש   תפילת ידי על   גשמי הגמרא:כשירדו  הציבורכש משיבה  שליח    מיד  

ו     מיד .מיד  לה ועונה   בתפילת ה ' שחפ שמוכח  



    
   

   
   

   
  

  
   

   
   
    
    
    

     
    

   
      
   
    

    
     

  
    
     

   
 



רכ             

:`ziixad zxxan  zepaxwd lk ly  
 wxfy xg`l ilka x`ypd mcd z` jetyl jixvy  

,`ziixad daiyn .gafnd ceqi l` eizepzn  
 jxvpy xg`ne .gafd mc lk z` jetyl yiy o`kn 

dpznay oicd z` cenll xyt` ji` ,dyw ,df oic epcnll aezkd
.xyk oaxwd zg`

,ceqil mcd ixiiy z` jetyl jixvy df oic :`xnbd zvxzn
 ,iax ixacn `ziixad dcnl ,`ziixaa 

'ebe z`Hgd mCn dGde' serd z`hg oica dxeza aezk §¦¨¦©©©¨
  'ebe 'gAfOd cFqi l`(d `xwie),   ¤§©¦§¥©

xaky ,dipy mrt 'mca' aezkl aezkd jixv did `l  
,weqtd zligza xkfed   ,ztqep mrt 

,`ziixad zx`an  ,aezkd on   
,z`hg oebk zepzn  miktyp eidiy 

mle` ,gafnd ,zepaxwd x`y lymda mby 
,ceqid l` miixiyd jetyl mikixv   

         
aezkd  zepaxwd lk ly    

mce' aezkd xzein ,xg` aezkn ceqil minc ozn micnly xg`ne
.xyk oaxwd zg` dpzn ozp m`y cnll 'jtyi jigaf

:cer `xnbd dywn   ,le`yl yi oiicr  
zg` dpzn ozp m`y epcnll `a 'jtyi jigaf mce' aezkd m`d

`lde ,xyk oaxwd  epcnll jxvp df weqt  
,epipy jky ,`ziixaa epipyy oicd oncy zepaxw 

l` ilkd on wxefe gafnd on wegx odkd cnery epiide 
,gafndm` lv` gafnl jenq cnry epiidc 

y ,gafnd xiw l` zgpa jteye ,ceqidoaxwde ezaeg ici 
.xyk,`ziixad daiyn    ernyny 

jxvpy xg`n ,dywe .`vi dkitya onc z` ozpy migafd lky
zg` dpznay oicd z` cenll xyt` ji` ,df oic epcnll aezkd

.xyk oaxwd
'jtyi jigaf mce'n cnely `ziixad ly `pzd :`xnbd zvxzn
lky cenll df weqt el jxvp `l ,xyk oaxwd zg` dpznay

c meyn ,`vi dkitya onc z` ozpy migafd   
  `id ozp m` ,dwixf oerhy oaxwe 

,`vi `l dkitya enc z` `id oaxwe 
`ly xg`ne .`vi `l dwixfa enc z` ozp m` ,dkity oerhy
dkitya opzpy migafd lky cnll 'jtyi jigaf mce' el jxvp

ay epnid cenll okzi ,`vi.xyk oaxwd zg` dpzn
,dkity llka dwixf oi`y `aiwr iax zrc `id jky epivne

dpyna(.`kw migqt),gqt oaxwd lr dligzn  
ef dkxaalr dkxad oi` ,gafd lek`l `ayke 

lr mcewn jxia m` la` ,gafd zkxa eilr jxal jixv 
 ef dkxaalry dkxad,gqtd lek`l `ayke 

,gqtd zkxa eilr jxal jixv    
        zxhet gafd zkxa oi`  

.gafd zkxa z` zxhet gqtd zkxa oi`e ,gqtd zkxa z`
`id dwixf m`d ,df oica `ed mzwelgn yxeyy `xnbd zxaeqe
dkity llka dwixfy xaeq l`rnyi iax .`l e` dkity llka
lry dkxaa okle ,`vi dkitya opzpy dwixfa mipzipde ,`id
`edy gafd lry dkxad z` xhet ,dkitya `edy gqtd
opzpy dkitya mipzipde ,dwixf llka dpi` dkity la` ,dwixfa
epi` ,dwixfa `edy gafd lry dkxaa okle ,`vi `l dwixfa
xaeq `aiwr iaxe .dkitya `edy gqtd lry dkxan xhtp

a dpi` dwixfe dwixf llka dpi` dkityyoi` okle ,dkity llk
xaeqy ,ef dpynn ep` mirney ixd ,ipyd z` zxhet cg`d zkxa

.dkity llka dwixf oi`y `aiwr iax
:`xnbd dywn cer   ,le`yl yi oiicr  

oaxwd zg` dpznay epcnll `a 'jtyi jigaf mce' aezkd m`d
,xyk`lde  oicd z` epcnll jxvp df weqt  

,`ziixaa epipyy    xeka lv` 

,dxedh dndan clepd        
'ebe 'xihwY mAlg z`e gAfOd lr wxfY mnC z`(fi gi xacna), ¤¨¨¦§Ÿ©©¦§¥©§¤¤§¨©§¦

o`kn     iab lr  
dmle`,dnda minc ozn mikixv md mby 

,gafnd lr mixeni` zxhwde    lk 
minc ozn mikixv gqtde xyrnd mby o`kn ,rnyna migafd
z` cenll xyt` ji` ,jkl weqtd jxvpy xg`ne .gafnd lr

.xyk oaxwd zg` dpznay oicd
dpznay 'jtyi jigaf mce'n cnely `pzd :`xnbd zvxzn
minc ozn epcnll df weqt el jxvp `l ,xyk oaxwd zg`

c meyn ,gqte xyrnl    ozn oic cnely 
,xg` aezkn gqte xyrnl minc,`ziixaa  

 weqta aezk(my)mnC z` 'ebe xFW xFkA K`' , ©§¤¨¨
,'ebe 'xihwY mAlg z`e gAfOd lr wxfY  oeyla ¦§Ÿ©©¦§¥©§¤¤§¨©§¦

,cigi oke ,miax oeyla  ,cigi oeyla 
 ,xeka lr wx xacn weqtdy xg`ne ,miax oeyla 

aezky dnne ,'ealg'e 'enc' ,cigi oeyla aezkl jixv did
,xekan ueg mixg` zepaxw zeaxl `ay rnyn ,miax oeyla

e     elld zepaxwn cg` lk 
    jigaf mce' el jxvp `ly xg`ne 

leki aey ,gqte xyrn ly mixeni`e minc ozn lr cnll 'jtyi
.xyk oaxwd zg` dpznay epnid cenll

:`xnbd dywn   jigaf mce' ly df weqt  
'jtyi     ed m`d eze` yxec ` 

gqt mcy ,cg`d ,mixac ipy epnn cenll,dkitya epiccere
`ziixad ixdy .`vi dkitya opzpy dwixfa mipzipd mincd lky
i` ,`vi dkitya opzpy mincd lky 'jtyi jigaf mce'n zyxecy
`aiwr iax zrcy `vei ok m`y ,`aiwr iaxk dcinrdl xyt`
dkitya daeg ici mi`vei od s`y ,md gqt llka minlyy
,gaf ly z` xhet gqtd zkxa oi`y xne` `ed recne ,gqtk
iax ,`vi dkitya mpzpy lky zxaeqd ef `ziixay gxkdae
zeyxc izy yxec l`rnyi iax cvik ,dywe ,`id l`rnyi

.cg` aezkn
:`xnbd zvxzn    `ziixad izy  

zrca ezqxb itk dpey cg` lke ,mipey mi`pz ipy ici lr epyp
jigaf mce'n zyxecy `ziixad z` dpyy `pzd .l`rnyi iax
dkitya opzpy mincd lky yxec epi` ,dkitya gqt mcy 'jtyi
z` zxhet gqtd zkxay l`rnyi iax zrca xaeq epi`e ,`vi
m` ,dkitya ezaeg ici `vei epi`e ,dwixfa minlyy oeiky ,gafd
gqtd zkxay `aiwr iaxl dcene ,gqt llka minly gaf oi` ok

dpynd ly `pzde .gafd z` zxhet dpi`(.`kw migqt)xaeqy
zxhet gqtd zkxay xne`e ,`aiwr iax lr wleg l`rnyi iaxy
,dkitya epic gqt mcy 'jtyi jigaf mce'n yxec epi` ,gafd z`
,minlyk dwixfa epic gqt mcy ,ililbd iqei iaxk xaeq `l`
mipzipdy df oiprl wx `ed yxec 'jtyi jigaf mce' weqtd z`e

.`vi dkitya mpzpy dwixfa
:`xnbd dywn it      

eleky 'ebe 'ayk xeka e` xey xeka j`' weqtd z` cinrny 
`ed ,miax oeyla 'malge mnc' aezky dne ,xekaa wx xacn

,fre ayke ,xey ,zexeka ipin dyly xikfdy meyn 
eixg`ly weqta(gi my)  `ed jky ,miax oeyla 

,odkl ozip exyay xekad ibeqn cg` lk ly epic it 
ililbd  mb weqtd z` cinrny  

dnda,ixd ,dyw eixacle doaxwd ly 
md ok m`e ,odkl dpzn mpi`e ,oaxwd xyaldn  

dxezd dazky df  dxn`y dn ixd ,miax oeyla 
xacn epi` ,odkl xyad z` ozil yiy 'jl didi mxyae' dxez

.cigi oeyla aezkl dl dide ,cal xekaa `l`
ipya xaecny meyn ,miax oeyla aezky dn :`xnbd zvxzn

,zexeka ipinxeka xeka  





















































































































































































































































רכי        
             

            
         

            
     

    
      

     
      
      
       

    
    

      

     
      
      
      
       

       
     

      
      
        
       
       
        
     

       
      

      

       
      
      
      
      
       
      

     
     

      
     

     
               

              
            

             

              
            
              

           
              
               

             
              

          
              

                            
    

























































































































                

              

              

              

      

       

         

       

      

      

     

       

   

       

       

       

      

       

      

        

      

        

       

       

      

       

      

      

     

      

       

      

       

      

      

        

      

      

      

      

      

     

      

              

             

              

             

             

             

             

            

            

             

            

             

            


















































































































       
        

       
       
       
       
       
       
       
      

        
       
        
        
         
       
       
        
       

         
        
       
       
        
       

       
        
       
         





























































זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף לז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רכב
       

             
           

             
            

       
      

    
      

      
      

     
     

    
   

     
     

      
   

     
      
      
         
      
      
     

     
       
     

    
      

   
     

       
   

     
       

    












































































              

               

              

             

         

      

        

      

      

       

      

       

      

     

      

      

      

      

        

        

      

       

        

       

        

 

       

     

      

       

     

        

       

      

       

        

       

        

     

      

       

      

       

       

                         

                            

                              

                            

                               

                            

                               

                            

                         

                             

                             

                             

                          

                                

      
























































































































        
        
       
       
       
        
       
      
       
       
       
       
       
       

         
        

       
       
       
       
      
       

        
      
       
       
      

            
            
          































































זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף לז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רכג              

,o`k aezkd epl `edy     
 xg` weqt  .odkl edepziy epnn cenll 

:`xnbd zx`an mxyae' weqta xn`pd z` yxtny 
lra xekay df oic ,xeka ipin zyly lr ,miax oeyla 'jl didi

,odkl ozip men cnel ±  seqay ± 
'didi Ll 'ebe Kl didi mxyaE' aezky ,weqtd(gi gi xacna)`ay , §¨¨¦§¤¨§¦§¤

.odkl ozipy men lra xeka zeaxl
'dxenz' xeqi` dxeza xn`p(fk `xwie)znda silgdl xeq`y ,

,oilega miycw znda xinde xar m`e .oileg zndaa miycw
eze` myl dze` miaixwne ,dxenzd lr dlg oaxwd zyecw
xekad zyecwy s` ,xeka zndaa dxenz dyr m` mpn` .oaxwd
cr dze` mirex `l` ,gafnl daixw dpi` ,dxenzd lr dlg

ok ecnle .mipdkl zlk`pe men da letiy(.`k dxenz)aezky dnn
'md ycew' xeka lv`(fi gi xacna)mnvr md wxy hrnl `ay ,

,gqt zxenze dnda xyrn zxenza oicd oke .ozxenz `le miaxw
dzr .daixw dxenzd oi` dxenzd lr dlg oaxwd zyecwy s`y
dpi` gqte xyrn zxenzy jkl xewnd edn `xnbd zxxan

.l`rnyi iax lr dywn jk jezne ,daixw
:`xnbd zl`ey it      

 dCtz `l 'ebe xFW xFkA K`' weqtd z` cinrny ± ©§Ÿ¦§¤
'ebe 'wxfY mnC z` md Wcw(fi gi xacna)xyrn mb zeaxl `ay , Ÿ¤¥¤¨¨¦§Ÿ

,miax oeyla 'malge' 'mnc' aezkd xn`y dnn gqte 
xeka lv` xn`p jkly ±(my)    epnny 

ycw' xn`py ,oiaxw mpi`y gqte xyrn zxenz lr s` micnl
miyxece 'mdeycwedy mnvr zepaxwd wx ±  

 mb okl ,gqte xyrn lr s` xacn weqtd ixdy 
hrnzp md.daxwdn ozxenz e

:daixw dpi` xyrn zxenzy epipy okedpyna(.`k dxenz), 
zgz dtlgedy dnda ±  zexenzd  
,mnvr  d`lde zecle oze`n miclepd zecled oke 

       mze` micet oi`y 
`l` ,mininz mdyk mze` miaixwn oi` mpn` ,men mda ltpyk

men mda `diy cr mipiznn  milrade ± 
zxenzy dpyna x`eany ixd ,men mda eltiyk mze` milke`

.daixw dpi` xyrn
:daixw dpi` dzxenzy epipy gqt iabl s`edpynamigqt) 

(:ev,   ,izeaxnyi `idy 
dnvr,gafnlyi dnvr `idy  

  dfi` lre ,daixwy izrny dfi` lr izgkye ± 
`ed oicde .daixw dpi`y izrnyzaxwd mcew da xind m`y ,

gqt zxenzy ,daxw dzxenz oi` ,gqt myl zcnery gqtd
zaxwd xg`l da xind m`e ,daixw dpi` gqtd zxenze ,`id

dzxenz ,gqtdminly gqtd xary xg`l gqt oaxwy ,daixw
o`k cr x`ean .minly zxenz `l` gqt zxenz dpi`e ,`ed
oaen ililbd iqei iaxl ok`e ,daixw dpi` ozxenz gqte xyrny

.'md ycew' weqtd on ehrnzp oky ,xacd
     weqtd lk z` cinrny ± 

ok m` ,gqte xyrna `le     
 .z`f cnel `ed okidn ± 

:`xnbd zayiin,daixw dzxenz oi`yiax cnel ± 
dey dxifba l`rnyi  xn`p xeka lv` 

'ebe 'mgx xhR lk Yxarde'(ai bi zeny)lM' xn`p xyrn lv`e , §©£©§¨¨¤¤¤¤−
'haXd zgY xFari xW`(al fk `xwie)oi` xekay myk ,micnle , £¤©£©©©¨¤

.daixw dzxenz oi` xyrn jk ,daixw ezxenz
e,daixw ezxenz oi`yyexita ± ,hrnl 

minly lv` xn`py(f b `xwie)ic dide ,'ebe 'aixwn `Ed aUM m`'¦¤¤©§¦
aezkl,'m`' zaiz `la    `l` 

`ay  l dxindy    
y xnel iziiddxind m` oicd didi`dzy 

,daixw ezxenz gqR gaf''dl(fk ai zeny)`weec , ¤©¤©©
.ezxenz `le ,axw envr gqtd xnelk '`ed'

'jtyi jigaf mce'n dcnly `ziixad ixaca oecl zxfeg `xnbd
:`xnbd zl`ey .xyk oaxwd zg` dpznay  ± 

elld mi`pzd  weqtd z` miyxecy ±  
  ,y ,df oic ±zepaxwd  

  m`a    md okidn ± 
.z`f micnel

:`xnbd daiyn       
a    dna zepaxwd x`y lk micnle ± 

epivn
yixg` ote`a miazkp eidiy ipiqn dynl exqnpy dxeza zeaiz

'dxeqn'de mi`xwp mdy ji` `ed '`xwn'd .mi`xwp eidiy dnn
dxez xtqa azkpy ji` `idzernyn oia dxizq yiy minrte

`idy itk daizd zernyn oial ,daezk `idy itk daizd
.xwirl miyxec ep` zernyn dfi` mi`pzd ewlgpe ,z`xwp

'eke mixne` i`ny zia :dpyna epipy  
ziae ,zepzn izy zegtd lkl ozp m` `l` dxiyk dpi` z`hgy

.da zakrn zg` dpzn wx z`hg mby mixaeq lld
:`xnbd zxxan      daiyn 

z`hga xn`py dnn micnl ep` z`hg ly zepznd oipn :`xnbd
dpevig  mixaeq i`ny ziae ,minrt yly 

yi ,miax oeyla 'zepxw' mi`xewy oeike ,xwird `ed `xwndy
,zepzn izy cg` lkn cenll  oi`y oeike ,zepzn 

y yexcl yi ,zepxw rax` `l` gafnlcnll e`a odn 
y,zepxw rax`d lk lr zzl jixv,epypy mixizid 

mdy zepzn izy lr cnll e`a
ly mnrh ,xyk oaxwd zg` dpzna dpzpy z`hg mby 

dxeza azkpy xg`ne ,xwird `id dxeqndy mixaeqy meyn
minrt izy rnyne ,cigi oeyl `edy e"`e ila 

azkp zg` mrte ,zg` dpzn,miax oeyl `edy e"`e mr 
,zepzn izy rnyne wxy miyxece ,zepzn 

e`a odn,dligzkl  
:lld zia zrca xe`iad lr zl`ey `xnbd xn`pe ± 

e`a weqta mixkfpd zepzn rax`d lky`le ,dligzkl 
caricay xen`e ,odn zg` mey lr dpy `l aezkd ixdy ,akrl

.xyk oaxwd dpzn mey ozp `l m` elit`
:`xnbd zayiin   xtki oaxwy epivn `l ± 

.zakrn zg` dpzny gxkdae ,minc ozn mey ila
:lld zia mrha sqep uexiz ,xen` dvxz m`e ± 

   yiyky meyn ,zakrn zg` dpzny 
mdizy z` miyxec ,dxeqnl `xwnd zernyn oia dxizq

,mixne`e   ote` zernyn epl dliren ± 
rnyn mb epl dlirene ,oz`ixw,ozaizk ote` ze 

 lr cg` siqedl dliren oz`ixw ote` zernyn ± 
,ozaizk ote` zernyn   zernyne ± 

,oz`ixw ote` zernyn on cg` zegtl dliren ozaizk ote`
,devnl eazkp mdn rax`e ,zepzn yng o`k efnxpy `vnp

.akrl aezkd dilr dpy zg` dpzne
:df uexiz lr `xnbd dywn dxizq yiy lky jixacl 

lv` ixd ,mdizy z` miyxec dxeqnde `xwnd zernyn oia
ecnle ,miza drax`a zeiyxt rax` mikixvy y`x ly oilitz

minrt yly dxeza azkpy dnn ok  
wx rnyne ,cigi oeyl `edy e"`e ila 'zthhl' azkp minrt izy
,miax oeyl `edy e"`e mr 'zthehl' azkp cg` mrte ,cg` zia

,miza ipy rnyne  mleky oeik mpn` ,miza 
m`e ,miza yy o`k efnxp `xwnd itly ixd ,miax oeyla mi`xwp

c xen` ,mdipy z` miyxec zernyn lr zg` siqedl 
,ozaizk ok m`e ,oz`ixw zernyn on zg` zegtl 













































































































































































































































המשך בעמוד קיב



רכד             

:`xnbd zvxzn,dkeq lv`  weqt ± 
iept epi`e ,dkeq zevn mvr z` epcnll liaya jxvp cg`

,dyxcl m` ex`yp ,jkqd liaya jxvp cg` weqte ± 
,zeptc ylyl micnl o`kne 'zkqa' ly miweqt dyly wx ok

 ipiqn dynl dkld d`adhrine  
otecd ly dkxe` xeriyd dcinrde ± 

agexa ic `l` dnily ziyily otec jixv oi`y ,gth lr dze`
.gth ly ziyily otece ,zenily zeptc izy ok m` ex`yp ,gth

:`xnbd dywn cer oia dxizq yiyky jixacl 
lv` ,ok m` ,mdipy z` miyxec dxeqnde `xwnd zernyn

clz dawp m`e' aezky ,dawp zclei (d ai `xwie), §¦§¥¨¥¥
zernyn ixd ,o"irde z"iad oia e"`e ila 'miraW' azkpy xg`n§ª©¦

`ed ezaizk ote`'miraW' `ed ez`ixw ote` mpn` §ª©¦
c xen` ,e"`e mr aezk did eli`k ote` zernyny ± 

,ezaizk ote` zernynn zegtl liren ez`ixw ± 
,ez`ixw ote` zernyn lr siqedl liren ezaizk ote` zernyne
ok m`e ,mini dpenye mixyr `edy mdipia rvennd siqeze

   mirax` oizndle zayl jxhvz ± 
:`xnbd zvxzn .d`neh ini mipye xacd dpey  

,zclei z`neha)(mymirEaW d`nhe'weqtdne §¨§¨§©¦
dz`yke ,dcp z`neh inil zclei z`neh ini axwl `ay ,rnyn
,dcp z`neh inil zclei z`neh ini miaexw ,'miireay' xne`
xne` dz` m` la` ,zereay ipy zcleide cg` reay dcpdy
.daxd dcp z`neh inin zclei z`neh ini miwegx ixd ,'miraW'¦§¦
dpzpy z`hgy lld zia zhiyl xg` xewn d`ian `xnbd

:dxiyk zg` dpzna,oldlc `ziixad ly  
dxezay ,o`kn lld zia ly oicl xewnd z` cenll `ian ±

zeipevigd ze`hg ly zeiyxtd lv` xn`p' 
ozp `l m` elit`e ,mewn lkn el xtkzpy epcnll ,minrt yly

.zepxwdn zg` lr `l` mcd z`
`ed ,z`f epcnll weqt jkl jxvpy daiqde didy ± 

.x`eaiy itke zeakrn z`hgd ly dizepzn lky cenll mewn
,xnel iziid  dpzpy z`hgy cenll yiy 

ixdy ,dxiyk zg` dpznaozn ,`xwiqd hegn 
,oevigd gafnd lr onc z` miwxefy zepaxwd x`y lv`

ozn ,`xwiqd hegndnc z` mipzepy z`hg lv` 
dhnly mincn dlrnly minc cenll yie ,zepxwd lr dlrnl

,a` oipaalv` epivny myk ±   m` 
  ozn  epiidc 

,z`hg`ed oicdm`  y 
:`ziixad dgecjl ±m`y ,jtidl cnlze ,zxg`d 

ixdy ,dleqt dizepznn zg` xqigozn ± 
,zeiniptd ze`hgaozn yie ,dpevig z`hga ± 

,epivn dna zeiniptd ze`hgn dpevig z`hg cenllmyk ± 
pivnylv` e  m`y     

  ,leqt oaxwdeozn  epiidc 
m` ,dpevig z`hg       

:`ziixad dpc .cenll xzei d`xp jxc dfi`n `ziixad zxxan
 dpevigd z`hg,xnel xazqn dpdy ,xzei 
 x`yn ,oevigd gafnd lr ziyrpy z`hg cenll ± 

,oevigd gafnd lr miyrp md mby zepaxw   ± 
miyrpy zepaxwn ,oevigd gafnd lr ziyrpy z`hg cnlp `le

.oaxwd xyk zg` dpzn ozp m` ef jxcle .iniptd gafnd lr
xnel xzei xazqn ipy cvn dpevigd z`hg cenlle 

oky ,zeiniptd ze`hgnz`xwpy dpevigd z`hg 
lr zepzn dperh ,gafndmby ,zeiniptd ze`hg 

md lr zepzn rax` miperh ,gafnd 
mpi`y oeik ,zeipevigd zepaxwn z`hg cnlp `le ± 

,el minecmiiexw zeipevigd zepaxwd miperh mpi` 

 zepznd on zg` xqig m`y ixd ef jxca cnlp m`e 
.leqt oaxwd

,dpevigd z`hg oicl gikedl oi`y oeik :dwiqn `ziixad
epcnll aezkd jxved ±,minrt yly 

mewn lkn el xtkzpy rnyny cnlp `ly ick ± 
zeiniptd ze`hgn epivn dna ok epi`ym` s`y micnl o`kne

jke ,xyk oaxwde xtik zepxwdn zg` lr `l` mcd z` ozp `l
aezkd xn`y dn ,micnly ,cnll `a ,oey`xd   

   ,xyk oaxwd zepzn,siqedl `a ipyd 
y      ,xyk ok mb`a iyilyd 

y ,cer siqedl     dpzn,xyk ok mb 
oaxwd zg` dpzna dpzpy z`hgy lld zia micnel o`kne

.xyk
:`xnbd zl`ey  zaiz zkxvp `lde ± 

epi`e ,oaxwd ici lr el xtkzpy xacd mvr z` epcnll 'xtike'
:`xnbd daiyn .dyxcl xzein   mya mkg 

,df xac ly enrh  Fz`hgn odMd eilr ¨¨©Ÿ¥¥©¨
'Fl(ek c `xwie)`ldy ,`id dletk oeyle ,   

.dyxcl xzein 'xtke'd ok m`e ,dxtk oipr mdipyy 
dpzna dxiyk z`hgy cnln 'xtike'dy oipn :`xnbd zl`ey

,llk zepznd x`y z` ozp `l m` s` zg`weqtdy ,xen` ± 
hegn dhnl dpznd z` ozp m` elit`y jk lr wx cnll `a

,cnlz jke ,xyk oaxwd zepxwd lr dlrnl `le `xwiqd
      zepzn,zepxwd lrdpzn 

 ,xyk oaxwd       
  b,xyk ok m    mey 

dpzn  dfay ,ok yexcl xzei sicre ,xyk ok mb 
`l m` elit`y yexcl oipne ,ixnbl dpznd z` mixwer ep` oi`

:`xnbd daiyn .xyk oaxwd llk dpznd ozp   
 dhnl zepznd lk z` ozp m` s`y cnll `a weqtdy 

,xyk `xwiqd hegny `vnp  mpgay 
dhnl zepznd lk z` ozp m` mb ixdy ,z`hg lv` zepxw eazkp

.xyk oaxwd
:`xnbd zl`ey  ozp m` mby ,'d deiv jk m`e ± 

,xyk oaxwd dhnl zepznd lk z`,zepxwd elhazi ± 
,dligzkl devnl `l` zepxwd eazkp `ly xen`e ,jka dne
oipne ,xyk oaxwd dhnl zepznd lk z` ozp m` mb carica la`
zepznd ozp `l m` s`y 'xtike'n yexcle ixnbl zepznd xewrl

:`xnbd daiyn .xyk oaxwd llk xnel okzi `l 
,xyk oaxwd dhnl zepznd lk z` ozp m`y cnll `a 'xtike'y

oky wx ezngn aezkl,'xtike' minrt 
yd±`a 'xtike' zaiz lky ,zepxwd oipn hrnl 

e`a eli`y ,zakrn `idy zg` oxw dx`ype ,zg` oxw hrnl
did ,xyk oaxwd dhnl zepznd lk z` ozp m` elit`y cnll
rax`d lk z` xiykdl ick 'xtike' minrt rax` aezkl jixv

.dhnl mpzp m` zepzn
:`xnbd zl`eyy xen` ±y cnll `a iyilyd 

    dpzn  zepznoaxwd 
meyn ,'xtike' minrt yly `l` dxezd dazk `l jkle ,xyk
dywi oiicre .dlrnl `weec ozpizy zakrn zg` dpzn ok`y
llk dpznd ozp `l m` s`y yexcle ,ixnbl dpznd xewrl oipn

:`xnbd daiyn .xyk oaxwdy  mipzip 
,zepxwd lrmipzip,`xwiqd hegnok m`e 

dpzn ozp m` s`y ,ixnbl zepznd z` hrnl `a weqtd gxkda
.xyk oaxwd zg`

:`xnbd dywndlrnl mipzip miivgy minc epivn `l ike ± 
,dhnl miivgedpyna(:bp `nei)ycwl lecb odkd qpkp , 

e ,xtd mc mr miycwd dwixf mcd on wxfe ±ivgn 
e zxetk ly eiaerly eiaer ivgn wxf zewixf 













































































































































































































































המשך בעמוד לה



רכה
       

         
         

            
           

     
       

     
     

     
     
      

    
      

    

    
     
      

    
    

      
      
      
        
       
       

  
    

   
     

      
     

      
       

      
      

      
    
     

    
      

  
     

    
       
       
     
      

     
            

          
           

              
      

            
            

            
              

  






















































































































          

           

              



    



     

     

       



     

     

       

      

        

      

    

     

       

       

      

      

       

       

       

       

       

       

      

      

       

       

       

        

       

       

      

       

       

      

      

       

       

       

       

       

       

      

             

              

              

              

             

            

           

              

            

        






















































































































       
     
      
      
       
       
       
      
      
        
       
       
        
        
        
       
      

          
         
         
        
        

          
         

         
         
       

         
         

        
       

       
       





































































זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף לח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף לח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

,'gafn ly exdh lr' yexitd dn `xnbd zx`ane m`d ± 
,eyexit oi` 'exdh'y ,gafnd ly edaeb ivg cbpk ± 

,ivg eyexit xnel milibx miyp`y myk  
eivg `ae xary epiide ,'miixdvd xdv' dfa xnel mzpeeke 

ze`fdd lk eidiy mvnvl xyt` i`y xg`ne ,meid ly  
dlrnl mzvwn minrtl eidi gxkday `vnp ,ynn rvn`a
.dhnl oiivge dlrnl oiivgy minc epivny ixd ,dhnl mzvwne

:`xnbd zvxzn   eyexit oi` 'exdh lr' 
`l` ,edaeb ivg cbpkly ebb lr epiidc ,eielib lr ± 

on dligzn exdhny jka ,ebb z` dlbn didy my lre ,gafnd
,'exdh' bbd `xwp ,eilry oycdl`xUi idl` z` E`xIe' ©¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥

'ebe  (i ck zeny)d`xn z` x`zn weqtdy , 
,minyd enk lelve xexa didy ,dxez ozna l`xyi ipa e`xy 'd
mcd z` ozep didy xg`ne .lelve xexa oeyl `ed 'exdh'y ixd
.dhnl oiivge dlrnl oiivgy minc mey epivn `l ,gafnd bb lr

:`xnbd dywn cer mcd ixiiy z` yi ixde ± 
,dlrnl mipzipd zepznd xg`l ,gafnd ceqil dhnl miktypy
:`xnbd zvxzn .dhnl oiivge dlrnl oiivgy minc epivn ixd

d zkity  epxn`y dne ,oaxwd ly dxtkd z` 
miakrnd minca epiid ,dhnl oiivge dlrnl oiivg epivn `ly

.dxtkd z`
:`xnbd dywn cer ze`hgd mc lyeidy 

,oevigd gafnd ceqi l` dhnl miktyp  oldl 
(.ap)c,dxtkd z` miakrnd minca mby ixd ,dxtkd z` 

.dhnl oiivge dlrnl oiivg epivn:`xnbd zvxzn 
oiivgy minc epivn `ly epxn`y `ed cg` gafn lr ± 

,cg` gafn lr mipzip mincd oi` o`ke ,dhnl oiivge dlrnl
gafnd lr mipzip eid ,dlrnlny mincdyzkitye ,iniptd

.oevigd gafnd ceqi l` miktyp eid dhnlny miixiyd
z` zelbtne zexiznd zepzna dpcy `ziixa d`ian `xnbd

:oaxwd,`ziixaa      
  zepznd on  
,dlik`a xyad z`e ,gafnd lr oxihwdl oixeni`d z` 

el` zepznmrhde .lebit zaygna mpzp m` oaxwd z` 
dyrp lebit zaygna zepznd izy z` ozp m` wx z`hgay
zaygn xy`k lebit dyrp oaxw oi`y meyn ,lebit oaxwd
zxzip dpi` z`hgy oeike ,eixiznn ivga wx dzyrp lebitd
izya lbtiy cr ,lebitl oaxwd rawp oi` ,zepzn izya `l`

