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שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג
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אגרות קודש

 ב"ה,  חג גאולת רבינו אדמו"ר האמצעי

 ברוקלין, נ.י.

יו"ד כסלו, תשי"ד

שלום וברכה!

חדש  והרי  תחי',  הרבנית  זוגתו  מבריאות  לבשו"ט  ואחכה  כסלו,  מג'  מכתבו  קבלתי  בעתו 

כסלו מסוגל לזה כי אף הם היו באותו הנס ובפרט לפירוש הרשב"ם )פסחים ק"ח ע"ב( והרי ידוע פי' 

האריז"ל על הפסוק והימים האלה נזכרים ונעשים, שכשהם נזכרים למטה הרי נעשים כל ההשפעות 

למעלה ונמשכות גם למטה.

המחכה לבשו"ט.



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 פדה בשלום נפשיה "מאמר ד    

ה   ................................................. ה"תשכ'ה ,כסלו ט"י

)ד  פרשת וישבבת ששיחת ,  

טז  ........................ ה"כתש'הח טבת "מבה ,כסלו ג"כ

)ה  כז  .  ב''תשנ'ה כסלו ף"כ- ט"מוצאי חג הגאולה ישיחת

)ו ג כסלו"כ, משיחות שבת פרשת וישב ,  

לה  ........................................  ב"תשנ'ח טבת ה"מבה

)ז דמ  ........................  וטכרך  פרשת וישבשיחות -לקוטי  

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

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

)ט  נב  .......................פרשת וישב –ילקוט גאולה ומשיח

)י נג  ...................  פרשת וישב לשבועיומי חומש  ישיעור

)יא  עו  ........................  פרשת וישבלשבוע שיעורי תהלים

)יב  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

זע  .............................................  פרשת וישבלשבוע  

)יג  צ  .......................  פרשת וישבלשבוע " היום יום"לוח

)יד צג  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)טו – צו  ....................  פרשת וישבלשבוע פרקים ליום ' ג

)טז –  סבק   ................  פרשת וישבלשבוע פרק אחד ליום

)יז – קצד  ...................  פרשת וישבלשבוע ות צוספר המ



)יח  נביאים וכתובים  

קצט  .......................................  חפרק  שיר השירים, הפרק  הרמיי

)יט  בבא קמאמסכת  –משניות  

אר  .........................................................ביאור קהתי

)כ  חר  .....................................................  מגילהמסכת  עקביעין

  

)כא  עם ביאורים מנחותמסכת  

יר  ........................................................  יקעד דף  זקמדף 

)כב  עם ביאורים חוליןמסכת  

רכד  ........................................................  דעד דף ב מדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כג  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

מגר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כד נזקי ממון/גזילהת שולחן ערוך הלכו  

מגר  .......................................הזקןר "אדמו לפי לוח רב יומי

)כה והנה אנחנו מאלמיםה "ד אור תורה  

מור  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כו  התשובשערי   

נאר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

נאר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כח ב"תורת שמואל תרל   

נבר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כט  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

נגר  .....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)ל ו"שת'ה –ם מאמריספר ה  

נדר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה)לא

זנר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב  אגרות קודש  

חנר  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לג טנר  ........................................חומש לקריאה בציבור

)לד זסר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

חרס  .............................  פרשת וישבלשבוע לוח זמנים )לה

)לו טסר  ...................  בת קודששלת הדלקת נרות צוסדר מ



ה

   

‰Á‰)(‰‚ÂÓ È˙Ï
‰„t1היּו בר ּבים  ּכי לי מ ּקרב  נפ ׁשי ב ׁשל ֹום  »»ְְְְִִִִִַַָָָ

ּבּגמרא 2ע ּמדי  זה  על  ודר ׁשּו אמר 3, , ְְְִִֶַַַָָָָָ

חסדים  ּובגמיל ּות  ּבּתֹורה  הע ֹוסק  ּכל  ְֲִִִֵַַָָָָָָהק ּב"ה :

ּכאיל ּו עליו אני מעלה  ה ּצּבּור , עם  ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָּומת ּפּלל 

ּוכפיר ּוׁש הע ֹולם , א ּומ ֹות  מ ּבין ּולבני לי ְְְִִִֵֵַַָָָָּפדאני

ׁשל ֹום , ּבדברי  ׁשעסק  זה  ּבׁשל ֹום , ּפדה  ְְְִִֵֶֶַַָָָָָר ׁש"י:

ּדכתיב  ּתֹורה , וכן 4ּדהינּו ׁשל ֹום . נתיב ֹותיה  וכל  ְְְְְְִִִֵֶַָָָָ

לידי  ּובא  כ ּו' ה ּוא  ׁשל ֹום  נמי חסדים  ְֲִִִֵֵָָָָּגמיל ּות 

ׁשּזה ּו ה ּצּבּור , עם  מת ּפּלל  וכן וׁשל ֹום . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָאחוה 

ע ּמי  ׁשהת ּפּלל ּו ע ּמדי", היּו בר ּבים  "ּכי .5ענין ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָ

וה ּנה , ּד"פדאני". הענין מה ּו להבין, ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָוצרי

זה , רז"ל  ׁשּבמאמר  ה ּדברים  ׁשל ׁשה  ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹּבענין

הע ֹולם 6איתא  ׁשעליהם  ה ּדברים  ׁשל ׁשה  ׁשהם  ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּדעמידת 7ע ֹומד  הענין מה ּו להבין, וצרי , ְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

ענין  וה ּנה , א ּלּו. ּדברים  ׁשל ׁשה  על  ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹהע ֹולם 

 ּדר ֿ על  ה ּוא  ּדברים  ׁשל ׁשה  על  הע ֹולם  ְְֲִִֶֶַַַָָָָֹעמידת 

ּׁשּכת ּוב  יּנתק 8מה  ּבמהרה  לא  המ ׁשּול ׁש והח ּוט  ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ואיתא  העמידה ), ענין ה ּוא  יּנתק " "לא  ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ(ׁשהרי

ׁשל ׁשה )9ּב'ילק ּוט ' ׁשל  ההתאח ּדּות  ה ּוא  ה ּפׁשּוט  (ׁשּפיר ּוׁשֹו המ ׁשּול ׁש ׁשהח ּוט  ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

"הח ּוט  נאמר  יעקב  על  ׁשּדוקא  הענין מה ּו להבין, וצרי יעקב . על  ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹקאי

יּנתק ". ּבמהרה  לא  ְְִִֵֵַָָָֹהמ ׁשּול ׁש

ענין LÈÂב ) ּבא ּור  ּתחלה  ּבחיר 10להבין ה ּוא  יעקב  (ׁשהרי האב ֹות  ¿≈ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

אמר ּו11ׁשּבאב ֹות  ׁשעליהם  ּדלכא ֹורה ,12), ה ּמר ּכבה . הן הן האב ֹות  : ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו מר ּכבה , ׁשהם  לח ּיֹות  ּבנֹוגע  ג ֹו'13ּבׁשלמא  ה ּימין אל  אריה  ּופני ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
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ו  

הרי  נבראים , להיֹותם  ג ֹו', מה ּׂשמאל  ׁשֹור  ְְְְֲִִִֵֵֵַָָֹּופני

ֿ זה  ֿ ידי ועל  ה ּכּסא ", ׁשעל  לה "אדם  ּבטלים  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהם 

ׁשה ּוא  ה ּסּוס  ּבד ּוגמת  אליו, מר ּכבה  ּבבחינת  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהם 

ה ּוא  הרי ֿ ידיֿזה  ועל  עליו, הר ֹוכב  אל  ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָּבטל 

ענינים . ׁשני ּבזה  ׁשּיׁש והינּו, ר ֹוכב ֹו. את  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָמעלה 

ׁשהענין  וה ׁשני, על ּיה . צרי ׁשהר ֹוכב  ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהרא ׁשֹון,

אל  ּובטל  נברא , ה ּוא  מר ּכבה  ּבבחינת  ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשה ּוא 

את  נֹוׂשא  ׁשה ּוא  ּפֹועל  זה  ּוביט ּול  עליו, ִֵֵֵֶֶֶָָָהר ֹוכב 

ע ּמֹו מנּוׂשא  וגם  להבין,14הר ֹוכב , צרי אבל  . ְְְֲִִִֵַָָָָָ

הרי  ה ּמר ּכבה ", הן הן ׁשה "אב ֹות  הענין ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמה ּו

האציל ּות  מ ּבחינת  הם  וח ּיֹוהי 15האב ֹות  ּדאיה ּו , ְְְֲִִִִִֵַַָָָ

חד  וגרמ ֹוהי איה ּו מ ּובן 16חד , אינֹו ֿ ּכן, ואם  , ְְְִִִֵֵַַַָ

ענינים  ׁשני מ ּצד  ה ּמר ּכבה , ענין אצלם  ׁשּי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאי

אינם  הרי לנׂשא ֹות , ה ּכח  להם  מנין הינּו, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹה ּנ"ל .

ה ּנברא  נֹוׂשא  ֿ יד ֹו (ׁשעל  ה ּביט ּול  לענין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָצריכים 

וח ּיֹוהי  איה ּו מ ּבחינת  להיֹותם  עליו) הר ֹוכב  ְְְִִִִִֵֶַַָָָָאת 

צריכים  להיכן וגם , חד . וגרמ ֹוהי איה ּו ְְְְְִִִִֵַַַַָחד ,

וח ּיֹוהי  ּדאיה ּו האציל ּות , ע ֹולם  ׁשל  ענין ְְְְְֲִִִִֶַַָָָלנׂשא ֹות 

חד . וגרמ ֹוהי איה ּו ְְִִַַַחד ,

ּבא ÔeÈÂג ) הח ּיֹות ,ּבהק ּדים  מר ּכבת  ענין ּור  ¿»ְְְְִִֵֶֶֶַַַַ

ּגם  (ּכֹולל  ג ֹו' ׁשֹור  ּופני ג ֹו' אריה  ְְְֵֵֵֵַַּפני

ה ּכּסא " את  "נֹוׂשאים  ׁשהם  אדם "), ְְִִֵֵֵֶֶַָָ"ּפני

ּדה ּנה , ה ּוא , והענין ה ּכּסא ". ׁשעל  ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוה "אדם 

ּכמ ֹו ק ּוין, ׁשל ׁשה  הת ּכּלל ּות  ה ּוא  ענינֹו ְְְְְִִִַַָָָָֹ'אדם '

הרא ׁשֹונה  הא ֹות  - א ' א ֹות  ׁשּבצ ּיּור  ה ּקּוין ְְִִִֶֶַַָָָֹׁשל ׁשת 

ּבאמצע  וקו למ ּטה , ויּו"ד  למעלה  יּו"ד  ְְְְְְְֶַַַַָָָָָּדאדם ,

ֿ חסד ֿ ּדחכמה  ה ּקּוין ׁשל ׁשת  כן ּוכמ ֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמח ּברם ,

ודעת ֿ מ ּׂשמאל , ֿ ה ֹוד  ֿ ּגב ּורה  ּבינה  מ ּימין, ְְְִִִִֵַַַָָָֹנצח 

הם  ה ּקּוין ׁשל ׁשת  וכא ׁשר  ּבאמצע , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּתפארת ֿיס ֹוד 

אדם . ּבׁשם  נקראים  אזי והת ּכּלל ּות , ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָּבהתח ּבר ּות 
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‡e‰ הסוסBÎB ˙‡ ‰ÏÚÓ«¬∆∆¿
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מתעלה. הוא אליו  בטלה שהמרכבה
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ז   