.zepznd  dpzn oaxwdpzn 
  ,xyad z`e oixeni`d z`z` 

.lebit zaygna dpzp m` ,oaxwd
:`xnbd dywn    el did ± 

zeicr zkqna ef zwelgn zepyl(c"t),    
 i`ny ziay my `pzd mxciqy zewelgnd x`y mr ± 

i`ny zia efa mb ixdy ,mda mixingn lld ziae mda miliwn
lebit oaxwd dyrp `l i`ny zialy ,mixingn lld ziae miliwn
dyrp lld ziale ,zepzn izya lebit zaygn ayig m` `l`

.zg` dpzna ayig m` elit` lebit oaxwd:`xnbd zvxzn
 ,`irye` axl ziaa df oic lr el`yp xy`k ± 
,yxcnd ,el`yp oixeni`de xyad xzid oiprl ± 

,mcd jtype z`hga zg` dpzn ozp m` ,l`ye l`eyd cnry
,elqte i`ny zia ecnr ,`l e` xyade oixeni`d exzed m`d

,exiykde lld zia ecnre   ef dkld wqta 
lkny `l` ,zeicr zkqna ef zwelgn epy `l jkle 

zg` dpzny xg`ny ,`lew mb micnl ep` mdixac jezn mewn
zlbtn dpi` zg` dpzny mb mircei ep` ,dcal zxzn dpi`

.dcal
ly zepexg`d zepzn ylya mibdepy mipic dnk zx`an `xnbd

:z`hg   zepexg`d 

p oi` ±gafnd lr mze` mipzexg`ly it lr s`e 
dpi`e ,oaxwd zxtk z` miakrn mpi` zg` dpzn ozp xaky
dligzkle ,dngd zriwya lqtp mcd mewn lkn ,dxenb dwixf

.gafnd lr mileqt milrn oi`  ,mdilra ly 
meyn lqtp mcd oi` ,dpey`xd dpzn ozpy xg`l ezn m`y
dpzn ici lr xtik xaky xg`ny ,dilra ezny z`hg
meyn lqtizy ,dxenb z`hg my cer dilr oi` aey ,dpey`xd

.dilra ezny z`hg onc wexfl xg`ny 
d`yr m` dilr aiig ,mipta gafnd iab lr wxfdl md miie`xe

.uega
:z`hg ly zepexg`d zepzn oica cer dpc `xnbd  

,z`hg ly zepexg`d zepznd zyly onc oicy mixac 
,dpey`xd dpzn oick ± onc oicy mixac 

.ceqid l` miktypd miixiyd oick ±
:dpey`xd dpzn mc oick onc oicy mixacd el`wxefd ±

.zxk aiig dxfrl ueg oze`gafnd lr opzil xeq` ± 
.dlila.gafnd lr mpzp m` dzin odilr aiig xf ±  

.zxy ilk jezn gafnd lr mze` zzl jixv ±zzl jixv ± 
.gafnd zepxw lr mze`gafnd lr mze` zzl jixv ± 

.erav`aozpy xg`l cbad lr z`hgd mcn fzip m` ± 
.qeaik oerh cbad ,dpey`xd dpznz` laiwy z`hg ± 

lkay mcl s` ,qek lkn zg` dpzn ozpe ,zeqek rax`a dnc
jtydl miixiy oic yi zepexg`d zepzn yly ly zeqek ylyd
`ed zepexg`d zepzn yly mc oic mixacd el`a .ceqid l`

.dpey`xd dpzn mc oick ± 
xg`l ze`a :miixiyd mc oick onc oicy mixacd el`e 

ici lr xzed xaky ,dlik`l xyad z` zexizn opi` ± 
.dpey`xd dpzn zaygn oda ayig m` oaxwd z` 

.lebit  m`y ,mipt zqipka leqt zxez odl oi` ± 
mcd x`y z`e ,oevigd gafnd lr dpey`xd dpznd z` ozp

miptl dnc qpkpy z`hg meyn lqtp `l ,lkidl qipkdel`a .
`ed zepexg`d zepzn yly mc oic mixacdmc oick ± 

.miixiyd
:eixacl dgked `ian `tt ax    ± 

z`hg ly zepexg`d zepzn yly mcy ,df xac izcnl okidn
,qeaik oerhdpyna(.bv oldl),mc oaxw ly 

z`hg   lr DnCn dGi xW`e' xn`py ©£¤¦¤¦¨¨©
'WFcw mFwnA qAkY dilr dGi xW` cbAd(k e `xwie)aezky dnne , ©¤¤£¤¦¤¨¤¨§©¥§¨¨

micnl ,'dfi xy`'(.bv oldl),xacn aezkd d`fdl ie`xd mcay
.qeaik oerh epi`e ,d`fdl ie`x epi`y ,x`evd on fzipd mc hrnl

cbad lr fzip m` okelr ozip xaky mcdmcd 
l` jtypy  mcay rnyn 'dfi xy`' oky 

.dfed xaky mcl hxt ,xacn aezkd cizra d`fdl cnerd
,wiicl yi ,qeaik oerh epi` oxwd on fzipd mcy dpynd ixacne

,oxwd lr ozip xaky `weecfzip m` la` mcd 
`l oiicry oeik ,ozip `l oiicre ,oxwd lr ozpil cnerd ± 

,ezeevn dyrpcbad,`edy oxw dfi`n rnyne 
zepzn mcy o`kn gkene .zepexg`d zepzn ylyn elit`e

.qeaik oerh zepexg`d
:dgkedd z` dgece `xnbd ddnzm`d ,jzhiyle ± 

fzip ,epipy jky ,`tiqd on mb jk wiiczlr ozip xaky mcd 
  lr ozip xaky mc `weec ,wiicl yie 

,qeaik oerh oi` ceqidfzip m` la` mcdcnere 
jtyidl,jtyp `l oiicrecbadepi` df ixde 

ixdy ,ok gafnd lr zefdl cizrd mca ,xnelk 
,xacn aezkd mc,ceqid l` jtyidl cnerd  

,xnel jixv gxkda ,ok m`e .qeaik oerh enc oi`y ,eizepzn epnn
 aeqd ef dpyn dpyy `pzd `ed in ±miixiyd mc mby x 

,qeaik oerh opaxl la` ,ok xaeqy oldl epivny ,`ed 















































































































































































































































רכז              

,'gafn ly exdh lr' yexitd dn `xnbd zx`ane m`d ± 
,eyexit oi` 'exdh'y ,gafnd ly edaeb ivg cbpk ± 

,ivg eyexit xnel milibx miyp`y myk  
eivg `ae xary epiide ,'miixdvd xdv' dfa xnel mzpeeke 

ze`fdd lk eidiy mvnvl xyt` i`y xg`ne ,meid ly  
dlrnl mzvwn minrtl eidi gxkday `vnp ,ynn rvn`a
.dhnl oiivge dlrnl oiivgy minc epivny ixd ,dhnl mzvwne

:`xnbd zvxzn   eyexit oi` 'exdh lr' 
`l` ,edaeb ivg cbpkly ebb lr epiidc ,eielib lr ± 

on dligzn exdhny jka ,ebb z` dlbn didy my lre ,gafnd
,'exdh' bbd `xwp ,eilry oycdl`xUi idl` z` E`xIe' ©¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥

'ebe  (i ck zeny)d`xn z` x`zn weqtdy , 
,minyd enk lelve xexa didy ,dxez ozna l`xyi ipa e`xy 'd
mcd z` ozep didy xg`ne .lelve xexa oeyl `ed 'exdh'y ixd
.dhnl oiivge dlrnl oiivgy minc mey epivn `l ,gafnd bb lr

:`xnbd dywn cer mcd ixiiy z` yi ixde ± 
,dlrnl mipzipd zepznd xg`l ,gafnd ceqil dhnl miktypy
:`xnbd zvxzn .dhnl oiivge dlrnl oiivgy minc epivn ixd

d zkity  epxn`y dne ,oaxwd ly dxtkd z` 
miakrnd minca epiid ,dhnl oiivge dlrnl oiivg epivn `ly

.dxtkd z`
:`xnbd dywn cer ze`hgd mc lyeidy 

,oevigd gafnd ceqi l` dhnl miktyp  oldl 
(.ap)c,dxtkd z` miakrnd minca mby ixd ,dxtkd z` 

.dhnl oiivge dlrnl oiivg epivn:`xnbd zvxzn 
oiivgy minc epivn `ly epxn`y `ed cg` gafn lr ± 

,cg` gafn lr mipzip mincd oi` o`ke ,dhnl oiivge dlrnl
gafnd lr mipzip eid ,dlrnlny mincdyzkitye ,iniptd

.oevigd gafnd ceqi l` miktyp eid dhnlny miixiyd
z` zelbtne zexiznd zepzna dpcy `ziixa d`ian `xnbd

:oaxwd,`ziixaa      
  zepznd on  
,dlik`a xyad z`e ,gafnd lr oxihwdl oixeni`d z` 

el` zepznmrhde .lebit zaygna mpzp m` oaxwd z` 
dyrp lebit zaygna zepznd izy z` ozp m` wx z`hgay
zaygn xy`k lebit dyrp oaxw oi`y meyn ,lebit oaxwd
zxzip dpi` z`hgy oeike ,eixiznn ivga wx dzyrp lebitd
izya lbtiy cr ,lebitl oaxwd rawp oi` ,zepzn izya `l`

.zepznd  dpzn oaxwdpzn 
  ,xyad z`e oixeni`d z`z` 

.lebit zaygna dpzp m` ,oaxwd
:`xnbd dywn    el did ± 

zeicr zkqna ef zwelgn zepyl(c"t),    
 i`ny ziay my `pzd mxciqy zewelgnd x`y mr ± 

i`ny zia efa mb ixdy ,mda mixingn lld ziae mda miliwn
lebit oaxwd dyrp `l i`ny zialy ,mixingn lld ziae miliwn
dyrp lld ziale ,zepzn izya lebit zaygn ayig m` `l`

.zg` dpzna ayig m` elit` lebit oaxwd:`xnbd zvxzn
 ,`irye` axl ziaa df oic lr el`yp xy`k ± 
,yxcnd ,el`yp oixeni`de xyad xzid oiprl ± 

,mcd jtype z`hga zg` dpzn ozp m` ,l`ye l`eyd cnry
,elqte i`ny zia ecnr ,`l e` xyade oixeni`d exzed m`d

,exiykde lld zia ecnre   ef dkld wqta 
lkny `l` ,zeicr zkqna ef zwelgn epy `l jkle 

zg` dpzny xg`ny ,`lew mb micnl ep` mdixac jezn mewn
zlbtn dpi` zg` dpzny mb mircei ep` ,dcal zxzn dpi`

.dcal
ly zepexg`d zepzn ylya mibdepy mipic dnk zx`an `xnbd

:z`hg   zepexg`d 

p oi` ±gafnd lr mze` mipzexg`ly it lr s`e 
dpi`e ,oaxwd zxtk z` miakrn mpi` zg` dpzn ozp xaky
dligzkle ,dngd zriwya lqtp mcd mewn lkn ,dxenb dwixf

.gafnd lr mileqt milrn oi`  ,mdilra ly 
meyn lqtp mcd oi` ,dpey`xd dpzn ozpy xg`l ezn m`y
dpzn ici lr xtik xaky xg`ny ,dilra ezny z`hg
meyn lqtizy ,dxenb z`hg my cer dilr oi` aey ,dpey`xd

.dilra ezny z`hg onc wexfl xg`ny 
d`yr m` dilr aiig ,mipta gafnd iab lr wxfdl md miie`xe

.uega
:z`hg ly zepexg`d zepzn oica cer dpc `xnbd  

,z`hg ly zepexg`d zepznd zyly onc oicy mixac 
,dpey`xd dpzn oick ± onc oicy mixac 

.ceqid l` miktypd miixiyd oick ±
:dpey`xd dpzn mc oick onc oicy mixacd el`wxefd ±

.zxk aiig dxfrl ueg oze`gafnd lr opzil xeq` ± 
.dlila.gafnd lr mpzp m` dzin odilr aiig xf ±  

.zxy ilk jezn gafnd lr mze` zzl jixv ±zzl jixv ± 
.gafnd zepxw lr mze`gafnd lr mze` zzl jixv ± 

.erav`aozpy xg`l cbad lr z`hgd mcn fzip m` ± 
.qeaik oerh cbad ,dpey`xd dpznz` laiwy z`hg ± 

lkay mcl s` ,qek lkn zg` dpzn ozpe ,zeqek rax`a dnc
jtydl miixiy oic yi zepexg`d zepzn yly ly zeqek ylyd
`ed zepexg`d zepzn yly mc oic mixacd el`a .ceqid l`

.dpey`xd dpzn mc oick ± 
xg`l ze`a :miixiyd mc oick onc oicy mixacd el`e 

ici lr xzed xaky ,dlik`l xyad z` zexizn opi` ± 
.dpey`xd dpzn zaygn oda ayig m` oaxwd z` 

.lebit  m`y ,mipt zqipka leqt zxez odl oi` ± 
mcd x`y z`e ,oevigd gafnd lr dpey`xd dpznd z` ozp

miptl dnc qpkpy z`hg meyn lqtp `l ,lkidl qipkdel`a .
`ed zepexg`d zepzn yly mc oic mixacdmc oick ± 

.miixiyd
:eixacl dgked `ian `tt ax    ± 

z`hg ly zepexg`d zepzn yly mcy ,df xac izcnl okidn
,qeaik oerhdpyna(.bv oldl),mc oaxw ly 

z`hg   lr DnCn dGi xW`e' xn`py ©£¤¦¤¦¨¨©
'WFcw mFwnA qAkY dilr dGi xW` cbAd(k e `xwie)aezky dnne , ©¤¤£¤¦¤¨¤¨§©¥§¨¨

micnl ,'dfi xy`'(.bv oldl),xacn aezkd d`fdl ie`xd mcay
.qeaik oerh epi`e ,d`fdl ie`x epi`y ,x`evd on fzipd mc hrnl

cbad lr fzip m` okelr ozip xaky mcdmcd 
l` jtypy  mcay rnyn 'dfi xy`' oky 

.dfed xaky mcl hxt ,xacn aezkd cizra d`fdl cnerd
,wiicl yi ,qeaik oerh epi` oxwd on fzipd mcy dpynd ixacne

,oxwd lr ozip xaky `weecfzip m` la` mcd 
`l oiicry oeik ,ozip `l oiicre ,oxwd lr ozpil cnerd ± 

,ezeevn dyrpcbad,`edy oxw dfi`n rnyne 
zepzn mcy o`kn gkene .zepexg`d zepzn ylyn elit`e

.qeaik oerh zepexg`d
:dgkedd z` dgece `xnbd ddnzm`d ,jzhiyle ± 

fzip ,epipy jky ,`tiqd on mb jk wiiczlr ozip xaky mcd 
  lr ozip xaky mc `weec ,wiicl yie 

,qeaik oerh oi` ceqidfzip m` la` mcdcnere 
jtyidl,jtyp `l oiicrecbadepi` df ixde 

ixdy ,ok gafnd lr zefdl cizrd mca ,xnelk 
,xacn aezkd mc,ceqid l` jtyidl cnerd  

,xnel jixv gxkda ,ok m`e .qeaik oerh enc oi`y ,eizepzn epnn
 aeqd ef dpyn dpyy `pzd `ed in ±miixiyd mc mby x 

,qeaik oerh opaxl la` ,ok xaeqy oldl epivny ,`ed 













































































































































































































































המשך בעמוד סה



רכח             

:dingp iax itl qeaik oerh miixiyd mcy `xnbd dgiken
,`ziixaa epipy jke ± l` dkityoebk ,gafnd 

cbad lr mdn fzip m` ,z`hg mc ixiiy  
,xgnl xyad z` lek`l zpn lr miixiyd zkity zrya ayigy

 ,oaxwd z` lbtl mcd ixiiyn 
,dxfrl.ueg zaxwd meyn y mileqt  

cbad lr odn fzip m` ,dxfra zxaerd min ly  
,xgnl dxya z` lek`l ayig dn`l ozkity zrya m` 

  ,oaxwd z` lbtl    
lr miaiig oi`e ,mipta daxwdl ie`x epi` ,lqtpy xg`ny
`xnbd zniiqn .mipta eaixwdl ie`xd xaca `l` uega daxwd

ixdy ,dgkedd z`c `pzd `ed in    
dy miixiyd mcn aixwndy ± `ld 

 ,ef `ziixa dpy `edemiixiyd mcy ,cer o`k 
 iax zrcl qeaik oerh miixiyd mcy o`kn ixd 

.dingp
:di`xd z` dgec jk jezne `xnbd ddnzxnel okzi ik 

ymiixiy zkity zrya lebit ly z` lbtl 
,oaxwd`ziixaa(.bi lirl)zrya lebit zaygn wxy , 

,zlbtn dxtkd z` zakrny dcearmc zkity ehrnzp  
d d      

  `ziixad lr o`kn dywe ,oaxwd z` lbtl 
ef `iyew gkne .miixiyd zkitya zlren daygny zxne`y

,`xnbd dwiqn  mincy `ziixaa epipyy dny ± 
,miixiyd mca xaecn oi` ,mda zlren daygn ceqi miperhd

`l`mc zepexg`oicd mb ,ok m`e 
`ziixadn gikedl oi`e ,zepznd yly mca `ed ,qeaik oerhy

.qeaik oerh miixiyd mcy
:`xnbd dywn ,zepznd yly mca zxacn `ziixad m` ± 

d minc' `ziixaa xn`p recn ixd lr ± 
:`xnbd zvxzn .ceqid lr `le mze` mipzep gafnd zepxw
minc' xn`z l`e ,zepznd yly mca zxacn `ziixad zn`a

`l` ,'ceqi oiperhdd minc' zpirh zevny 
.ceqid l` mdixiiy z` jtey okn xg`ly ,mdilr ceqi

:zeywdl `xnbd dtiqenikzpizp zrya lebit ly 
m`d ,zepzn ylyd e ,oaxwd z` lbtllirl 

(:gl),z`hgay zepexg` zepzn yly mcy , opi` ± 
,dlik`l xyad z` zexizn zaygna mpzp m`y 

,lebit oaxwd dyrp `l ,lebit  zxez mdl oi`e ± 
z`hg meyn lqtp `l ,lkidl mqipkd m`y ,miptl dqipka leqt
zepzn yly mc oic elld mixacd lkay ,miptl dnc qpkpy

`ed zepexg`d,`ziixaa x`ean ixd .miixiyd mc oick ± 
okzi `l ,ok m`e ,oaxwd z` zelbtn opi` zepznd yly mcy

.zepzn yly mca ,lbtl zlren daygny oicd z` cinrdl
yly mca `ziixad z` dcinrdy dnn `xnbd da zxfeg 

c zx`ane ,z`hgay zepzn  mincy epipyy dny ± 
mpn` ,miixiyd mca xaecn ,oda zlren daygn ceqi miperhd

`l` ,zeipevigd ze`hg mc ixiiya `lixiiyze`hgd ly 
oldl xaeqd zrck `ziixade(:ap)miixiyd mc zkityy 

ozkitya lebit zaygn ,oky oeike ,dxtkd z` miakrn miiniptd
lr odn dfed m`e ,aiig uega odn aixwn m`e ,oaxwd z` zlbtn
opi`y xg`n ,zeipevigd ze`hg mc ixiiy la` ,qeaik oerh cbad
,qeaik oiperh opi`e oda zlren daygn oi` dxtkd z` miakrn
zeipevigd ze`hg ly miixiyd mcy o`kn gikedl oi` ,ok m`e

.qeaik oerh
zkitya `ziixad z` zcnrdy jixac itl :`xnbd dywn
miiniptd minc ixiiya `weecy wiicl yi ixd ,miiniptd miixiy
dlrnde ,zlren daygne ,qeaik oiperhy ,el` mipic mibdep

,aiig uega ixiiyze`hg ly   

,mda mibdep mpi` el` mipic zylyy xnelk,ok m`± 
y `tiqa epcnll `a `pzdy cera  oi` 

,el` mipic mda mibdep  `pzl el did ± 
,xnel el did jke ,mnvr miixiyd mca welig zepyl 

,aiig uega dlrnde zlbtn daygne qeaik miperhy 
ixiiy zkity   ixiiy zkity 

 . 
:`xnbd zvxzn `ld ,ef `ziixa dpeyd `pzd `ed in ± 

   s`y zeipevigd zepaxw ly 
  ,zxk mdilrzkity `tiqa hwep did eli` 

,miipevigd miixiy       
miaeigd dyly cbpk mixeht dyly zepyl leki did `l ±
m` aiig miipevigd zepaxw ly miixiyd mb ezrcly ,`yixay
leki did `l miipevigd miixiya ,ok m`e ,uega mdn aixwn
zlren daygn oi`ye ,qeaik oerh oi`y ,mixeht ipy `l` zepyl
ick ,dn`l miktypd minc `tiqa hewpl el sicr jkle ,oda

.mixehtd zyly lk mda zepyl lkeiy
lirl(:gl)oerh zepznd yly mcy dpynd on `tt ax giked

z` miiwl zxfeg `xnbd dzr ,z`f dzgc `xnbd j` ,qeaik
:dgkedd eixacly ,`tt ax lr dzywd `xnbdy dn 

dpi` ,qeaik oerh ceqid lr jtyidl cnerd mc mby wiicl yi
mcy dpyna epipyy dny ,`iyew ,qeaik oerh epi` 

oxwd on mcl dpeekd,qeaik oerh epi` `ed `weec ok`e 
,`tt ax ixacke ,qeaik oerh zepxwd lr ozpil cnerd mc la`

mcy epipyy dn la` oi` ,qeaik oerh epi`mcn dpeekd 
jtyidl cnerd mcy epnn wiicl xyt` `diy ,ynn ceqid lry

epiid 'ceqid on' `l` ,qeaik oerh ceqid l`mcd 
[jtyidl cnery]ynn ceqid on ixdy ,`ed jk gxkdae 

epi` oxwd lry mc m`y ,qeaik oerh epi`y epcnll jixv oi`
ax giken ahid ,ok m`e ,ceqid lry mca oky lk ,qeaik oerh

.qeaik oerh zepznd yly mcy `yixd on `tt
:`xnbd dywn      jl oipn 

dne ,ynn oxwd lr dpeekd 'oxwd on' dpyna xn`pdy yxtl
lr jtyidl cnerd mcl dpeekd 'ceqid on' zxne` dpyndy

,ceqid    on' oiae 'oxwd on' oiay xen` ± 
`pzd eprinyne ,mdilr ozpil cnerd mc lr dpeekd ,'ceqid
yly mc epiide ,qeaik oerh epi`y oxwd lr ozpil cnerd mc yiy

.`tt ax zgkedk `lye ,z`hgay zepexg` zepzn
:`xnbd zvxzn oiay xn`z m` ixd ,ef `id `iyew dn ± 

cnerd mc lr dpeekd ,ceqid lry mca oiae oxwd lry mca
,mdilr ozpild mcay xg`n ,denzl yi dzrn ± 

xakcd mca ike ,qeaik oerh  ± 
mc m` ,`ed oky lk ixd ,qeaik oerh epi`y epcnll jxvp m`d
xaky ,ceqil ie`xd mc oky lk ,qeaik oerh epi` oxwl ie`xd

,qeaik oerh epi`y ,eizepzn lk exnbpdpyndy dn ,gxkda 
zxne` epiid ,qeaik oerh epi`y  mc la` 

dne ,qeaik oerh ,eizepzn xnb `l oiicry oxwd lr ozpil ie`xd
zxne` dpyndy dpeekd ,qeaik oerh epi`ymcd 

 `tt ax giked ahide ,qeaik oerh epi` `ed mby 
.qeaik oerh zepznd yly mcy

:dpyna epipy     on zg` xqig m` 
.xtik `l zepznd z` dxezd dyxity xg`l ,`ziixaa 

weqta xn`p ,xeaiv ly xac mlrd xt ly ezcear(k c `xwie)

xRl xtl dyriy ,'Fl dUri oM z`hgd xtl ©¨§©©©¨¥©©¤
giynd odk ly z`hgd xtl dyry myk xeaiv ly xac mlrd

:`ziixad zl`ey .dlrnly dyxta xn`pd  weqt 
elv` eyxtzp xeaiv ly xac mlrd xt ly eizecear lk ixd ,df
lk :`ziixad daiyn .giynd odk xtn mze` cenll jixv oi`e

ick azkpe dyxcl `a weqtd xac mlrd xt ly 













































































































































































































































המשך בעמוד רלו

       
       

           
         

          
      
      

   
      

     
     

      
    

       
    

    
     

     
       
        
        
      
        
       
       
     
       
       

      
       

    
    

    
     

     
       
       
       

    
        
       
      
      

            
              
            
            
             

           
        

             
             

            
    













































































































             

           

            

             

      

       

     

      

       

       

       

      

      

      

     

       

        

      

       

       

      

        

     

        

      

       

      

     

      

      

      

        

      

      

      

      

        

      

      

       

       

      

               

              

             

               

             

            

             

             

              

             

               

               

                         

                           

    




















































































































      
      
      
       
        
      
      
       

       
      
       
       
      
      
     
        
       
       
        
       
       
       
        
       
       
        
       
        





























































רכט        
       

           
         

          
      
      

   
      

     
     

      
    

       
    

    
     

     
       
        
        
      
        
       
       
     
       
       

      
       

    
    

    
     

     
       
       
       

    
        
       
      
      

            
              
            
            
             

           
        

             
             

            
    













































































































             

           

            

             

      

       

     

      

       

       

       

      

      

      

     

       

        

      

       

       

      

        

     

        

      

       

      

     

      

      

      

        

      

      

      

      

        

      

      

       

       

      

               

              

             

               

             

            

             

             

              

             

               

               

                         

                           

    




















































































































      
      
      
       
        
      
      
       

       
      
       
       
      
      
     
        
       
       
        
       
       
       
        
       
       
        
       
        



























































זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף לט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רל       
           

           
           

             
     

    
     

     
     

      
         
      
       
       

     
    

     
      
      

    
        

          
 

















































             

             

            

              

       

       

       

      

        

       

       

     

        

      

       

       

        

       

     

       

              

             

               

            

                             

                            

                              

                            

                           

                             

                              

                             

                               

                              

                          

                              

    

                            

                      

                         

                               

                             

                                

                              

                        

                         

                          

                       


































































































        
       
       
        
       
       
        
        
     
      
       

























זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף לט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

recne ,o`kn micnlp zeakrny mixetikd mei xt zepzn dcedi
.xac mlrd xtl eyiwdl jxvp

:`xnbd zvxzn    mei xt yiwdl dxezd 
xac mlrd xtl mixetikdickmicnlpy zekldd z` cnl 

n  mb mibdepy ,giynd odk xt lv` miaezkd 
aezk giynd odk xt lv`y ,mixetikd mei xt lv`(e c `xwie)

' 'mcA' 'z`' zeaize ,'ebe 'dfde mCA FrAv` z` odMd lahe''lahe §¨©©Ÿ¥¤¤§¨©¨§¦¨¤©¨§¨©
.`xnba oldl e`aedy zekld yly cnll eazkp

dn :'dliahe mca z`'n miyxecy zekldd zx`an `xnbd
weqta xn`py       'z`' zaiz 

ick `l`























המשך ביאור למס' זבחים ליום רביעי עמ' א

             

xn`py dn :x`al `ziixad dkiynn  `a 
zeaxl d`a jkle ,eizepzn elv` eltkp `ly 

epnn cenll ick xeaiv ly xac mlrd xtl eyiwdl o`k aezkd
.zeakrn eizepzny

zaiz :x`al `ziixad dtiqenze`hg zeaxl d`a 
e ,xeaiv ly xac mlrd xtk eidi md mby ,xeaiv ly zexg`

  enewna eizekld eyxtzp `lyeh xacna) 
(ekakly xac mlrd xtk mpic `diy cnll o`k aezkd `ae ,

eidiye iniptd gafnd lre zkextd lr d`fd miperhy xeaiv
daxn weqtdy oeik :`ziixad dpc .zepgn ylyl ueg mitxyp

,xeaiv ly ze`hg x`y,xnel iziid lk z` 
e ,xeaiv ly ze`hgd     eidi 

,mitxyp eidie lkidd mipta d`fd mikixvy zeinipt ze`hgk
 dUri oM',dfl drnyny ,`ed herin 'el' zaize ¥©©¤

ixirye milbxd ixiry dfa ehrnzpe ,xg`l `le ,xac mlrd xtl
.zeinipt ze`hgk mpic oi`y miycg iy`x

:`ziixad zl`ey  'z`hgd' zaizn ± 
,miakek zcear ixiry'el' zaizn hrnle  ± 

iry,jtidl xn`p `l recn ,miycgd iy`x ixirye milbxd ix
ixiry hrnle ,miycg iy`xe milbx ixiry zeaxl `a weqtdy

:`ziixad daiyn .miakek zcear   
y xnel xazqn ,aezkd   zcear ixiry  

,miakek    `hg lr xtkl mi`ay ± 
xtkn `ed mby xeaiv ly xac mlrd xtl xzei minece ,el recid

,el recid `hg lrhrnne z`milbx ixiry  
,miycg iy`xe     mi`a opi`y ± 

ly xac mlrd xtl dfa minec mpi`e ,el recid `hg lr xtkl
xeaiv.

xn`py dn :x`al `ziixad dkiynnxtkzpy ernyny 
y cnll `a ,mewn lkn mdl    eknq `ly ± 

mdl xtkzp xeaiv ly xac mlrd xt lr mdici z` mipwfd
.dxtkd z` zakrn dpi` dkinqdy ,caricaxn`py dnne

y micnl    dgafnd ceqi l` 
z` zakrn dpi` miixiyd zkityy ,carica mdl xtkzp oevigd

dxtkd.
:`ziixad zl`ey xy`k dyre' weqtdy ,xnel 

`a ea mixen`d mipicd akrny cnlnd 'dyr 
,leqt oaxwdy eize`fdn zg` xqig m`yxtke' weqtd 

`a mewn lkn xtkzpy cnlnd 'glqpe 
ceqid l` miixiyd jty `le dkinq dyr `l m`y 

xqig m`y ,dfn jtidl cnll aezkd `a `ny ,xyk oaxwdy
zevn e` dkinq zevn xqig m`e ,xyk oaxwd eize`fdn zg`

.leqt oaxwd miixiy zkity
:`ziixad daiyny mrhdip`meyn `ed 

epivny  md o`k mby xnel xazqne 
,zeakrn   epivny oeik  

 .zeakrn mpi` o`k mby xnel xazqn okle 

































































































רלי              

xn`py dn :x`al `ziixad dkiynn  `a 
zeaxl d`a jkle ,eizepzn elv` eltkp `ly 

epnn cenll ick xeaiv ly xac mlrd xtl eyiwdl o`k aezkd
.zeakrn eizepzny

zaiz :x`al `ziixad dtiqenze`hg zeaxl d`a 
e ,xeaiv ly xac mlrd xtk eidi md mby ,xeaiv ly zexg`

  enewna eizekld eyxtzp `lyeh xacna) 
(ekakly xac mlrd xtk mpic `diy cnll o`k aezkd `ae ,

eidiye iniptd gafnd lre zkextd lr d`fd miperhy xeaiv
daxn weqtdy oeik :`ziixad dpc .zepgn ylyl ueg mitxyp

,xeaiv ly ze`hg x`y,xnel iziid lk z` 
e ,xeaiv ly ze`hgd     eidi 

,mitxyp eidie lkidd mipta d`fd mikixvy zeinipt ze`hgk
 dUri oM',dfl drnyny ,`ed herin 'el' zaize ¥©©¤

ixirye milbxd ixiry dfa ehrnzpe ,xg`l `le ,xac mlrd xtl
.zeinipt ze`hgk mpic oi`y miycg iy`x

:`ziixad zl`ey  'z`hgd' zaizn ± 
,miakek zcear ixiry'el' zaizn hrnle  ± 

iry,jtidl xn`p `l recn ,miycgd iy`x ixirye milbxd ix
ixiry hrnle ,miycg iy`xe milbx ixiry zeaxl `a weqtdy

:`ziixad daiyn .miakek zcear   
y xnel xazqn ,aezkd   zcear ixiry  

,miakek    `hg lr xtkl mi`ay ± 
xtkn `ed mby xeaiv ly xac mlrd xtl xzei minece ,el recid

,el recid `hg lrhrnne z`milbx ixiry  
,miycg iy`xe     mi`a opi`y ± 

ly xac mlrd xtl dfa minec mpi`e ,el recid `hg lr xtkl
xeaiv.

xn`py dn :x`al `ziixad dkiynnxtkzpy ernyny 
y cnll `a ,mewn lkn mdl    eknq `ly ± 

mdl xtkzp xeaiv ly xac mlrd xt lr mdici z` mipwfd
.dxtkd z` zakrn dpi` dkinqdy ,caricaxn`py dnne

y micnl    dgafnd ceqi l` 
z` zakrn dpi` miixiyd zkityy ,carica mdl xtkzp oevigd

dxtkd.
:`ziixad zl`ey xy`k dyre' weqtdy ,xnel 

`a ea mixen`d mipicd akrny cnlnd 'dyr 
,leqt oaxwdy eize`fdn zg` xqig m`yxtke' weqtd 

`a mewn lkn xtkzpy cnlnd 'glqpe 
ceqid l` miixiyd jty `le dkinq dyr `l m`y 

xqig m`y ,dfn jtidl cnll aezkd `a `ny ,xyk oaxwdy
zevn e` dkinq zevn xqig m`e ,xyk oaxwd eize`fdn zg`

.leqt oaxwd miixiy zkity
:`ziixad daiyny mrhdip`meyn `ed 

epivny  md o`k mby xnel xazqne 
,zeakrn   epivny oeik  

 .zeakrn mpi` o`k mby xnel xazqn okle 































































































אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו סיון, תשי"ג

ברוקלין.