מ "ה  ּבגימטר ּיא  'אדם ' הרי להבין, וׁשם 17וצרי , ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ

ׁשּי אי ּכן, ואם  והת ּכּלל ּות , ּביט ּול  ענינֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָמ "ה 

 א ק ּוין. ׁשל ׁשה  ּבתמ ּונת  ה ּוא  ׁשה 'אדם ' ְְִִֶַַַַָָָָֹל ֹומר 

ׁשּצריכים  ּדכיון ה ּנֹותנת ', ׁש'היא  ּבזה , ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהענין

הם  עצמם  ׁשּמּצד  ק ּוין ּבׁשל ׁשה  הת ּכּלל ּות  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹלפע ֹול 

המ ׁשכה  ענינֹו ה ּימין קו ׁשהרי מ ּזה , זה  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהפכ ּיים 

העלאה  ענינֹו ה ּׂשמאל  וקו למ ּטה , ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָֹמ ּלמעלה 

ׁשל  ענינֹו ּגם  יׁשנֹו לזה  ונֹוסף  למעלה , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָמ ּלמ ּטה 

ּכדי  ה ּנה  ׁשליׁשי, קו ׁשה ּוא  ּכפי האמצעי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָהקו

ּבהמ ׁשכה   צ ֹור יׁש ּכּולם , הת ּכּלל ּות  ְְְְְִִֵֶַַָָָלפע ֹול 

ׁשל ׁשּתם , ּבטלים  ׁשאליו יֹותר  נעלה  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמ ּמק ֹום 

ׁשל  ענין לא  ּבֹו אין זה  ׁשּמק ֹום  לפי ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹוהינּו

למעלה  להיֹות ֹו העלאה , ׁשל  ענין ולא  ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹהמ ׁשכה 

מ "ה , ׁשם  המ ׁשכת  ענין וזה ּו והעלאה . ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָמהמ ׁשכה 

ּבׁשל ׁשת  ה ּביט ּול  נמ ׁש ׁשּמּמּנּו ּביט ּול , ְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָֹׁשענינֹו

ח ּיֹות  עב ֹודת  וזֹוהי ּבהת ּכּלל ּות . ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַה ּקּוין

מ ּזה , זה  חל ּוקים  ׁשהם  ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָה ּמר ּכבה ,

ג ֹו', מה ּׂשמאל  ׁשֹור  ּופני ג ֹו' ה ּימין אל  אריה  ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹּפני

ׁשעל  ול "אדם  ל "ּכּסא " ּביט ּולם  מ ּצד  ֿ מק ֹום  ְִִִִֵֶַַַָָָָָָמ ּכל 

עם  ה "ּכּסא " את  מעלים  הם  הרי ֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַה ּכּסא ",

ׁשל  ּבא ֹופן להיֹות  ׁשּיכ ֹול  ׁשה "אדם " ְְִֶֶֶֶָָָָָָָה "אדם ",

למעמד  יתע ּלה  ק ּוין, נּכר ׁשל ׁשה  ׁשּיהיה  ּומ ּצב  ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

על ֿ והינּו מ "ה , מ ּבחינת  ׁשּנמ ׁש ה ּביט ּול  ְְְְִִִִֶַַַַָּבֹו

לבחינת  ה "אדם " את  מעלים  ׁשהח ּיֹות  ֿ זה  ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָידי

ּבח ּיֹות  ׁשּיׁש אדם " "ּפני ענין ּגם  יּובן ּובזה  ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָמ "ה .

א ּלא  עצמ ֹו, ּבפני אדם " "ּפני רק  לא  ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹה ּמר ּכבה ,

ּכמ ֹו אדם ", מ "ּפני ּכל ּול  מהם  אחד  ּכל  ְְִֵֵֶֶַָָָָָּגם 

לפי 13ׁשּכת ּוב  ׁשּזה ּו אדם , ּפני ּפניהם  ּודמ ּות  ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָ

הת ּכּלל ּות  ענין לפע ֹול  ה ּוא  וענינם  ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָׁשעב ֹודתם 

ֿ ידיֿ על  והינּו "אדם ", ענין ׁשּזה ּו ה ּקּוין, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשל ׁשת 

מ "ה . לבחינת  ה "אדם " את  מעלים  ׁשהם  ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָזה 

C‡, מ "ה ּבגימטר ּיא  "אדם " הרי להבין, צרי «ְְְֲִִִִֵַָָָָָ

ההת ּכּלל ּות , ענין ּבֹו יׁש עצמ ֹו ׁשּמּצד  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַהינּו,
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‰"Ó ‡iËÓÈ‚a 'Ì„‡' È‰ ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ17‰"Ó ÌLÂ שם , ¿»ƒ¿»ƒ¬≈»»¿ƒ«¿ƒ»¿≈

מורה הוי ' והוא "מה" בגימטריא הוא – ה"א וא"ו  ה"א יו "ד  – אל "ף במילוי 

העליון , אדם בחינת eÏlk˙‰Â˙,על  ÏeËÈa BÈÚ משמעותו "מה" כי  ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿
כמו  מה",ביטול  "ונחנו  ואהרן  במשה ÓBÏשנאמר  CiL CÈ‡ ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈≈«»«

˙eÓ˙a ‡e‰ 'Ì„‡'‰L∆»»»ƒ¿«
ÔÈe˜ ‰LÏL?ונפרדים שונים ¿…»«ƒ

‡È‰'L ,‰Êa ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»∆∆ƒ
'˙˙Bp‰ בשלושה שמדובר  העובדה «∆∆

ביאור  עצמה היא ונפרדים שונים קוין 

שממשיך , כפי  ההתכללות, לעניין 

ÏBÚÙÏ ÌÈÎÈvL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿ƒƒƒ¿
˙eÏlk˙‰ בזה זה ושילוב חיבור  ƒ¿«¿

ÔÈe˜ ‰LÏLa שונים„vnL ƒ¿…»«ƒ∆ƒ«
,‰fÓ ‰Ê ÌÈiÎÙ‰ Ì‰ ÌÓˆÚ«¿»≈»¿ƒƒ∆ƒ∆

ÔÈÓi‰ Â˜ È‰L מידת שעיקרו  ∆¬≈««»ƒ
וההשפעה, הנתינה עניין  «¿BÈÚƒהחסד ,

‰ÎLÓ‰ והתגלות‰ÏÚÓlÓ «¿»»ƒ¿«¿»
Ï‡ÓO‰ Â˜Â ,‰hÓÏ שעיקרו ¿«»¿««¿…

הצמצום  עניין  הגבורה, מידת

‰ÏÚ‡‰וההגבלה, BÈÚ של ƒ¿»«¬»»
ÏÚÓÏ‰,התחתון  ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

ÏL BÈÚ Ìb BLÈ ‰ÊÏ ÛÒBÂ¿»¿∆∆¿«ƒ¿»∆
Â˜ ‡e‰L ÈÙk ÈÚˆÓ‡‰ Â˜‰««»∆¿»ƒ¿ƒ∆«

ÈLÈÏL,גבורה ואינו  חסד  שאינו  ¿ƒƒ
˙eÏlk˙‰ ÏBÚÙÏ È„k ‰p‰ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ¿«¿

ÌÏek השונים העניינים שלושת שכל  »
בזה, זה ויתחברו  ˆCBישתלבו  LÈ≈∆

‰ÎLÓ‰a אלוקי אור  של  והתגלות ¿«¿»»
˙BÈ ‰ÏÚ ÌB˜nÓ משלושת ƒ»«¬∆≈

ÌzLÏL,הקוים  ÌÈÏËa ÂÈÏ‡L∆≈»¿≈ƒ¿»¿»
‰Ê ÌB˜nL ÈÙÏ eÈ‰Â דרגה ¿«¿¿ƒ∆»∆

משלושתם  הנעלית באלוקות גבוהה

‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÈÚ ‡Ï Ba ÔÈ‡≈…ƒ¿»∆«¿»»
למטה  ÏLמלמעלה ÔÈÚ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»∆

‰‡ÏÚ‰,למעלה ÏB˙BÈ‰מלמטה «¬»»ƒ¿
‰‡ÏÚ‰Â ‰ÎLÓ‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»»¿«¬»»
ומופשט  נעלה בעניין  שמדובר  מאחר 

ואינו  מ'העלאה' והן  מ'המשכה' הן 

ההגדרות  משתי  אחת באף מוגדר 

הללו .

˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ והתגלותÌL ¿∆ƒ¿««¿»«≈
ÏeËÈa BÈÚL ,‰"Ó,לאלוקות ∆ƒ¿»ƒ

epnnL מ"ה משםCLÓ ∆ƒ∆ƒ¿»
ÔÈew‰ ˙LÏLa ÏeËÈa‰«ƒƒ¿…∆««ƒ

˙eÏlk˙‰a eÈ‰iL למרות אפשרית, ביניהם שההתכללות לעיל  כמבואר  ∆ƒ¿¿ƒ¿«¿
מהם. שלמעלה למה בטלים הם כי  הופכיים, BiÁ˙היותם ˙„BÚ È‰BÊÂ¿ƒ¬««

של  המלאכים Ì‰Lהעליונה,‰kn‰הקודש, ÈtŒÏÚŒÛ‡L «∆¿»»∆««ƒ∆≈
ÌÈ˜eÏÁ שוניםBL ÈÙe 'B‚ ÔÈÓi‰ Ï‡ ‰È‡ Èt ,‰fÓ ‰Ê ¬ƒ∆ƒ∆¿≈«¿≈∆«»ƒ¿≈

,'B‚ Ï‡ÓO‰Ó וקו הימין  וקו  ≈«¿…
הפכים, שני  הם «ŒÏkÓƒהשמאל 

ÌÏeËÈa „vÓ ÌB˜Ó אחד כל  של  »ƒ«ƒ»
ÏÚLמהם  Ì„‡"ÏÂ "‡qk"Ï«ƒ≈¿»»»∆«

˙‡ ÌÈÏÚÓ Ì‰ È‰ ,"‡qk‰«ƒ≈¬≈≈«¬ƒ∆
,"Ì„‡"‰ ÌÚ "‡qk"‰«ƒ≈ƒ»»»
כביכול , עילוי , עצמו  בו  וגורמים

היא  ÏBÎiLוהעליה "Ì„‡"‰L∆»»»∆»
ÔÈe˜ ‰LÏL ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿…»«ƒ

והפכים  ההתכללות שונים (ללא

מהביטול ), ∆»¿lÚ˙Èƒ‰הנובעת
vÓe „ÓÚÓÏ יותר È‰iL‰נעלה ¿«¬»«»∆ƒ¿∆

CLÓpL ÏeËÈa‰ Ba kƒ»«ƒ∆ƒ¿»
ŒÈ„ÈŒÏÚ eÈ‰Â ,‰"Ó ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿«¿«¿≈
˙‡ ÌÈÏÚÓ ˙BiÁ‰L ‰Ê∆∆«««¬ƒ∆

‰"Ó ˙ÈÁÏ "Ì„‡"‰ כמבואר »»»ƒ¿ƒ«
לעיל .