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי מכתבה )בלי הוראת זמן הכתיבה( ושמחתי לקבל איזה ימים אח"כ ג"כ מכתב 

וטוב  הלוך  בריאותה  מצב  ילך  אשר  ויה"ר  בריאותה.  מצב  הוטב  ת"ל  אשר  תחי'  אמה...  ע"י  כתוב 

ותשבע רב נחת ממנה ומבעלה שיחיו נחת יהודי חסידותי ובדור ישרים יבורך.

שלא  הוא,  רז"ל  פסק  אשר  היא,  בזה  והנקודה  פעמים,  איזה  לה  כתבתי  שכבר  וכמדומה 

המדרש עיקר אלא המעשה עיקר, ורואים זה ג"כ בתורתינו ומצותי', אשר נקודת הכובד הוא בהנוגע 

למעשה, פחות מזה בנוגע לדבור, ועוד פחות בנוגע למחשבה. אף שלאידך גיסא, הרי יסוד הקיום של 

אביך,  אלקי  את  דדע  בענין  החסידות  בתורת  המבואר  ע"פ  ובפרט  ודיעות,  באמונות  תלוי  הנ"ל  כל 

ובענין דאהבת השי"ת ויראתו, שהם שרש לכל עניני התורה וקיום המצות של האדם אח"כ, ובכ"ז 

ובמילא  במעשה,  בקיום  שיהיו  דורשים מאתנו  רוב השנים,  גם  ובמילא  הלילה  ורוב  היום  רוב  הנה 

מובן שזהו נוגע ומשפיע ע"ז שחלק העיוני יהי' כדבעי. ונפלא הדבר, שגם בקו התורה, הנה כמסופר 

ברז"ל, היתה סברא שתנתן למלאכי השרת, שהם מושללים מחומר ובמילא גם ממעשה, עד שנקראים 

בלשון החוקרים שכלים נבדלים, ותשובה ניצחת על טענתם, ענה משה רבינו רועה כל ישראל במשך 

כל הדורות, שתורת ה' צריכה להנתן ליצור כזה שיש לו יצר הרע, ובמילא ירד למצרים וכו', וגם אח"כ 

הנה עי"ז שהקדימו ישראל נעשה לנשמע )שפירושו השגה והבנה, עולם המחשבה( דוקא זה הי' הכנה 

לנתינת התורה ולקבלתה ע"י ישראל.

וכוונתי בשורותי הנ"ל היא, ג"כ ענין מעשי, היינו בנוגע אלי' )מרשה הנני לעצמי לכתוב את 

זה, כיון שנגעה בזה במכתבה(, אשר כדאי שעכ"פ למשך איזה זמן, תעביר את התענינותה והתרכזותה 

לענינים מעשיים בחיים היום יומיים )אף שבטח אינם מענינים כענינים של עולם המחשבה והעיון(. 

ובלי ספק, אשר זה גופא ישפר ויחזק את המהלך של עולם המחשבה והעיון שלה. ומה טוב הי' אם 

עכ"פ במחשבה היתה משווה לנגד עיני' תמיד את הסיסמה של הבעש"ט: עבדו - בכל דרכיכם - את 

ה' ובשמחה.



רלב             

:lirl d`aedy `ziixad z` zx`an `xnbd dnn 
,xeaiv ly xac mlrd xt lv` 'dyr xy`k dyre' xn`py 

dxtkd z` eakriy cenlliabl lry ze`fdd 
epivny ,zkextd  :`xnbd zxxan± 

daiyn .zeakrn ze`fd rayy mda epivny zenewnd md okid
:`xnbd   ,dnec`rxevnd `a xy`k 

.zeakrn ze`fdd ray mdipy lv`y ,erbpn xdhdl
:`ziixaa epipy cer ,iniptd gafn zepxw lrmby 

,zeakrn od   :`xnbd zl`ey   
meyn zeakrny `ziixal did heyty ze`fd 

xy`k dyre' aezkd mdilr dpye dyxta eazkpy ± 
,akrny cnll 'dyr    weqtd ixdy 

,zepzn rax`d lr mbe ,dyxta xkfpd lk lr akrl epcnln
.zeakrn mdy zeaxl xg` weqt jxvp recne

:`xnbd daiyn    weqtd jxved `l ± 
,zeakrn zepznd zrax`y epcnll 'dyri ok'  

izye ,xac mlrd xt lv` yexita eazkp zepzn izy wxy xaeqy
`ly xg`ne ,giynd odk xtl ywidn micnl zexg`d zepzn
zeaxl 'dyri ok' weqtl jxvp jkl ,yexita rax`d lk eazkp

.zeakrny
,oerny iax zrc jky `ziixaa epivney dyxta 

aezkd giynd odk xt lv`zFpxw lr mCd on odMd ozpe' §¨©©−¥¦©¨©©§
'ebe 'miOQd zxhw gAfn(f c `xwie)aezkl weqtd leki dide , ¦§©§Ÿ¤©©¦

azke ,zg` oxw wx rnyn dide cigi oeyl `edyoeyl 
rnyny ,miaxy dyxtae ,zepxw izy ±xt lv` 

xac mlrd 'ebe 'gAfnd zpxw lr oYi mCd onE'(gi c my), ¦©¨¦¥©©§Ÿ©¦§¥©
aezkl leki dideazkeizy rnyny miax oeyl 

,dfl df xac mlrd xte giynd odk xt eywedy oeike ,zepxw
e`vnp ,dfn df zepxwd oipn micnlcg` lk lv` zepxw 

,mdn       ick ywid 
mlrd xte giynd odk xt lv`y oeik ,zepxwd zrax` z` cenll

y ,zepxw rax`d lk eazkp mnvr xac  xt lv` 
'ebe oYi mCd onE' xac mlrd my)(ixdy ,`ed xzeine , ¦©¨¦¥

gafnd lry mircei ,'d iptl xW` gAfnd zpxw lr' aezky dnn©©§Ÿ©¦§¥©©¤¦§¥
cnll weqtd `a `l` ,mcd z` ozep did cren ld`ay iniptd

mcd z` oziy    zepxwd lk lr ,xnelk 
.lkidd jezay

:`xnbd zl`eyzrcl weqtd     
:`xnbd daiyn .epnid cnel `ed dn ± jxvp df weqt ± 

,epipy jky ,`ziixaa epipyy oicd z` epnn cenll ± 
      ekixvd z` jetyl 

 e ,ea eyxtzp `ly ,gafnd ceqi l`,z`f micnl 
   ,`ed xzeiny xac mlrd xt lv` xen`d 

.miixiy zkityle dkinql mixetikd mei xt zeaxl `ae
:`xnbd ddnzm`d ik    oerhy xak 

,miixiy zkitye dkinq lirl(.hl)y ,aezkd 
,xac mlrd zyxtaxt elv` daxzp xak ok m`e 

ok' weqtl cer jxvp recne ,df ywida miixiy zkitye dkinq
.'dyri

:`xnbd zvxznc meyn ,'dyri ok' weqtd  
,xnel jzrca dler didy ± mei xt ywedy dn ± 

oiprl `l` epi` ,xac mlrd xtl mixetikd z` 
d,oaxwd ly    dkinq enk 

,miixiy zkitye mlrd xtl mixetikd mei xt ywed 
,xac  zkitye dkinq oiprl s`y ,'dyri ok' weqtd 

.xac mlrd xtl mixetikd mei xt ywed miixiy
:`xnbd zl`ey ,'zepxw'n zecnlp zepznd zrax`y 

df weqt ±    .epnn cnel dn ± 

weqtd :`xnbd daiyn   cenll 
      my eilr `diy jixvy meyn 

.ld` `xwp epi` bbd uxtpyke ,ld`
:`xnbd zl`eyedi iaxle ±ld`a' weqtd jxvp mb ixd dc 

ozil jixvy el oipne ,dfn did `l bbd dvxtp m`y cnll 'cren
z`f cnel :`xnbd daiyn .zepxwd zrax` lk lr mcd z`

zaizweqta xn`py ,`id zxzeiny(my)lr oYi mCd onE' ¦©¨¦¥©
aezkl leki dide ,'crFn ld`A xW` 'd iptl xW` gAfnd zpxw©§Ÿ©¦§¥©©¤¦§¥©¤§Ÿ¤¥
zepxwd zrax` lk lry o`kne ,'cren ld`a 'd iptl xy`'

.ozep did cren ld`ay
:`xnbd zl`ey.'xy`' zaizn yxec dn oerny iaxe ± 

zaiz :`xnbd daiyn  
:dcedi iax itl mb `ziixad z` zayiin `xnbd  

  zepznd zrax`y cnll 'dUri ok' weqtd z` ¥©©¤
c ,zeakrn  s`y ,xnel jzrca dler didy ± 

opi` mewn lkn ,'dyr xy`k dyre'n zepzn rax`d eltkpy
,dxtkd z` zeakrn epivny enk ±oiprl ± 

dkinq ,envr xac mlrd xt ly    
yexitaz`f lka ,'dyr xy`k dyre' xn`py dna 
y xnel yi ok m`e ,dxtkd z`     

,dxtkd z`  zeiniptd ze`hgay 'dyri ok' weqtd 
.zepzn rax`d zeakrn

:`ziixaa epipy cer    :`xnbd zl`ey 
 mlrd xtl mixetikd mei xt ywed oic dfi`l ± 

,xac mei xt ly zepznd lky epcnll `ay xn`z m` ± 
df `ld ,xac mlrd xta enk zeakrn mixetikdixdy 

mixetikd mei xt lv`  ,azkpy mewn lke 
.akrny `ed oicd 'dweg'

:`xnbd daiyn      `ziixad 
xac mlrd xtl mixetikd mei xt yiwdl it  

`nei zkqna(.q),c dn lky ± epcnll 
`l` epi` ,zakrn dzcearyzeceard iabl ± 

 ze`fdde zxehwd oebk ,miycwd ycew jeza 
cnll `ae ,zxetkd lrye dpiy  oebk 

,xtdl xiryd micwdy   ,leqt oaxwde 
   nzepznd oebk ,miycwd ycewl 

m` ,lkiday zkextd lry     
,xyk oaxwdexnel leki iziide ±xcqdy myk ± 

 d jk ,uega miyrpd lkiday zecearamnvr 
  ,xyk odn xqig m` s`e  ly ywidd 

.zeakrn dizecear lky xac mlrd xtl mixetikd mei xt
ote`a zx`ane wgvi xa ongp ax ly xe`iad z` dgec `xnbd

:`xnbd dywn .xg`       ± 
mlrd xtl mixetikd mei xt ly ywiddy ,ok xnel xyt` ike
,zeakrn zepznd lky cnll icke ,dcedi iax itl `ed xac

xtd zepzn exnbpy xg`l weqta xn`p ,`ziixaa 
mixetikd mei ly xiryde(k fh `xwie),   'ebe 

wx aezkl el didy ,`ed xzein weqte ,'igd xirXd z` aixwde§¦§¦¤©¨¦¤¨
y ,cnll `a weqtdy `l` ,'igd xirXd z` aixwde' z` §¦§¦¤©¨¦¤¨

lry ze`fd ray oebk ,zenewn x`ya zeakrnd zextkd
,gafnd zepxw rax` lry zepzn rax`e zkextdzxtk z` 

gafnd ceqi l` miixiyd z` jty `ly it lr s`e ,oaxwd
,oevigd  ,zenewn x`ya zeakrnd zextkd lk z` 

 ,leqt oaxwde dxtkd z`      
,`aiwr iaxl   xcqk weqtd z` yexcl 

,jk ezaizk ,miixiyd zkity elit` ,lkd z` xnb  
,xyk oaxwde  ,lkd z` xnb `ly  

iax itly ixd .miakrn miixiyd zkity mby ,leqt oaxwde









































































































































































































































המשך בעמוד רל

       
           

             
       

         
      

      
        
        

  
    

       
     

    
       

       
       
      

     
       

     
     

      
     
       

   
      

       
       
      

     
     

   
    

     
     

     
     

    
      
      
      
     

    
     

    
   
      

     
      

    
          

          
          

           
          

          
            

           
           

           
            

     






























































































































             

            

              

             

       

     
      

        

        

      

       

       

       

        

       

        

       

      

      

       

        

       

       

       

     

      

     

    

        

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

      

      

       

      

    

       

    

      

      

         

       

              

             

             

              

            

              

   

             

           

   

           

          






























































































































         
        
        
        
       
       

         
        
        
       
       
        

        
      
        
        
        
       

        
        
        
        
        
        
      
       
       
       

          
       
         
        
         
       
        











































































רלג        
           

             
       

         
      

      
        
        

  
    

       
     

    
       

       
       
      

     
       

     
     

      
     
       

   
      

       
       
      

     
     

   
    

     
     

     
     

    
      
      
      
     

    
     

    
   
      

     
      

    
          

          
          

           
          

          
            

           
           

           
            

     






























































































































             

            

              

             

       

     
      

        

        

      

       

       

       

        

       

        

       

      

      

       

        

       

       

       

     

      

     

    

        

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

      

      

       

      

    

       

    

      

      

         

       

              

             

             

              

            

              

   

             

           

   

           

          






























































































































         
        
        
        
       
       

         
        
        
       
       
        

        
      
        
        
        
       

        
        
        
        
        
        
      
       
       
       

          
       
         
        
         
       
        









































































זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף מ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רלד
       

             
                

              
             

     
       
      
      
       

    
     

      
       

     
    

       
       
        
       

     
      

      
    

    
     

       
       

      
       

     
     

     
       

       
    

      
    

      
             
           

             
            

           
             

              
             

            

            
           

              
          

              
              

           
              

     


















































































































             

              

              

            

      

       

      

       

       

       

       

        

        

      

       

       

        

       

       

       

      

       

       

       

       

        

      

       

        

       

       

       

      

         

        

        

     

         

              

             

              

              

           

              

              

               

           

           
              

               

              

              

       

              

              

               

               

                                

                               

                  


























































































































      
       

        
      
       
       
       
       
        
       
       
      
       
        
        
       
       

        
       

        
        
       
       
      
        





















































זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף מ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רלה              

zlai df oi` erav`a zlai odkl yi m`y 
z` rnyny 'erav` z`'n ok micnle ,mcl erav` oia dvivg
odkd lahe' llka `id ixd zlai mr rav` s`e ,erav`l lthd

.'mca erav` z`
FrAv` z` odMd lahe' xn`py dnnezgz 'g"zt' cewipa §¨©©Ÿ¥¤¤§¨

ilka xak didy mcA rnyn ,'`"ey'a 'mcA' `le ,'z"ia'd§©©¨
jxvpy jcnll ,dligzn ilkay   

zliah ickn zegt law m` hrnle ,dpey`x dlaw zryn ±
oaxire ,ipy ilka rav` zliah ickn zegte ,cg` ilka rav`
,dpey`x dlaw zryn dliah xeriy ilka did `ly oeiky ,cgi

.leqt
xn`py dnneleahl jixvy micnl ,'mCA FrAv` z` odMd ©Ÿ¥¤¤§¨©¨

,ilkay mca erav``diylry mca erav` gpwn  
.dliah `xwp df oi`y ,ilkd otec

:`xnbd zx`an aezkl weqtd jxvede ± 
,'lahe' azk xaky s`  wx    

  ilka oi`y ±  dlaw zryn  
jkl ,xyk z`f lka ,dpey`xd  `diy cnll 

,dpey`xd dlaw zryn dliah xeriy ilka  wx 
  ym`ilkd otecay mca erav` 

jkl ,xyk  `le ,mca erav` leahl jixvy 
.ilkd otecay mca gpwiy

odk xt lv` xn`py weqtd z` cer yexcl dtiqen `xnbd
'd iptl minqd zxhw gafn zepxw lr mcd on odkd ozpe' giynd

'ebe 'cren ld`a xy`(f c `xwie)xn`py dn :`xnbd zl`ey .
weqta    ixd ,eazekl jxved recn ± 

iniptd gafna xacn weqtdy ep` mircei ''d iptl' xn`py dnn¦§¥
.minqd zxehw z` mixihwn eilry

,dfa epcnll `a aezkd :`xnbd daiynmlrd xt rxi` 
y cera xeaiv ly xac    gafndy 

,mlern zxehw eilr exihwd `l oiicre ycg `ed  ± 
.xtd ly ze`fdd z` eilr zefdl xyk epi`

mei xt yiwdl weqtd jxved `ly `tt axl di`x d`ian `xnbd
dz` epnn cenll ick `l` xeaiv ly xac mlrd xtl mixetik

:'dliahe mca z`'n eaxzpy zekldd   ± 
xac mlrd xt lv` weqta xn`p ,`tt ax ixack `ziixaa epipy

xeaiv ly(k c my)xRl exe`iae ,'z`Hgd xtl ©¨§©©©¨
xtl dyry myk xeaiv ly xac mlrd xtl dyriy ,`ed
df weqte ,dlrnly dyxta xn`pd giynd odk ly z`hgd
eyxtzp xeaiv ly xac mlrd xt ly eizecear lk ixdy ,xzein
zxxane ,giynd odk xtn mze` cenll jixv oi`e elv`

:`ziixad  zaiz:`ziixad daiyn 
   ea mb mibdep eidiy jk   xt 

,xeaiv ly xac mlrd dn lkl' dxn` `ziixady dnne 
s`e mipicd lk lr cnll `a ywiddy rnyn ,'oipra xen`y

.`tt ax ixacke ,'dliahe mca z`'n eaxzpy zekldd
:zwlegd drc `ziixad d`ian  jxved `l 

epnn cenll ick xac mlrd xtl mixetikd mei xt yiwdl aezkd
a z`f cenll yi ixdy ,elv` exn`py zekldd z` jke 

,cnlp     zepaxwd ipy oi`y  
y epivn z`f lka ,md zepey zenda ipin ipyy ,dfl df miey

aezkd ,ok m` ,dfl df odizecear dyrn zekld ± 
a aezkd odk xte mixetikd mei xt oebk 

,xt mdipyy ,miey zepaxwd ipyy ,giynd oicd oi` ike  
ozep  ,dfl df odizecear zekld eeyiy ± 

zepzne lkiday ze`fd oebk ,mdipyl mikixvd zecearay ,xnelk
eaxzpy zeklda s`e ,miey odizecear zekld eidi ,gafnd lry
jxvp `l xnege lwa ecnll yiy xg`ne ,'dliahe mca z`'a

.myiwdl aezkd
:`ziixad dkiynnxt lr cnll ywidd jxvp `ly xg`n 

,mixetikd mei  dUre' weqtddaiyn §¨¨
weqt :`ziixadlr cnll `a    dne 

dUr xW`M' weqtd jynda xn`pyweqtlr cnll `a ©©¤¨¨
 depnn cenll ,xeaiv ly xac mlrd xtl eyiwdl 

leqt oaxwd eizepznn zg` xqig m`y.
:`ziixaa lirl `aedy xnege lwd z` zx`an `xnbd 

     :`xnbd zl`eydfi`l  
y `ziixad dpeekzp zepaxw ipy oda  

l dpeekdy xn`p m` ±     
mei ly xirye xta epivn dn ,xnege lwd `ed jke 

dfe ,xt dfy ,odizepaxwa miey opi`y it lr s`y ,mixetikd
mewna ,ok m` ,odizecear zeklda miey z`f lka ,xiry
mdipyy ,mixetikd mei xte giynd odk xt oebk ,miey zepaxwdy
jxvp `le ,dfl df odizecear zekld eeyiy i`ce ,[mixt] cg` oin

.ywidl
:`xnbd dgec aiydle ,df xnege lw jextl yi ± 

 mieyy mixetikd mei ly xirye xta epivny dny ± 
,jk `diy `ed oic ,odizecear zeklda   

oic ,dfa mdipia welig oi`y xg`ne ,miycwd ycewa  
odk xte mixetikd mei xt la` ,odizecear zeklda mb eeyiy `ed
mei xta wxy ,onc zwixf mewna miey opi`y xg`n ,giynd
zekld x`ya mby okzi ,miycwd ycewl enc qpkp mixetikd
mei xt cenll xyt` i` jk meyne ,dfl df miey mpi` odizecear

.xnege lwa xeaiv ly xac mlrd xtn mixetikd
:`xnbd zx`an,'oaxwl oaxw deyed `ly' `ziixad zpeek 

l `ed       `ed jke 
,miakek zcear ixirye xac mlrd xta epivn dn ,xnege lwd
z`f lka ,xiry dfe ,xt dfy ,odizepaxwa miey opi`y it lr s`y
oebk ,miey zepaxwdy mewna ,ok m` ,mdizecear zeklda miey
epi` ,[mixt] cg` oin mdipyy ,giynd odk xte mixetikd mei xt

.ywid jkl jxvp oi`e ,mdizecear zekld eeyiy oic
df xnege lw s` :`xnbd dgec ,xnel yiy 

zcear ixirye xeaiv ly xac mlrd xta epivny dny ± 
,jk `diy `ed oic ,odizecear zeklda mieyy miakek

mdipy    el yiy dxiar lr xnelk 
`ed oic ,dfa mdipia welig oi`y xg`ne ,da `hgy jk lr drici
odk xte mixetikd mei xt la` ,mdizecear zeklda mb eeyiy
lr xtkn giynd odk xty ,ozxtka miey opi`y xg`n ,giynd
dxiar lr `a mixetikd mei xte ,da `hgy el rcepy dxiar
mdizecear zekld x`ya mby okzi ,da `hgy el rcep `ly

.dfl df miey mpi`
:`xnbd zx`anoaxw deyed `ly' zxne` `ziixadyk 

l dzpeek ,'oaxwl        
 ,xnege lwd z` cenllepivn   

 ,mixetikd mei ly xirye xeaiv ly xac mlrd xta 
   y epivn z`f lka   

dfl df miey mdizecear dyrn zekldy  iabl ± 
a ,ok m` ,mda exn`py mixacd   oebk 

,cg` oaxw oin mdipyy ,giynd odk xte mixetikd mei xt
    ozep oicd oi` ike  





























































































































































































































גמר ושלימות עניינו של הבעל־שם־טוב יהיה רק לעתיד לבוא.
משיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ז



רלו             

  ,dfl df odizecear zekld eeyiy ± 
z` cenll yie ±   micnly zekldd oipr 

n  xnege lw ici lr ,ea mibdep eidiy  
djxved `l ,xnege lw ici lr mze` cenll yiy xg`ne 

.giynd odk xtl mixetikd mei xt yiwdl
 cenll yie ±      

'dliahe mca z`'n micnlpy zekldd ea mibdep eidiy
y xac mlrd xta epivn dny ,dfmei xirye xeaiv l 

z`f lkae ,xiry dfe xt dfy ,md mipey zepaxwy ,mixetikd
ze`fda oebk ,mdipya miyxetnd zeceara dfl df eeyed
mei xiry oebk ,dfl df miey zepaxwdy mewna ok m` ,lkiday
,[xiry] cg` oaxw oin mdipyy ,miakek zcear ixirye mixetikd
mixetikd mei xiry lv` mbe ,odizecear zekld mb eeyiy i`ce

.'dliahe mca z`'n micnlpy zekldd mibdep eidi
ixiryn mixetikd mei xiry ly cenild lr ddnz `xnbd

:`xnbd dywn .miakek zcear   cnlpy ± 
,ywid ici lr   cnlle xefgl leki m`d ± 

miakek zcear ixirya o`ke ,xnege lw ici lr xg` mewn lr
ici lr `l` 'dliahe mca z`' ly zekldd z` mda epcnl `ly
lwa mixetikd mei ly xiry lr cnlle xefgl mileki ji` ,ywid

:`xnbd zvxzn .xnege       
,xaeq ef `ziixa dpyy l`rnyi iax ly eyxcn zian `pzd 

y  ,ywid ici lr cnlpy ±   


lirl e`aedy l`rnyi iax ixac jynd z` zx`an `xnbd
lirl epipy .`ziixaa(:n):`ziixaa     

:`xnbd dywn,'xtl' zaiz ixd ±mlrd xt zyxt 
ly xac envr ±xikfdl weqtd jxved recne 

.xeaiv ly xac mlrd xt z` dfa eprinydl 'xtl' zaiz z` aey
:`xnbd zvxzn  xt aey xikfdl jxvedy mrhd 

`ed xeaiv ly xac mlrd  cnliy jixvy ± §
   dxhwdd oic z`cakdd 

ywid ici lr  zcear ixiry lv` ixdy 
,zeilkd izye cakd zxzei zxhwd dxeza yxtzp `l miakek
enke xeaiv ly xac mlrd xtn ywid ici lr micnlp `l`

,oldl x`aziy     envr lv` ± 
`l` ,zeilkd izye cakd zxzei zxhwd oic  

jkle ,giynd odk xtl ywid ici lr cnlp `ed ±aezkl 
zaiz xeaiv ly xac mlrd xt lv`z`f yexcle letkl 

dipy mrt eyiwdle xefgl jkae ,xeaiv ly xac mlrd xt oiprl
,zeilkd izye cakd zxzei zxhwd epnn cenll giynd odk xtl

icka z`fe    oicd aygp `diy ± 
xyt` `diy ,yexita elv` azkp eli`k ipyd ywida cnlpd

,miakek zcear ixiryl ywida epnn cenll `lye ± 
xeaiv ly xac mlrd xt `di  epi`y 

 
dazk dxezdy `tt ax ixacl `ziixan di`x d`ian `xnbd
cnld xac xeaiv ly xac mlrd xt `di `ly ick 'xtl' zaiz

:ywida cnlne xfeg epi`y ywida   epipy ± 
xeaiv ly xac mlrd xta xn`p ,`tt ax ixack `ziixaac `xwie)

(kxRl :`ziixad zl`ey ,'z`Hgd xRl ©¨§©©©¨
 zaiza:`ziixad daiyn lv` 

miakek zcear ixiry(dk eh xacna)`ed dbbW iM mdl glqpe' §¦§©¨¤¦§¨¨¦
     weqte ,'mzbbW lr 'd iptl mz`hge §©¨¨¦§¥©¦§¨¨

,eyxecl yi jke ,dyxcl df weqt `a `l` ,`ed xzein
   ,mda xacn weqtdy   

   dxezd dazky dnae   
xac mlrd xtl miakek zcear ixiry oia ,mdipia dxezd dyiwd

e ,xeaiv ly y,miakek zcear ixiry `edy 
   zxhwd oiprl xeaiv ly xac mlrd xtk 

z` mixihwn xeaiv ly xac mlrd xtay myky ,mdixeni`
jk ,zeilkd izy z`e cakd zxzeimiakek zcear ixirya mb

zeywdl yiy `l` .zeilkd izy z`e cakd zxzei z` mixihwn
ixdy ,df cenil lrenvr xeaiv ly xac mlrd xt ± 

ike ,zeilkd izy z`e cakd zxzei z` epnn mixihwny 
ok zcnlxt cnli ji` ok m`e ,giynd odk xtn ywida ± §

,miakek zcear ixiryl xeaiv ly xac mlrd  
   ,ok dywei `ly icke  

y     zaizemy dxn`py 
l dpeekd  dxeaiv ly xac mlrd xt yiwde xfge 

elv` aezk eli`k ipyd ywidd aygp `di jkae ,giynd odk xtl
xyt` `diy ick ,zeilkd izye cakd zxzei zxhwd oic yexita
ly xac mlrd xt `di `le miakek zcear ixiryl epnn cnll
ixd .ywida cnlne xfeg epi`y ywida cnld xac xeaiv
zaiz dazk dxezdy ,`tt ax ixack gikedl yi ef `ziixany

xac xeaiv ly xac mlrd xt `di `ly ick 'xRl'ywida cnld ©¨
.ywida cnlne xfeg epi`y

 xn`py dn ,`ziixaa lirl `aed ±   
 ixiry eywed 'mzbby lr mz`hg' xn`py dnne ©¨¨©¦§¨¨

zxhwd oic cnll xeaiv ly xac mlrd xtl miakek zcear
.miakek zcear ixirya zeilkd izye cakd zxzei

,df ywid jkl jxvp recn :`xnbd dywn yi ixd ± 
df oic cenll xW`M xRl dUre' oey`xd weqtd on ± §¨¨©¨©£¤

'z`Hgd xRl dUr(k c `xwie)ly xac mlrd xt zyxta xn`py ¨¨§©©©¨
ly xac mlrd xtl miakek zcear ixiry ea eywedy ,xeaiv

,xeaiv lirl `ziixaa(:hl)zaizy ,dxn`py 
d`a xeaiv ly xac mlrd xt lv`   

myn cenll xyt` ok m`e ,xeaiv ly xac mlrd xtl eywedy
.zeilkd izye cakd zxzei zxhwd oic mb

:`xnbd zvxzn   ly ywidl jxvp ± 
df ywid `lay ,'mzbby lr mz`hg'  did ± 

miakek zcear ixiry dxezd dyiwdy dn ,xnel jzrca dler
,'z`hgd' zaiza xeaiv ly xac mlrd xtl el` mixac ± 

d oiprl `l` mixen` mpi`  miaezky ± 
,xeaiv ly xac mlrd xt zyxt seba yexita































































































































































































             

,xeaiv lydfa        
.leqt oaxwde 

df weqtn :oecl `ziixad dkiynn zeaxl rcei ipi` ± 
oaxwd zxtk z` eakriy  lry zepznd ray ± 

xg`n ,zkextdel` ze`fdy epivn  ok m`e 
la` ,o`k mb eakriy `ed oic ,zepxwd lr ozil jixvy 

,dpevigd z`hga miakrn mpi`ymd mb iniptd gafnay 

dxtkd z` miakrn   ,ltke xfg ,'Floeikne 
z` zeaxl `ay gxkda ,zepznd ray lr epcnll jxvp epi`y

.dxtkd z` miakrn md s`y zepznd rax`
zaiz :weqtd z` yexcl `ziixad dkiynn zeaxl `a 

  xac mlrd xtl ezeeydle eyiwdl aezkd `ay 
.xeav ly



























המשך ביאור למס' זבחים ליום שלישי עמ' א

       
           

               
              
                

       
       
      

    
       

     
      

      
     

      

      
     
      
      
       
     
      

      
       
      

      
     

      
     
      
       
       

       
     
      
         
       
      
       

             
          

              
             
           

           
            

             
           

              
        

            
           

     










































































































          

              

              

                 

        

        

      

         

      

        

         

       

      

       

        

      

      

      

      

      

      

        

       

      

      

       

      
       

        

      

       

       

        

       

       

       

      

       

              

               

                

                

             

               

               

              

             

            

             

                

              

               

             

                               

                            

              


















































































































        
       
      
       
        
       
        
        
       
        

       
       
      
       
       
       
       
      
       
       
         
      
      

       
      























































רלז

             

,xeaiv lydfa        
.leqt oaxwde 

df weqtn :oecl `ziixad dkiynn zeaxl rcei ipi` ± 
oaxwd zxtk z` eakriy  lry zepznd ray ± 

xg`n ,zkextdel` ze`fdy epivn  ok m`e 
la` ,o`k mb eakriy `ed oic ,zepxwd lr ozil jixvy 