Èt" ÔÈÚ Ìb ÔeÈ ‰Êe»∆»«ƒ¿«¿≈
‰kn‰ ˙BiÁa LiL "Ì„‡»»∆≈¿««∆¿»»

וב"פני  אריה" ע ב"פני  …Ï‡צמם,שור "
BÓˆÚ ÈÙa "Ì„‡ Èt" ˜«¿≈»»ƒ¿≈«¿

בבחינות  התכללות «∆‡l‡אחרות,ללא
Ì‰Ó „Á‡ Ïk Ìb"מה"חיות «»∆»≈∆

BÓk ,"Ì„‡ Èt"Ó ÏeÏk»ƒ¿≈»»¿
e˙kL13Ì‰Èt ˙eÓ„e של ∆»¿¿≈∆

וה"שור " ‡„Ì,ה"אריה" Èt¿≈»»
ÌÈÚÂ Ì˙„BÚL ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆¬»»¿ƒ¿»»

הקודש  חיות ÔÈÚשל  ÏBÚÙÏ ‡e‰ƒ¿ƒ¿«
,ÔÈew‰ ˙LÏL ˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿¿…∆««ƒ

"Ì„‡" ÔÈÚ e‰fL שמורה תואר  ∆∆ƒ¿«»»
יחד , הקוין  כל  של  שלם, ציור  על 

Ì‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈∆∆≈
˙ÈÁÏ "Ì„‡"‰ ˙‡ ÌÈÏÚÓ«¬ƒ∆»»»ƒ¿ƒ«

‰"Ó. לעיל כמבואר 

"Ì„‡" È‰ ,ÔÈ‰Ï CÈˆ C‡«»ƒ¿»ƒ¬≈»»
,‰"Ó ‡iËÓÈ‚a ביטול שעניינו  ¿ƒ«¿ƒ»

"ונחנו  לעיל ,כמו  כמבואר  מה",

Ba LÈ BÓˆÚ „vnL ,eÈ‰«¿∆ƒ««¿≈
כתוצאה  וממילא, ביטול , ב"אדם"

בו  יש »¿ÔÈÚƒמהביטול ,
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ח  

ּבא ֹופן  ׁשהן ּד'ּתק ּון' ה ּמּדֹות  ענין ּכלל ּות  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּזה ּו

ֿ ידי  על  ּבזה  ּנתוּסף  מה  ֿ ּכן ואם  הת ּכּלל ּות , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשל 

ֿ זה  ֿ ידי על  האדם  את  ׁשּמעלים  ה ּמר ּכבה  ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָח ּיֹות 

ּבהק ּדים  ויּובן ההת ּכּלל ּות . ענין ּבֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָׁשּממ ׁשיכים 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכקנה 18מאמר   ר אדם  יהא  לע ֹולם  ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָ

א ֹוד ֹות  ׁשּמד ּוּבר  והינּו, ּכארז, ק ׁשה  יהי ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָואל 

ּכארז, ק ׁשה  יהא  ׁשּלא  להזהיר  וצרי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ"אדם ",

מ ּדֹות  ׁשּבין החל ּוק  ּכלל ּות  ׁשּזה ּו ּכקנה ,  ר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָא ּלא 

למ ּדֹות  ּכקנה ",  ּד"ר ּבא ֹופן ׁשהם  ְְְְְִִֵֶֶֶַָּד'ּתק ּון',

ׁשאנּו ּוכמ ֹו ּכארז". ּד"ק ׁשה  ּבא ֹופן ׁשהם  ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָֹּד'תה ּו',

 היפ ע ֹוׂשים  ׁשּכא ׁשר  אדם  ׁשּיׁש למ ּטה , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָר ֹואים 

ּבת ֹוקף  לח ּייו ויֹורד  ׂשֹונא , ל ֹו נע ׂשה  אזי - ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָרצ ֹונֹו

ּתּקיפין  מ ּמּדֹות  מס ּתעף  זה  וענין וה ּׂשנאה , ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָה ּכעס 

ועד  ה ּכלים ', ּב'ׁשבירת  למ ּטה  ׁשּירד ּו ּכפי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹּד'תה ּו'

ועל  ּגמ ּור . רע  ׁשל  ּבא ֹופן האדם  אצל  ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנע ׂשים 

ּכקנה ,  ר א ּלא  ּכארז, ק ׁשה  יהי אל  אמר ּו: ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה 

ׁשּב'ּתק ּון' והינּו, ּד'ּתק ּון', מ ּדֹות  ענין ְְְְְִִִִֶֶַַׁשה ּוא 

ּבהת ּכּלל ּות  להת ּכּלל  ׁשּיכ ֹולים  ּכלים  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַנאצל ּו

והיּפּוכ ֹו. ּדבר  ּגם  לק ּבל  ׁשּיכ ֹולים  ועד  ְְְְְִִֵֶַַַָָָּגמ ּורה ,

ההת ּכּלל ּות  ענין עדין אין ּד'ּתק ּון' ּבמ ּדֹות  ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָאמנם ,

ענין  ואיל ּו להת ּכּלל , ׁשּיכ ֹולים  ֿ אם  ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַּבפ ֹועל ,

ּבפ  ח ּיֹות ההת ּכּלל ּות  עב ֹודת  ֿ ידי על  נע ׂשה  ֹועל  ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַ

ו"האדם  ה "ּכּסא " את  מנּׂשאים  ׁשהם  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה ּמר ּכבה ,

ּגמ ּורה  הת ּכּלל ּות  ּבֹו ׁשּתהיה  ה ּכּסא " ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָׁשעל 

ׁשּבין  ׁשהחל ּוק  ּבזה , והענין אמ ּתי. ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּוביט ּול 

ֿ ידי  על  ׁשּנפעל  ל ּביט ּול  ּד'ּתק ּון' ּדמ ּדֹות  ְְְְִִִִִֵֶַַַָה ּביט ּול 

ׁשּבין  החל ּוק  ּבד ּוגמת  ה ּוא  הח ּיֹות , ְְֲִֵֶַַַַַעב ֹודת 

ּבד ּוגמת  א ֹו ּבמציא ּות , לביט ּול  ה ּיׁש ְְְְִִִִֵַַּביט ּול 

עיּלאה '. ל 'ׁשּבת  ּתּתאה ' 'ׁשּבת  ׁשּבין ְִִֵֶַַַַָָָָָָהחיל ּוק 
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(הערה 18) ובכ"מ  ואילך. פ "ז (השני ) בראשית ד"ה תו"ח  ובארוכה ב . פז, מטות ד. לז, אמור לקו"ת וראה סע "א. כ, תענית

הנ"ל). בקונטרס 

    
ÔÙB‡a Ô‰L 'Ôe˜z'c ˙Bcn‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL ,˙eÏlk˙‰‰«ƒ¿«¿∆∆¿»ƒ¿««ƒ¿ƒ∆≈¿∆

˙eÏlk˙‰ ÏL גדול בתוקף היא מהן  אחת שכל  'תוהו ' של  ממידות בשונה ∆ƒ¿«¿
אין  התוהו  עולם של  (ובמידות המידות שאר  עם התכללות ללא לעצמה

של  האופנים בשאר  וכן  שבחסד ' 'גבורה או  שבגבורה' 'חסד  של  התכללות

המידות), Ó‰התכללות ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«
‰Êa ÛqÂ˙p ההתכללות בעניין ƒ¿«≈»∆

מהביטול ) BiÁ˙(הנובעת È„ÈŒÏÚ«¿≈«
Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈÏÚnL ‰kn‰«∆¿»»∆«¬ƒ∆»»»
Ba ÌÈÎÈLÓnL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆«¿ƒƒ

˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚ כבר הדבר  והרי  ƒ¿««ƒ¿«¿
מצד  בו  מהותו .?קיים עצם

eÈ˙Ba Ó‡Ó ÌÈc˜‰a ÔeÈÂ¿»¿«¿ƒ«¬««≈
Ï"Ê18 בגמראÌ„‡ ‡‰È ÌÏBÚÏ «¿»¿≈»»

‰˜k C בקלות Ï‡Âהמתכופף «¿»∆¿«
,eÈ‰Â ,Ê‡k ‰L˜ È‰È¿ƒ»∆¿∆∆¿«¿
,"Ì„‡" ˙B„B‡ ae„nL∆¿»»»
‡‰È ‡lL È‰Ê‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿«¿ƒ∆…¿≈

Ê‡k ‰L˜, הביטול העדר  בגלל  »∆¿∆∆
‰˜k C ‡l‡ היישות את ויבטל  ∆»«¿»∆

שלו , eÏÏk˙העצמית e‰fL∆∆¿»
˜eÏÁ‰ כללי באופן  ÔÈaLההבדל  «ƒ∆≈

ÔÙB‡a Ì‰L ,'Ôe˜z'c ˙BcÓƒ¿ƒ∆≈¿∆
"‰˜k C"c וממילא בביטול  ¿«¿»∆

e‰˙'c',בהתכללות, ˙BcÓÏ¿ƒ¿…
"Ê‡k ‰L˜"c ÔÙB‡a Ì‰L∆≈¿∆¿»∆¿∆∆

ביטול  התכללות.ללא ללא גם וממילא

ÌÈ‡B e‡L BÓÎe בני של  בטבעם ¿∆»ƒ
הזה,hÓÏ‰אדם  LiLבעולם ¿«»∆≈

CÙÈ‰ ÌÈNBÚ L‡kL Ì„‡»»∆«¬∆ƒ≈∆
‰NÚ ÈÊ‡  BBˆ היפך שעשו  זה ¿¬««¬∆

שעשה BÏרצונו  ≈BN‡,זאת למי 
ÒÚk‰ Û˜B˙a ÂÈiÁÏ „BÈÂ¿≈¿«»¿∆«««

‰Ê ÔÈÚÂ ,‰‡O‰Â בבני למטה ¿«ƒ¿»¿ƒ¿»∆
ונמשך ÛÚzÒÓאדם  BcnÓ˙נובע ƒ¿«≈ƒƒ

ÔÈÙÈwz והתכללות ביטול  ללא «ƒƒ
‰hÓÏ e„iL ÈÙk 'e‰˙'c¿…¿ƒ∆»¿¿«»

'ÌÈÏk‰ ˙ÈL'a כמבואר ƒ¿ƒ««≈ƒ
היו  התוהו  שבעולם וחסידות בקבלה

ומאחר  מועטים' בכלים מרובים 'אורות

הייתה  האורות את קלטו  לא שהכלים

ו 'נפלו ' ירדו  קדושה של  וניצוצות הכלים' ונתלבשו 'שבירת הזה בעולם למטה

וחומריים, גשמיים עוד ÚÂ„בדברים ‡ˆÏיותר שיורדים ÌÈNÚpL ¿«∆«¬ƒ≈∆
eÓb Ú ÏL ÔÙB‡a Ì„‡‰.טוב בהם שאין  רעות מידות »»»¿∆∆«»

eÓ‡ ‰Ê ÏÚÂ: ז "ל Ê‡kחכמינו  ‰L˜ È‰È Ï‡ להיזהר האדם על  ¿«∆»¿«¿ƒ»∆¿∆∆
ירידות לא שמידותיו  ובריבוי  ביטול  בהם שאין  דתוהו  מידות של  באופן  יהיו 

גמור ,עלולות  רע BcÓ˙להיות ÔÈÚ ‡e‰L ,‰˜k C ‡l‡∆»«¿»∆∆ƒ¿«ƒ
eÏˆ‡ 'Ôe˜z'aL ,eÈ‰Â ,'Ôe˜z'c המאציל ֿ ידי  על  ונבראו  הופרשו  ¿ƒ¿«¿∆¿ƒ∆∆¿

ÌÈÏBÎiL(הבורא) ÌÈÏk≈ƒ∆¿ƒ
Ïlk˙‰Ï כלי (למשל , זה עם זה ¿ƒ¿«≈

הגבורה) וכלי  ¿»¿eÏlk˙‰a¿ƒ˙החסד 
Ïa˜Ï ÌÈÏBÎiL „ÚÂ ,‰eÓb¿»¿«∆¿ƒ¿«≈

בתוכם  BÎetÈ‰Âלקלוט c Ìb«»»¿ƒ
אחת. בבת

'Ôe˜z'c ˙BcÓa ,ÌÓ‡ שהן אף »¿»¿ƒ¿ƒ
ב'תוהו ' כמו  בתוקף ולא ≈‡ÔÈבביטול 
˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚ ÔÈ„Ú של ¬«ƒƒ¿««ƒ¿«¿

וההופכיים  השונים הקוין  שלושת

ÌÈÏBÎiL Ì‡ŒÈk ,ÏÚBÙa¿«ƒƒ∆¿ƒ
ÔÈÚ eÏÈ‡Â ,Ïlk˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿«
ŒÏÚ ‰NÚ ÏÚBÙa ˙eÏlk˙‰‰«ƒ¿«¿¿««¬∆«
,‰kn‰ ˙BiÁ ˙„BÚ È„È¿≈¬«««∆¿»»

ÌÈ‡OÓ Ì‰L ומרוממים מעלים ∆≈¿«¿ƒ
ÏÚL Ì„‡‰"Â "‡qk"‰ ˙‡∆«ƒ≈¿»»»∆«
˙eÏlk˙‰ Ba ‰È‰zL "‡qk‰«ƒ≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿

ÈzÓ‡ ÏeËÈe ‰eÓb ונמצא ¿»ƒ¬ƒƒ
ב"אדם" קיים אכן  הביטול  שאמנם

החיות, פעולת לולי  גם מ"ה) (שם

כי  וחשובה נחוצה פעולתן  זאת ובכל 

ההתכללות  את הגורמת היא עבודתם

בפועל .

˜eÏÁ‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â ההבדל ¿»ƒ¿»»∆∆«ƒ
c ÏeËÈa‰ ÔÈaL˙BcÓ ∆≈«ƒ¿ƒ

'Ôe˜z'c בעולם התיקון שנמצא ¿ƒ
בפועל  ההתכללות את גורם אבל 

È„ÈŒÏÚ ÏÚÙpL ÏeËÈaÏ«ƒ∆ƒ¿»«¿≈
˙BiÁ‰ ˙„BÚ את ומביא שגורם ¬«««

בפועל , Ó‚e„a˙ההתכללות ‡e‰¿¿«
Li‰ ÏeËÈa ÔÈaL ˜eÏÁ‰ שגם «ƒ∆≈ƒ«≈

מציאות  יש עדיין  אבל  ביטול  הוא

שמתבטלת  ÏeËÈÏ¿ƒ'יש'
˙e‡ÈˆÓa,מוחלט ביטול  שהוא ƒ¿ƒ

יותר , הרבה ועמוק ‡Bנעלה
˙aL' ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ ˙Ó‚e„a¿¿««ƒ∆≈«»

'‰‡zz תחתונה'‰‡lÈÚ ˙aL'Ï שבת גם כי  עניין עליונה היא «»»¿«»ƒ»»
ואין  לאלוקות בטל  הכול  כי  אסורות, המלאכות בשבת (ולכן  הביטול 

ביטול . של  דרגות שתי  יש עצמה בשבת אבל  אחרת) ¿»¿eÈ‰Â,מציאות
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ט   

 ר" ּבהיֹותן אפיל ּו עצמם , ה ּמּדֹות  ׁשּמּצד  ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָוהינּו,

מה " ּד"רא ּו הענין להיֹות  יכ ֹול  ׁשאף 19ּכקנה ", , ְְְְִִִֶֶַָָָָָ

ּביט ּול  זה  אין ֿ מק ֹום  מ ּכל  ה ּביט ּול , ענין ְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּיׁשנֹו

ּבא ֹופן  א ּלא  ּבמציא ּות , ּביט ּול  ׁשה ּוא  ְְֲִִִִִֶֶֶָאמ ּתי

ועד  מה ", "רא ּו ׁשּזה ּו ונראה , נר ּגׁש ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָׁשה ּביט ּול 

כ ּו' מ ּמּנּו ּדיצא  הענין ּגם  להיֹות  יכ ֹול  ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָׁשּמּזה 

ז"ל  ר ּבֹותינּו כ ּו'),20(ּכמאמר  מ ּמּנּו יצא  אברהם  ְְֲִֵֶַַַַַָָָָ

עב ֹודת  ּפע ּולת  וזֹוהי ֿ זה '. 'לע ּומת  ׁשל  ענין ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָׁשּזה ּו

וה "אדם " ה "ּכּסא " את  מנּׂשאים  ׁשהם  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהח ּיֹות 

אמ ּתי. ּביט ּול  ּבֹו ְֲִִִִֶֶׁשּיהיה 

ה 'ּמר ּכבה 'zÚÂ‰ד ) ענין מה ּו לבאר  צרי ¿«»ְְְִִֵֶַַַָָָָ

ּדה ּנה  ה ּוא , הענין  א ְְְִִֵַָָָָּדהאב ֹות .

זּוטא ' ּב'א ּדרא  מ 'ּמֹוחא 21מבאר  ֿ וא ּמא ' ׁש'א ּבא  ְְְְִִִֶַָָָָָָֹ

אחיד  ּבע ּתיקא  ֿ אנּפין  ּוזעיר  נפק ּו, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָסתימאה '

האדם . מ ּכח ֹות  ה ּדּוגמא  ֿ ּפי על  ויּובן ְְְְִִַַַָָָָָָֹוּתליא ".

ׁשּדּוגמתם  ֿ ּובינה , (חכמה  האדם  ׂשכל  ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָּדה ּנה ,

מ ּכח  נלקח  ֿ וא ּמא ') 'א ּבא  ּבחינת  הם  ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹלמעלה 

'מ ֹוחא  ּבחינת  ה ּוא  למעלה  (ׁשּדּוגמת ֹו ְְְְְִִֶַַַַָָָה ּמׂשּכיל 

אבל  ה ּׂשכל , ּגיל ּוי נר ּגׁש לא  ׁשּׁשם  ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹסתימאה '),

החכמה  ענין ּכ ֿ אחר  נמ ׁש ׁשּמּמּנּו ה ּמק ֹור  ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָה ּוא 

עליֹון  מ ּמק ֹום  נלקח ּו ה ּמּדֹות  אמנם , ְְְְְִִִִֶַַָָָָוה ּבינה .

ּבנים  נקרא ֹות  ׁשה ּמּדֹות  היֹות  ּדעם  והינּו, ְְְְֱִִִִֵֶַַָָיֹותר ,

חכ  ל ּמֹוחין ואם ',ּובנֹות  'אב  ּׁשּנקראים  ֿ ּובינה  מה  ְְִִִִֵֶַָָָָָָָ

נקראת  וה ּבינה  ל ּמּדֹות , 'אב ' נקראת  ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשהחכמה 

זה 23ה ּבנים 22'אם ' הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ל ּמּדֹות , אם  , ֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

מן  ה ּמּדֹות  והת ּגּלּות  לידת  נע ׂשה  ֿ ידם  ׁשעל  ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָרק 

ה ּוא  ה ּמּדֹות  ׁשר ׁש אבל  ה ּגיל ּוי, אל  ְֲִִֵֶֶֶַַַָֹההעלם 

ֿ אנּפין  ׁש"זעיר  וזה ּו יֹותר . עליֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַָמ ּמק ֹום 

ׁשּלמעלה  'ע ּתיק ' ּבחינת  וּתליא ", אחיד  ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָּבע ּתיקא 

ׁשה ּׁשר ׁש וכיון ֿ סתימאה . חכמה  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמ ּבחינת 

מ ּבחינת  רק  לא  למעלה  ה ּוא  ֿ אנּפין זעיר  ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹּדבחינת 
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הנ"ל).19) בקונטרס  (הערה ואילך ד מב , בהר לקו"ת בכ"ז ה.20)ראה פל"ו, א.21)ויק "ר רצב , ט .22)זח "ג קיג, תהלים

ובכ"מ .23) ד. פח , שמע "צ  לקו"ת הבנים. אם ערך שם פרדס  ב . פה, א. פד, ח "ב  א. ריט , ח "א זהר

    
Ô˙BÈ‰a eÏÈÙ‡ ,ÌÓˆÚ ˙Bcn‰ „vnL של באופן  "Cבביטול  ∆ƒ««ƒ«¿»¬ƒƒ¿»«

"‰Ó e‡"c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ,"‰˜k19, אינו שה"מה" היינו  ¿»∆»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»
והמציאות  מסויימת מציאות בו  יש עדיין  אלא מוחלט ביטול  של  באופן 

כיוון  ובולטת, ‰ÏeËÈa,נראית ÔÈÚ BLiL Û‡L,"מה" בחינת ∆«∆∆¿ƒ¿««ƒ
ÏeËÈa ‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆ƒ
ÏeËÈa ‡e‰L ÈzÓ‡¬ƒƒ∆ƒ
ÔÙB‡a ‡l‡ ,˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ∆»¿∆

ÏeËÈa‰L עצמו,‰‡Â Lb ∆«ƒƒ¿»¿ƒ¿∆
,"‰Ó e‡" e‰fL"שה"מה ∆∆¿»

BÈ‰Ï˙נראה  ÏBÎÈ ‰fnL „ÚÂ¿«∆ƒ∆»ƒ¿
'eÎ epnÓ ‡ˆÈc ÔÈÚ‰ Ìb דבר «»ƒ¿»¿»»ƒ∆

מוחלט  אינו  הביטול  כי  רצוי , בלתי 

Ï"Êלגמרי  eÈ˙Ba Ó‡Ók)20 ¿«¬««≈«
Ì‰‡ היה פילגשו  ששם «¿»»
eÎ'),"ראומה" epnÓ ‡ˆÈ»»ƒ∆

'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ' ÏL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿«∆
ÏeÚt˙הקדושה.היפך  È‰BÊÂ¿ƒ¿«

ÌÈ‡OÓ Ì‰L ˙BiÁ‰ ˙„BÚ¬«««∆≈¿«¿ƒ
"Ì„‡"‰Â "‡qk"‰ ˙‡∆«ƒ≈¿»»»
ÈzÓ‡ ÏeËÈa Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¬ƒƒ
מקום  נתינת שום ללא לגמרי , מוחלט

באופן  לא אפילו  ו 'ישות, למציאות

נראה. אבל  קיים שהביטול  כזה

e‰Ó ‡Ï CÈˆ ‰zÚÂ („¿«»»ƒ¿»≈«
˙B‡‰c '‰kn'‰ ÔÈÚ היינו ƒ¿««∆¿»»¿»»

ומה  מדובר  ביטול  של  דרגה באיזו 

ופעולתה. ענינה

‡Ó ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈¿…»
'‡ËeÊ ‡c‡'a21 מספר חלק ¿ƒ¿»»

בחינות n‡ÂŒ‡a‡'L‡'הזוהר  הם ∆«»¿ƒ»
ו 'אם' ל 'אב' שנמשלו  ובינה חכמה

,e˜Ù '‰‡ÓÈ˙Ò ‡ÁBn'Ó יצאו ƒ»¿ƒ»»»¿
עניין  היינו  הסתום, מהמוח ונמשכו 

ולמעלה  נעלם שהוא כפי  המוחין 

ÈzÚa˜‡מגילוי , ÔÈt‡ŒÈÚÊe¿≈«¿ƒ¿«ƒ»
"‡ÈÏzÂ „ÈÁ‡ בחינת ואילו  »ƒ¿«¿»

"פנים  (המכונות העליונות המידות

בבחינת  ותלויות אחוזות זעירות")

"עתיק".