,dpevigd z`hga miakrn mpi`ymd mb iniptd gafnay 

dxtkd z` miakrn   ,ltke xfg ,'Floeikne 
z` zeaxl `ay gxkda ,zepznd ray lr epcnll jxvp epi`y

.dxtkd z` miakrn md s`y zepznd rax`
zaiz :weqtd z` yexcl `ziixad dkiynn zeaxl `a 

  xac mlrd xtl ezeeydle eyiwdl aezkd `ay 
.xeav ly



























       
           

               
              
                

       
       
      

    
       

     
      

      
     

      

      
     
      
      
       
     
      

      
       
      

      
     

      
     
      
       
       

       
     
      
         
       
      
       

             
          

              
             
           

           
            

             
           

              
        

            
           

     










































































































          

              

              

                 

        

        

      

         

      

        

         

       

      

       

        

      

      

      

      

      

      

        

       

      

      

       

      
       

        

      

       

       

        

       

       

       

      

       

              

               

                

                

             

               

               

              

             

            

             

                

              

               

             

                               

                            

              


















































































































        
       
      
       
        
       
        
        
       
        

       
       
      
       
       
       
       
      
       
       
         
      
      

       
      





















































זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף מא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

התורה כולה, פשט רמז דרוש וסוד, ניתנה לכל בני־ישראל בשווה.
משיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ז



רלח       
           

           
             

              
     

      
      
      

     
    

       
       

    
      

       
      
      

     
     
      

   
     

       
     
      
       
        
      
     
       

   
    

     
       

      
    

     
     

     
      
       

   
     
     
      

   
     

     
      

       
                         

                          
                           

                             
                           

                            
                          

                           
        

























































































































             

            

            

            

       

       

       

      

       

       

     

       

        

      

       

      

        

      

        

       

      

       

        

      

        

      

       

       

       

      

       

        

         

    

     

       

       

       

      

        

      

        

       

      


























































































       
         
        
        

         
        
        
        
       
       
        
       
       
        
       
       
        
        
       
      
       
       
        
       
        
       
       
       
       
       
       
      

               
              

              








































































זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף מא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

zxhwd oiccakdd   ± 
,giynd odk xtn ywida zcnlp `l` ,dnvr dyxtd seba

df oic iably,dfl df eywed  mz`hg' ly ywidd 
zcear ixiry dey mixeni`d zxhwd oiprl mby 'mzbby lr

.xeaiv ly xac mlrd xtl miakek
lirl d`aedy `ziixad on dywn `xnbd(:n)`tt axl riiql

:eixack `ly dpnn rnyny       
 d`ziixad ly(:n lirl)eixac z` d`iad `xnbdy 

xt z` zeaxl 'xtl' zaizn cenll `a `ed xy`k ,jixacl reiql
if` ,mixetikd mei       

ly xac mlrd xt lv` mibdepd mixacd lk zeaxl `ay rnyne
eize`fd lky oicd z` mbe ,mixetikd mei xt lv` ebdpiy xeaiv
zekldd wx zeaxl `ay zxn`y itk `lye ,dxtkd z` miakrn

.'dliahe mca z`' ly
:`xnbd zvxzn ,`id mi`pz zwelgn ±  ± 

dpey`xd `ziixa ly `pzd(.hl)ita yxcnd ziaa dxebyd
mlek mca z`' ly zekldd z` wx ,jk daxn ± 

e ,'dliahe   dipyd `ziixad ly `pzd ±(:n) 
,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa dzpypy  `edy 

.miakrn eize`fdy oicd z` mb zeaxl d`a 'xtl' zaizy cnel
odk xt zyxt oiay miiepiyd zece` zeziixa d`ian `xnbd

:xeaiv ly xac mlrd xt zyxtl giynd   
  zxhwd oic dxeza yexitacakd 

d  d  yexita    
,       xtql 

e`hga  xac mlrd xt oipra dxezd dxviw o`k oke 
.`ed jexa yecwd ly eiaed` mdy xeaiv ly

      raW mcd on dGde' dxeza §¦¨¦©¨¤©
ipR z` 'd iptl minrR   d(e c `xwie) §¨¦¦§¥¤§¥

 dxeza'ycewd zkext'    `l` 
'zkxRd ipR z` 'd iptl minrR raW dGde' wx(fi c `xwie). §¦¨¤©§¨¦¦§¥¤§¥©¨Ÿ¤

     ,[ecbp diyp` e`hgy] 
 oiicr ,ecbpk ezvr iyp` zxeag ± 

la` ,mdilr ezaige      
eal oi`e ,zvwna mzxeagne mzaign wleqn `ed ixde 

ly xac mlrd xta zwqer dxezdyk ok lre ,dligzak mda qb
,dyecw o`k oi` lekiak ,xeaivd aex ly `hg lr `ay xeaiv

.'ycewd zkext' ea xn`p `l jkle
dpyna epipy(:el)odizepzn lky zeiniptd ze`hg zece`

e ,zeakrnelit` z`[zepznd lk] 
.ezlik` lr zxk aeig oi`e oaxwd lqtp ,zg`n ueg

:df oipra dpyn d`ian `xnbd dpyna(.fh zegpn)iabl 
,zegpnd zeceara lebit zaygn[lebit zaygn ayg] 

d zxhwd zr lbitd zxhwd zrdxihwd `l` 
lbity e` ,dwizya lbitexihwd `l` 

,dwizya  dgpnd  lr] 
yper cifna [dzlik`    [ezlik`a] 

    mb lbtl eilr ok lre ,dgpnd z` 
ok dyr `l m`e ,md dgpnd ixizn mdipyy ,dpeala mbe unewa

.cala dlqtp
:xi`n iax zrc z` zx`an `xnbd     

y   ymb oi`e 
,xiznd lka lebit zaygn aeygl jixv   

 [xihwd]  ueg dgpndn lek`l 
,lebit zaygn `ide ,dpnflz`xihwd`ly 

z`e lebit zaygna dpeald z` ozpy ,jtidl e` ,melk ayg
unewde ,dwizyay ep` ,daygn `la xac 

y mixne`dddligzn enr dzidy z` 
dipyd dxhwddy `vnpe ,llk dzr ayg `ly s`e ,eiyrn

.xiznd lka lbity aygpe ,dpey`xd dxhwdd zrc lr dzyrp
:epizpyn oeyln eixac z` giken yiwl yixzrc `id oky 

,xi`n iaxmipta ozip mncy zepaxway epzpyna 
e ,mdizepzn lk zeakrn      

,lebit zaygna `l`   lky oeiky 
lbit `ly `vnpe ,eze` zexizn olek ,oaxwa zeakrn zepznd
lebit zaygnay ef z` ozp m` `weecy wiicl yie .xiznd lka

,zxk ea oi`e oaxwd leqt seqamcd zepznn ozp m` [la`] 
dpzn  ,lebit zaygna[x`yd] 

,dwizya xnelklebit zaygn ayg `ly s`e 
epzpyn ,le`yl yie .xiznd lka,`id in zrck ± 

zrck   y   exn` ixdy 
dyr `l ,dpeala `le unewa e` unewa `le dpeala lbit m`y
`l lebit zaygna dpey`x dpzn wx ozp m` o`k s`e ,melk

.lbit  ,`id      
  m` ,dcal dpeala e` ecal unewa aeygiy ice 

ok dpexg`d z`e opwizk zepznd lk z` ozpy 
lebit zaygnadpynd ixacn x`eany dnne .lebit didi 

dayg m` oial dligzn lebit zaygn ayg m` oia wlgl yiy
,seqalenrhy dfn gken oi` m`d ± y 

     zaygn ayg m`y s` jkitle 
dpey`xd dpznd ef dzid m` ,lbit `l zg` dpzna wx lebit
ixde ef dpzn zrcl eyrp okn xg`ly zepznd lky mixne` ep`

.lebit zaygn oleka ayg eli`k df
:`xnbd dgec     epizpyny xyt` 

 mbe ,`edy ote` lka xizn ivga milbtn oi`y mixaeqd 
zepznd zeaygp lebit zaygn dpey`xa ayg m`y mixne` oi`
aeygiy jixv `l` ,dpey`xd zrc lr eyrpy ink okn xg`ly
`diy icka oaxwd z` zexiznd zelertd lka lebit zaygn

,lebitolek ozp'`id dpeekd ,'dpwizk `ly zg`e 
opzpy ,oaxwd lbtziy jxvpd ote`a epiidc 

oleky oeiky ,`ed jk dpynd yexite .epnfl ueg zaygna
lkn ,lebit zaygna zepznd lk z` ozp m` s` ok lr ,zeakrn
,zxk ea oi`e leqt ,ef daygna ozp `l zg` dpzn m` mewn
df ote`a dpynd epzrinyne ,xiznd lka lbit `ly meyn
zrc lr dyerd lky mixne` oi` s`y ,eteb df oic cnll

.dyer `ed dpey`x
:`xnbd dywn dpyna     

      dze` z` dpynd dzpike 
m`' dxn` `le ,'dpwizk `ly' dpzipy dwizya dpzpy dpzn
zg`e opwizk olek ozp m`' e` 'odn zg`n ueg opwizk olek ozp
xac da ayg `ly dpzn dze` lr xnel oi` `ldy ,'dwizya
ezaygn z` jka lwlw `l ixdy ,'dpwizk `ly' d`yry

,lbtl dpey`xdjkn cenll yi ±,dpyna xen`d 
  `ed 'dpwizk `ly'e ,dxykdk dpzpy ± 

aeye ,wgvi xa l`eny iax ixack `lye ,dxykdk `ly dpzpy
`ed enrhy yiwl yix ixacke xi`n iaxk epizpyny gikedl yi
dpizpd zrc lr epzip zexg`d zepizpdy mixne`y meyn

.dpey`xd
ayiind ote`a wgvi xa l`eny iax ixac z` dnilyn `xnbd
,lebitl dpwizk `ed dpyna xen`d 'dpwizk' mlerl .ef dl`y
xn`py dne ,wgvi xa l`eny iax ixacke opax zrck epzpyne
dpzpy dpeekd oi` ,'dpwizk `ly' zg`d z` ozpy dpyna
dpey`x zrc lry mixne` oi`y ycgl dpynd d`ae dwizya

.zxg` leqt zaygna dpzpy `l` ,dyer `ed  
 zaygna dpzpy dpi`e zlqetd 

.zlbtn  zaygna dpzpy zlqetd 
.z`hga

lebitl opwizk zepznd lk z` ozp m`y ,xnel dpynd d`a















































































































































































































































רלט              

zxhwd oiccakdd   ± 
,giynd odk xtn ywida zcnlp `l` ,dnvr dyxtd seba

df oic iably,dfl df eywed  mz`hg' ly ywidd 
zcear ixiry dey mixeni`d zxhwd oiprl mby 'mzbby lr

.xeaiv ly xac mlrd xtl miakek
lirl d`aedy `ziixad on dywn `xnbd(:n)`tt axl riiql

:eixack `ly dpnn rnyny       
 d`ziixad ly(:n lirl)eixac z` d`iad `xnbdy 

xt z` zeaxl 'xtl' zaizn cenll `a `ed xy`k ,jixacl reiql
if` ,mixetikd mei       

ly xac mlrd xt lv` mibdepd mixacd lk zeaxl `ay rnyne
eize`fd lky oicd z` mbe ,mixetikd mei xt lv` ebdpiy xeaiv
zekldd wx zeaxl `ay zxn`y itk `lye ,dxtkd z` miakrn

.'dliahe mca z`' ly
:`xnbd zvxzn ,`id mi`pz zwelgn ±  ± 

dpey`xd `ziixa ly `pzd(.hl)ita yxcnd ziaa dxebyd
mlek mca z`' ly zekldd z` wx ,jk daxn ± 

e ,'dliahe   dipyd `ziixad ly `pzd ±(:n) 
,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa dzpypy  `edy 

.miakrn eize`fdy oicd z` mb zeaxl d`a 'xtl' zaizy cnel
odk xt zyxt oiay miiepiyd zece` zeziixa d`ian `xnbd

:xeaiv ly xac mlrd xt zyxtl giynd   
  zxhwd oic dxeza yexitacakd 

d  d  yexita    
,       xtql 

e`hga  xac mlrd xt oipra dxezd dxviw o`k oke 
.`ed jexa yecwd ly eiaed` mdy xeaiv ly

      raW mcd on dGde' dxeza §¦¨¦©¨¤©
ipR z` 'd iptl minrR   d(e c `xwie) §¨¦¦§¥¤§¥

 dxeza'ycewd zkext'    `l` 
'zkxRd ipR z` 'd iptl minrR raW dGde' wx(fi c `xwie). §¦¨¤©§¨¦¦§¥¤§¥©¨Ÿ¤

     ,[ecbp diyp` e`hgy] 
 oiicr ,ecbpk ezvr iyp` zxeag ± 

la` ,mdilr ezaige      
eal oi`e ,zvwna mzxeagne mzaign wleqn `ed ixde 

ly xac mlrd xta zwqer dxezdyk ok lre ,dligzak mda qb
,dyecw o`k oi` lekiak ,xeaivd aex ly `hg lr `ay xeaiv

.'ycewd zkext' ea xn`p `l jkle
dpyna epipy(:el)odizepzn lky zeiniptd ze`hg zece`

e ,zeakrnelit` z`[zepznd lk] 
.ezlik` lr zxk aeig oi`e oaxwd lqtp ,zg`n ueg

:df oipra dpyn d`ian `xnbd dpyna(.fh zegpn)iabl 
,zegpnd zeceara lebit zaygn[lebit zaygn ayg] 

d zxhwd zr lbitd zxhwd zrdxihwd `l` 
lbity e` ,dwizya lbitexihwd `l` 

,dwizya  dgpnd  lr] 
yper cifna [dzlik`    [ezlik`a] 

    mb lbtl eilr ok lre ,dgpnd z` 
ok dyr `l m`e ,md dgpnd ixizn mdipyy ,dpeala mbe unewa

.cala dlqtp
:xi`n iax zrc z` zx`an `xnbd     

y   ymb oi`e 
,xiznd lka lebit zaygn aeygl jixv   

 [xihwd]  ueg dgpndn lek`l 
,lebit zaygn `ide ,dpnflz`xihwd`ly 

z`e lebit zaygna dpeald z` ozpy ,jtidl e` ,melk ayg
unewde ,dwizyay ep` ,daygn `la xac 

y mixne`dddligzn enr dzidy z` 
dipyd dxhwddy `vnpe ,llk dzr ayg `ly s`e ,eiyrn

.xiznd lka lbity aygpe ,dpey`xd dxhwdd zrc lr dzyrp
:epizpyn oeyln eixac z` giken yiwl yixzrc `id oky 

,xi`n iaxmipta ozip mncy zepaxway epzpyna 
e ,mdizepzn lk zeakrn      

,lebit zaygna `l`   lky oeiky 
lbit `ly `vnpe ,eze` zexizn olek ,oaxwa zeakrn zepznd
lebit zaygnay ef z` ozp m` `weecy wiicl yie .xiznd lka

,zxk ea oi`e oaxwd leqt seqamcd zepznn ozp m` [la`] 
dpzn  ,lebit zaygna[x`yd] 

,dwizya xnelklebit zaygn ayg `ly s`e 
epzpyn ,le`yl yie .xiznd lka,`id in zrck ± 

zrck   y   exn` ixdy 
dyr `l ,dpeala `le unewa e` unewa `le dpeala lbit m`y
`l lebit zaygna dpey`x dpzn wx ozp m` o`k s`e ,melk

.lbit  ,`id      
  m` ,dcal dpeala e` ecal unewa aeygiy ice 

ok dpexg`d z`e opwizk zepznd lk z` ozpy 
lebit zaygnadpynd ixacn x`eany dnne .lebit didi 

dayg m` oial dligzn lebit zaygn ayg m` oia wlgl yiy
,seqalenrhy dfn gken oi` m`d ± y 

     zaygn ayg m`y s` jkitle 
dpey`xd dpznd ef dzid m` ,lbit `l zg` dpzna wx lebit
ixde ef dpzn zrcl eyrp okn xg`ly zepznd lky mixne` ep`

.lebit zaygn oleka ayg eli`k df
:`xnbd dgec     epizpyny xyt` 

 mbe ,`edy ote` lka xizn ivga milbtn oi`y mixaeqd 
zepznd zeaygp lebit zaygn dpey`xa ayg m`y mixne` oi`
aeygiy jixv `l` ,dpey`xd zrc lr eyrpy ink okn xg`ly
`diy icka oaxwd z` zexiznd zelertd lka lebit zaygn

,lebitolek ozp'`id dpeekd ,'dpwizk `ly zg`e 
opzpy ,oaxwd lbtziy jxvpd ote`a epiidc 

oleky oeiky ,`ed jk dpynd yexite .epnfl ueg zaygna
lkn ,lebit zaygna zepznd lk z` ozp m` s` ok lr ,zeakrn
,zxk ea oi`e leqt ,ef daygna ozp `l zg` dpzn m` mewn
df ote`a dpynd epzrinyne ,xiznd lka lbit `ly meyn
zrc lr dyerd lky mixne` oi` s`y ,eteb df oic cnll

.dyer `ed dpey`x
:`xnbd dywn dpyna     

      dze` z` dpynd dzpike 
m`' dxn` `le ,'dpwizk `ly' dpzipy dwizya dpzpy dpzn
zg`e opwizk olek ozp m`' e` 'odn zg`n ueg opwizk olek ozp
xac da ayg `ly dpzn dze` lr xnel oi` `ldy ,'dwizya
ezaygn z` jka lwlw `l ixdy ,'dpwizk `ly' d`yry

,lbtl dpey`xdjkn cenll yi ±,dpyna xen`d 
  `ed 'dpwizk `ly'e ,dxykdk dpzpy ± 

aeye ,wgvi xa l`eny iax ixack `lye ,dxykdk `ly dpzpy
`ed enrhy yiwl yix ixacke xi`n iaxk epizpyny gikedl yi
dpizpd zrc lr epzip zexg`d zepizpdy mixne`y meyn

.dpey`xd
ayiind ote`a wgvi xa l`eny iax ixac z` dnilyn `xnbd
,lebitl dpwizk `ed dpyna xen`d 'dpwizk' mlerl .ef dl`y
xn`py dne ,wgvi xa l`eny iax ixacke opax zrck epzpyne
dpzpy dpeekd oi` ,'dpwizk `ly' zg`d z` ozpy dpyna
dpey`x zrc lry mixne` oi`y ycgl dpynd d`ae dwizya

.zxg` leqt zaygna dpzpy `l` ,dyer `ed  
 zaygna dpzpy dpi`e zlqetd 

.zlbtn  zaygna dpzpy zlqetd 
.z`hga

lebitl opwizk zepznd lk z` ozp m`y ,xnel dpynd d`a













































































































































































































































המשך בעמוד לה



רמ             

a    ze`hgd inc ode 
,zeiniptd  mcd zepznly xirye xt 
 mcd zepzn     

mcd zepzn     m`,lecb odkd 
,epnfl ueg zaygn aygy epiide d mincd zpizp 

,miycwd ycewa `idy mincd zpizpdlkida `idy 
,zkextd lr mincd zpizpdgafn lr `idy 

,adfd  oaxwd  [ezlik` lr] 
   ,cala leqt `edy ,df oaxwa 

 [epnfl ueg zaygn aeygiy] xizndy 
mb epnfl ueg zaygn aeygl eilr ok lre ,mcd zepzn lk `ed
mbe lkiday mcd z`fda mbe miycwd yceway mcd z`fda
ivga lbity `vnp ok `l m`y ,adfd gafn lry mcd z`fda

.zxk ea oi`e xizn
:`xnbd dywn ote` `ziixaa epipy mipt lk lr ± 

y  e dcal e dcal dcal 
lbit m` mpn`e ,oaxwd lbtzpy xne`e xi`n iax [wlege] 

,ziyilyae dipya lbit `ly s`y xnel ozip ,dcal dpey`xa
lbit eli`ke dyer `ed dpey`x zrc lr dyerd lk mewn lkn
lbit `le ,ocal ziyilya e` dipya wx lbityk mle` ,oleka
gkene ,oaxwd lbtzpy xi`n iax xaeq recn ,ok iptly zepzna
yix xn`y itk `lye ,xizn ivga oilbtny xi`n iax zrcy

.ezrca yiwl
:`xnbd zvxzn      o`k ± 
xaecn `ziixaae` dpey`xd dpizpd xg` mcd jtypy 

enca milydl zpn lr lecb odkd ehgye xg` xt `aede ,dipyd
xaecne ,zexqgd zepznd z` ,ipy xt eze` ly 

  liren ok lre `id dnily dceary ,df xt zhigy 
.df lebit

:`xnbd dywn mcd zpizpa lbity xaecn oi` m` ± 
,dipya encn ozil crepy xtd zhigya lbity `l` ,dipya

 i`ce `lde ,jka miwlegd minkg ly mnrh edn ± 
xtd lbtzd `l mdixacl recne ,cg` xizn `l` ef dhigya oi`

:`xnbd zvxzn .ef daygna drc lra `ed in ± 
mya `ziixaa z`aend ef  xaeqd 

,dpxnbiy cr llk dcear dpi` xizn ivga dceary± 
dpyna epipyy(.hw oldl),  

      n 
,dxfrl,uega miycw dlrn meyn zewln   

,ef daxwd lr uega d`lrd aeigy ,zenilya 
z` e` dpeald lk z`e unewd lk z` dlrd m` `l` epi` uega
ic oi`e ,dxfrl uegn ,zexkfpd zegpnd lk z` oke zxehwd lk
`l` dilr aiig oi` ,`id xizn ef dxhwdy oeiky ,cala zifka
,my xfril` iax ok xaeqy myke .xiznd lk z` uega dyr m`
jixvy lebit iabl o`k z`f xaeq `ed mb jk ,uega d`lrd iabl
zpizp xear xt zhigya lebit elit`e ,elek xiznd lka lbtiy
dhigydy s` ,lbtn epi` ,lirlck ,ziyilyd e` dipyd mcd
seqy oeiky meyn ,dcrlan xizn cer oi`e df mcl dxizn `id
,mcd zepzn lk enlyeiy zpn lr zehigy dnkl ep` mikixv seq

.zehigyd lka aygi m` `l` dhigya lebit oi`
oi`y xaeqd `ed xfril` iaxy xnel ozip cvik :`xnbd dywn
,ziyilya e` dipya lkida mcd zpzn xear xt zhigya lbtl

ne mly xizn `edy s`dnkl mikixv mcd zepzn seq seqy ipt
,`ed xizn ivg xfril` iaxle zehigy[xn` `lde] 

   oi`e ,aiig uega minc zvwn ozp m`y 

miakrn miptay oeik xizn ivgk minc mze` miaygpy mixne`
,ok xaeq xfril` iaxy eixacl di`x `ax `iade ,mlek

`neia(.q),ze`fdd oia jtyp aeye mipta epnn ozipy mc zece`
ycewa mipzipd dpeny jezn ze`fd yly wx dfidy oebk
ozepe ehgeye xg` xt `iany `id `nw `pz zrcy ,miycwd

e ,ezxtk xnb `ly oeik ze`fdd zligzn encn  
 y wiqtd da d`fdd dze`a ± 

 ligzny zepzn yly ozp xaky xen`d ote`a oebk 
dnvrl daeyg dpzn lky `vnpe ,mipte` x`ya oke ,ziriaxa
m`y dyw dzrne .minc zvwn lr mb uega aiigzn ok lre
dnily dcear aygpy dny ,uega d`lrd aeign lebit micnl
oi` dnily dcear aygp epi` m`e lebit ea yi uega eilr miaiige
dpizpa elit` df itly ,`ed xizn ivgy meyn uega eilr miaiig
,zg` dpzn lr elit` uega miaiig `ldy ,oaxwd lbtzi zg`

.lbtz zg` dpzn mby oicd `ede
xaecny xn`y oia` xa wgvi ax xe`ian da zxfeg `xnbd
ixac z` x`al xg` ote` d`iane ,ipy xt ly dhigya lbity
iax ixac xe`iaa yiwl yix ly ezrc exzqi `ly ,`ziixad

:xi`n  ,mipte` dyelya `ziixaa xaecn oi` 
,`ed cg` ote` `l` ,'eke dipya e` dpey`xa e` lbity

 mincd zpizpd  mincd zpizpd  
 mincd zpizpdwx edf xi`n iaxl lbity dny 

dipyd zpizpa mixne` ep` jk ici lre ,dpey`xa aygy iptn
,ycgl `ziixad d`ae ,d`yr dpey`xd zrc lry 

y xnel ziid leki ±  jzrc lr dler did m` ± 
dipya dyry dny    xefgl ± 

lebit zaygn aeyglemincd zpizpd mb `ld 
oi` m`de ,dpey`xd zrc lr d`yry xnel mikixv epiid da
dipyd z` dyr `ly ziyilya ok aeygl gxhy dnn gikedl

,lbit `l xi`n iaxl s` ok lre ,dpey`xd zrc lr  
xfge gxhy ote`a s`y ,ok xacd oi`y `ziixad epzrinyn ±
ep` oiicry ,okl mcew dyry dn lr xac jkn cenll oi` ,ayge
lr'y ok iptl dyry dipyd lr [xi`n iax zrc `ide] mixne`

.`ed xenb lebite xizn ivg df oi`e ,'dyer `ed dpey`x zrc
:xg` ote`a dpynd z` yxtne `ax ixac lr dywn iy` ax

 [dywn] `ax ly exe`iak xnel xyt` m`d 
,da wzyy xnel `id dpyna zxkfpd 'dipyd'y ,`ziixaa

,xacd denzy[ike]'dipyaxn`p],`ziixaa [ 
oiae dipya oiae dpey`xa oia lbity yxetna xn`p `lde
.dipya mb lbity ef dxexa zernyn zepyl xyt` i`e ,ziyilya

     `ziixaa xaecnd oi` ok` ± 
lkd `l` ,'eke dipya e` dpey`xa e` lbity ,mipte` dyelya

o`k xaecne ,`ed cg` ote` mb mb 
mb y xnel ziid leki ±  ± 

y jzrc lr dler did m`      
      dcear lka ayg recn ± 

didy ,dpey`xd ezaygn zrc lr `nzqa dyr `le dceare
zrc lr oaxwd iyrn z` dyr `l df odky dfn cenll xyt`
mixne` oi` ayg `ly dnay i`ce ok lre ,dpey`xd ezaygn
dpey`xa lbity df ote`ae ,dyer `ed dpey`x zrc lry
`ide ,da lbit `ly ziriaxd dxzep oiicr ,ziyilyae dipyae
`ly dizece` mixne` epiide ,gafnd ly exdh lr mincd ozn

,dpey`xd zrc lr dzyrp  `ziixad epzrinyn ± 
zrc lr xi`n iaxly mixne` ep` dfa s` `l` ,jk df oi`y
.oaxwd lbtzpe xiznd lka lbity `vnpe ,dyer `ed dpey`xd





























































































































































































































       
           

               
            

             
   

    
    

       
      

     
      
       
      
      

     
      
       
      
      
       
       
       
       
     
     

      
       
       
      
      
        

      
      
       

     
      

             
              
            

           
            
           

            
           

          
           

                          

                             
                            
                        

                            
                          

                         
                            

       
















































































































            

            

              

             

       

        

       

          

       

     

 

     

     

        

        

     

       

       

      

       

       

   

    

       

      

       

      

     

     

       

       

        

       

       

      

      

             

              

            

              

            

              

              

            

      




























































































       
         

        
       
       
         
       
        
        
       
      
      
        
       
      
       
      
       
       

         
       
      
       
        



















































במתן־תורה נפעל עניין חדש, שהתורה כפי שהיא למעלה, תומשך למטה ותתעצם עם האדם.
משיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ז



רמי        
           

               
            

             
   

    
    

       
      

     
      
       
      
      

     
      
       
      
      
       
       
       
       
     
     

      
       
       
      
      
        

      
      
       

     
      

             
              
            

           
            
           

            
           

          
           

                          

                             
                            
                        

                            
                          

                         
                            

       
















































































































            

            

              

             

       

        

       

          

       

     

 

     

     

        

        

     

       

       

      

       

       

   

    

       

      

       

      

     

     

       

       

        

       

       

      

      

             

              

            

              

            

              

              

            

      




























































































       
         

        
       
       
         
       
        
        
       
      
      
        
       
      
       
      
       
       

         
       
      
       
        



















































זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף מב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

אגרות קודש

]כ' סיון תשכ"א[

... במענה לשאלתו: יכול להתפלל בהברה ספרדית או אשכנזית, אבל לא לערב ז. א. שצ"ל כל 

התפלה בהברה אחת.