ÔeÈÂ באלוקות למעלה זה עניין  תוכן  ¿»
˙BÁkÓ ‡Ó‚ec‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿»ƒ…
Ì„‡‰ ÏÎN ,‰p‰c .Ì„‡‰»»»¿ƒ≈≈∆»»»

הכוחות ( הם שלו  העיקריים Ì˙Ó‚ecLשהמרכיבים ,‰ÈeŒ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»∆¿»»

Á˜Ï ('‡n‡ÂŒ‡a‡' ˙ÈÁa Ì‰ ‰ÏÚÓÏ נובעÏÈkNn‰ ÁkÓ ¿«¿»≈¿ƒ««»¿ƒ»ƒ¿»ƒ…«««¿ƒ
ÏÚÓÏ‰שבנפש  B˙Ó‚ecL) שבנפש המשכיל ' ש'כח באלוקות העניין  ∆¿»¿«¿»

לו  ÓÈ˙Ò‡‰'מקביל  ‡ÁBÓ' ˙ÈÁa ‡e‰ והנעלם הסתום ),המוח ¿ƒ«»¿ƒ»»
ÌML שיש ולהשכיל בכוח להבין  ‰ÏÎOבנפש ÈeÏÈb Lb ‡Ï ∆»…ƒ¿»ƒ«≈∆

מופשטת  בנפש זו  מהשכלה ובחינה

‰B˜nבפועל , ‡e‰ Ï‡¬»«»
ÔÈÚ CkŒÁ‡ CLÓ epnnL∆ƒ∆ƒ¿»««»ƒ¿«

‰Èa‰Â ‰ÓÎÁ‰ באמצעותם «»¿»¿«ƒ»
בפועל . משכיל  האדם

eÁ˜Ï ˙Bcn‰ ,ÌÓ‡ והן »¿»«ƒƒ¿¿
˙BÈנובעות  ÔBÈÏÚ ÌB˜nÓƒ»∆¿≈
‰BÈ˙בנפש, ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡

˙Be ÌÈa ˙B‡˜ ˙Bcn‰L∆«ƒƒ¿»»ƒ»
‰ÈeŒ‰ÓÎÁ ÔÈÁBnÏ«ƒ»¿»ƒ»
,'Ì‡Â ‡' ÌÈ‡˜pM∆ƒ¿»ƒ»»≈
,˙BcnÏ ‡ ˙‡˜ ‰ÓÎÁ‰L∆«»¿»ƒ¿≈»«ƒ
Ì‡ ˙‡˜ ‰Èa‰Â22 ¿«ƒ»ƒ¿≈≈

ÌÈa‰23,˙BcnÏ Ì‡ כי , «»ƒ≈«ƒ
היא  והבינה העניין  נקודת היא החכמה

לפרטים, הדבר  והתרחבות הסתעפות

ואם, אב ידי  על  ההולדה לעניין  בדומה

איך  המוחין  תולדות הן  המידות ואם

למעלה  הוא המידות ששורש ייתכן 

המוחין  ‰Èמשורש ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
‰Ê בחינות הם שהמוחין  לעיל  האמור  ∆

פירושו  המידות, את המולידות ואם אב

Ì„ÈŒÏÚL ˜ ובינה חכמה ידי  על  «∆«»»
˙Bcn‰ ˙elb˙‰Â ˙„ÈÏ ‰NÚ«¬∆≈«¿ƒ¿««ƒ

ÌÏÚ‰‰ ÔÓ בנפש ‡Ïככוחות ƒ«∆¿≈∆
ÈeÏÈb‰, בפועל ‡Ïכרגשות «ƒ¬»

˙Bcn‰ LL עצמה ‰e‡בנפש …∆«ƒ
˙BÈ ÔBÈÏÚ ÌB˜nÓ שורש מאשר  ƒ»∆¿≈

בנפש. המידות ומקור 

e‰ÊÂ למעלה בנמשל , העניין  תוכן  ¿∆
ÔÈt‡ŒÈÚÊ"L∆¿≈«¿ƒבאלוקות

,"‡ÈÏzÂ „ÈÁ‡ ‡˜ÈzÚa ושורש ¿«ƒ»»ƒ¿«¿»
הוא  'ÈzÚ˜'המידות ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ

בחינה  (שהיא יומין ' 'עתיק מדריגת

עליון ')ב'כ  ÈÁaÓ˙תר  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«
‰‡ÓÈ˙ÒŒ‰ÓÎÁ מקור שהיא »¿»¿ƒ»»

לעיל . כמבואר  «≈¿ÔÂÈÎÂהמוחין ,
ÔÈt‡ŒÈÚÊ ˙ÈÁc LM‰L∆«…∆ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

'‡n‡ÂŒ‡a‡'המידות  ˙ÈÁaÓ ˜ ‡Ï ‰ÏÚÓÏ ‡e‰,ובינה חכמה ¿«¿»…«ƒ¿ƒ««»¿ƒ»
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י  

מ ֹוחא ֿ מ ּבחינת  ּגם  למעלה  א ּלא  ֿ וא ּמא ', ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ'א ּבא 

לכן  וּתליא ", אחיד  ּב"ע ּתיקא  ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָסתימאה ,

ּבבחינת  ּגם  עיל ּוי לפע ֹול  ֿ אנּפין' ה 'ּזעיר  ּבכח  ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַֹיׁש

ה 'ּמר ּכבה ' ענין יּובן  ֿ ּפיֿזה  ועל  ֿ וא ּמא '. ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ'א ּבא 

ה ּמר ּכבה ", הן הן "האב ֹות  ּדה ּנה  ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָּדהאב ֹות ,

ּדאציל ּות , החסד  לספירת  מר ּכבה  היה  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאברהם 

ויעקב  ּדאציל ּות , הגב ּורה  לספירת  ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָֹויצחק 

ּדאציל ּות , האמצעי) (קו ה ּתפארת  ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָלספירת 

הרי  ולכן ּדאציל ּות . ֿ אנּפין זעיר  ּבחינת  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָּדהינּו,

ׁשהם  ׁשּזה ּו ֿ וא ּמא ', 'א ּבא  ּבחינת  את  מעלים  ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהם 

הינּו, ה ּכּסא ", ׁשעל  וה "אדם  ה "ּכּסא " את  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמעלים 

זעיר ֿ ּבחינת  ׁשה ּוא  סתם  "אדם " ּבחינת  רק  ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלא 

ׁשה ּוא  ֿ הרא ׁשֹון אדם  ּבחינת  ּגם  א ּלא  ְְִִִֶֶַַַָָָָאנּפין,

מה  ּבענין (ּכּיד ּוע  חכמה  ּׁשם 24ּבחינת  ּומה  ׁשמ ֹו ְְְְְִִֵַַַַַַָָָ

–25ּבנֹו ּבנֹו" ּׁשם  "ּומה  'חכמה ', – ּׁשמ ֹו" "מה  , ְְְְֵַַָָ

אדם  לא  "ּכי לבחינת  להעל ֹות ֹו אנּפין'), ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ'זעיר 

ועל 26ֿה ּוא " ֿ ס ֹוף , האין ּבחינת  ע ּתיקא , ּבחינת  ,ְְְִִִֵַַַַָָ

ּכפי  יֹותר , נעלה  ּביט ּול  ּבֹו יהיה  ֿ זה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַידי

ה ּוא ". אדם  לא  "ּכי  ּבבחינת  ה ּוא  ְִִִִֶַַָָֹׁשה ּביט ּול 

'מר ּכבת  לג ּבי האב ֹות ' 'מר ּכבת  מעלת  ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוזֹוהי

ה ּמר ּכבה  (ׁשהיא  הח ּיֹות ' ׁש'ּמר ּכבת  ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהח ּיֹות ',

יֹו ּולמ ּטה  ה ּבריאה , ּדע ֹולם ּדע ֹולם  ה ּמר ּכבה  תר , ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ

(אדם  "אדם " ּבחינת  העלאת  ּפֹועלת  ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָהיצירה )

יֹותר , נעלית  למדרגה  ֿ אנּפין) זעיר  ּבחינת  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָסתם ,

ׁשּיּומ ׁש ּד'ּתק ּון' ה ּמּדֹות  העלאת  ענין ְְְְֲִִִֶַַַַַָוה ּוא 

ח ּיֹות  ׁשר ׁש ה ּוא  (ׁשּׁשם  ה ּתה ּו מע ֹולם  ֵֶֶֶַַָָָֹֹּבהם 

ה 'ּבר ּודים ' ּבבחינת  ׁשּיּומ ׁש והינּו, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָה ּמר ּכבה ),

מ ּכל ֿ אבל  ('ּתה ּו'), ה 'ּנק ּודים ' מ ּבחינת  ְְֲִִִִִַַָָֹ('ּתק ּון')

ּבצ ּיּור  ֿ ּכן ּגם  ה ּוא  ה 'ּנק ּודים ' ּבחינת  הרי ְְְֲִִִֵֵַַַָמק ֹום ,

אבל  יֹותר . נעלה  ּבצ ּיּור  ׁשה ּוא  א ּלא  ְֲֲִֵֶֶֶַָָָָ"אדם ",
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‰‡ÓÈ˙ÒŒ‡ÁBÓ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡l‡, המוחין È‰Lשורש ∆»¿«¿»«ƒ¿ƒ«»¿ƒ»»∆¬≈

,"‡ÈÏzÂ „ÈÁ‡ ‡˜ÈzÚ"a,"מ"עתיק הוא המידות LÈושורש ÔÎÏ ¿«ƒ»»ƒ¿«¿»»≈≈
'ÔÈt‡ŒÈÚf'‰ ÁÎa מהמוחין למטה הם שבגילוי  ÏBÚÙÏהמידות ¿…««¿≈«¿ƒƒ¿

ÈeÏÈÚולרומם '‡n‡ÂŒ‡a‡'.ולנשא ˙ÈÁa Ìb ƒ«ƒ¿ƒ««»¿ƒ»
ÔÈÚ ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿«
‰p‰c ,˙B‡‰c '‰kn'‰«∆¿»»¿»»¿ƒ≈
"‰kn‰ Ô‰ Ô‰ ˙B‡‰"»»≈≈«∆¿»»
שלהם  המוחלט הביטול  בגלל  לאלקות

העליון , שעיקר ‡Ì‰לרצון  «¿»»
החסד  בקו  היה שלו  ה' ««‰È‰עבודת

„ÒÁ‰ ˙ÈÙÒÏ ‰kÓ∆¿»»ƒ¿ƒ««∆∆
˜ÁˆÈÂ ,˙eÏÈˆ‡c עבודת שעיקר  «¬ƒ¿ƒ¿»

'מרכבה' היה הגבורה, בקו  היה שלו  ה'

,˙eÏÈˆ‡c ‰e‚‰ ˙ÈÙÒÏƒ¿ƒ««¿»«¬ƒ
˜ÚÈÂ היה שלו  ה' עבודת שעיקר  ¿«¬…

התפארת ‰‡Ùz˙בקו  ˙ÈÙÒÏƒ¿ƒ««ƒ¿∆∆
ÈÚˆÓ‡‰ Â˜) חסד המשלב «»∆¿»ƒ

eÈ‰c,וגבורה  ,˙eÏÈˆ‡c העניין ) «¬ƒ¿«¿
הוא  האבות של  »ÈÁa¿ƒ˙הכללי 

ÔÈt‡ŒÈÚÊהמידות.˙eÏÈˆ‡c ¿≈«¿ƒ«¬ƒ
Ì‰ È‰ ÔÎÏÂ שלהם הביטול  בכוח ¿»≈¬≈≈

האבות, 'מרכבה', בבחינת לאלוקות

אנפין ' 'זעיר  ‡˙בחינת ÌÈÏÚÓ«¬ƒ∆
e‰fL ,'‡n‡ÂŒ‡a‡' ˙ÈÁa¿ƒ««»¿ƒ»∆∆

Ì‰L עבודת ידי  על  בביטול האבות ם ∆≈
ÌÈÏÚÓומרוממים ‡˙מנשאים «¬ƒ∆

ÏÚL Ì„‡"‰Â "‡qk"‰«ƒ≈¿»»»∆«
˙ÈÁa ˜ ‡Ï ,eÈ‰ ,"‡qk‰«ƒ≈«¿…«¿ƒ«
˙ÈÁa ‡e‰L Ì˙Ò "Ì„‡"»»¿»∆¿ƒ«
˙ÈÁa Ìb ‡l‡ ,ÔÈt‡ŒÈÚÊ¿≈«¿ƒ∆»«¿ƒ«
˙ÈÁa ‡e‰L ÔBL‡‰ŒÌ„‡»»»ƒ∆¿ƒ«

Úe„ik) ‰ÓÎÁ בקבלה המבואר  »¿»«»«
הפנימית ÔÈÚaוחסידות  המשמעות ¿ƒ¿«

בקהלת  הכתוב Ó24BÓL‰של  «¿
Ba ÌM ‰Óe25, אדם הוא ש'שמו ' «≈¿

הצדיקים  הם בנו ' ו 'שם הראשון 

בו  כלולים שהיו  הבאים שבדורות

בנו ' ש'שם והיינו  ממנו  ונמשכים

והתוצאה  ב'שמו ')(התולדה כלול 

הוא  וכך  ממנו  ונובע והמקור ) (השורש

המידות  ו 'הולדת' התהוות בענין  גם

'ÓÎÁ‰',מהמוחין  Y "BÓM ‰Ó" אדם Yבחינת "Ba ÌM ‰Óe" «¿»¿»«≈¿
B˙BÏÚ‰Ï ,('ÔÈt‡ ÈÚÊ'סתם אדם בחינת Ï‡את Èk" ˙ÈÁÏ ¿≈«¿ƒ¿«¬ƒ¿ƒ«ƒ…

"‡e‰ Ì„‡26ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙ÈÁa ,‡˜ÈzÚ ˙ÈÁa , »»¿ƒ««ƒ»¿ƒ«»≈¿«¿≈

Ba ‰È‰È ‰Ê בגימטריא "אדם" (שהרי  ביטול  יש בו  שגם אדם בבחינת ∆ƒ¿∆
את  שמעלה על  אבל  לעיל , כמבואר  מה", "ונחנו  כמו  ביטול  שהוא "מה"

בו ) יש אלו , עליונות למדריגות סתם "אדם" ˙BÈ,בחינת ‰ÏÚ ÏeËÈaƒ«¬∆≈
"‡e‰ Ì„‡ ‡Ï Èk" ˙ÈÁa ‡e‰ ÏeËÈa‰L ÈÙk ביטול והוא ¿ƒ∆«ƒƒ¿ƒ«ƒ…»»

הביטול  מאשר  עמוק ויותר  נעלה יותר 

סתם. "אדם" של 

'˙B‡‰ ˙kÓ' ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ¿ƒ«¬«∆¿∆∆»»
'˙BiÁ‰ ˙kÓ' Èa‚Ï שגם ¿«≈∆¿∆∆««

בבחינת  עלייה פועלת החיות מרכבת

העילוי  אבל  הביטול , ידי  על  "אדם"

נעלה  האבות מרכבת ידי  על  שנפעל 

ומפרט, שממשיך  כפי  יותר ,

‡È‰L) '˙BiÁ‰ ˙kn'L∆∆¿∆∆««∆ƒ
,‰‡Èa‰ ÌÏBÚc ‰kn‰«∆¿»»¿»«¿ƒ»

Ïe‰kn‰ ,˙BÈ ‰hÓ¿«»≈«∆¿»»
‰ÈˆÈ‰ ÌÏBÚc עולמות שהם ¿»«¿ƒ»

של  למציאות מקום נתינת בהם שיש

הביטול  ולכן  מאלוקות נפרדים נבראים

בדרגה  הוא אלה שבעולמות לאלוקות

שבעולם  הביטול  מאשר  נמוכה יותר 

‰ÏÚ‡˙האצילות  ˙ÏÚBt (∆∆«¬»«
,Ì˙Ò Ì„‡) "Ì„‡" ˙ÈÁa¿ƒ«»»»»¿»
‰‚„ÓÏ (ÔÈt‡ŒÈÚÊ ˙ÈÁa¿ƒ«¿≈«¿ƒ¿«¿≈»

˙BÈ ˙ÈÏÚ ללא שהוא מכפי  «¬≈≈
זו , ‰ÏÚ‡˙העלאה ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¬»«

CLÓeiL 'Ôe˜z'c ˙Bcn‰«ƒ¿ƒ∆¿«
Ì‰a נעלה ‰e‰zאור  ÌÏBÚÓ »∆≈»«…

˙BiÁ LL ‡e‰ ÌML)∆»…∆«
CLÓeiL ,eÈ‰Â ,(‰kn‰«∆¿»»¿«¿∆¿«
('Ôe˜z') 'ÌÈ„ea'‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¿ƒƒ
('e‰z') 'ÌÈ„e˜p'‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿ƒ…
שעניין  וחסידות בקבלה כמבואר 

האמור  ו 'ברודים' 'נקודים' 'עקודים',

להשתלשלות  רומז  יעקב בצאן 

למדריגה  ממדריגה העליונים העולמות

הם  העליונות הספירות שבתחילה

בכלי  (קשורים) 'עקודים' של  באופן 

ניכרים, לא ביניהם וההבדלים אחד 

שכל  'נקודים' בבחינת הם כך  ואחר 

בפני  כנקודה היא מהספירות אחת

האחרות, עם התכללות ללא עצמה,

התיקון  עולם וכאשר  התיקון , עולם 'ברודים, בחינת כך  ואחר  ה'תוהו ', עולם

התוהו  מעולם והתגלות המשכה בו  יש ‰Èמתעלה, ,ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï‡¬»ƒ»»¬≈
‡e‰L ‡l‡ ,"Ì„‡" eiˆa ÔkŒÌb ‡e‰ 'ÌÈ„e˜p'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ«≈¿ƒ»»∆»∆
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יי   

"אדם " ּבחינת  העלאת  ּפֹועלת  האב ֹות ' ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ'מר ּכבת 

לא  "ּכי לבחינת  חכמה ) ּבחינת  הרא ׁשֹון, ְְְִִִִִַַָָָָָֹ(אדם 

'עק ּודים ' מ ּבחינת  ּבֹו ׁשּיּומ ׁש ה ּוא ", ְְֲִִִֶַַָָאדם 

עק ּודים  הם  ׁשהא ֹור ֹות  מ 'ּנק ּודים '), ּגם  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ(ׁשּלמעלה 

ּבבחינת  ה ּוא  ה ּכלי ׁשאפיל ּו הינּו אחד , ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָּבכלי

ּו'בר ּודים '. 'נק ּודים ' ּבבחינת  יּומ ׁש ּומ ּׁשם  ְְְְִִִִִֶַַָָאחד ,

ׁש"הן  האב ֹות  עב ֹודת  ענין ּכלל ּות  ְְְֲִֵֶֶַַָָָוזה ּו

ׁשּבאב ֹות , ּבחיר  יעקב  ּובמיּוחד  ְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹה ּמר ּכבה ",

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּמקל ֹות , ּבענין היתה  27ׁשעב ֹודת ֹו ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָ

ה ּלבן  מח ׂשף  ג ֹו' ויפ ּצל  ג ֹו' מ ּקל  יעקב  ל ֹו ְֲֲִֵַַַַַַַַַָָֹֹוּיּקח 

נק ּודים  "עק ּודים  להיֹות  ה ּמקל ֹות , על  ְְְֲֲִִִֶַַַא ׁשר 

ּבחינת 28ּובר ּודים " ּגם  וית ּגּלה  ׁשּיּומ ׁש הינּו, , ְְְְְְִִִֶֶַַַַַ

ֲִ'עק ּודים '.

ֿ ּתֹורה .p‰Â‰ה ) מ ּתן ק ֹודם  האב ֹות  ּפעל ּו זה  ּכל  ¿ƒ≈ֲֶֶַַָָָָָ

לכל  נּתן ֿ ּתֹורה , מ ּתן לאחרי ְְֲֲִֵַַַָָָָאבל 

ה ּכח  מהאב ֹות  ּביר ּוׁשה  מ ּיׂשראל  ואחד  ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאחד 

הן  הן ה "אב ֹות  עב ֹודת  את  לפע ֹול  ְֲִֵֵֶֶַַָָׁשּיּוכל 

ה ּכּסא " ׁשעל  "אדם  ּבחינת  להעל ֹות  ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָה ּמר ּכבה ",

ה ּתֹורה  ֿ ידי על  ה ּוא ", אדם  לא  "ּכי ְְִִִֵַַַָָָֹלבחינת 

העלאת  נע ׂשית  ה ּתֹורה  ֿ ידי ׁשעל  וכיון ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָּומצ ֹות .