רמב
       

            
            

             
          

      
       
     
       
       
       
     
     
      
       

      
      
     
      
        
      
        

    
     

       
      
        
     

       
      
      
      

      
       

     
      

      
              

             
              

           
            

           
              

           
            

           
         

             
             

            
       

            
               

    














































































































            

             

             

               

      

        

       

       

        

        

        

        

        

        

       

       

       

        

        

       

       

        

        

       

       

      

      

        

        

       

      

       

       

     

       

     

               

            

               

            

    

            

           

              

            

            

              

              

              

               

           

              

             

              

            

                          

                              

                          

                          
























































































































        
        
       

         
       
        
         
      
       

       
      
       
      
       
      
       
       
      
        
       
       
      

      
     



















































זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף מב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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ok yxtl ozip cvikd :`xnbd dywn .df yexit lr ddnz `xnbd
,opgei iax ixac z`[`lde]e dpey`xaoiae dipya 

'ziyilyaaygy `id dpeekdy rnyne ,`ziixaa xn`p ± 
.cgi oleka aygy `le ,ziyilya e` dipya e` dpey`xa e` ok

:`xnbd dwiqn.ef `iyew `id dyw ok` ± 
,xi`n iax zrca yiwl yix ly exe`iay ,`id mixacd zpwqn
`l` df oi` zlbtn xizn ivga lebit zaygny xn`y dny
mby mixne` ep` jk ici lry ,xiznd ly oey`xd ivga ayga
ixacn dgcp `l df xe`ia ,oey`xd zrc lr dyrp ipyd ivgd
zepaxwa mcd zepznn wlga lbtl xyt`y zxne`d `ziixad
iwlga lebit zaygn aygy dpeekd my s`y ,miptl miqpkpd
eyrpy meyn mdixg` mikynp mipexg`de ,mipey`xd xiznd

.dpey`xd zrc lr
xi`n iaxly xaeqd `ibeqa oywnd ly ezrca dpc `xnbd
zrc lr xg`d ivgd z` dyer epi`yk mb xizn ivga oilbtn

:df ivg wlga lbity ote`a `ziixad ixac lirl e`aed ± 
,miycwd ycewle lkidl qpkpd mcd zepznn  

oaxwd   ,dywe[`ld]   
,oaxwd xyan lke`d [aiig epi`]   ,mpick 

  xn`py jxck ±(fk ak `xwie)oaxwa 'dvxi' ¥¨¤
,xyk  jk ±xn`p mb(gi f my),lebita 'dvxi `l' Ÿ¥¨¤

,dfn df cenll yie  xyk oaxwd oi`  
 ,dxezd oick 'eke enc wxfiy epiidc   

lebit epi` ,d`vxd oipr xkfed ea s`y lebitd oic mb jk ±
  sqep `le ,lebit zaygna e` epick oaxwd ly 

,dyw dzrne ,lebitd leqt caln xg` leqt ea[`lde] 
zepizpa wx aygy oebk ,zepznd on wlga wx lbity df ote`a

`ld ,miycwd ycew miptay   zaygn 
ziyrp cin ,lebite   dfid `ly ink ± 

ok m`e ,`ed  mcd on dfne xfeg `ed xy`k ± 
,lqtpe lebit zaygn ea ayg xaky xg`   

oi`e lqtp xak oaxwd ixdy ,`nlra min dfnk `l` epi` ± 
oaxwd ly eixizn lk eaxw `ly `vnpe ,dwixfl xyk mcd
recne ,eizecear z` milyd `l lqtpy mcdy ,xyk z`vxdk

.oaxwd lbtzn
:`xnbd zvxzn  ea ote` `evnl xyt` ± 

`ed dfl ote`de ,`nlra min dfdy xn`p `le xizn ivga lbti
   xiryde xtd mcn dfdy ,xnelk 

mhgye mixg` xirye xt `iade ,xzepd mcd jtype micad oia
xt `iade ,el` minc mb ektyp aeye zkextd lr mncn dfde
el` mbe iniptd gafn zepxw lr mncn ozpe mhgye mixg` xirye
z` mncn dfde mhgye mixg` xirye xt `iade ,okn xg`l ektyp
lk zepzny oeike .iniptd gafn ly exdh lr zetqepd ze`fdd
lebit zaygn ayg m` ok lr ,mixg` xirye xta eyrp mewn
`nlra min `ed mcd x`yy xnel oi` ,zenewnd on cg` zepzna
mixg` xirye xtn dyrp x`ydy oeik ,dwixfd dnlyp `le

.zenilya eaxw mdixizny
,cg` xirye cg` xta zepznd lk eyrp ok` m` ,dax zrcl
wx ok aygy oebk ,cg` mewn zepzna wx lebit zaygn ayge
df oi` ,zkextd lry zepzna wx e` miycwd yceway zepzna

.eixizn eaxw `le `ed `nlra mine mcd lqtpy oeik ,lebit
:sqep uexiz d`ian `xnbd  [xn`z] 

mcd zepzn lk ozpa `ziixaa xaecny   oi` 
df ote`a mby meyn ,md min mzqy llk le`yl 

dwixfd dlireny ,dhigya lebit zaygn ayg m`y myke
zaygna dwixf ivg dyry ote`a mb jk ,eixizn eaxwy aygdl
zaygp `idy mixne` ep` dfa mby ,zexyka dwixf ivge lebit

.eixizn eaxwy aiygdl lebit oiprl dwixf
`ziixaa `aend mixetikd mei zepzn oipn z` zxxan `xnbd

(`"r lirl):`ziixaa epipy . dywn .mixetikd mei ly 
:`xnbd my eidy zxg` `ziixaa zepzn 

,odipia miwleg el` zeziixa :`xnbd zvxzn .mc`ziixa ± 
zxaeq ,dpey`xd ,ef y zxne`d drck ±z` 

mdn mipzepy iptl xiryd mce xtd mcgafn ly 
,zepxwd lr zepzn rax` `l` mdn oi` ok lre ,zxehwd± 

zxaeq ,dipyd `ziixad y zxne`d drck ± 
mzpizp iptl mdipiazepzn rax` ozepy `vnpe 

,envr ipta xiryd mcn zepzn rax`e envr ipta xtd mcn
llekd mnekq dlr ok lre ,zepzn rax` cer oipnl etqepe

.raye mirax`l
:`xnbd dywn `ed zepznd oipny ziyily `ziixaa 

 :`xnbd zvxzn`ziixa ±,ziyilyd ,ef 
zxaeq y zxne`d drck ± ,oaxwd z` 

,oaxwd leqt ,oevigd gafnd ceqi lr mcd ixiiyn jty `l m`y
eli`e ,dpenye mirax`l dpiipn dlre mzkity z` dzpn ok lre

,raye mirax` e` ylye mirax` epny zeziixad x`y ± 
zexaeq y zxne`d drck ±  z` 

.zepznd oia ef dkity epn `l ok lre ,oaxwd
:yiwl yix ixaca oecl day `xnbdlr daiyid ipa eywd ± 

zxne`e ,zegpn ipica zwqerd zxg` `ziixan yiwl yix
,dlbtzp ,dgpnd zeceara lebit zaygn ayg m`y `ziixad

  ok aygye`   
,dpeala `le unewa `l` opi` el` zeceary  m`] 

[ribdd zcearmbe unewa mb ziyrp ef dceary ,dgpna 
m` ,dpeala[xihwd]  miixiyd z` lek`l 

,lebit zaygn `idy ,mpnfl ueg ozp`la] 
,[daygn      ozp 

,epnfl ueg ly  oaxwd    
        aeygiy epiidc 

.dpeala mbe unewa mb lebit zaygn epipy mewn lkn ± 
ozpy ote` mb `ziixaa     

lebit zaygn ayg `l df itle ,dpeall unewd mcwy rnyne
,dpeald zxhwd zra okn xg`l wx `l` unewd zxhwd zra
zrc lr d`yry dwizyay unewd zxhwda xnel oi` dfae

,jk xg` `l` ayg `l ixdy ,dpey`xwleg ok it lr s`e ± 
ivga milbtn xi`n iaxly gkene ,lebit oaxwdy xaeqe xi`n iax
`lye ,dyer `ed dpey`x zrc lry xnel oi`yk elit` xizn

.yiwl yix zrck
:`xnbd zvxznunewd z` ozp' ,`ziixad z` x`ae xen` ± 

e dwizya ok iptl  ozip ok lry 
aygy lebitd zaygn zrc lr dzid unewd zxhwdy xnel

.dpeald zxhwd zra okl mcew
:`xnbd dywn,[zg` `iyew]ok m`z` ozpy df oic 

p xak dpeald z`e dwizya unewd,daygna oz ± 
daygna unewd z` ozpy ,okl mcew `ziixaa x`eand oicl dey
cg` ,miinrt dpyp dn myle ,dwizya dpeald z` okn xg`le
xaecn mdipyay oeik ,dpeald zncwda cg`e unewd zncwda

.dwizya dipyde daygna dzid dpey`xdy,dyw 
dwizya unewd z` ozp' zxg` `ziixaa z` ozp 

oey`x xhwed unewdy `eti` yxetne ,'daygna dpeald
mby gkene ,lebit `edy xi`n iax xaeq ok it lr s`e ,dwizya

.xizn ivga milbtn df ote`a
:`xnbd dwiqn.el` zeiyew od zeyw ok` ± 


lirl dpyna x`azd(:hk)zecear rax`n zg`y oaxwy

[ezwixfe ezkled ,mcd zlaw ,dhigy] oaxwd z` zexiznd









































































































































































































































המשך בעמוד סה



רמד              

zacp,milk`p dixiiy oi`y    
,zepaxwd lyoic ok[oiie zleq]  la` 

,mikqpd elbtzp gafa lbit m` ,gafd mr cgi mi`ad mikqp
    mikqpd  mda oi` 

.lebit zlik` meyn zxk
:sqep oic   ,dlik`a mixzen eixiiyy  

   [ezlik` lr] m` ,xnelk 
zxk yepr oi`e ,enr cgi lebit onyd bel dyrp `l ,my`d lbtzp

.ezlik` lr  mei eze`a onyd bel z` e`iad m` 
,my`d mr   iptn   

lebit zlik` llka mpi`y mixacd z` dpynd dzpny xg`l
zxk yi mixac el`a llk dpynd d`ian ,'xizn' mdl oi`e li`ed

:lebit zlik` meynxac   eze` mixizn m` 
e ,dlik`aeze` mixizn m`,daxwd oiprl 

  
:el` mixacl ze`nbec d`ian dpyndxzid da oi`y s` 

,dlik`gafnd iab lr wxfpd   iab lr zelr 
d z`   ozn    

  ozn    zlik`d 
   ,'zeiniptd ze`hg'   

  zcear zrya ayg m` okle ,gafnd iab lr 
mixtd jka elbtzp ,mpnfl ueg mixeni`d z` xihwdl mcd

.mixiryde
:mitxypd mixt ly df oic lr zwlegd drc d`ian dpynd

  oaxwaxw   oaxw 
lebit oic dxezd dazk eay(gi f `xwie),  zxk 

lr lkidd jeza dyrp mnc ozny zeiniptd ze`hga jkle 
.lebit meyn oi` ,iniptd gafn


:lebit oipra oic d`ian `xnbd   unw m`  

dgpnd dzyrp jkay ,epnfl ueg dlke`l zrc lr dgpn odk
,'lebit'odk     ,jkl di`xe 

ixdyd z`dgpnd iwlg x`y unewd 
     

:`xnbd ddnz lebit myy gikedl epevx ixd ,`ler 
ezxhwdy ,jtidl xnel di`x `iad dxe`kle ,unewdn rwet

.lebit icil ez`ian
:`xnbd zx`an lek`l zpn lr unew xihwnd ,`ler 

mpnfl ueg eixiiy z`ezxhwd oi` m` ,zlbtzn dgpnd j`id ,
ixd ,dxhwdunewd gafnd iab lr dxhwdl 

,lebit my eilr lgy meyn  lirez cvik  

dgpnd ixiiy z` `iadl ezxhwd 
:df epica rinydl `ler `a dn zxxan `xnbd   

rwty eprinyd jxev dfi`l ,xnelk ,epcnll `ler `a dn 
,epnn elebitepcnll `a m` aey unewd zxhwd xg`l 

    epizpyna epipy xak ixd  
        

       x`azdy ixd 
.lebit zlik` meyn zxk aeig unewa oi`y epizpyna xak

:`ler ixaca xg` yecig x`al `xnbd dqpn`a `ler 
prinydl`ed oicdy e   z` xak elrd m`y  

ezelrdl xeq` did dligzkly ote`a s` ,gafnd iab lr unewd
micixen oi`e epnn elebit rwt edlrdyn mewn lkn ,lebit meyn

:`xnbd dgec .eze`dpyna epipy xak df oic s` oldl) 
(:ct,ecxi `l elr m` el` ,eply zngn elqtpy oaxw ixai`  

,dlila,mzvignl ueg eixeni` e`viy oaxw  
,e`nhpy meyn elqtpy e`oaxw okzaygna  

zaygna hgyp m` ok xeq` dligzkly s` 
mewn lkn ,gafnd iab lr el` mixac aixwdl   

zaygn zngn lqtpy oaxwy df oic x`ean dpyna xaky `vnp
`ler ycig dne ,eze` micixen oi` ,dlred aeye epnfl ueg

.eixaca
:sqep ote`a x`al `xnbd dqpn`ler `ay xn`p 

eprinydl  unewd xak dlredy xg`ly ,xnelk 
`ed ie`x okn xg`l cxi m` elit` jkle ,eleqt rwt ,gafnl

:`xnbd dgec .aey ezelrdl  epipy df oic mb `ld  
dpyna(my)epipy jky ,ok oicd oi` ixde ,    

  melrdy xg`le eaeyizxfeg ok m`e 
.epcnll `ler `a dn dl`yd

:`ler ixac ekxvp ote` dfi`l zx`an `xnbd `l  
ote`a `l` epic z` xnel `ler jxved  xaky 

oicdy it lr s`y ,`ler eprinyde ,lebit ly unewa y`d dfg`
,elri `l aey ,ecxi xake mileqtd miycwd elred m`y `ed
lr eidyk y`d oda dfg` m` mewn lkn ,dpyna x`eank

.aey mzelrdl xyt` ,gafnd
:`xnbd dywn     df oic mb ixd  

,`ler itn zg` mrt xn`p xak ,my dpynd yexita 
 ,elri `l aey ecxiy xg`lyote`a   

 xak m`   engl' eyrp xaky oeik 
.df oic eprinyde `ler xfg jxev dfi`l ok m`e ,'gafn ly

:`xnbd zvxzn ,xn`z `ny  mixac  
ly engl' eyrp mileqtd miycwa xak y`d dfg` m`y ,el`

iab `weec `ler xn` ,elrie exfgi ecxi m` s`e 'gafn







































































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א אייר, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יהושע שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר נולדה להם בת למזל טוב.

כמאן  בלידתה(  )תיכף  איתתא  והרי  קרובה.  הכי  קרה"ת  בעת  מנהגנו   - לבת  שם  ...קריאת 

אחראים  אנו  אין   - ימים  ה'  לחכות  שמועה  שצו(  )ע'  המנהגים  טעמי  בס'  ומש"כ  דמיא.  דמהילא 

לשמועות וכו'.

בברכת מזל טוב.

       
            

             
              

           
       
       
       

    
     

      
       

     
     

       

        
       
       
       

       
       

      
      

      
       

     
   

     
     

     
      

     

      
     

    
      
      
       

     
      

       
          

        
         

             
           





























































































               

              

               

               

         

       

        

     

     

      

      

       

       

      

        

     

    

    

     

       

       

      

     

     

       

        

        

      

      

        

       

       

       

       

       

      

       

      

      

      

             

           

              

               

             

               

                         

                              

                              

                              

            








































































































      
       
        
       
       
        
       
       
       
     
        
       

      
        
         
       
         
       
     
       
       
        
         
        
        
        
       



























































רמה        
            

             
              

           
       
       
       

    
     

      
       

     
     

       

        
       
       
       

       
       

      
      

      
       

     
   

     
     

     
      

     

      
     

    
      
      
       

     
      

       
          

        
         

             
           





























































































               

              

               

               

         

       

        

     

     

      

      

       

       

      

        

     

    

    

     

       

       

      

     

     

       

        

        

      

      

        

       

       

       

       

       

      

       

      

      

      

             

           

              

               

             

               

                         

                              

                              

                              

            








































































































      
       
        
       
       
        
       
       
       
     
        
       

      
        
         
       
         
       
     
       
       
        
         
        
        
        
       

























































זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף מג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

אגרות קודש

]אייר תשכ"א[

לשאלותיו: א( פשיטא שטוב עושה שמדפיס ממאמרי רבותינו ושיחותיהם הק', וזכות הרבים 

תלוי בו. ב( לירד לפני בתיבה בש"ק שלפני יאצ"ט )במוסף וכיו"ב( - אין מנהגנו בזה. והרוצה בזה דוקא 

- מהיכא תיתי )ויש להעירו מסוכה לב, סע"ב: הואיל ונפיק כו'(. אבל לעורר מחלוקת ע"ז וכיו"ב - הוא 

לא מנהג כ"א איסור מה"ת, ות"ח מרבים שלום.



רמו
       

          
           

            
               
      
      
       

      
      
      

    
     

   
     

       
      

      
       
      
     
       
       
      

    
      

   
      
      
      
     
     

    
       
       
      
      
      

      
       

    
      

    
                       

                            
                       

                         
                         

                               
                            
                           
                            

                        
                          

                               
                           

                            
                          

                             
                

























































































































            

             

             

            

        

      

      

  


















       
        
     
      
             
              
             
              
              

              
            
             
            

              
             

            
             
               

               
             

             
            
              
            
             
             
             
              



























































זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף מג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

              

oaxw lywlgk `ed lkdy xnelk ,xaegn `edy  
ly engl' lkd xak aygp ezvwna y`d dfg` m` okle ,cg`

,'gafn  miax miwlgn akxene cxten `edy  
,zleq ly micxtpe elek dyrp oi`y xn`z `ny  

,ezvwa y`d zfig` ici lr 'gafn ly engl'  `ler 
dfg` m`e cg` wlgk oecip eleky ,unew iabl s` xn`p epicy

.'gafn ly engl' elek dyrp ezvwa y`d
:`ler ixac jezn oic cnel i`g` ax  lky oeik 

,`ler xn`y itke ,zg` dkizgk aygp dgpnd ly unewd
  ,dlbtzdy dgpn ly df unew ,okl  

    rwxwd lr gpen eivgy  
,dkxrnd y` iab lr dlred xak eivge  eze`a  

,ivg   z` s`] elek z` milrn  
y`d dfg` xy`ky oeik ,gafnd iab lr [ux`a x`ypy ivgd

.'gafn ly engl' elek dyrp cg`d eivga
:df oiprl jiiyy sqep oic d`ian `xnbd    

  ,mzlik` onf xary milk`pd miycw  
,`nhpy ycew xya  d    

.aiig mlke`d oi`e
:`xnbd ddnz    ,z`fd drenyd lra  

d ike  .eilry `nh oaxw xdhiy ,`ed 
:`xnbd daiyn  ote`a xn`p df oic  

lebit xeqi` mdn rwt ,'gafn ly engl' eyrp xaky oeiky 
.mzlik` lr aiig epi` jkle mday `nhe xzep

:`ziixan opgei iax ly epic lr dywn `xnbd   
ycew lke`d ly zxk aeiga zwqerd `ziixaa epipy 

weqta xn`p ,d`neha(k f `xwie)gaGn xUA lk`Y xW` WtPde'§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©
,'diOrn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl xW` minlXd©§¨¦£¤©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
df weqty gken cvik ,mi`pz ixac e`aed `ziixad zligza
dzr d`ian `xnbde ,xyad z`neha `le sebd z`neha wqer

,`ziixad jynd z` xn`p df weqty gikedl yi 
lk`y xedh mc` lr `le ,xedh ycew xya lk`y `nh mc` lr

`ed weqtd oeyl oky ,`nh xya xaecny rnyne 
a   miizpiay `l` ,epnn rewtl dieyr  

,eilr `iddf llkn    ,mlerl 
miiqn .epnn rewtl dieyr d`nehdy ,`nh mc`a xaecn `l`

:eziiyew z` wgvi iax opgei iax ly epicl epyi m`e  
,exeqi` rwt gafnd iab lrn y`d ea dfg`y `nh ycew xyay

ycew xya mb     dfg` m`y 
oi`y `ziixadn gkene ,d`neh xeqi` epnn rwt ezvwa y`d
iax ixack `lye ,y`d ici lr elit` epnn zrwet xyad z`neh

.opgei
:`xnbd zvxzn hrnl yiy `ziixad dxn`y dn 

,mdn zgxet d`nehd oi`y xya   epiid  
mc`a wx jiiy df xacy ,dewna dliah ici lr zrwet ez`nehy
lry y`dy opgei iax ixacl dxizq ef oi`e ,xyaa `le `nh

.xyad z` zxdhn gafnd
:`xnbd dgec  ,'dewn' oeyl weqta xkfed ike  

lr zgxet ez`nehy ina xaecny `ziixad xeaqz ok zngny
.y`d ici lr `le ,`weec dewn ici

:xg` ote`a zvxzn `xnbd     
,minly oaxw ly xyaa wqer df weqt    

pi`y jkle ,lk`dl epic ixdy ,gafnd iab lr daxwdl ie`x e
.mlerl epnn zgxet d`neh oi` df xya `nhp m`

:sqep uexiz d`ian `xnbd oeyln  
a xaecny rnyn weqtay     

epnn zgxet d`nehdy rnyn 'eilr ez`neh' oeyln ,xnelk
mc` oebke ,d`neh zlaw zrya didy avn eze`a `edyk

,xdhpe ,`edy zenk dewna laehydf llkn`edy 

       epiide 
.hrn xqgpe ,ea helyl y`d dligzdyk

:`pqia xa wgvi iax xikfdy `ziixad seba oecl zxaer `xnbd
weqta xn`p(k f `xwie)gaGn xUA lk`Y xW` WtPde' §©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©

,'diOrn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl xW` minlXd©§¨¦£¤©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
aezkd xne`yk     `le 

'xUA lk`i xFdh lM' mcewd weqta xn`py oeiky ,xya z`neha¨¨Ÿ©¨¨
lr `nh mc`l yper zzl aezkd zpeeky rnynycew zlik`

.`nhpy ycew xya zlik` lr `le
:`ziixad zxxan xacn weqtdy   

y xn`p `ny   oeyldn rnyny itk 
xkfed lke`d mc`d eli`e ,xkf oeyl `edy 'eilr ez`nehe'
zx`an .'lk`Y xW` WtPde' xn`py ,dawp oeyla weqta§©¤¤£¤Ÿ©

ixdy ,ok xnel oi` :`ziixad e''eilr 
`nh `edyk ycwnd l` `ad iabl(bi hi xacna)didi `nh' ¨¥¦§¤
cFr    ,ycwn z`ia oiprl 

mc`d ly   xya zlik` oiprl 
,d`neha   

:sebd z`neha xaecny gikedl sqep cenil d`ian `ziixad
   weqta  gaG' xn`py ¤©

,'minlXdweqta  Fz`nEhe' xn`py ©§¨¦§§¨
miax oeyla d`nehd z` weqtd hwp `ly jkn wiicl yi ,'eilr̈¨

he'y ,'mdilr mz`ne   
:sebd z`neha xaecny gikedl iyily cenil d`ian `ziixad

 eixg`y weqta xn`p(`k f `xwie)`nh lkA rBz iM Wtpe' §¤¤¦¦©§¨¨¥
xUAn lk`e `nh uwW lkA F` d`nh dndaA F` mc` z`nhA§ª§©¨¨¦§¥¨§¥¨§¨¤¤¨¥§¨©¦§©
oeyldne ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe 'dl xW` minlXd gaf¤©©§¨¦£¤©§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨

y gikedl yi weqta xn`py mc`d ly 
lke`d .weqtdn ok gken cvik x`eai oldle 

d`iady 'mixg`' zrc `ide ,iriax cenil d`ian `ziixad dzr
:lirl `xnbd `nh mc`a wqer weqtdy gikedl yi 

oeyldn oky ,`nh xyaa `le a xaecny rnyn 
  epiide,dewna dxdh el yiy `nh mc` 

    .mlerl xdhdl leki epi` ixdy 
:`ziixaa e`aedy iax ixac z` zx`an `xnbd 

,`ziixaa oeyl eixg`y weqta xn`py dnn 
y rnyn   :`xnbd zxxan  

xacn oey`xd weqtd s`y ,eixg`y weqtdn rnyn cvik 
xacn ok` ipyd weqtd `ny .lke`d mc`d ly sebd z`neha
z`neha xacn oey`xd weqtd eli`e ezernynk sebd z`neha

.ezernynk xya
:`xnbd zx`an         

,eyxtn inicea` xa wgvi ax oi`y weqt lk  
     ixirf ax oi`y `ziixa lke  

,dyxtn ,obedk epl miyxtzn mpi` [jk] 
   ,miweqtd ipy zyxc xe`iaa  

ipyd iM Wtpe' xn`py ,lke`d mc`d iabl §¤¤¦
,'`nh lkA rBzs`  mc`d ly yperd iabl ¦©§¨¨¥

,'diOrn `edd WtPd dzxkpe' lke`daezkd hwp  §¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
,xkf oeyla 'lk`e' d`neha lke`d mc`d oiprl xn`py §¨©

s` ,xkf oeyla lke`d mc`l aezkd `xew minrty `vnp
s`y xnel yi jkle ,dawp oeyla exikfn `ed llk jxcay

,xkf oeyla oey`xd weqta xn`py 'eilr ez`nehe'  
 

zngny ,ixirf dx`iay `ziixad z` dzr d`ian `xnbd
dpi` ixirf dyxt `ly `ziixa lky llkd z` `ax xn` eyexit

:zyxetn,ixirf dti yxit dze`y `ziixad  
dnexz ,miycw zlik` ipic zcnlnd dyxtd iabl ,`ziixaa

,sebd z`neha ipy xyrne  dazk xaky oeik  















































































































































































































































רמז               

oaxw lywlgk `ed lkdy xnelk ,xaegn `edy  
ly engl' lkd xak aygp ezvwna y`d dfg` m` okle ,cg`

,'gafn  miax miwlgn akxene cxten `edy  
,zleq ly micxtpe elek dyrp oi`y xn`z `ny  

,ezvwa y`d zfig` ici lr 'gafn ly engl'  `ler 
dfg` m`e cg` wlgk oecip eleky ,unew iabl s` xn`p epicy

.'gafn ly engl' elek dyrp ezvwa y`d
:`ler ixac jezn oic cnel i`g` ax  lky oeik 

,`ler xn`y itke ,zg` dkizgk aygp dgpnd ly unewd
  ,dlbtzdy dgpn ly df unew ,okl  

    rwxwd lr gpen eivgy  
,dkxrnd y` iab lr dlred xak eivge  eze`a  

,ivg   z` s`] elek z` milrn  
y`d dfg` xy`ky oeik ,gafnd iab lr [ux`a x`ypy ivgd

.'gafn ly engl' elek dyrp cg`d eivga
:df oiprl jiiyy sqep oic d`ian `xnbd    

  ,mzlik` onf xary milk`pd miycw  
,`nhpy ycew xya  d    

.aiig mlke`d oi`e
:`xnbd ddnz    ,z`fd drenyd lra  

d ike  .eilry `nh oaxw xdhiy ,`ed 
:`xnbd daiyn  ote`a xn`p df oic  

lebit xeqi` mdn rwt ,'gafn ly engl' eyrp xaky oeiky 
.mzlik` lr aiig epi` jkle mday `nhe xzep

:`ziixan opgei iax ly epic lr dywn `xnbd   
ycew lke`d ly zxk aeiga zwqerd `ziixaa epipy 

weqta xn`p ,d`neha(k f `xwie)gaGn xUA lk`Y xW` WtPde'§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©
,'diOrn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl xW` minlXd©§¨¦£¤©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
df weqty gken cvik ,mi`pz ixac e`aed `ziixad zligza
dzr d`ian `xnbde ,xyad z`neha `le sebd z`neha wqer

,`ziixad jynd z` xn`p df weqty gikedl yi 
lk`y xedh mc` lr `le ,xedh ycew xya lk`y `nh mc` lr

`ed weqtd oeyl oky ,`nh xya xaecny rnyne 
a   miizpiay `l` ,epnn rewtl dieyr  

,eilr `iddf llkn    ,mlerl 
miiqn .epnn rewtl dieyr d`nehdy ,`nh mc`a xaecn `l`

:eziiyew z` wgvi iax opgei iax ly epicl epyi m`e  
,exeqi` rwt gafnd iab lrn y`d ea dfg`y `nh ycew xyay

ycew xya mb     dfg` m`y 
oi`y `ziixadn gkene ,d`neh xeqi` epnn rwt ezvwa y`d
iax ixack `lye ,y`d ici lr elit` epnn zrwet xyad z`neh

.opgei
:`xnbd zvxzn hrnl yiy `ziixad dxn`y dn 

,mdn zgxet d`nehd oi`y xya   epiid  
mc`a wx jiiy df xacy ,dewna dliah ici lr zrwet ez`nehy
lry y`dy opgei iax ixacl dxizq ef oi`e ,xyaa `le `nh

.xyad z` zxdhn gafnd
:`xnbd dgec  ,'dewn' oeyl weqta xkfed ike  

lr zgxet ez`nehy ina xaecny `ziixad xeaqz ok zngny
.y`d ici lr `le ,`weec dewn ici

:xg` ote`a zvxzn `xnbd     
,minly oaxw ly xyaa wqer df weqt    

pi`y jkle ,lk`dl epic ixdy ,gafnd iab lr daxwdl ie`x e
.mlerl epnn zgxet d`neh oi` df xya `nhp m`

:sqep uexiz d`ian `xnbd oeyln  
a xaecny rnyn weqtay     

epnn zgxet d`nehdy rnyn 'eilr ez`neh' oeyln ,xnelk
mc` oebke ,d`neh zlaw zrya didy avn eze`a `edyk

,xdhpe ,`edy zenk dewna laehydf llkn`edy 

       epiide 
.hrn xqgpe ,ea helyl y`d dligzdyk

:`pqia xa wgvi iax xikfdy `ziixad seba oecl zxaer `xnbd
weqta xn`p(k f `xwie)gaGn xUA lk`Y xW` WtPde' §©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©

,'diOrn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl xW` minlXd©§¨¦£¤©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
aezkd xne`yk     `le 

'xUA lk`i xFdh lM' mcewd weqta xn`py oeiky ,xya z`neha¨¨Ÿ©¨¨
lr `nh mc`l yper zzl aezkd zpeeky rnynycew zlik`

.`nhpy ycew xya zlik` lr `le
:`ziixad zxxan xacn weqtdy   

y xn`p `ny   oeyldn rnyny itk 
xkfed lke`d mc`d eli`e ,xkf oeyl `edy 'eilr ez`nehe'
zx`an .'lk`Y xW` WtPde' xn`py ,dawp oeyla weqta§©¤¤£¤Ÿ©

ixdy ,ok xnel oi` :`ziixad e''eilr 
`nh `edyk ycwnd l` `ad iabl(bi hi xacna)didi `nh' ¨¥¦§¤
cFr    ,ycwn z`ia oiprl 

mc`d ly   xya zlik` oiprl 
,d`neha   

:sebd z`neha xaecny gikedl sqep cenil d`ian `ziixad
   weqta  gaG' xn`py ¤©

,'minlXdweqta  Fz`nEhe' xn`py ©§¨¦§§¨
miax oeyla d`nehd z` weqtd hwp `ly jkn wiicl yi ,'eilr̈¨

he'y ,'mdilr mz`ne   
:sebd z`neha xaecny gikedl iyily cenil d`ian `ziixad

 eixg`y weqta xn`p(`k f `xwie)`nh lkA rBz iM Wtpe' §¤¤¦¦©§¨¨¥
xUAn lk`e `nh uwW lkA F` d`nh dndaA F` mc` z`nhA§ª§©¨¨¦§¥¨§¥¨§¨¤¤¨¥§¨©¦§©
oeyldne ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe 'dl xW` minlXd gaf¤©©§¨¦£¤©§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨

y gikedl yi weqta xn`py mc`d ly 
lke`d .weqtdn ok gken cvik x`eai oldle 

d`iady 'mixg`' zrc `ide ,iriax cenil d`ian `ziixad dzr
:lirl `xnbd `nh mc`a wqer weqtdy gikedl yi 

oeyldn oky ,`nh xyaa `le a xaecny rnyn 
  epiide,dewna dxdh el yiy `nh mc` 

    .mlerl xdhdl leki epi` ixdy 
:`ziixaa e`aedy iax ixac z` zx`an `xnbd 

,`ziixaa oeyl eixg`y weqta xn`py dnn 
y rnyn   :`xnbd zxxan  

xacn oey`xd weqtd s`y ,eixg`y weqtdn rnyn cvik 
xacn ok` ipyd weqtd `ny .lke`d mc`d ly sebd z`neha
z`neha xacn oey`xd weqtd eli`e ezernynk sebd z`neha

.ezernynk xya
:`xnbd zx`an         

,eyxtn inicea` xa wgvi ax oi`y weqt lk  
     ixirf ax oi`y `ziixa lke  

,dyxtn ,obedk epl miyxtzn mpi` [jk] 
   ,miweqtd ipy zyxc xe`iaa  

ipyd iM Wtpe' xn`py ,lke`d mc`d iabl §¤¤¦
,'`nh lkA rBzs`  mc`d ly yperd iabl ¦©§¨¨¥

,'diOrn `edd WtPd dzxkpe' lke`daezkd hwp  §¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
,xkf oeyla 'lk`e' d`neha lke`d mc`d oiprl xn`py §¨©

s` ,xkf oeyla lke`d mc`l aezkd `xew minrty `vnp
s`y xnel yi jkle ,dawp oeyla exikfn `ed llk jxcay

,xkf oeyla oey`xd weqta xn`py 'eilr ez`nehe'  
 

zngny ,ixirf dx`iay `ziixad z` dzr d`ian `xnbd
dpi` ixirf dyxt `ly `ziixa lky llkd z` `ax xn` eyexit

:zyxetn,ixirf dti yxit dze`y `ziixad  
dnexz ,miycw zlik` ipic zcnlnd dyxtd iabl ,`ziixaa

,sebd z`neha ipy xyrne  dazk xaky oeik  













































































































































































































































המשך בעמוד קיב
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ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

כה  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 
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   רפואות מיני עם לצאת מותר  -

בשרשרת  הגוף על  תלויים או  המודבקים טבעוניות,
טבעוניים  שרופאים זמן  כל  בכיסו ), כשמונחים לא (אך 

תועלת. בהם שיש סבורים
   אלא לצאת אין  לכרמלית גם -

עליו  שיש בקמיע לא אבל  בוודאות, המומחה בקמיע

.ספק 
  מומחה מאיש עדיף מומחה קמיע -.

   אותו את לו  כשיש - אחר  לאדם אפילו  -
החולי.