הרי  ה ּוא ", אדם  לא  "ּכי לבחינת  "אדם " ְְֲִִִִֵַַָָָָֹּבחינת 

ׁשּתי  להיֹות  צריכ ֹות  ּגּופא  ׁשּבּתֹורה  ְְְִִֵֶַָָָמ ּובן,

ּכתיב  ׁשּבּתֹורה  ּבזה , והענין א ּלּו. אנכי 29ּבחינֹות  ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשאנכי  מי אנכי ,אלקי למעלה 30הוי' ׁשה ּוא  , ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

"אדם ", ּבחינת  ּגם  ּבּתֹורה  יׁש  א "אדם ". ְִִִֵַַַַָָָָָמ ּצּיּור 

ׁשּכת ּוב  ענין 31ּכמ ֹו וה ּוא  אדם , ה ּתֹורה  זאת  ְְְִֶַַָָָָֹ

ּדמל ּכא  אברים  רמ "ח  ׁשהם  ּפיק ּודין וכן 32רמ "ח  , ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּגידים  ׁשס "ה  ּכנגד  ׁשהן ֿ תע ׂשה  לא  מצ ֹות  "אדם ".33ׁשס "ה  צ ּיּור  ענין ׁשּזה ּו , ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

וה ּמצ ֹות  ההלכ ֹות  ּוכמ ֹו והמ ׁשכה , ּדהעלאה  הענינים  ׁשני ּבּתֹורה  יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָולכן

וההלכ ֹות  למעלה , מ ּלמ ּטה  העלאה  ׁשל  ּבא ֹופן ׁשהן ּומע ׂשר ֹות  ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּדתר ּומה 

ּגם  וזה ּו למ ּטה . מ ּלמעלה  המ ׁשכה  ׁשל  ּבא ֹופן ׁשהן ּותפילין ּדציצית  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוה ּמצ ֹות 

ה ּצּבּור ", עם  ּומת ּפּלל  חסדים  ּובגמיל ּות  ּבּתֹורה  ּד"הע ֹוסק  הענין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָּכלל ּות 
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יב  

מ ּלמעלה  ההמ ׁשכה  ענין ה ּוא  חסדים  ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָׁשּגמיל ּות 

ּתּקנּום  קר ּבנֹות  ׁשּבמק ֹום  ּותפ ּלה  ה ּוא 34למ ּטה , ְְְְְִִִֶַָָָָ

קו  היא  ות ֹורה  למעלה , מ ּלמ ּטה  ההעלאה  ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָענין

ה ּמח ּברם . ְְְִֶַַָָָהאמצעי

הע ֹוסק e‰ÊÂו) ּכל  ג ֹו', נפ ׁשי ב ׁשל ֹום  ּפדה  ¿∆ְְִֵַָָָָָ

עם  ּומת ּפּלל  חסדים  ּובגמיל ּות  ְְֲִִִִִֵַַָָּבּתֹורה 

ּולבני  לי ּפדאני ּכאיל ּו עליו אני מעלה  ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָה ּצּבּור ,

הענינים  ׁשל ׁשת  ּדה ּנה , הע ֹולם . א ּומ ֹות  ְְְִִִִֵֵֶָָָָֹמ ּבין

ה ּקּוין  ׁשל ׁשת  הם  ּותפ ּלה  חסדים  ּוגמיל ּות  ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹּדת ֹורה 

ה ּמח ּברם  האמצעי וקו והמ ׁשכה  ְְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָּדהעלאה 

ה ּתפ ּלה  ׁשּבענין זאת , וע ֹוד  לעיל ). ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ(ּכּנזּכר 

היא  ּבזה  (ׁשה ּכּונה  ה ּציּבּור  עם  ה ּמת ּפּלל  ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאמר ּו:

ׁשה ּצּבּור  ּבּזמן א ּלא  ה ּצּבּור , עם  ּדוקא  ְְִִִֶֶַַַַַָָָלאו

ּבּגמרא 35מת ּפּללין  ּׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּפי על  ויּובן ,(36 ְְְְִִִֶַַַַָָָָ

ּוכתיב 37ּכתיב  אליו, קראנּו ּבכל  אלקינּו 38ּכה ' ְְְְֱִִֵֵֵַָָָֹ

ּבצ ּבּור . הא  ּביחיד , הא  ּבה ּמצא ֹו. ה ' ְְְְְִִִִָָָָּדר ׁשּו

רא ׁשֿ ׁשּבין ימים  ע ׂשרה  א ּלּו אימת ? ְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹּביחיד 

ׁשה ּפע ּולה  מ ּובן, ּומ ּזה  ֿ ה ּכּפּורים , ליֹום  ְְִִִֶֶַַַָָָָה ּׁשנה 

ּכמ ֹו היא  ּכּול ּה ה ּׁשנה  ּכל  ּבמ ׁש ה ּצּבּור  ְְְִִִִֶֶַַַָָָָּדתפ ּלת 

ּתׁשּובה , ימי ּבע ׂשרת  ה ּיחיד  ּדתפ ּלת  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָה ּפע ּולה 

ענין  ׁשה ּוא  קר ֹוב , ּבהיֹות ֹו ג ֹו' ְְְְִִִֶַָָּבה ּמצא ֹו

ׁשל  ענינֹו ׁשּזה ּו ר ּבים , רחמים  ְְְֲִִִִֶֶֶַַָהתע ֹורר ּות 

"הח ּוט 39יעקב  נאמר  ׁשעליו האמצעי, קו , ְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ענין  נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ה 'ּילק ּוט '. מ ּדברי ּכּנ"ל  יּנתק ", ּבמהרה  לא  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹה ּׁשליׁשי

והן  ּדיׂשראל , ה ּפד ּיה  הן הע ֹולם , א ּומ ֹות  מ ּבין ּולבני  לי ּפדאני  ּכאיל ּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָה ּפד ּיה ,

ולכן  ה ּׁשכינה , וגל ּות  צרת  היא  יׂשראל  ׁשל  וגל ּותם  צרתם  ּכי ה ּׁשכינה , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָּפד ּית 

ּתהיה  העתידה  ׁשה ּגא ּולה  ּגם  וזה ּו ה ּׁשכינה . ּפד ּית  ּגם  היא  יׂשראל  ׁשל  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָה ּפד ּיה 

 אק ּבצ ּגד ֹולים  ּוברחמים  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו הרחמים , מ ּדת  ֿ ידי הוי'40על  ּופד ּויי , ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

רא ׁשם  על  ע ֹולם  וׂשמחת  ּבר ּנה  צ ּיֹון ּובא ּו .41יׁשּוב ּון ְְְְִִִַַָָָָֹ
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elqk h"i wxanà"èéìù ø"åîãà ÷"ë ìéàåäù ÷øáîä çñåð .ä"á

ìáú éáçøî ìëá åéçéù ù"ðàì çåìùì

á"ðùú'ä ,åìñë è"é äìåàâä âç úàø÷ì

ה'תשנ"ב. לכסלו, י"ז ב"ה,

ח"י והמשכו לכסלו החסידותבטו"ב בלימוד טובה לשנה כסלו וי"ט

ותחתמו, תכתבו החסידות ודרכי

ובתפלה. ובגמ"ח בתורה ובכלל המבצעים, בכל רבה פעילות כולל

טוב טוב, כי בו שהוכפל ג' ביום הוא כסלו י"ט שהשנה ובמיוחד

לבריות. וטוב לשמים

וגו'. ונגבה וצפונה וקדמה ימה דופרצת באופן זה וכל

שהיא בשנה הנ"ל בכל מיוחדת øåáéòäוהדגשה úðùבתורה שנקראת ,

" äîéîúבשם äðù:הרמז בזה יש ה'תשנ"ב, ובשנת ,"ä'יúהאùנתðפלאות

á.כל מכל כל

כח ונותנים תוכנם שענינם ולחנוכה, לחנוכה ההכנה לימי זה ומיום

זה בכל ולהוסיף התורה, ואור מצוה נר הבית פתח על כאו"א להדליק

השנה. כל ובמשך החוץ, גם ושיאיר ביתו, פתח על ליום מיום

האמור. בכל ולהצליח

על רבינו משה וברכת תפילת קיום למהר גם זכאין יומין וה"ז

זמרות נעים שבס' צדי"ק מזמור וחותם בסיום שליט"א מבנ"י כאו"א

משיחא, מלכא דוד ישראל,

:äìôúáå ç"îâáå äøåúáäהעוסק כל גו', בשלום פדה יט) נה, (תהלים עה"פ א) ח, (ברכות חז"ל כדרשת

כו'. הצבור עם ומתפלל ובגמ"ח בתורה

:'â íåéá àåä åìñë è"é.וש"נ לח. סי' אדה"ז ֿ קודש אגרות – (תקנ"ט) הגאולה ויום בשנת כהקביעות

:áåè éë åá ìôëåäùעם זה מקשר ועוד) ואילך. א לג, (בראשית ובאוה"ת ז. א, בראשית עה"פ פרש"י

לבריות. וטוב לשמים טוב א) מ, (קידושין מחז"ל

:úöøôå.יד כח, ויצא

:"äîéîú äðù" . . úàø÷ðù.ה"ה פי"ב ויובל שמיטה הל' רמב"ם (במשנה). א לא, ערכין ל. כה, בהר

:ìë ìëî ìëáמכל "בכל אשר ולהעיר ואילך. סע"ב טז, ב"ב וראה המזון. דברכת הרביעית ברכה נוסח

בגימטריא הוא הגאולה."÷õá"כל" על שרומז שם), לב"ב חת"ס חידושי (ראה

:úéáä çúô ìò . . ÷éìãäìחנוכה הל' או"ח טושו"ע וראה ה"ז. פ"ד חנוכה הל' רמב"ם ב. כא, שבת

ס"ה. סתרע"א

:äøåúä øåàå äåöî øðשבת פרש"י ע"פ – חנוכה לנרות במיוחד ושייך כג. ו, משלי – הכתוב לשון ע"פ

כו'. מצוה נר כי הפסוק שם על בנרות חנוכה) (נס קבעו לפיכך ב: לב, מקץ ובתו"א בנים). (ד"ה ב כג,

:íåéì íåéî . . óéñåäìå.ס"ב שו"ע שם. שבת

:ïéàëæ ïéîåé.א כט, תענית ראה
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בגימטריא הוא הגאולה."÷õá"כל" על שרומז שם), לב"ב חת"ס חידושי (ראה

:úéáä çúô ìò . . ÷éìãäìחנוכה הל' או"ח טושו"ע וראה ה"ז. פ"ד חנוכה הל' רמב"ם ב. כא, שבת

ס"ה. סתרע"א

:äøåúä øåàå äåöî øðשבת פרש"י ע"פ – חנוכה לנרות במיוחד ושייך כג. ו, משלי – הכתוב לשון ע"פ

כו'. מצוה נר כי הפסוק שם על בנרות חנוכה) (נס קבעו לפיכך ב: לב, מקץ ובתו"א בנים). (ד"ה ב כג,

:íåéì íåéî . . óéñåäìå.ס"ב שו"ע שם. שבת

:ïéàëæ ïéîåé.א כט, תענית ראה
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elqk h"i wxanà"èéìù ø"åîãà ÷"ë ìéàåäù ÷øáîä çñåð .ä"á

ìáú éáçøî ìëá åéçéù ù"ðàì çåìùì

á"ðùú'ä ,åìñë è"é äìåàâä âç úàø÷ì

ה'תשנ"ב. לכסלו, י"ז ב"ה,

ח"י והמשכו לכסלו החסידותבטו"ב בלימוד טובה לשנה כסלו וי"ט

ותחתמו, תכתבו החסידות ודרכי

ובתפלה. ובגמ"ח בתורה ובכלל המבצעים, בכל רבה פעילות כולל

טוב טוב, כי בו שהוכפל ג' ביום הוא כסלו י"ט שהשנה ובמיוחד

לבריות. וטוב לשמים

וגו'. ונגבה וצפונה וקדמה ימה דופרצת באופן זה וכל

שהיא בשנה הנ"ל בכל מיוחדת øåáéòäוהדגשה úðùבתורה שנקראת ,

" äîéîúבשם äðù:הרמז בזה יש ה'תשנ"ב, ובשנת ,"ä'יúהאùנתðפלאות

á.כל מכל כל

כח ונותנים תוכנם שענינם ולחנוכה, לחנוכה ההכנה לימי זה ומיום

זה בכל ולהוסיף התורה, ואור מצוה נר הבית פתח על כאו"א להדליק

השנה. כל ובמשך החוץ, גם ושיאיר ביתו, פתח על ליום מיום

האמור. בכל ולהצליח

על רבינו משה וברכת תפילת קיום למהר גם זכאין יומין וה"ז

זמרות נעים שבס' צדי"ק מזמור וחותם בסיום שליט"א מבנ"י כאו"א

משיחא, מלכא דוד ישראל,

:äìôúáå ç"îâáå äøåúáäהעוסק כל גו', בשלום פדה יט) נה, (תהלים עה"פ א) ח, (ברכות חז"ל כדרשת