   אגרות בב' בשבת לצאת מותר  -
מומחה  היה לא כשעדיין  שכתב .הראשונות

 
(246‡"ÚÒ Á˘ ÔÓÈÒ יוצאים אין מומחה... שאינו קמיע  :

עליו, תכשיט  תורת ואין כלום מועיל אין שמא מחשש בו
לכלום. ראוי  אינו שהרי  כלל כלי  תורת עליו אין וא"כ

שאין 247) כאן נאמר עליו שהקמיע  מבואר סע "א שח  בסי '
מועיל  אין שמא 'מחשש הוא לכרמלית אפילו בו יוצאים
כמשנ"ב  ודלא נז) ס "ק  (שם המג"א וכדעת כלום',

קכט . ס "ק  שח  בסי ' בו) שהובאו (והפוסקים
מומחה  שאינו בקמיע  הוצאה שאיסור כו סעיף  על וראה
דשבות  שבות לספק  נחשב  אינו ומכלֿמקום מדרבנן, הוא

מומחה  שאינו שקמיע  כיון תכשיט ) בדרך לכרמלית (הוצאה
תכשיט '. 'ספק  של מציאות ואין כלל, תכשיט  נחשב  אינו

במזל 248) ולא בקמיע  הרפואה את תולים שלעולם
כח . סעיף  כדלהלן החולה,

חולי249) מאותה אדם כל דיכול וה"ה צא: ס "ק  משנ"ב 
כתב  שכבר הראשונות האגרות אותן ולישא בעצמו ליקח 
זה  לחש על כמומחה נתחזק  דגברא דכיון זה גברא מומחה

כבר. שכתב  מה לישא או מחדש יכתבנו אם נ"מ  מאי 

•
          

Ê א"כ אלא פוסלין אינן שביארנו שבעלין הללו פסולים
נעשו  העלין מיעוט  אם אבל הלולב  של העלין רוב  הן
רוב  את ומכסין בשדרה מחוברין נשארו העלין ורוב  כך

דרך ועל הולך השדרה שהכל לפי  כשר זה הרי  שיתבאר
הרוב : אחר

Á נשברה ולא באמצעיתה נשברה עצמה השדרה אם
העליון  שחלק  לשנים נתקפלה אלא חלקים לשני  לגמרי 
הקפל  במקום שם לאגדו צריך מקום ומכל כשר למטה תלוי 

למטה: תלוי  ראשו יהיה שלא

Ë גדילים כשהן היא כך לולב  של העלין בריית דרך
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רמט    

וכל  השדרה צידי  משני  זה לעומת זה שנים שנים גדילים
ואם  מלפניו ופתוח  מגבו דבוק  והוא לשנים כפול ועלה עלה
דהיינו  ארכן ברוב  לשנים הלולב  של העלין רוב  נחלקו
עלה  שכל בענין הקפל במקום מגבן נסדקו הלולב  עלי  שרוב 
שאינו  לפי  פסול זה לולב  הרי  לשנים ארכו ברוב  נחלק  מהן
כפולים  עליו רוב  היו לא ברייתו מתחלת אם וכן מהודר

פסול: זה הרי  ארכן ברוב  לשנים

Èהאמצעי העליון מעלה חוץ  הלולב  עלי  בשאר זה וכל
והוא  העלין מכל גבוה שהוא האמצעי  העליון עלה אבל
עלי כשאר כפול להיות זה עלה ודרך הלולב  ראש נקרא
פסול  זה הרי  ברייתו מתחלת כפול היה לא ואם הלולב 
כפול  היה אם וכן כפולין הן מזה חוץ  העלין כל אם אפילו
דהיינו  ארכו בכל לשנים נחלק  כך ואחר ברייתו מתחילת
ולמטה  זה (שממקום משם יוצאין שעלין מקום עד מראשו

פסול. השדרה) גוף  אלא האמצעי  עלה נקרא אינו

אלא  הלולב  הידור משום אינו העליון שבעלה אלו ופסולים
ושלימה  תמה לקיחה חכמים ודרשו ולקחתם שנאמר משום
בתחלת  אותו רואה שהאדם הלולב  עיקר שהוא העלה וזה
חלוק  הוא ואם הלולבין בכל כפול להיות ודרכו השקפתו

הסדק : במקום ושלם תם שאינו ונראה ניכר הרי  לשנים

*
‡È לא אם אבל ארכו בכל בנחלק  אמורים דברים במה

כשר. מקצתו אלא נחלק 

ל  צריך אינו אחר לולב  לו שאין או בדיעבד זה על וכל ברך
מן  מצוה לכתחלה אבל סוכות של א' ביום חבירו של לולב 
כלל  שלו העליון עלה נחלק  שלא לולב  אחר לחזר המובחר
לפי משם יוצאין שעלין מקום עד מראשו כפול הוא אלא
העליון  זה עלה מקצת אלא נחלק  לא אם אפילו פוסלין שיש
לחוש  טוב  מקום מכל כדבריהם הלכה שאין ואע "פ 

אפשר: אם לדבריהם

È דהיינו העליון זה עלה תחת השדרה נסדקה ואם
צידי שני  נתרחקו אם ולמטה יוצאים שעליה ממקום
נראה  שחסרונו לפי  פסול כשנים שיראו עד מזה זה הסדק 

ושלם: תם שאינו וניכר

‚È אחד עלה שיוצא לאחר הוא כך הלולב  גידול דרך
וכן  אחד עוד עולה אצבעות שתי  כשיעור מיד מהשדרה
וכן  אחד מצד בעלין כולו שמתכסה עד זה גבי  על זה הרבה
השני וצד בעלין כולו מכוסה הוא אחד מצד ואם השני מצד

מהודר: שאינו לפי  פסול עלין בלא ערום הוא

„È צד מכל אלא זה גבי  על זה הרבה עלין לו אין אם וכן
ראשו  עד ועולה לעיקרו סמוך למטה אחד עלה יוצא

הדור: אינו זה שגם פסול

ÂËגבי על זה מונחין היו ולא עלין הרבה לו היו אם וכן
למעלה  זה מרוחקין שהן דהיינו זה תחת זה אלא זה
התחתון  גבי  על כלל מונח  העליון שאין בענין הרבה מזה
זה  עלה לעיקר מגיע  זה עלה ראש אם ממנו שלמטה
מכוסה  לולב  של השדרה כל שנמצא עד ממנו שלמעלה
זה  של לעיקרו מגיע  זה של ראשו אין אם אבל כשר בעלין

הדור: זה שאין פסול

ÊË פסול עליו רוב  שיבשו או שדרתו רוב  שיבשה לולב 
הדור. נקרא זה שאין

בצפורן  משנפרך אומרים יש הפוסל יבישות שיעור וכמה
שבו  ירקות מראה כל משכלה אומרים ויש בו כשממשמשין
בציפורן  נפרך שאינו אע "פ  יבש נקרא הוא הרי  פניו והלבינו
כסברא  והלכה שבו הלחלוחית שכלה סימן שזהו לפי 
שאין  אלו במדינות כגון הדחק  בשעת מקום ומכל האחרונה
אפשר  אי  (אם הראשונה סברא על לסמוך יש מצויין לולבין

תרמ "ט ): סי ' יוסף  בית עיין אחר לולב  למצוא

*
ÊÈ זה ראשו ואיזהו הדור זה שאין לפי  פסול ראשו נקטם

עלה  ואם העלין מכל גבוה שהוא האמצעי  העליון עלה
שאינו  אומרים ויש פסול שהוא כל אפילו בראשו נקטם זה
ויש  העליון זה עלה של ארכו רוב  נקטם כן אם אלא פסול
שאי הדחק  בשעת מקום ומכל הראשונה כסברא להחמיר
האחרונה  סברא על לסמוך יש אחר לולב  למצוא אפשר
אבל  העליון עלה של מיעוט  שנקטם לולב  על לברך ומותר
א"כ  אלא הדחק  בשעת אפילו עליו לברך אין רובו נקטם אם
הדחק  בשעת גמורים הפסולין כל על לברך שנוהגים במקום

ע "ש: תרמ "ט  בסי ' שיתבאר וכמו

ÁÈ נצמת אם וכן משדרתו יוצאים קוצים כמין לו יש אם
השדרה  שכנגד הצד דהיינו לפניו נעקם אם וכן ונכווץ 
פסול  חטוטרות בעל כגב  שדרתו שנעשית עד ונכפף  נעקם

פסול: מצדדיו לאחד נעקם אם וכן הדור זה שאין

ËÈ נעקמה ששדרתו דהיינו לאחוריו נעקם אם אבל
ברייתו  דרך שזהו כשר פניו לצד באמצעיתה ונכפפה

והדרו.

אם  אבל באמצעיתה ונכפפה כשנעקמה אמורים דברים במה
בין  למטה ושחוח  כפוף  שראשו כאגמון בראשו נכפפה
זה  שאין פסול אחוריו לצד שנכפפה בין פניו לצד שנכפפה

הידור:

Î העלין אם אבל כפופה היא בעצמה כשהשדרה זה וכל
האמצעי העליון העלה גם נכפף  אפילו כפופים הן בלבד
כפופים  הן שעליהן לולבין הרבה דרך שכן לפי  כשר זה הרי 
אפילו  בראשיהן כפופין הן הלולב  עלי  רוב  אם פוסלין ויש
הדחק  שעת הוא אם אבל כדבריהם להחמיר ויש שהוא כל
סברא  על לסמוך יש אחר לולב  למצוא אפשר שאי 
הן  עליו כל אם אפילו זה לולב  על לברך ומותר הראשונה
לולב  נטילת חיוב  שאין ואילך חג של שני  מיום וכן כפופין
כסברא  להקל יש סופרים מדברי  אלא תורה מדברי  בהן
סי ' עיין אחר. לולב  בקל למצוא לו אפשר אי  אם הראשונה

תרמ "ו:

‡Î הגוף ונשאר העלין ראשי  אלא נכפפו כשלא זה וכל
נכפפו  העלין גוף  אם אבל כפיפה בלי  מהעלין גדול
פסול  לשנים העלה שנכפף  כמו ונראה לאמצען מאד הרבה

כלל: הדור זה שאין

לולב : דיני תרמה  סימן ד חלק 
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רנ   

עליו)‡ (פירוש שענפיו חכמים דרשו עבות עץ  וענף 
עץ  וענף  הכתוב  משמעות הוא שכן עציו את חופין
ע "י בעלין מחופה שהוא דהיינו ענף  הוא העץ  שכל כלומר
שעליו  עבות אפיהן על שוכבין בקליעה) (עשוין שהן
כעין  זה על זה מורכבין שהן דהיינו קליעה כמין קלועין

הדס : זה אומר הוי  הוא ואיזה שלשלת

 שלשה לפחות ממנו יוצאין א"כ אלא עבות נקרא ואינו
יותר  או עלין שלשה שיוצאין כלומר אחד מקן עלין
מחבירו  נמוך מהם אחד שאין אחד בעיגול לזה זה סמוכין
שהן  כיון אחד מעוקץ  יוצאין עלין השלשה כל שאין אע "פ 
עבות  זה הרי  אחד בעיגול בשוה ועומדין בזה זה דבוקין
ועלה  בזה זה דבוקים בשוה עומדין הן עלין שני  אם אבל
למטה  יוצא שהשלישי  או מהם למעלה הוא השלישי 
אלא  עבות זה אין השנים גבי  על ורוכב  ועולה מהשנים
שאי הדחק  בשעת אפילו שבעה כל ופסול שוטה הדס  נקרא
ברכה  בלא אפילו אותו ליטול ואין אחר הדס  למצוא אפשר

תרמ "ט : סימן עיין כלל. הכשר הדס  מין שאינו כיון

דהיינו ‚ עבות שכולו הדס  אחר לחזר מצוה ולכתחלה
שהוא  שיעורו אורך בכל היוצאין עלין של הקינים שכל
וקן  קן בכל יש תר"נ בסי ' שיתבאר כמו טפחים שלשה
עבות  שרובו כיון עבות כולו אין אם ומ "מ  עלין שלשה
שיעורו  אורך בתוך היוצאין עלין של קינים שרוב  דהיינו
עלין  שלשה מהם ואחד אחד בכל יש טפחים שלשה שהוא

לכתחלה: עליו לברך ומותר כשר זה הרי 

ממנו „ נשרו ואח "כ עבות רובו או כולו היה בתחלה ואם
של  הקינים מכל וקן קן מכל אחד עלה נשר אפילו עלין
נשרו  הקינים מקצת ואפילו שיעורו אורך בכל היוצאין עלין
וברוב  הואיל אחד עלה אפילו בהן נשתייר ולא לגמרי  עליהן
עבות  שיעור רוב  מהן ואחד אחד בכל נשתיייר הקינים

שלא דהיינו  שלמין עלין שני  נשתייר מהן ואחד אחד שבכל
כשר: זה הרי  נשרו

*
עלין ‰ שבעה ממנו היוצא וקן קן בכל שיש המצרי  הדס 

אף  כשר זה הרי  וקן קן מכל עלין ארבעה מהן ונשרו
עבות  שיעור נשתייר הרי  מקום מכל נשרו עליו שרוב  פי  על
ממנו  היוצאין עלין של הקינים ברוב  אם אבל וקן קן בכל
מיעוט  אם אפילו מהן ואחד אחד מכל עלין חמשה נשרו
אחד  בכל עלין שבעה שלמים והן כלל מהן נשר לא הקינים
עליהן  רוב  נשרו הקינים שרוב  כיון מקום מכל מהן ואחד
דהיינו  עבות שיעור מהן ואחד אחד בכל נשתייר לא וגם

פסול: זה הרי  עלין שלשה

Â לברך נוהגין מצוין כשרים הדסים שאין אלו ובמדינות
גדילים  הן אלא אחד בקנה עלין שלשה בו שאין הדס  על
אמרו  שלא זכות עליהם שלמדו ויש שנים גבי  על שנים
שוטה  הדס  זה הרי  אחד בקן עלין שלשה בו שאין הדס  שכל

השלישי : כשעלה אלא

Ê קן בכל עלים שני  רק  בהן שאין כיון האלו והדסים
שיעורו  באורך היוצאין עלין של הקינים ברוב  אם לפיכך

מהן  ואחד אחד מכל אחד עלה נשר טפחים שלשה שהוא
וקן  קן בכל נשתייר לא הקינים ברוב  שהרי  פסול זה הרי 
בזה  מאד ליזהר וצריך עלין שני  דהיינו עבות שיעורי  רוב 
משגיחין  ואין מההדס  הרבה עלין נושרים פעמים דהרבה

זה: על

Á הגיעו לא אם אבל הדור זה שאין לפי  פסול עליו יבשו
כשר. כמשו שכבר אע "פ  היבשות לכלל

בהן  כשממשמש בצפורן נפרכין כשהן היבשות שיעור וכמה
הן  אז פניהם והלבינו שבהן ירקות מראה כל כלה וגם
כמה  במים אותן תשרה אם אפילו שהרי  יבשים נקראים
אם  שאפילו יבש כעץ  הן והרי  למראיהן יחזרו לא ימים
אבל  היבש שם מעליו יסור לא ימים כמה במים אותו תשרה
מחמת  בצפורן נפרכין שהן אע "פ  פניהם שהלבינו קודם
יחזרו  יומים או יום במים אותן תשרה אם מ "מ  יבישותן

ובמראיתן: במשמושן שהיו לכמות

*
Ë ונשתיירו הדס  בדי  שלשה כל של עלין רוב  יבשו אם

כשר  לחין עלין שלשה בו שיש אחד קן ובד בד בכל
הבד  שראש לפי  הבד בראש עומד הוא הזה הלח  שקן והוא

ההדס  מראית עיקר בתחלת הוא אותו רואה שהאדם
שעיקר  כלל הדר ההדס  אין הרי  יבש הוא ואם השקפתו

בראשו: תלוי  הדרו

È לחים אינן הבדים שבראש אלו עלין השלשה ואם
הדס  עלי  כל היו שאם אע "פ  כמושים הן אלא גמורים
אין  יבשים שכולן עכשיו מקום מכל כשר הוא הרי  כמושים
הוא  ההדר הלח  אלא יפסול שלא היבש מיד מציל הכמוש
הרי כשר שכמוש כיון ואומרים זה על חולקין ויש שמציל
לסמוך  ויש יפסל שלא היבש מיד ומציל דבר לכל כלח  הוא
לולב  נטילת חיוב  שאין ואילך חג של שני  מיום דבריהם על

סופרים: מדברי  אלא בהן

‡È פסולין ראשיהן שנקטמו לולב  של המינים שכל אע "פ 
אפילו  ראשו שנקטם הדס  אבל הידור זה שאין לפי 
שההדס  לפי  כשר זה הרי  עליו עם הדס  של העץ  גוף  נקטם
מקום  את חופין הנשארין עליו הרי  בעלין מרובה שהוא כיון
ואומרים  זה על חולקין ויש ניכרת הקטימה ואין הקטימה
עצמו  העץ  ראש שנקטם דהיינו ראשו שנקטם הדס  דאף 
פסול  זה הרי  מהודר אינו שראשו כיון ממנו יוצאין שהעלין
שהשלשה  אלא ראשו נקטם לא אם אפילו דבריהם ולפי 
לחין  הן עלין כל ששאר אע "פ  יבשים הן שבראשו עלין
מהודרין  אינן שבראשו שהעלין כיון מקום מכל ומהודרין
למצוא  שאפשר במקום כדבריהם להחמיר ויש פסול זה הרי 
עליו  לברך מותר אחר למצוא אפשר אי  אם אבל אחר הדס 

הראשונה: סברא על ולסמוך

È באורך יש ואם לענבים הדומה פרי  לגדל ההדס  עץ  דרך
הללו  ענבים כך כל טפחים שלשה שהוא ההדס  שיעור
אפילו  פסול זה הרי  זה באורך הגדלין העלין ממנין יותר
להיות  מראיהן דרך הללו שענבים לפי  ואילך שני  מיום
ואין  כמנומר זה והרי  ירוק  מראיהו וההדס  אדום או שחור
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רני    

כמראה  ירוק  הללו הענבים מראה היה אם לפיכך הידור זה
מעליו: מרובין שהן אע "פ  ראשון ביום אפילו כשר ההדס 

*
‚È על מרובות והיו שחורות או אדומות היו אם ואפילו

מ  והסיר שליקט  דהיינו אותם ומיעט  קצתן העלין
שמיעטן  בין הענבין על מרובין העלין שהיו עד מההדס 
כשר  זה הרי  טוב  ביום ומיעטן שעבר בין טוב  יום מערב 
ביום  למעטן אסור לכתחלה אבל לכתחלה עליו לברך ומותר
התלוש  מענף  בשבת פירות לתלוש שמותר פי  על אף  טוב 
כיון  מקום מכל של"ו בסימן כמ "ש שבת מערב  מהאילן
כמתקן  זה הרי  למצותו ההדס  מתכשר זו תלישה ידי  שעל
את  להכשיר כלל מתכוין אינו הוא אם ואפילו ביו"ט  כלי 
כרחו  על הרי  מ "מ  הענבים את לאכול כוונתו אלא ההדס 
פסיק  כעין זה והרי  זו תלישה ע "י  כלי  ונעשה ההדס  מתכשר

ע "ש: ש"כ בסי ' שנתבאר ימות ולא רישיה

„È לו שאין הזה להדס  צריך כשהוא אמורים דברים במה
כלל  צריך ואינו אחר הדס  לו יש אם אבל אחר הדס 
ביו"ט  לאכלן כדי  הענבים לתלוש לו מותר הזה להדס 

מקום  מכל כלי  ונעשה ההדס  מתכשר זה ידי  שעל ואע "פ 
תקן  לא הרי  כלל הזה להדס  צריך אינו בעצמו שהוא כיון

כלום:

הדס : דיני תרמו סימן ד חלק 

וזה ‡ כן הנקרא ידוע  מין הוא בתורה האמור נחל ערבי 
יוצא  אדם ירוק  בעודו ואפילו אדום הוא שלו קנה סימנו
החמה  עליו כשתגיע  אדום להיות שסופו לפי  חובתו ידי  בו
העלה  של ופיו כנחל משוך הוא אלא עגול אינו שלו ועלה
מין  ורוב  פגימות פגימות עשוי  ואינו חלוק  הוא חודו דהיינו
נחל  ערבי  זה מין נקרא ולכך מים נחלי  על גדל הוא זה
למצות  כשר הוא ג"כ ובהרים במדבר הגדל מיעוטו ואפילו

הללו: סימנים כל בו שיש כיון שבלולב  ערבה

 משוך שלו ועלה אדום הוא שלו שקנה ערבה מין ויש
למסר  דומה אינו וגם חלק  אינו העלה שפי  אלא כנחל
תלמים  בו יש אלא קצת) גדולות שפגימותיה מגירה (פירוש

כשר: זה וגם קטן מגל פי  כמו מאוד עד קטנים

ערבה : דיני תרמז סימן ד חלק 
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) .9 עני ," ה פק די "א ה התחיל  דר  תאר  מה  יְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוע
יח ו"  ח רה "עיר   יר     . ְְְִֵֶַָָָ

       
     

וצא ,10. ר ת "תרה־א ר ": הדה" ה'  ל"  מעני תאר  מה  יְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻוע
"וידר  התחיל  דר  וארא , בפר ת ." לב  ו" התחיל  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָדר 

מה" אל   אלקי ֱִֶֶֹֹ

" טיה "וא ה ר ת רי ר ת: זה סק  על  עד  יוע) ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
         , רד בפר ת . ְְִַַָָָ

א ' עד ר "י,   א ', ר ה          ַַָָָ

    

ב' עד  ס ל "א ,   רא ית, א ': חלק  זהר      ְִֵֵֶַַַֹ

    ' א עד  ס רמ"א ,   ויחי, .    ְִַַַ

      דע  ס מ"ב, א , ר ת ב': חלק  . ֵֶַַָָֹ
ב'            

  ' א צ"ב, א '. פ "ט, אמר : ג': חלק  .    ֱֵֶ

           

            

            , אנ . ָֹ
ב' קל "ז,          

    ' א עד  ס רצ"ה,   ,האזינ . ֲִַַַ
        .( 
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) ר מה 11. ר ת רי ר ת :" באר  מי כל  "י  מעני  יוע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
        , טימ ב', חלק  זהר  . ְִִֵֶַָֹ

א ' קט"ז,       ' א קמ"ח , נא , .  ָֹ

       ,נחס . ב' קס"ח , לח , . ְְִַָ
א ' עד  ס רנ"ז,           ַַ

 . 

         
        

'כ   יע          ֵַָ
       

ב' מ"ז,   זריע, ג', חלק  הר  מה  יוע ְְִִֵֵֶֶַַַַַַֹ

.12"דרת־ה א" מה תב מה  יע)     קס על  ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

"  וד עו" סק  ועל  ,"'כ ה' עיני 'כ א ר   אר"    ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

.(
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רא י 18. אל  מה "וידר  התחיל  דר  תאר  מה  יוע)ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
הת",  .(" האד יחיה ה' פי מצא  ל  על  "י י , ְִִִֵֶַַַַָָָָָ

.19 

.20 ר רכבי", "לססתי התחיל  דר  , יריה יר    לק  יע)ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָ
ִֵַהני).
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.26 ל בק" י ,"לכ  אלקיכ ה' "אחרי סק  על  תאר  מה  יוע)ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
יכר "). הה  ב "י התחיל  דר  תאר  מה ."מעְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָת

.27   

.28      

הוי"ה".29. אנכי ,'כ  אלקי "וידר  התחיל  דר    לק תאר  כמְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

  לק תאר  מה  י ע) ל 30. את  אלקי "וידר  התחיל  ר   ס ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
כ"ט, ר ה , יתר הר ת,   ," בריה     ְְְִִֵַַָָָָָ

      

.31  

.32    

.33 ס נ"ד,   , בי עיר ה' רק  הח ת": על  "חר ת  מעני  יוע)ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
אבת ו' בפרק  א '. עד . ְְֶֶַָ

קנ"ו, מ"א , ר ה תא , י ל "ב. ר ה רי , טימ ר ה ְִִִִֵַָָָָָָָָָָָר ת:
מצרע, ד'. קס"ג, נ"א , ר ה ק די, ג"ד. קס"א , מ"ז, ר ה  ס ְְֵָָָָָָָב'.
י"ג, ר ה א '. עד ר "מ,   י', ר ה נא : ב'. קפ "ה, י"ח , ַַָָָָָָָָָָֹר ה

ד'. רס"ז, ט"ז, ר ה , ל לח  ישכר ,   קר א '. ְְְְִַָָָָָָָרנ"ד,

ח , א '. קפ "ג, צה, א '. קי"ד, , טימ פ "ד. , יתר ב': חלק  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹזהר 
ב'. קל "א , רה, ח י ב'. עד  ס ל "ז,   רא ית, א ': חלק  ב'. ְִֵֵֵֶַַַָָמ"ה,

ב'). עד ו',   ְִַַַָוקרא ,

.34       

א '.35. ר ה  רי מת־ר ה :"'כ מע א ר  "עקב  מעני  יוע)ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
סק  ר ה,  יריה יר  ב'. ר ה  ס וקרא , ." יממת  ח" ְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָ

מה   יוע א '. פ "ב,  י ק להי א '. ל "ב,  נדרי ב'. כ"ח , ימא  ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָמרא 
ידר "). "מה התחיל  דר  מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹתאר 
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.37     

.38"דרת־ה א" אריכת תאר  כמ)  תחילה ר  , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
.(" יזהיר  יליוה נא  ר ת מהימנא  ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹ"רעיא 

.39  
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י 42. ק ל ", תמע "י התחיל  ר   ס תאר  מה  יְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָוע
ה'" עיני הר  "לעת    . ְֲֵֵַַָָ

.43           

.44     

א '.45. עד כ"ו,  וד ב'. עד ו',   רא ית: הר  זה,  מעני  יוע)ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹ
ב'). עד ט',   מת, ְְַַַָָבפר ת

.46"ימ  ההרי "י סק  על  תאר  מה  יע)   .( ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

.47    
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תאר 48. מה  יוע וכ"א . כ' רק  ," ניינ ל  "ספר  תב כמְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ההר " על  יד  והני" התחיל  ר   ס מה   . ְְִִִִֵֶַַַַָָָ

) .49ד בח קע" התחיל  דר      מה תאר  מה  יְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָוע
פר "     מיניה  " התחיל  ר   וס . ְְְִִִִַַַַָ
ח "    . ִַ

   

         

      
     

.50  

.51             

   

.52  

א ').53. עד פ "ט,   , יתר ר ת  ס ב', חלק  הר   יע)ְִֵֵֶַַַַַַָָֹ

.54  

.55           
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.59 מעני ה', ר ה  וס א ', ר ה רי וקרא ־ר ה,  דר  יוע)ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָ
עד  קצ"א ,   לק , ר ה ג', חלק  הר   יוע ." דבר עי כח  ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ"רי

א '). עד צ',   , ל  ל בפר ה זה.  מעני ְְְִֵֶֶַַָָָָא ',

.60        

.61לב  יביא" התחיל  דר   יוע אחר .   מק תאר  כמְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
– נעה" יראל  ימ הק "עה  מעני תאר  מה  יוע ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמלכת".

"ב מח זז "לא  ראינה", "צאינה התחיל  דר     ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ

 . 

.62 עני ח ", המיני  " התחיל  דר  תאר  מה  יְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָוע
צר ני"  וקד"  יר    . ְִֵֶֶַָָ

.63           

           

 

           

            

            

             

        

.64.   יע ."'כ ל מע 'כ כח  "רי  יר זה  ר על  ,   יְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוע

סק 65. על   יריה יר  ר ת, תב כמ  ח" ְְְִִִִֶַַַָָ
." יְִַַממת

ל "ו.66. רק   וס ל "ד, רק  רי ," ניינ ל  "ספר  מה  יְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַוע

הגהה 67. ל "ה רק  ,  תב מ ְְֶֶֶַָָָָ

ק ל ":68. תמע "י  פיר התחיל  דר  תאר  מה  יְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָוע
פתי  "אדני התחיל  דר  ב"יר ", .'כ הנימת ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָמפ ח ת
הה  די "ק ל  סק  ועל  ." י ח  אלקי ברי "ק ל   פיר ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵַַָָֹפ ח ",

."'כ מדג א  ְֵֶַָזה

ל "ח ,69.  )  נדרי ד' פרק  א '). צ"ב,  ) י' רק  ת, מרא :  יְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוע
א '). ַעד

"הענה 70.  פיר ר "כ,   נחס, ר ת הרמ"ז תב מה  יוע)ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
.(" ח כל  ' מבר ר א  מ יהא   אמ'ְְְְֵֵֵַַָָָָֹ
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 'כ74     

 75 
      76  

        
       

     77 
    78    'כ 

     'כיע ֵַ

79. ָ

        
('א עד מ', )    .  יע ֵַַַָ

 ( תאב ד ' רק רי)   ְֵֶֶָ
        

   ט "ז סי  ס )מ לי  ְְִִֵָ

        
      
         
       

'כ   

         
        

   
      

'כ     'כ 
  80 

   81    
     

      יחזקאל  ס) ְְֵֶ

(   (ס "ה )ר ה ָָָ

 קס ס ב', עד  ס "ח , ) ( ַַָ
  

    'כ   
   ( יע) ֵַָ

    82  
   

        
      
'כ     

      
   'כ      

        'כ 
    ( י"ד סימ  ס) ִָ

        
   

        
         

       
    'כ83   

      'כ 

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
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אחד",77. דר  ומר  "זכר  התחיל  דר  זה ל  תאר  מְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
. יתר ר ת א ר " "תרה   ְְִַָָָ

.78     

א '.79.  סעי  ס מ', א ת א ר " "מא רי  יְִִֵֵַָע

.80  לק תאר  מה  יוע    אנ" סק  על  יא ר  ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
."'כ ידי ננ אדני דמ"  פיר ,"  גר ני  רא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹאת
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י 83. על  , פס " ה וידע" סק  על  יא ר  תאר  מה  יְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָוע
."'כ מיר  א ה  " הפרי ְֲִִִֵֶַַַַַַָמאמר 
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מהדרה 85. ב'. וער  ג'. רק  מ"ז, ער  " י ח  ע" תב מְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ההה. ל "ה רק  " ניינ ל  "ספר  והבא  ג'. רק  א ', רק  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָתרא :

.86" להע והיה אמר   ר" כונת ," י ח  ע "פרי תב כמְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
רדל "א . –ְַָ

ה הר   פיר ," מל  מק" י וע א '):87. ט"ו, )רא ית ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַֹ
           

       'כ יע . ֵַ
. ָ

.88    

ה').89. רק  , יאנ ארי ער  ," י ח  ע"  יוע)ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַ
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.91    

.92."'כ תברכ "ה סק  על  יא ר  זה,  מעני תאר  מה  יְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוע

ב').93. עד ל "ב,  ד)  נדרי ג' רק   ס מרא , מה  יְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָוע

.94 ו יראל ". ני מסר  "והיה סק  על  יא ר  תאר  מה  יְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָוע
. מי חינת  ה הצת אי  ־  ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָנתאר 



רסי    

       
      'כ  

  
        

    'כ  
       

(קייה רק יגי )דאיתא    ְְִִִִִִֶֶַָָ
       

    
     מ"ז ער  ַַ

    

      
     

   
        

     
      
         

     
        

       
    

        
  

  'כ      
'כ      'כיע ֵַ

95 ָ

      
       

        
96         


   'ה רק הריאת ־ מע ער  ְְִֶֶַַַַַ

      
      

     רק ס  תב מ ְֶֶֶַָָ

י"א
        
        
      

     'כ   
     97 

         
    'כ 

    98    
       

      'כ 

        
      

      
        

         
       

     
   'כ      

 
       

  99      
      
       
       

 
       
        
      

       ת ר) ַָָ

ב') עד  קכ "ט , ד רה ח י     ֵַַַָָ
   'כ 

      
       

       
      

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

ונאוה"95. אני "ח רה סק  על  יא ר  לעיל , תאר  מה  יְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוע
     הה חד הא ר  המכת  עני י ל ה  עה , ְְִִֶַַַַַַָָָָָָָ

. עה    יע מאד. מי מל  הא  ויח ד, זיג ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמל 

.96  

תב 97. מ  וג .'כ הא נאה ער   ס ," י ח  ע" תב מְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ
מה  "טל  –   יר י מהאריז"ל ", ה"ס "ל טי   אחר    מקְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
 עני" התחיל  דר  לח  פר ת זר  .   יע ."'כ לזה  תְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָונ

ד'  סימ א ב ר "י,  פיר  יוע סק הכלת". על  , בר "ואלי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ב' עד פ "ט,  ד  בסנהדרי יגב". ְְְְִֶַַַָ
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נת אנכי "ראה  ס ק  על  תאר   מ .100'כ   ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹ
 'כ 

סתימא 101. "רזא  י א '), עד צ"ח ,  ) ורא  ר ת הרמ"ז  יְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָע
."'כ עיאה "ברזא   פיר ח ת ר ת ורי ."ְְְִִֵֵַַָָָָָָֻאיה

ח ל 102. יראל  ני מסר  "והיה סק  על  יא ר  תאר  מה  יְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָע
יפר ". ולא  יד לא  א ר   ְֲִִֵֶַַָָֹֹה

א ').103. עד קצ"א ,   (לק , זהר  תאר   ר ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹועל 

.104           

        ה"מק  פיר    יע ְְִֵֵַַָֹ
הרמ"ז.  בפיר " ְֵֶֶַַָמל

הר  י ע ב')105. עד כ"ה,  וד ב'. עד ג',  ) ב' חלק  ְֵֵֶַַַַַַַֹ
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אלמלא 108. ב'): עד נ"ב,   דסה, תרא  (רק  מרא   יְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוע
.   יע .'כ מקרא ת ל ה       ְְִֵַָָָֹ
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י"ט).111. רק   ס " ניינ ל  "ספר   יוע)ְְִֵֵֵֶֶֶֶַ

.112              

     

.113." רמ תתי "את סק  על  יא ר  תאר  מְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

.114."'כ ואדרה  מיה האזינ" סק  על  תאר  מה  יְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָוע
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היא   והיכ , נפ על  יט ר ה  אי י ח ר ־הא : דה  ל ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָאמר 
.( מי הבד א  חת ִִֵַַַַַַָָָֻמחת?
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יראל ".118. ני מסר  "והיה התחיל  דר  תאר  מְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

.119 מתינ "לת א ': ע ד  ס רמ"ה,   ויחי, א ', חלק  הר   יְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָֹוע
."'כ  ִאי

ב').120. עד  ס ל "ז,   רא ית (ר ת " ־מל מק" תב כמְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

.121

לעת 122. ה' צה א ר  [. .] הצוה "וזאת סק  על  תאר  כמְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

" אר ֶָָ

 פיר ח ", נא  יג ל  "וע ה  ס ק  על  יא ר  תאר  מה  י וע .123ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

ה ס ק            ַָ
           'כ 

."'כ הוי"ה ל די ני "וכל  סק  על  תאר  מה  יְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָוע

.124   
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עלמין Ï˘Ó‰Â(כה) בין  ההפרש יובן  זה מכל 
דהנה  דאתגליי' לעלמין  סתימין 
הדיבור  עולם הוא דאתגליי' דעלמ ' למעל ' מבואר 
וכמ "ש  נפרד  גמור  ליש מאין  הכל  נברא ה' שבדבר 
לזולתו  נפרד  בקול  הדיבור  אותיות וכמשל  בראם בה"א
הנקרא  העליונה מחשב' אור  מהארת תמיד  שמאי' רק
וכמו  כו ' העולם ועד  העולם מן  בפי' כנ "ל  סתו ' מאמר 
ובל ' כו ' שור  פני ארי' פני הבריאה דעולם מרכבה בחי'
ועל  כו ' הכסא את נושאות והחיות כורסייא נקרא הזהר 

בחי  והוא אדם כמראה אמנם הכסא העליון  דיבור  '
והוא  דבינה עילאה מחשבה אור  להארת מצטרך  תמיד 
אימא  פי' בכורסיי' מקננ ' עילאה דאימא בזהר  מ "ש

דהיינו  בתה כאמה שנא' דאצי' בינה בחי' הוא עילאה
ע"כ  כו ' אוזיפת בענין  כנ "ל  דמל ' תתאה ה "א בחי'
בנשמות  הבריאה עולם שהוא בכורסיי' מקננא
זו  כורסיי' והנה כנ "ל . מאין  יש שנבראים ומלאכים
למלאכי' נשמות בין  ההפרש והוא וחב"ד  ו "ק כוללת
שם  בי"ע דפנימיות דבי"ע עולמות מג' עולם בכל 
המלאכים  שרש דבי"ע חיצונית ובחי' הנשמות שורש
מבחי' נמשכו  דבריאה דהמלאכים הדברים ושרש
ונקרא  כו ' צבאם כל  פיו  ברוח  וכמ "ש הדיבור  אותיו '
המחשבה  אותיו ' ובחי' שבבריאה דאתגליין  עלמין 
דבריאה  הנשמות שרש משם דבריאה חב"ד  בחי' שהוא
די' לדיבור  שקדם במחשבה עלה ישראל  וכמ "ש
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רסה    

שמקבלים  סתימין  עלמין  מבחי' ג"כ  והיינו  מאמרות
של  והתכללו ' ביטול  בחי' יש ולזה המחשבה מאותיו '
כו ' האבוקה בפני כנר  כמארז "ל  גמור  ביחוד  הנשמה
רק  בפ"ע ודבר  יש בחי' שהן  המלאכים משא"כ 
באותיו ' כנ "ל  הרוכב לגבי מרכבה כמו  שנכנעים
ארי' פני כך  כו ' המחשבה לגבי מרכבה שנקרא הדיבור 
במקורן  מתאחדים הנשמות אבל  מרכבה בחי' נקרא כו '
כנ "ל  עצמה במחשבה המחשב' אותיו ' יחוד  כמו 
אמרו  ולכך  כו ' להיטא בי' אחידא בי' רשב "י וכמ "ש
במ "א  וכמ "ש כו ' קדוש הצדיקים לפני שיאמרו  רז "ל 
נהנין  דבריאה העליון  בג"ע הנשמות כאשר  כן  ולהיות
שבמל ' בינה מבחי' זהו  הנה השגה בבחי' כו ' מזיו 
נברא  ביו "ד  בענין  וכנ "ל  עילאה מאימא שמקבלת
שמקבלים  המלאכים משרש שלמעלה כו ' העוה"ב
החיות  ראשי על  (ומ "ש כו ' תתאה ה"א הדיבור  מאותיו '
הוא  אבל  בינה בחי' ג"כ  שהוא כו ' מיא דאגלידו  רקיע
כו ' גליד  שנעשו  כמים דמל ' דבינה ההשג' אור  צמצום
וד "ל ). כנ "ל  שבדבור  המחשבה אור  העלם בחי' והוא
בדיבור  בין  במחשב' בין  מדריגות ב' יש בזה גם והנה
אין  סתימין  עלמין  נקר ' המחשבה שאותיות מה הנה כי
הארת  שמן  אלא ומהותן  בעצמן  האותיות על  הכונה
סתימין  עלמין  התהוות נמשך  הללו  אותיו ' שפע
השגות  גם וא"כ  מקורן  בחי' הוא הללו  שאותיות
פרטיות  הארה רק בא זה אין  וכה"ג בג"ע הנשמות
מחשבה  מבחי' עליהן  המאיר  א' אות שהוא בעלמא
האותיו ' בו  שנחקקים שבג"ע הרקיע ענין  (והוא עליונה
כמ "ש  דאוריי' רזין  השגות הנשמות מקבלי' שמהם
נברא  דחכמ ' עקב יו "ד  שבאות וכמו  שלח ) פ' בזהר 
כך  כו ' ההשגות כל  מקור  בינה בחי' שהוא העוה"ב
כו ' סתימין  העלמין  כל  נבראו  דבינה דמחשבה א' באות
שהן  עצמן  הדיבור  אותיו ' מדריגו ' ב' יש בדיבור  וכך 
ליש  מאין  מהן  הנבראים דאתגליין  לעלמין  מקור  בחי'
בין  הפרש אין  ובזה כו ' עצמן  והעלמין  כנ "ל  גמור 

שהעלמין מחשב  לבד  הביטול  בחי' באופן  רק לדיבור  ה
אחר  ונמשכי' שנכנעי' רק נפרד  יש בחי' הן  דאתגליין 
ביטול  אבל  רוכב לגבי כמרכבה בהן  המשפיע אור 
ניכר  מהות בלי הן  עצמן  במחשבה דאתכסיין  עלמין 
כי  ממ "ש לזה סתירה יש לכאורה אך  כנ "ל  כלל  בפ"ע
ועל  דאתכסיי' עלמא ממעל  בשמי' האלקי' הוא ה'
בשוה  בשניהם עוד  אין  דאתגליי' עלמ ' מתחת הארץ
אני  אני כי ראו  כו ' אחרון  ואני ראשון  אני וכמ "ש ממש
להקדי' יש זה להבין  והנה במ "א. וכמ "ש ממש הוא
היינו  קדמו  שמים ומ "ד  כו ' קדמו  שמים אם רז "ל  מאמר 
לדיבור  קדמו  במחשבה ששרשם סתימין  עלמין  בחי'
קדמה  ארץ ומ "ד  כנ "ל  דאתגליי' עלמא ארץ בחי' שהוא
תחלה  במחשבה עלה שבגילוי מעשה דסוף משום

ומ "ד  באריכות במ "א כמ "ש דוקא בסופן  תחלתן  דנעוץ
יעמדו  אליהם אני קורא שנא' נבראו  כא' וארץ שמים
העלם  שוין  ששם ודיבו ' ממחשבה למעלה היינו  יחדיו 
זולתו  על  לא' קדימה מבלי הדיבור  גילוי עם המחשבה
המקיף  אור  בחי' והוא וסוף ראש מבחי' למעלה להיותו 
לעלמא  בשוה עלמין  לכל  עלמין  כל  סובב שנקרא
ועל  ממעל  בשמים נאמר  וע"ז  כו ' ואתגליי' דאתכסיי'
הפרש  בלי בשוה בשניהם עוד  אין  מתחת הארץ
שם  שוין  ודיבור  דמחשבה מאחר  הביטול  באיכות
ההשפעה  מבחי' למעלה שהוא במ "א המבואר  מטעם
ראשון  אני נאמר  וע"ז  כו ' וגילוי בהעלם באותיו '
אני  אבל  הדיבור  בעולם אחרון  ואני המחשבה באותיו '
כלל  מדריגה חילוק מבלתי אחד  אני בשניהם הוא אני
סדר  בבחי' אבל  במ "א וכמ "ש שניתי לא ה ' אני וכמ "ש
הביטול  באופן  הפרש יש וגילוי בהעלם ההשתלשלו '
באותיו ' דאתגליי' שעלמא וכנ "ל  ומטה מעלה ובבחי'
עלו  ששם כתיב והנה וד "ל . כו ' כמרכבה הן  הנגליי'
שבטי' שבטים מיני ב' יש הרי כו ' י"ה שבטי שבטים
בעלמא  י"ה ושבטי הדיבור  עולם דנוקבא דעלמא
שנק' דאצי' ז "א בבחי' שהוא האצי' בעולם דדכורא
כמ "ש  תתאה אדם נק' דאצי' מל ' ובחי' עילאה אדם
על  ומ "ש וכו ' לאדם האדם לב כן  כו ' הפנים כמים
וע"כ  הנ "ל  אדם מיני ב' היינו  אדם כמראה דמות הכסא
דז "א  עילא' מרכבתא מרכבה מיני ב ' דיש בזוהר  אמר 
מלאכים  בין  ההפרש והוא כו ' דבריאה תתאה ומרכבה
שהן  בנשמו ' וכמ "כ  כידוע דאצי' למלאכים דבריאה
שמקבלי' דבריא' שבו "ק אלכסון  גבולי י"ב שבטים י"ב
שהוא  דדכורא שבטי' וי"ב בבריאה דאצי' דמל ' מחב"ד 

וז "ש  כו ' דאצי' דז "א דו "ק גב"א שבטים י"ב עלו  ששם
י"ה  משבטי לקבל  עולין  שבבריאה דנוק' ששבטי'
כו ' י"ה שנק' דאצי' חו "ב בו  שמאיר  דז "א ו "ק שהוא
רק  דאימא המוחין  הארת שמה שנפסק בבריא' משא"כ 
גדול  צמצום ע"י דבריאה בכורסייא מקננא לבד  אימא
שהוא  ליעקב דבריאה השבטים שאמרו  וזהו  כידוע
וכמאמר  כו ' בלבך  שאין  כשם דאצי' דז "א ת"ת בבחי'
איהי  הכי אוף לעילא מתייחדין  דאינון  דכגוונא
הנה  הדברים וביאור  וד "ל . כו ' בכורסי' לתתא אתייחדת
למטה  ודיבור  מחשבה בענין  למעלה שמבואר  כמו 
מאמר  בחי' שזהו  דאצי' מל ' בחי' תתאה אדם בבחי'
מאמרו ' בי' שבמל ' ודיבור  מחשבה פתוח  ומאמר  סתום
אור  הארת שהוא כו ' אוזיפת ואימא אלקי' דויאמר 
מקננא  אימא אור  וגם כו ' דאצי' דבינה המחשבה
ז "א  בחי' עילאה באדם כך  דמל ' תתאה בכורסייא
ונק' ודיבור  מחשבה יש דדכורא עלמא בחי' דאצי'
מוחין  מבחי' הוא דז "א ומחשבה עילאה מחשבה בזוהר 
נשמות  בין  הפרש יש שם וגם כידוע ממש דאימא
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רסו   

דז "א  בו "ק הכלולי' דדכורא דעלמא דנשמו ' למלאכים
הן  י"ה שבטי שנק' דאצי' אלכסון  גבולי י"ב שהן 
סבו ' ג' כמו  עילאה בבינה במקורן  הביטול  בתכלית
מאמר  בפי' במ "א (וכמ "ש כו ' רבא ימא נוני  שנק'
דעלמא  דנשמו ' הארץ בקרב לרוב וידגו  ע"פ הזוהר 
ומלאכים  כו ') ביבשתא אזלין  דאצי' בבינה דאתכסיי'
הדיבור  מבחי' הן  עילאה מרכבה שנק' ממש דאצי'
דהוי"ה  (שדיבור  וכה"ג משה אל  ה' ויאמר  כמו  דז "א
אמת  בפי' במ "א כמ "ש דאלקי' ממחשבה למעלה
הוי"ה  מבחי' למעלה דז "א דאלקי' זאת כל  ואמונה

שנמשכים  אלא בפ"ע יש בבחי' הן  הרי כו ') דנוק'
שנק' דאצי' נשמו ' עוד  (ויש כנ "ל  כו ' כמרכבה ונכנעים
בשוה  עמו  שמקבלים ז "א שהוא להקב"ה ורעים אחים
מובן  וממילא כו ') הסבו ' כמו  והן  כו ' עילאה מבינה
גם  קאי כו ' ממעל  בשמים האלקים הוא הוי"ה כי מ "ש
בחי' הוא עילאה וארץ דשמים עצמו  האצי' בעולם
למעלה  שהוא נבראו  כא' דמ "ד  וכנ "ל  ודיבור  מחשבה
אני  אני כי וז "ש כו ' דאצי' כתר  בבחי' הוא משניהם
בקרבנו  ה' היש כמ "ש הוי"ה משם שלמעלה אין  אותיו '

וד "ל : כו ' אין  אם
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Â‰ÊÂ'בחי הוא א' ראשיכם, שערים שאו  ב"פ ענין 
שאו  והב' למעלה, אותו  לעלות התחתון  רצון 
והדעת  מהטעם שלמעלה העליון  הרצון  זהו  שערים
הכבוד  מלך  ויבוא ב"פ ענין  וזהו  אא"ס, בעצמות לחבר 
לא  תפלתם תפילתי בית אל  והביאותים כמשארז "ל 
יה"ר  מצלי מאי מתפלל  הקב"ה כי תפלתי אלא נאמר 
הוא  ברוך  הקדוש וענין  כעסי, את רחמי שיכבשו  מלפני
מהעולמות  ומובדל  קדוש שהוא קדוש נק' חכ ' בחי' כי
כי  היינו  הארץ ואת השמים את עשה ימים ששת (כי
מקורים  והם הארץ ואת השמים את עשו  [מדות] ששה
כידוע) המעשה ימי ששת ענין  וזהו  עולמות לבריאת
וקוב"ה  קוב"ה, זהו  למדות מחכ ' המשכה הוא וברוך 

החכ ' מן  שלמעלה הרצון  להמשיך  שזהו  רצון  יהי מצלי
להמשיך  שבעצמותו  פשוט  הרצון  שזהו  חכ ' לבחי'
מיני  ב' ענין  וזהו  כידוע, וכו ' ערוך  אין  כי חכ ' לבחי'
מלך  ויבוא החכ ' נתיבות ל "ב גימ ' כבוד  כי כבוד 
שזהו  למדות מחכ ' שנולד  הרצון  להמשיך  זהו  הכבוד 
ענין  שזהו  למדות שבחכ ' הרצון  הכבוד  מלך  ויבוא
הרצון  שיבוא זהו  ב' פעם הכבוד  מלך  ויבוא קוב"ה,
הכבוד  מלך  ויבוא וזהו  חכ ' לבחי' החכ ' מן  שלמעלה
הוא  החכ ' מן  שלמעלה הרצון  כי נצחי' שזהו  סלה
הטעם  מן  הנמשך  שהרצון  באדם למשל  (כידוע נצחי'
עצמי  הרצון  אבל  דבר , בטל  טעם בטל  והשכל 

לעולם). בטל  אינו  השכל  מן  שלמעלה
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ÔÈÚÂ לבאר יש הצובאות מראות בשם שנק' מה
כל  יצאו  כו ' בעצם בד "ה בא פ' בת"א עפמ "ש
צבאות, ה' לבחי' הוי' צבאות שבין  ההפרש ה', צבאות
מנפילתן  שנתעלו  הנצוצי' בחי' הם הוי' שצבאות
וזהו  בפ"ע, שם להם שאין  הוי' לשם וסמוכי' ודבוקי'
הנצוצין  העלאות בחי' הם הוי' צבאות כל  יצאו  ענין 
שנפלו  נצוצין  מרפ"ח  נצוצין  ר "ב במצרי' שבררו 
למשה  הקב"ה שא' וזהו  רב, ערב וגם וכמ "ש בשבה"כ 
במצרי' רבי' צבאות שהעמידו  הכל  מן  עלי חביבין  אלו 
את  לברר  שיוכל  וכדי וכנ "ל . ויצה"ר  הנה"ב בירור  ע"י

תצא  כי פי' אויבך  על  למלחמה תצא כי עז "נ  הנה"ב
לקררה  שבנפשו  המתאוה כח  לנצח  זו  למלחמה
תהי' ה', לאהבת ולאתהפכא הגשמי עוה"ז  בתענוגי
אין  כי למעלה, שרשם בבחי' דהיינו  אויבך  על  בבחי'
מבחי' שהוא טוב הוא ושרשם מלמעלה יורד  רע
ירידת  שלאחר  אלא שבקדושה, עליונה מרכבה
ומשם  האופנים, שמרי נעשו  המדריגות והשתלשלות
נמשכו  שמהם ומדריגות בחי' השתלשלות ע"י נמשכו 
וכשנתעלה  כנ "ל , המתאוה והכח  עוה"ז  תענוגי כל 
בחי' הוא ובעבודה לטוב. מרע מתהפך  בשרשו  ונכלל 
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רסז    

איך  נה"ב ומקור  שורש בהתבוננות שלפני' שתים
ועי"ז  כו ' גדול  ברעש הם הקדש וחיות שהאופני'
שבחי' הצובאות מראות בשם ונק' הנה"ב. תתעלה
מראיך  את הראיני בבחי' נש"י שיהי' דכנס"י המראות
נמשך  בזה"ג המדריגה בסתר  הסלע בחגווי בהיותם גם
צבאי  כל  כי איך  צבאות, ה' בענין  התבוננות מבחי'

לבד  אחד  אות מבחי' רק נמשכי' עליונים צבאות
בצבא  הוא אות צבאות פי' וזהו  בראם, בה' בהבראם
ההתפעלות  בחי' היינו  המראות נקראו  ועש"ז  שלו ,

בשם  מאירה ושאינה המאירה מראות דאספקלריא
מבחי' ההתבוננות מבחי' נמשכי' להיותם הצובאות

כו '. שלו  בצבא הוא שאות מה צבאות
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השוואה יותר בפרטיות נ"ע הרבי  מברר  המוסגר במאמר
זו:

)    של החלישות  בין  ההשוואה
האור  מיעוט  של  לחלישות התיקון , שבעולם  האורות

הפנימי,      
      

    בין בהבדל  מהמאפיינים אחד 
ספירה כל  התוהו  שבעולם תוהו , לעולם התיקון  עולם 
ולכן  שבתוכה, פרטים  התחלקות ללא  אחת  נקודה היא 
השניה, הספירה את לסבול  יכולה ולא גדול  בתוקף  היא 
של  התכללות ספירה בכל  יש התיקון בעולם ואילו 
הספירה עם  להתכלל  לה המאפשרת  שונים , פרטים 

השניה.
הפנימי האור של  במיעוט   

      
      הוא שבמידות  שהאור

אבל  למוחין , ביחס במיעוט    
(עצמה    זו אין  כן  ואם

- השוואה ממש
- נ "ע הרבי מתרץ      

      
      ,כלומר

שם הפרטים  אבל  פרטים, התחלקות  יש בתיקון  אמנם
שהאור  שכיון האור , של  הכללית מהחלישות תוצאה הם
בהתחלקות בא הוא הרי חלש, היינו  מועט , הוא  שם

והחלישות התיקון פרטים. בעולם   
  מ "ה שם מאיר התיקון  שבעולם  כיון 

ביטול , שעניינו  מ"ה) בגימטריה העולה הוי' שם  (מילוי
במידות, חלישות  פועל  הוא הרי  

      פרטים של 

בתיקון  שונים
        

  האור של  האור מיעוט בין  להשוות ניתן וממילא
בעולם האור למיעוט  החלישות, עניין  שהוא הפנימי
מהחלישות הנובעים  פרטים התחלקות שעניינו התיקון ,

המוסגר. מאמר כאן  עד  שם. האור של  הכללית
מיעוט  בין ההבדל  כללות את לבאר  נ "ע הרבי חוזר

המקיף: באור האור למיעוט הפנימי  באור האור
        
        
        

  בפנימיות לבוא  עניינו  פנימי אור  כלומר,
יש  כאשר הרי גילוי , שעניינו וכיון בנבראים, ולהתגלות
שהוסבר  למרות  וחלש. מועט  אור נקרא  הוא גילוי, מעט
מטרתו  שכל  כיון הרי  הריבוי , כל  בהעלם שטמון לעיל 

כל וע לא  בהעלם  בו  שיש מה הרי בהתגלות, לבוא ניינו
רלוונטי. כך 

       
 ההשפעה של  במשל  לעיל  שהתבאר כפי

קצרה", ב "דרך    בהעלם 
המקבל  אצל המתגלים   


       

      כלומר
לא הוא המוחין  לחיצוניות המוחין  פנימיות בין  ההבדל 
נוספים: פרטים בב' גם אלא עצמם, בהם רק
מוחין  של  דרגה איזה כלומר - שלהם בהתפשטות 
דרגה באיזה  כלומר - שבהם  ובהתלבשות מתפשטים,

מתלבשים. הם המידות של 
שלהם : בהתפשטות ההבדל   
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רסח   

       
  צמצום שאין לעיל , שהתבאר כפי

אלא שבלב, המידות  לבין המוחין פנימיות בין במעבר
ממילא, נמשכים הם     

        
         

אריכות כל  ולא  ההתבוננות  של  הסיכום כלומר
ההתבוננות ,   

 המוחין לחיצוניות המוחין  פנימיות בין הבדל  ישנו 
  הם במידות דרגה באיזה כלומר

מתלבשים,    
       

 הם כאשר עצמו , הרגשת  עניינם  שהמידות למרות
שבהם, הגדלות מתגלה הרי  המוחין, מפנימיות נמשכים

כלל , מורגשים שאינם  
 - המידות של  בלבד  החיצוניות שהם

דקטנ  ות''מידות  
היא המסקנה    

בהעלם      
בדרגת וגם  ההתפשטות, באופן  גם

ההתלבשות ,   
   הפנימי 

      
   נוספים בפרטים  הדרך ) זה  ועל 

    הוא שם הנמצא והריבוי
כלל . מורגש ולא מוחלט בהעלם

         
        

החלישות ענין  הוא בו  שהמיעוט  הפנימי לאור בניגוד 
הרי העוצמה  כל  את בו  יש שבהעלם אף וממילא
הנה בחלישות , הוא  עניינו) (שזהו  והתגלותו  פעולתו 
לבוא עניינו  שאין  כיון  כך , זה אין  המקיף באור 
יש  שבו במעט גם  הרי מקיף) אור הוא (שהרי בהתגלות

הריבוי. כמו בגילוי, גם  ועוצמה, תוקף
קיצור.
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ה 'תש"ה ] סיו]

"ÂË1ÍÈÙ ˙Â˙ ÈÏ"וכסף זהב .2מאלפי
התורה  ברוך ֿהוא: לה' אומר  עליו ֿהשלום המלך  דוד 

וכסף. זהב מאלפי יותר  לי טובה מפיך , הבאה
צדקה  שמצות צדקה, הרבה לתת ניתן  וכסף שבזהב אף

ברוך ֿהוא  ה' אצל  מאוד  חשובה וכהלכתה, כדינה
אבינו  אברהם על  אומר  ברוך ֿהוא שה' כפי "כי 3–

אני  כי אותו , ומחשיב אברהם את אוהב אני – ידעתיו "
אלו  – אחריו " ביתו  ואת בניו  את יצוה "אשר  – יודע

האלקית  הדרך  את שישמרו  חייו , לאחר  בחיים שישארו 
– ומשפט " צדקה "לעשות –

וכסף". זהב מאלפי פיך  תורת לי "טוב זאת, למרות
שתי  ולהם שונים מושגים שני הם ו "משפט " "צדקה"
ואילו  רחמים, הוא צדקה המושג שונות. משמעויות

תקיפה. חקירה ידי על  ביצוע הוא ענינו  משפט 
שבאות  שונות משמעויות שתי הם ומשפט  צדקה

הפכיות: פעולות בשתי לביטוי
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רסט    

בסיוע  בפועל  ביטוי לידי בא והרחמים הצדקה מושג
בקירוב  הרוחני, במובן  והן  הגשמי במובן  הן  לזולת,

הדעת.
מצבו  בחקירת פועל  לידי בא וחקירה משפט  המושג
הוא  והאם נצרך  הוא האם הזולת. של  והרוחני הגשמי
בעזרה  והן  חומרית בעזרה הן  לו , שיסייעו  ראוי

רוחנית.
החקירה  אם – חזקה ודרישה בחקירה הבדיקה ולאחר 
לה  לעזרה ראוי לא שהלה בבירור  קובעת והדרישה
החקירה  כאשר  גם לו , מסייעים לא זקוק, הוא
לו , שיסייעו  ראוי שהלה בבירור  קובעת והדרישה
וקרירה. מדודה מאוד  היא משפט  ידי על  שבאה העזרה
שלושה  ישנם למשפט  צדקה שבין  מוכח  זה מכל 

חילוקים:
חקירה. הוא ומשפט  רחמים היא צדקה א)

אין  כאשר  לזולת, יותר , או  פחות לסייע, היא צדקה ב)
להיות  יכול  במשפט  כלל : סיוע אי של  למקרה מקום

כלל . סיוע אי של  מקרה
הסיוע  ובמשפט  וקירוב באהבה בא הסיוע בצדקה ג)

ובקרירות. במדידה הוא
שצדקה  לכך  הברורה ההוכחה הם החילוקים שלושת

העצמית. במהותם שונים ומשפט 
ה  כוונת מהי להבין  ברוך ֿהוא,צריך  ה' בדברי תורה

בעוד  ומשפט ", צדקה "לעשות היא יתברך  ה' שדרך 
ומשפט  צדקה ברורה, בצורה שהוסבר  כפי שבאמת,
אינו  ומשפט  משפט  אינה צדקה שונים, ענינים הם
יחד ? שניהם יהיו  ומשפט  שצדקה היא ה' ודרך  צדקה,

בחסידות  יחד ,4מבואר  יהיו  ומשפט  שצדקה ה' שדרך  ,
נדיב  היה אבינו  אברהם אבינו . אברהם של  עבודתו  זו 

בנפשו  ונדיב בגופו  נדיב חילק 5בממונו , אבינו  אברהם .
לו . שהיה ממה יותר  ועוד  לאחרים משלו 

עשיר  כל ֿכך  היה לא אבינו  אברהם שבה תקופה היתה
שלו  והצדקה החסד  עבודת את לנהל  וכדי רכוש, ובעל 

השניה  בפעם ובבואו  שונות, להלוואות להזדקק נאלץ
שילם  הוא אזי ההלוואות, את לווה שבו  מקום .6לאותו 

בשתיים: היא אבינו  אברהם של  הנדיבות
מאוד . מעט  לעצמו  ולקח  לזולת הכל  שנתן  א)

ביותר  גדולה חקירה ערך  אבינו  אברהם "משפט ". זהו 
משפחתו  ולחיי לעצמו  לקחת כדי ביותר  גדול  ומאמץ

ל "צדקה". הכל  את ונתן  האפשר , ככל  מעט 
שבאה  צדקה – ומשפט " צדקה לעשות ה' "דרך  זוהי

עצמו . את שופט  שהוא משפט  על ֿידי
היה  לא שכאשר  היתה אבינו  אברהם של  הנדיבות ב)

כך . על  הצטער  הוא צדקה, לעשות למי
דרך  שזוהי יחד , שניהם ומשפט , צדקה של  זה אופן 
של  זרעו  שאצל  עד  וביתו , בבניו  אברהם נטע ה',
טבעי  דבר  הן  חסדים וגמילות הרחמים מידות אברהם,

יהודי  של  לידתו  עם בירושה המלך 7שבא שדוד  כפי ,
ה'8אומר  כאשר  – עשית" אתה ביעקב וצדקה "משפט 

הוא  רב, ובשפע בהצלחה פרנסה ליהודי נותן  יתברך 
מגיע  זה מדוע עצמו  את ודן  צדקה של  ברגש מתעורר 

לא. ולאחר  בשפע טוב כל  לו  שיהיה לו ,
שהוא  לכך  מביא עצמו , את שופט  שהוא זה משפט 

רחבה. וביד  טובה בעין  צדקה נותן 
אומר  הוא כך  ועל  למעלה, מאוד  חשוב הצדקה ענין 
מאשר  תורה, ללמוד  טוב יותר  – פיך " תורת לי "טוב

לצדקה. שנותנים הרבים האלפים
.ÂˆÈ˜ צדקה א) ומשפט : צדקה בין  החילוק את מבאר 

משפט  לסייע, – צדקה ב) חקירה. – משפט  רחמים, –
בקירוב, הסיוע – צדקה ג) לסייע. צריך  האם לבדוק –
ומשפט  צדקה היא ה'" "דרך  בקרירות. הסיוע – משפט 
יחד ? יהיו  ומשפט  שצדקה יתכן  איך  שואל  יחד .
לקחת  עצמו , את שפט  הוא א) נדיב: היה אברהם
הצטער  הוא ב) לצדקה. הכל  ולתת שפחות כמה לעצמו 
צדקה  של  זה אופן  צדקה. לתת למי לו  היה לא כאשר 
אבינו . מאברהם ירושה ישראל , בני אצל  טבעי דבר  הוא

ב.

Í‡: יותר בעומק הענין  את להבין  צריך  באמת
"תורת  זוהי כי תורה, ללמוד  יותר  שטוב היא, אמת הן 
אחרי  כי לצדקה, שנותנים הרבים האלפים מאשר  פיך ",
ה'" "דרך  ואפילו  למעלה, מאוד  חשובה שצדקה זה כל 
התורה  ואילו  פרטית, מצוה אלא זו  אין  צדקה, היא

המצוות, כל  את כוללת

שיודעים  בכך  רק לא היא, התורה מעלת באמת אבל 
לקיום  מביאה שהתורה הוא העיקר  אלא התורה, את

במדרש  שכתוב כפי לבני 9המצוות, אמר  רבינו  שמשה
כדי  התורה את לכם נתן  ברוך ֿהוא ה' ישראל :
ה' הדינים, את תשמרו  לא אם הדינים. את שתשמרו 
לכם  נתן  שה' זה כי התורה, את מכם יקח  ברוך ֿהוא
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רע   

שהגמרא  כפי הדינים. בשביל  הוא התורה אומרת 10את
מעשה". לידי "מביא הוא כי תלמוד ", "גדול 

המצוות, וקיום המעשה היא הגדולה שעיקר  מובן  מכך 
לכן  המצוות, מעשה" לידי מביא ש"תלמוד  וכיוון 

תלמוד ". "גדול 
זהב  מאלפי פיך  תורת לי "טוב אומרו  להבין  צריך 

וכסף".
הרי  כסף. ואחר ֿכך  זהב תחילה מזכיר  הוא מדוע גם:

הרגיל  יותר ,11הביטוי הפחות הדבר  תחילה הוא
יותר ? היקר  הדבר  ואחר ֿכך 

להבין  צריך  בעת 12גם שהיה הגדול  השמימי הרעש את
הזדעזע, העולם שכל  מתן ֿתורה,

ברש"י  שכתוב כמו  הרגישו שכא 13– העולם אומות שר 
הם  העולם, על  שעובר  הכלל  מן  והיוצא הגדול  בזעזוע
והוא  הסערה? פשר  מה לשאול  המכשף לבלעם באו 
לבני  תורתו  את נותן  העולם בורא שה' להם אמר 
– עמו  להיות הבורא בחר  שבהם ויעקב יצחק אברהם
הדברות  עשרת של  גדול  חלק הרי דבר , של  לאמיתו 
את  לכבד  למשל , כמו , מאוד , פשוטים דברים הם

וכדומה. לגנוב לא לשקר , להשבע שלא ההורים,
מתן ֿתורה? בעת הגדול  הסער  היה מה לשם

חסידיֿמדעי, בביאור  הדבר  את מבארת חסידות
הנשמה  בירידת העליונה הכוונה מהי הביאור  בהקדמת
לעולם  הנשמה את מוריד  ברוך ֿהוא ה' מה לשם בגוף,

הארצי?
היא  הנשמות, באוצר  בשמים, היא הנשמה כאשר 
כאש, לוהטות ביותר , הנעלות ויראה באהבה שקועה
וכפי  שבשמים, ההשגות לפי ברוך ֿהוא, אין ֿסוף אל 

אומר  הנביא ֿ 14שאליהו  ברוך  שה' לפני נשמתו , על 
אלקי  ה' "חי – הארצי הזה לעולם אותה הוריד  הוא

לפניו ". עמדתי אשר  ישראל 
היא  הארצי, הזה לעולם יורדת שהנשמה לפני אז ,
שכתוב  כמו  ויראה, אהבה של  במסירות עומדת

נשמה 15בזוהר  כל  הארצי הזה לעולם הירידה שלפני
האצילות. עולם של  ביותר  הנעלות בדרגות נמצאת

עצם  אינו  מוריד  ברוך ֿהוא שה' הנשמה שחלק למרות
הנשמה  הארת אבל  הנשמה, של  הארה רק זו  הנשמה,
בגוף  ברוך ֿהוא ה' נותן  ואותה הנשמה, בעצם קשורה
הגופניות  והתאוות הדרישות מלבד  – בו  שיש גשמי,
הבהמית  מהנפש הניזון  הרע היצר  את – הגסות

של  ההשגות את מגשם הרע היצר  שבכך  והטבעית,
ההבנה  את קולטת לא שהיא עד  השכלית, הנפש

מבארת. האלקית שהנפש האלקית
הגדולים  הכוחות את מאמצת האלקית הנפש כאשר 
רוחנית  הבנה השכלית לנפש לבאר  על ֿמנת ביותר 
בורא  את לאהוב צריך  אדם איך  ויראה, אהבה בענין 
הנפש  כאשר  או  ממנו , ולירא ברוך ֿהוא העולם
העולם, בריאת ענין  את שכלית בצורה מבארת האלקית
יש  בריאה בדרך  העולם את ברא ברוך ֿהוא שהבורא
משיג  השכלית הנפש של  האנושי שהשכל  אף מאין ,
הטבעית, הנפש ידי על  הבהמית, הנפש אך  זאת,

השכלית. הנפש של  ההבנה על  מעלימה
הנפש  של  ההסבר  את קולטת השכלית הנפש כאשר  גם
השכלית  הנפש של  הקליטה שעל ֿידי כך  האלקית,
והיראה  האהבה יראה, או  אהבה האדם אצל  מתעוררת

הה  על ֿידי שלא שנעשות הן  האלקית, הנפש של  סבר 
באוצר  היא כאשר  הנשמה של  ויראה לאהבה בערך 
בשרים  בחיים להתלבש ירידתה לפני הנשמות,

גופניים.
את  ברוך ֿהוא ה' שולח  מה לשם מובן , אינו  זה לפי
ארציים  לחיים המפוארים השמימים מהחיים הנשמה

בכך ? האלקית הכוונה מהי מגושמים.
זהב  מאלפי פיך  תורת לי "טוב אומר  הוא כך  על 

זהב  זהב 16וכסף". "אלפי אהבה. הוא וכסף יראה הוא
בשמים. הנשמה הרגלי הם וכסף"

לומדת  שהנשמה תורה עדיפה אומר : ברוך ֿהוא ה'
כשהיא  הנשמה של  והיראה מהאהבה הארצי, בעולם
את  האדם ממלא ומצוות תורה על ֿידי כי בשמים.

העולם. בבריאת האלקית הכוונה
.ÂˆÈ˜ מצוה אלא אינה צדקה שמצות אף כי מבאר 

אבל  המצוות, כל  את הכוללת התורה לגבי פרטית
שהדבר  מפני היא התורה מעלת דבר , של  לאמיתו 
ב) וגו '"? "טוב מדוע א) שואל : המצוות. לקיום מביא
רעש  כזה היה מדוע ג) כסף? לפני זהב  מזכיר  מדוע
של  והיראה האהבה אופן  את מבאר  מתן ֿתורה? בשעת
ברוך ֿהוא  ה' מדוע ושואל  בשמים, כשהיא הנשמה
שהאדם  היא הכוונה הגס? בגוף הנשמה את שולח 
העולם. את יעדן  הגופניים בדברים גם הטובה בהנהגתו 

אהבה. לכסף, קודם יראה, זהב,
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תרצ "ג מרחשון ט"ו ב"ה,

ריגא 

והנעלה  הנכבד המרומם , האלוף כבוד

קליינלערער, שי' מאיר ישראל מוה"ר

שעדלעץ 

וברכה! שלום 

ר' להרה"ג  ובהנוגע נתקבל, נכון לך ג ' מיום  מכתבו

הנני  אשר לו לכתוב יכול הנני ֿ סאראצקין כרמל שי' יואל

המהפכה, ימי מטרם  עוד הטובים  מצדדיו אותו יודע

הבצורת  שנות המהפכה, בשנות ברוסיא בגולה ובהיותו

כן  ואחרי שי', אחב"י לטובת הרבה ועשה פעל והמהומות,

והשי"ת  מעט, הוטב המצב כאשר ֿ תרפ"ב, תרפ"א בשנות

עתותיו  רוב הקדיש  ומ"מ עשירות, של במצב אז והי' עזרו

בכל  ושלש  פעמים  בגפ"ת שעורים  להגיד התורה, להרבצת

בני  אברכים  קבוצות לפני והעיקר בע"ב לקבוצות יום 

וכן  בזה, כרוכות שהיו הסכנות על הבט מבלי תורה,

שדרות  בעיני חן נשיאות לו הי' ת"ל אשר עסקנות, בעניני

והן  לימוד בעניני הן פרי, עבודתו עשתה עת ובכל שונות,

ואוהב  בו, רוח אשר איש  הוא ובכלל עסקנות, בעניני

ציבורית. והתעסקות תורה הרבצת

משמו  רק הקהלה, בשם  נכתב לא כבודו שמכתב מפני

שאלה  מקבל הייתי ואם  לבדו, לו משיב הנני לכן הפרטי,

הקהלה. אל בעצמי משיב בודאי הייתי מהקהלה רשמית

מזכיר  שליט"א, אדמו"ר כ"ק בשם  הראוי, בכבוד

פייגין  יחזקאל
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ycew zegiyn zecewp

"משה הלשון מהו זו, במשנה שואלים המפרשים
תורה תורהמסיניקיבל קיבל "משה כתוב לא מדוע "

"?מהקב"ה

במדרש המובא פי על זאת לבאר שבשעה1יש ,[

התכנסו לישראל, התורה את לתת הקב"ה שרצה
בגלל התורה תינתן שעליו ביקש מהם אחד וכל ההרים
הוים תרצדון "למה הקב"ה, להם אמר מעלתו.

אתכם1גבנונים" עושה בה מתגאים שאתם הגאוה
גבנונים" ל"הרים

שתינתן הזכות את מכם ונוטלת - "גיבן" מלשון ֿ
מכל הנמוך סיני, הר זאת לעומת התורה. עליכם
התורה, תינתן עליו - טוריא") מכל ("דמכיך ההרים

לשבתו" אלוקים חמד "ההר הוא .1כי

הכרחי תנאי הם והענווה שהביטול למדים אנו מכך
כוונת אפוא זו ולימודה. התורה לקבלת ומוקדם
"מסיני" להיות צריכה התורה שקבלת ללמדנו המשנה,

וענווה. ביטול - דוקא
מה אם : גיסא לאידך להקשות אפשר זה לפי אך
מדוע וענווה, ביטול הם התורה לקבלת שמכשיר
בעמק, ולא שיהיה) ככל (נמוך הר על התורה ניתנה

במישור? לפחות, או
הוא התורה לקבלת הרצוי המצב כי למדים נמצאנו

נמוך. שני ומצד הר אחד מצד נמוך; הר -

: האדם בעבודת הדבר משמעות
ביחד אך ושפלֿרוח. ענו להיות האדם נדרש ככלל

במקום ותוקף התנשאות שוללת זו הנהגה אין זאת עם
- השולחןֿערוך בתחילת שנאמר כפי זאת, הדורש
שבהם ומצבים זמנים יש המלעיגים". מפני יבוש "ואל
המונעים כנגד ובתוקף בעוז לעמוד האדם נדרש

ה'. מעבודת אותו ומעכבים
מתןֿתורה של התכלית לומר: יש אחר, באופן

חז"ל כמאמר לתחתונים1היא, ירדו "עליונים ,

העליונים בין לחבר כלומר, לעליונים". יעלו ותחתונים
(בכך אלוקות. - העולם מגשמיות ולעשות לתחתונים
יתברך לו "לעשות - העולם בריאת תכלית נשלמת

בתחתונים" אחד,1רירה מצד סיני. הר מסמל זאת את .(
תחתונים, - "סיני" שני מצד רוחניות; עליונים, - "הר"
אלה. עם אלה של איחוד היה במתןֿתורה גשמיות.

והאפשרות הכוח לו מנין לחשוב: יהודי יכול
גשמיות של איחוד - ה' בעבודת זו דרך ליישם

? הפכים שני הם שביסורם ורוחניות
תורה קיבל "משה ואומרת: המשנה משיבה כך על
סיני להר אם הכוח. לכך ניתן "מסיני" כבר - מסיני"
בין לחבר כוח הקב"ה נתן ה"דומם", ממין שהוא
ממין האדם, עלֿאחתֿכמהֿוכמה מנוגדים, קצוות
ובוודאי בוודאי - המינים מכל הנעלה שהוא ה"מדבר"
תכלית את בכך ולקיים כן לעשות הכוח לו ניתן
דירה יתברך לו "להיות - העולמות ובריאת בריאתו

בתחתונים".
(276 עמ' א, כרך שיחות, (לקוטי

א.1. כט, מגילה גם ראה יז. ס"ח, בובר) (הוצאת תהילים יז.2.מדרש סח, שם.3.תהילים פרשה4.שם, רבה שמות

לו.5.יב. פרק תניא
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? הפכים שני הם שביסורם ורוחניות
תורה קיבל "משה ואומרת: המשנה משיבה כך על
סיני להר אם הכוח. לכך ניתן "מסיני" כבר - מסיני"
בין לחבר כוח הקב"ה נתן ה"דומם", ממין שהוא
ממין האדם, עלֿאחתֿכמהֿוכמה מנוגדים, קצוות
ובוודאי בוודאי - המינים מכל הנעלה שהוא ה"מדבר"
תכלית את בכך ולקיים כן לעשות הכוח לו ניתן
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אגרות קודש
 ב"ה,  י"ח סיון, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי פ"ש ממנו ע"י האברך הוו"ח אי"א מו"ה... שי' אשר ת"ל הוטב מצב בריאותו 

וראיית עיניו. ובטח גם על להבא ישמור את הענינים שכתבתי לו אודותם. ומה טוב שיוסיף ללמוד 

בכל יום או שילמדו לפניו איזה שורות בספר הזהר הקדוש ואיזה שורות בספר התניא הק' אשר בהם 

מורגל הלשון תא חזי שזהו ציווי תורתנו הק' שיראו אלקות במוחש שזהו גם כן סגולה ותרופה למאור 

העינים הגשמיים כדבעי ולראות איך שנתהוו ומתקיימים על ידי דבר ה' כח הפועל בנפעל.

בברכה לרפואה ולאריכות ימים ושנים טובות בגשמיות וברוחניות.
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úñðë éLðàì äeøñî íéàéáðe ,íéàéáðì íéð÷æe ,íéð÷æì òLBäéå ,òLBäéì døñîe ,éðéqî äøBz ìa÷ äLîŸ¤¦¥¨¦¦©§¨¨¦ª©¦ª©¦§¥¦§¥¦¦§¦¦§¦¦§¨¨§©§¥§¤¤
ìL eøîà íä .äìBãbä:äøBzì âéñ eNòå ,äaøä íéãéîìú eãéîòäå ,ïéca íéðeúî eåä ,íéøáã äL ©§¨¥¨§§Ÿ¨§¨¦¡§¦©¦§©£¦©§¦¦©§¥©£§¨©¨

ycew zegiyn zecewp

"משה הלשון מהו זו, במשנה שואלים המפרשים
תורה תורהמסיניקיבל קיבל "משה כתוב לא מדוע "

"?מהקב"ה

במדרש המובא פי על זאת לבאר שבשעה1יש ,[

התכנסו לישראל, התורה את לתת הקב"ה שרצה
בגלל התורה תינתן שעליו ביקש מהם אחד וכל ההרים
הוים תרצדון "למה הקב"ה, להם אמר מעלתו.

אתכם1גבנונים" עושה בה מתגאים שאתם הגאוה
גבנונים" ל"הרים

שתינתן הזכות את מכם ונוטלת - "גיבן" מלשון ֿ
מכל הנמוך סיני, הר זאת לעומת התורה. עליכם
התורה, תינתן עליו - טוריא") מכל ("דמכיך ההרים

לשבתו" אלוקים חמד "ההר הוא .1כי

הכרחי תנאי הם והענווה שהביטול למדים אנו מכך
כוונת אפוא זו ולימודה. התורה לקבלת ומוקדם
"מסיני" להיות צריכה התורה שקבלת ללמדנו המשנה,

וענווה. ביטול - דוקא
מה אם : גיסא לאידך להקשות אפשר זה לפי אך
מדוע וענווה, ביטול הם התורה לקבלת שמכשיר
בעמק, ולא שיהיה) ככל (נמוך הר על התורה ניתנה

במישור? לפחות, או
הוא התורה לקבלת הרצוי המצב כי למדים נמצאנו

נמוך. שני ומצד הר אחד מצד נמוך; הר -

: האדם בעבודת הדבר משמעות
ביחד אך ושפלֿרוח. ענו להיות האדם נדרש ככלל

במקום ותוקף התנשאות שוללת זו הנהגה אין זאת עם
- השולחןֿערוך בתחילת שנאמר כפי זאת, הדורש
שבהם ומצבים זמנים יש המלעיגים". מפני יבוש "ואל
המונעים כנגד ובתוקף בעוז לעמוד האדם נדרש

ה'. מעבודת אותו ומעכבים
מתןֿתורה של התכלית לומר: יש אחר, באופן

חז"ל כמאמר לתחתונים1היא, ירדו "עליונים ,

העליונים בין לחבר כלומר, לעליונים". יעלו ותחתונים
(בכך אלוקות. - העולם מגשמיות ולעשות לתחתונים
יתברך לו "לעשות - העולם בריאת תכלית נשלמת

בתחתונים" אחד,1רירה מצד סיני. הר מסמל זאת את .(
תחתונים, - "סיני" שני מצד רוחניות; עליונים, - "הר"
אלה. עם אלה של איחוד היה במתןֿתורה גשמיות.
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ÈÓ Èa ˙ÁtLÓ È„e˜Ù ‰l‡(מה (ד, ≈∆¿≈ƒ¿¿…¿≈¿»ƒ
ÈÓהּלּו ׁשל עב ֹודה היינּו העגלֹות, על היה מ ּׂשאֹו – ¿»ƒְֲֲִֶַַַָָָָָָ

"מ ׁשכני ". הּבהמית, ּבּנפ ׁש ּגב ּול לעיל ÔBLbּבלי  נאמר ּבֹו – ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ≈¿ְֱֵֶַ

 אחרי" האלקית, ּבּנפ ׁש ּגם זֹו עב ֹודה היינּו ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹ"ּולמ ּׂשא",

ׁשאינֹו˜‰˙נרּוצה". האלקית, הּנפ ׁש ׁשרׁש מ ּצד זֹו עב ֹודה – ָָ¿»ֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
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ּתׁשּובה, ּבלי  וּדּוי  ׁשאין סתם לֹומר לֹו היה ְְְְִִִֵֶַָָָָָלכאֹורה

ּדבר אינֹו הּׁשרץ  ּדהּנה לֹומר, וי ׁש זֹו. ּדגמא ּכתב  ˆ„„Èּומ ּדּוע  ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ¿»ƒ
הּוא אּלא חציצה), (ּכמ ֹו הּטבילה ּפע ּלת את ‰CÙהּמֹונע  ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻ≈∆

ּכאן: ואף  מ ּמּנה. וטהרה הּטמאה עזיבת ׁשענינּה ְְְְְֲֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּטבילה,

טהרה  ׁשל אחד מע ׂשה ׁשניהם ּכי  לּוּדּוי , ּתכן אין ּתׁשּובה  ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבלי 

החטא. ְְִֵַַֻמ ּטמאת
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ÈÊ „ cÏ ‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡(ב (ו , ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ

ÔÈi‰ ÔÓ BÓˆÚ ÈfÈ ,dÏe˜Ï˜a ‰ËBÒ ‰‡B‰( רש "י) »∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ««ƒ

ׁשרֹואה  מי  ראי : הּוא ׁש'הּזּולת' אֹומר, ְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּבעלֿׁשםֿט ֹוב 

ּכי זה, ּדפי  מעין י ׁש עצמ ֹו ּבֹו ׁשּגם סימן רע , ּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבזּולתֹו



רעח         
ׁשראה  אדם ּכאן: ואף  ּבחברֹו. אֹותֹו רֹואה היה לא ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחרת

זה, לחטא מס ּים ק ׁשר לֹו ׁשּיׁש לדעת ח ּיב  ּבקלק ּולּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻס ֹוטה

עצמ ֹו. את ּולהגּדיר לתּקן עליו ולכן ּבדּקּות, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלפח ֹות
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e‡OÈ Û˙ka ,Ì‰ÈÏÚ L„w‰ ˙„Ú(ט (ז , ¬…««…∆¬≈∆«»≈ƒ»
הפצת  ׁשל הּקדֹוׁשה העב ֹודה עליו ׁשהּטלה יהּודי  ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָֻי ׁש

ׁשל  לּבם וקרּוב  והּמנֹורה) (הארֹון ׁשּבּתֹורה והּנס ּתר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנגלה

ּבמק ֹום  זֹו ׁשליח ּות למ ּלא ועליו ׁשּבּׁשמים, לאביהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָי ׂשראל

אף  וזאת, מ ּמק ֹומ ֹו. לזּוז ולא לׁשם הביאתּו העלי ֹונה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהּכּונה

ּבהמ ֹות e‡OÈׁשּבּכתף  על הּכלים נֹוׂשאים הי ּו ׁשּלא היינּו , ֵֶַָƒ»ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

ּזה  מה ּולהבין לׂשאת יכֹולה אינּה הּבהמית הּנפ ׁש - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועגלֹות

ּזה. מה ְֶַַועל
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ע ׂשרה  ע ׁשּתי  . . ׁשּנאמר ּגֹורע , הּמֹוסיף  ּכל אמרּו: ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָרז"ל

י "ב)יריע ֹות להו  הוי  מהכא, עיי "ן  הּמֹוסיף (דל ּכל ׁשל הּׁשרׁש . ְִִֶֶַַָֹ
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הּוא  ּתהּו והּנה ע ׂשו). אלּופי  י "א הּוא (ׁשּמהן ּבחינֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹי "א
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והּגב ּורֹות  ותענּוג), אׁשר מ ּלׁשֹון ("אׁשר" ּדאתי  עלמא ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹּבינה,

ּבינה. - ּבׁשרׁשן ְְְִִִָָָָנמ ּתקין
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ÏeÒt Ì‰a Ú‡ ‡ÏÂ(פד ז , (רש "י  ¿…≈«»∆¿
ׁשל  קרּבנֹותיהם יחד נכללים ׁשּבֹו ּבּפס ּוק  נרמזה זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻעב ּדה

:ּכ קרּבן, ּבמק ֹום ׁשהיא ּבּתפ ּלה, ואף  הּנׂשיאים. ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּכל

י ׂשראל  אהבת ׁשל מצותֿע ׂשה עליו לק ּבל  צרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּמתּפּלל

עם  עצמ ֹו את לאחד עליו הּתפ ּלה ּבעת וגם הּתפ ּלה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלפני 

ואז  רּבים. ּבלׁשֹון נאמרת הּיחיד ּתפ ּלת ּגם ׁשהרי  ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּכלל,

הּקּב"ה  "אין ּכמאמר ּבתפ ּלתֹו, 'ּפס ּול' יהא ׁשּלא לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֻמבטח 

רּבים". ׁשל ּבתפ ּלתן ְִִִֵֶַָָמ ֹואס 
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תחילת זמן קידוש לבנה:
יום שלישי בערב, ח' סיון



רפה לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:425:398:298:279:089:0710:1910:1819:3319:3720:0220:0619:1620:17באר שבע )ק(

5:385:358:258:239:059:0410:1710:1619:3919:4320:0520:0919:1220:21חיפה )ק(

5:395:368:268:249:069:0410:1710:1619:3719:4120:0120:0519:0120:17ירושלים )ק(

5:415:388:278:269:079:0610:1910:1819:3519:3920:0420:0819:1820:20תל אביב )ק(

5:095:037:557:498:588:5610:1710:1620:3420:4121:1521:2320:2121:41אוסטריה, וינה )ק(

7:177:229:069:089:459:4710:3710:3917:1717:1317:4617:4316:5617:54אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:185:128:068:019:049:0110:2210:2020:3020:3621:0921:1620:1721:33אוקראינה, אודסה )ק(

4:444:387:317:258:338:309:529:5020:0720:1420:4820:5619:5521:14אוקראינה, דונייצק )ק(

4:544:487:407:338:438:4010:0210:0120:2020:2721:0121:0920:0821:27אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:125:057:557:479:059:0210:2610:2420:5221:0021:3621:4520:4122:05אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:044:577:467:388:578:5410:1810:1620:4620:5421:3021:3920:3421:59אוקראינה, קייב )ק(

5:485:428:368:319:329:2910:4910:4820:5521:0121:3021:3720:4221:54איטליה, מילאנו )ק(

6:076:088:378:379:079:0710:0910:1018:1418:1418:3718:3817:5618:47אקוואדור, קיטו )ח(

7:447:489:389:4010:1510:1711:0811:1017:5717:5418:2518:2217:3718:34ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:518:5610:3410:3611:1411:1712:0512:0718:3218:2819:0419:0018:1119:13ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:495:458:388:359:249:2210:3810:3720:1820:2320:5020:5620:0421:10ארה״ב, בולטימור )ק(

5:345:308:248:209:119:1010:2710:2520:1120:1620:4420:5019:5721:04ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:355:318:248:219:129:1010:2710:2620:1120:1720:4520:5119:5821:05ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:066:018:558:529:469:4311:0111:0020:5220:5821:2721:3320:3921:48ארה״ב, דטרויט )ק(

6:256:239:129:109:509:4911:0111:0020:1220:1520:3920:4319:5720:54ארה״ב, האוסטון )ק(

5:475:448:358:339:169:1510:2810:2819:5019:5420:2020:2419:3520:37ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:336:319:179:169:539:5211:0311:0220:0220:0620:2920:3219:4720:43ארה״ב, מיאמי )ק(

5:295:248:188:149:069:0510:2210:2120:0820:1420:4320:4919:5521:03ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:595:558:488:459:369:3410:5110:5020:3420:4021:0821:1420:2121:28ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:265:218:158:119:059:0310:2010:1920:0920:1420:4420:5019:5621:04ארה״ב, שיקגו )ק(

6:506:529:069:079:389:3910:3610:3718:0818:0718:3218:3217:4918:41בוליביה, לה-פס )ח(

5:455:388:258:159:409:3711:0110:5921:3421:4222:1922:2821:2222:49בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:475:408:288:199:419:3811:0211:0021:3221:4022:1722:2621:2122:47בלגיה, בריסל )ק(

6:366:398:458:469:179:1910:1410:1517:3517:3317:5617:5417:1518:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:236:258:328:349:059:0710:0210:0317:2017:1817:4517:4417:0017:54ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:024:557:417:308:588:5410:1910:1720:5521:0321:3921:4820:4722:10בריטניה, לונדון )ק(

5:014:537:277:069:018:5810:2410:2221:1121:2022:0122:1121:0322:35בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:034:567:387:219:018:5810:2310:2121:0521:1421:5122:0220:5422:24גרמניה, ברלין )ק(

5:335:268:168:089:269:2210:4610:4421:1221:2021:5622:0421:0022:24גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:416:448:478:489:209:2210:1610:1817:3317:3117:5217:5117:1318:01דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:026:018:438:439:179:1610:2410:2419:0819:1019:3319:3618:5219:46הודו, מומבאי )ח(

5:595:588:408:399:139:1310:2110:2019:0319:0519:2819:3118:4719:41הודו, פונה )ח(

5:014:557:487:428:498:4610:0710:0620:2020:2721:0021:0820:0821:25הונגריה, בודפשט )ק(

4:384:347:277:248:168:149:319:3019:1619:2119:5019:5619:0220:10טורקיה, איסטנבול )ח(

6:116:079:008:579:449:4310:5810:5720:3320:3721:0521:1020:1921:23יוון, אתונה )ק(

5:245:188:118:069:119:0810:2910:2720:3920:4621:1921:2620:2721:44מולדובה, קישינב )ק(



לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:595:588:408:399:149:1310:2110:2119:0619:0819:3119:3418:5019:44מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:477:539:209:2310:0410:0810:5310:5517:0416:5917:3917:3516:4217:48ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:125:107:577:568:348:339:449:4418:4818:5219:1619:2018:3319:31נפאל, קטמנדו )ח(

4:554:517:447:418:318:299:469:4519:2719:3220:0020:0619:1120:20סין, בייג'ין )ח(

6:566:569:269:269:569:5710:5911:0019:0719:0719:3019:3118:4919:40סינגפור, סינגפור )ח(

4:344:277:106:568:328:289:539:5120:3220:4021:1921:2920:2121:51פולין, ורשא )ק(

6:196:218:398:409:109:1110:0910:1017:5017:5018:1418:1417:3218:23פרו, לימה )ח(

6:045:598:528:489:499:4611:0611:0521:1121:1721:4921:5620:5822:13צרפת, ליאון )ק(

6:035:578:488:429:539:5011:1311:1121:3421:4122:1422:2221:2222:41צרפת, פריז )ק(

5:425:428:158:158:468:469:499:5018:0318:0418:2718:2817:4618:38קולומביה, בוגוטה )ח(

5:475:438:368:329:299:2710:4510:4420:4420:5021:1721:2420:3121:39קנדה, טורונטו )ק(

5:185:138:078:029:039:0010:2010:1920:2520:3221:0221:0920:1321:25קנדה, מונטריאול )ק(

5:395:358:278:249:089:0710:2110:2019:4619:5020:1620:2119:3120:33קפריסין, לרנקה )ק(

4:414:336:536:538:458:4110:0910:0721:0521:1421:5822:1020:5522:36רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:104:016:266:278:168:129:419:3820:4820:5821:3921:5220:3822:20רוסיה, מוסקבה )ח(

4:404:347:277:218:278:249:459:4419:5620:0320:3620:4419:4421:01רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:445:388:318:259:319:2810:5010:4821:0721:1421:4221:4920:5522:07שוויץ, ציריך )ק(

5:515:508:298:289:019:0110:0710:0718:3918:4119:0319:0518:2219:15תאילנד, בנגקוק )ח(

אגרות קודש

 ב"ה,  ימי ההגבלה, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור, 

בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות וכו' מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

לקראת חג השבועות זמן מתן תורתנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני שולח לו 

ברכתי לחג שמח, ובלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע:

לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בכבוד ובברכה.

ובודאי  ובודאי  הצחות.  דרך  על  לבחירות,  בנוגע  לאחד  שכתבתי  מכתבי  העתק  מוסג"פ 

שלדכוותי' דמר אין מן הצורך להדגיש שבכל האמור אין כל חילוק בין מפלגה למפלגה אפילו אותם 

הדוגלים בשם השמאליות הקיצוניות ביותר, שהרי בעצם כבר פסק דינם הרמב"ם )הל' גירושין ספ"ב( 

שאפילו "מי שתקפו יצרו הרע לבטול מצוה או לעשות עבירה רוצה להיות מישראל ורוצה הוא לעשות 

כל המצוות ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו". ובפרט על פי פתגם כ"ק אדמו"ר הזקן "א איד 

ניט ער וויל ניט ער קען זיין אפגעריסן פון אלקות".

מכתבי הקודמים בטח נתקבלו בעתם.

       

לדבר  מתחילה  וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה  אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה 

הנר. בהדלקת  להן לעזור      

חול . ביום היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור 

חג  כאשר  הבדלה. לאחרי עד  או שם חג ערב של  הראשונה, הנרות הדלקת לפני צדקה נותנים לזה, זה סמוכים ושבת
שלאחריו . היום עבור  גם - שבת ערב

  

לאחר  להדליק  אופ  בשו אסור   המוסמכי  הגורמי ידי  על  ומקו  מקו בכל  המתפרס כפי  הוא  הנרות הדלקת זמ
זה . זמ

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

לאפשר  כדי  וכדומה ) גז שלהבת (או  נשמה ' 'נר השבת כניסת לפני  – להדליק  יש  סיו ה ' במדבר, פרשת קודש  שבת בערב 
החג. בליל קודש  שבת במוצאי הנרות להדלקת אש  העברת

 

לפני הדלוקה  מאש  העברה  ידי  על ורק  א נעשית הנרות הדלקת , הכוכבי צאת לאחר בלילה , רק  – הערב  נרות הדלקת זמ
מצית). או  (גפרור חדשה  אש  יצירת ידי  על להדליק  אופ  בשו אסור השבת. כניסת

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

          

     

: מברכי כ ואחרי   השבת כניסת מלפני  הדלוקה  מאש  העברה  ידי  על  הנרות את  מדליקי

            
 

          



רפז

       

לדבר  מתחילה  וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה  אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה 

הנר. בהדלקת  להן לעזור      

חול . ביום היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור 

חג  כאשר  הבדלה. לאחרי עד  או שם חג ערב של  הראשונה, הנרות הדלקת לפני צדקה נותנים לזה, זה סמוכים ושבת
שלאחריו . היום עבור  גם - שבת ערב

  

לאחר  להדליק  אופ  בשו אסור   המוסמכי  הגורמי ידי  על  ומקו  מקו בכל  המתפרס כפי  הוא  הנרות הדלקת זמ
זה . זמ

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

לאפשר  כדי  וכדומה ) גז שלהבת (או  נשמה ' 'נר השבת כניסת לפני  – להדליק  יש  סיו ה ' במדבר, פרשת קודש  שבת בערב 
החג. בליל קודש  שבת במוצאי הנרות להדלקת אש  העברת

 

לפני הדלוקה  מאש  העברה  ידי  על ורק  א נעשית הנרות הדלקת , הכוכבי צאת לאחר בלילה , רק  – הערב  נרות הדלקת זמ
מצית). או  (גפרור חדשה  אש  יצירת ידי  על להדליק  אופ  בשו אסור השבת. כניסת

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

          

     

: מברכי כ ואחרי   השבת כניסת מלפני  הדלוקה  מאש  העברה  ידי  על  הנרות את  מדליקי

            
 

          



 
                 
                  

             
              

           
             

             


 

  

 

  
  

  
 

 
 

 
    


אלו  דא "ח  ומאמרי קודש  שיחות  להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 ת.ד.     
 

(972)(972)(972)(972) 3333 9601001960100196010019601001 ומנויים ומנויים ומנויים ומנויים :::: להרשמהלהרשמהלהרשמהלהרשמה

הקבצים : להורדת 

 
    

      

ל: לשלוח  ניתן ותיקונים  הערות 

- 
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