כו'. הצבור עם ומתפלל ובגמ"ח בתורה

:'â íåéá àåä åìñë è"é.וש"נ לח. סי' אדה"ז ֿ קודש אגרות – (תקנ"ט) הגאולה ויום בשנת כהקביעות

:áåè éë åá ìôëåäùעם זה מקשר ועוד) ואילך. א לג, (בראשית ובאוה"ת ז. א, בראשית עה"פ פרש"י

לבריות. וטוב לשמים טוב א) מ, (קידושין מחז"ל

:úöøôå.יד כח, ויצא

:"äîéîú äðù" . . úàø÷ðù.ה"ה פי"ב ויובל שמיטה הל' רמב"ם (במשנה). א לא, ערכין ל. כה, בהר

:ìë ìëî ìëáמכל "בכל אשר ולהעיר ואילך. סע"ב טז, ב"ב וראה המזון. דברכת הרביעית ברכה נוסח

בגימטריא הוא הגאולה."÷õá"כל" על שרומז שם), לב"ב חת"ס חידושי (ראה

:úéáä çúô ìò . . ÷éìãäìחנוכה הל' או"ח טושו"ע וראה ה"ז. פ"ד חנוכה הל' רמב"ם ב. כא, שבת

ס"ה. סתרע"א

:äøåúä øåàå äåöî øðשבת פרש"י ע"פ – חנוכה לנרות במיוחד ושייך כג. ו, משלי – הכתוב לשון ע"פ

כו'. מצוה נר כי הפסוק שם על בנרות חנוכה) (נס קבעו לפיכך ב: לב, מקץ ובתו"א בנים). (ד"ה ב כג,

:íåéì íåéî . . óéñåäìå.ס"ב שו"ע שם. שבת

:ïéàëæ ïéîåé.א כט, תענית ראה
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ג' ביום הוא כסלו י"ט שהשנה טובובמיוחד כי בו טובשהוכפל ,

לבריות. וטוב לשמים

דופרצת באופן זה ומתחילוכל וגו', ונגבה וצפונה וקדמה ימה

מהם. אחד כל בהמבצעים,

שהיא בשנה הנ"ל בכל מיוחדת øåáéòäוהדגשה úðùשנקראת ,

תמימה" "שנה בשם הרמז:בתורה בזה יש ה'תשנ"ב, ובשנת ,ä'יúהא

ùנתðפלאותáכל מכל .כל

כח ונותנים תוכנם שענינם ולחנוכה, לחנוכה ההכנה לימי זה ומיום

הבית פתח על כאו"א התורהלהדליק ואור מצוה זהנר בכל ולהוסיף ,

ליום השנה.מיום כל ובמשך החוץ, גם ושיאיר ביתו, פתח על

האמור. בכל ולהצליח

זכאין יומין עלוה"ז רבינו משה וברכת תפילת קיום למהר גם

זמירות נעים שבס' צדי"ק מזמור וחותם בסיום שליט"א מבנ"י כאו"א

משיחא, מלכא דוד ישראל,

רצון יהי – עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו ה' נועם ויהי

ידיכם במעשה שכינה ,שתשרה

כוננהו, ידינו ומעשה

השלישי המקדש בית ובמעשה – בגאולהויה"ר בימינו, במהרה ,

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

ובברכה בכבוד

/ïäàñøåàéðù íçðî/

�

:'â íåéá àåä åìñë è"é.וש"נ לח. סי' אדה"ז ֿ קודש אגרות – (תקנ"ט) הגאולה ויום בשנה כהקביעות

:áåè éë åá ìôëåäùעם זה מקשר ועוד) ואילך. א לג, (בראשית ובאוה"ת ז. א, בראשית עה"פ פרש"י

לבריות. וטוב לשמים טוב א) מ, (קידושין מחז"ל

:úöøôå.יד כח, ויצא

:"äîéîú äðù" . . úàø÷ðù.ה"ה פי"ב ויובל שמיטה הל' רמב"ם (במשנה). א לא, ערכין ל. כה, בהר

:ìë ìëî ìëáמכל "בכל אשר ולהעיר ואילך. סע"ב טז, ב"ב וראה המזון. דברכת הרביעית ברכה נוסח

בגימטריא הוא הגאולה."÷õá"כל" על שרומז שם), לב"ב חת"ס חידושי (ראה

:úéáä çúô ìò . . ÷éìãäìחנוכה הל' או"ח טושו"ע וראה ה"ז. פ"ד חנוכה הל' רמב"ם ב. כא, שבת

ס"ה. סתרע"א

:äøåúä øåàå äåöî øðשבת פרש"י ע"פ – חנוכה לנרות במיוחד ושייך כג. ו, משלי – הכתוב לשון ע"פ

כו'. מצוה נר כי הפסוק שם על בנרות חנוכה) (נס קבעו לפיכך ב: לב, מקץ ובתו"א בנים). (ד"ה ב כג,

:íåéì íåéî . . óéñåäìå.ס"ב שו"ע שם. שבת

:ïéàëæ ïéîåé.א כט, תענית ראה

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

:éùéìùä ùã÷îä úéá . . åäððåë åðéãé äùòîå.עה"פ תהלים מדרש
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רצון יהי' – עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו ה' נועם ויהי

ידיכם, במעשה שכינה שתשרה

כוננהו, ידינו ומעשה

בגאולה בימינו, במהרה השלישי, המקדש בית ובמעשה – ויה"ר

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

ובברכה בכבוד

/ïäàñøåàéðù íçðî/

�

à"èéìù ø"åîãà ÷"ë ìéàåäù ÷øáîä çñåð

úåìåãâä úåéåãòååúäá åéçéù íéôúúùîäì çåìùì

á"ðùú'ä ,åìñë è"é äìåàâä âç úàø÷ì

ה'תשנ"ב. לכסלו, י"ז ב"ה,

בהפארבריינגענישן המשתתפים ַלכל

שליט"א – כסלו די"ט הגדולים

ולברכה. לחיים לחיים,

החסידות בלימוד טובה לשנה כסלו וי"ט ח"י והמשכו לכסלו בטו"ב

החסידו ותחתמו.ודרכי תכתבו ת

וגו' בשלום פדה ויקויים יהי' ואחת אחד שבכל מהשי"ת רצון ויהי

ובמילואו,

חז"ל כביאור לזה, הכלים בעשיית העוסקושיצליחו שזהו בהכתוב

ובתפלה, ובגמ"ח והחסידות) (הנגלה בתורה

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

úéá . . åäððåë åðéãé äùòîå:éùéìùä ùã÷îä.עה"פ תהלים מדרש

:'åâå íåìùá äãô.יט נה, תהלים

óì"æç øåàéáë.א ח, ברכות :
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ג' ביום הוא כסלו י"ט שהשנה טובובמיוחד כי בו טובשהוכפל ,

לבריות. וטוב לשמים

דופרצת באופן זה ומתחילוכל וגו', ונגבה וצפונה וקדמה ימה

מהם. אחד כל בהמבצעים,

שהיא בשנה הנ"ל בכל מיוחדת øåáéòäוהדגשה úðùשנקראת ,

תמימה" "שנה בשם הרמז:בתורה בזה יש ה'תשנ"ב, ובשנת ,ä'יúהא

ùנתðפלאותáכל מכל .כל

כח ונותנים תוכנם שענינם ולחנוכה, לחנוכה ההכנה לימי זה ומיום

הבית פתח על כאו"א התורהלהדליק ואור מצוה זהנר בכל ולהוסיף ,

ליום השנה.מיום כל ובמשך החוץ, גם ושיאיר ביתו, פתח על

האמור. בכל ולהצליח

זכאין יומין עלוה"ז רבינו משה וברכת תפילת קיום למהר גם

זמירות נעים שבס' צדי"ק מזמור וחותם בסיום שליט"א מבנ"י כאו"א

משיחא, מלכא דוד ישראל,

רצון יהי – עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו ה' נועם ויהי

ידיכם במעשה שכינה ,שתשרה

כוננהו, ידינו ומעשה

השלישי המקדש בית ובמעשה – בגאולהויה"ר בימינו, במהרה ,

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

ובברכה בכבוד

/ïäàñøåàéðù íçðî/

�

:'â íåéá àåä åìñë è"é.וש"נ לח. סי' אדה"ז ֿ קודש אגרות – (תקנ"ט) הגאולה ויום בשנה כהקביעות

:áåè éë åá ìôëåäùעם זה מקשר ועוד) ואילך. א לג, (בראשית ובאוה"ת ז. א, בראשית עה"פ פרש"י

לבריות. וטוב לשמים טוב א) מ, (קידושין מחז"ל

:úöøôå.יד כח, ויצא

:"äîéîú äðù" . . úàø÷ðù.ה"ה פי"ב ויובל שמיטה הל' רמב"ם (במשנה). א לא, ערכין ל. כה, בהר

:ìë ìëî ìëáמכל "בכל אשר ולהעיר ואילך. סע"ב טז, ב"ב וראה המזון. דברכת הרביעית ברכה נוסח

בגימטריא הוא הגאולה."÷õá"כל" על שרומז שם), לב"ב חת"ס חידושי (ראה

:úéáä çúô ìò . . ÷éìãäìחנוכה הל' או"ח טושו"ע וראה ה"ז. פ"ד חנוכה הל' רמב"ם ב. כא, שבת

ס"ה. סתרע"א

:äøåúä øåàå äåöî øðשבת פרש"י ע"פ – חנוכה לנרות במיוחד ושייך כג. ו, משלי – הכתוב לשון ע"פ

כו'. מצוה נר כי הפסוק שם על בנרות חנוכה) (נס קבעו לפיכך ב: לב, מקץ ובתו"א בנים). (ד"ה ב כג,

:íåéì íåéî . . óéñåäìå.ס"ב שו"ע שם. שבת

:ïéàëæ ïéîåé.א כט, תענית ראה

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

:éùéìùä ùã÷îä úéá . . åäððåë åðéãé äùòîå.עה"פ תהלים מדרש
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רצון יהי' – עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו ה' נועם ויהי

ידיכם, במעשה שכינה שתשרה

כוננהו, ידינו ומעשה

בגאולה בימינו, במהרה השלישי, המקדש בית ובמעשה – ויה"ר

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

ובברכה בכבוד

/ïäàñøåàéðù íçðî/

�

à"èéìù ø"åîãà ÷"ë ìéàåäù ÷øáîä çñåð

úåìåãâä úåéåãòååúäá åéçéù íéôúúùîäì çåìùì

á"ðùú'ä ,åìñë è"é äìåàâä âç úàø÷ì

ה'תשנ"ב. לכסלו, י"ז ב"ה,

בהפארבריינגענישן המשתתפים ַלכל

שליט"א – כסלו די"ט הגדולים

ולברכה. לחיים לחיים,

החסידות בלימוד טובה לשנה כסלו וי"ט ח"י והמשכו לכסלו בטו"ב

החסידו ותחתמו.ודרכי תכתבו ת

וגו' בשלום פדה ויקויים יהי' ואחת אחד שבכל מהשי"ת רצון ויהי

ובמילואו,

חז"ל כביאור לזה, הכלים בעשיית העוסקושיצליחו שזהו בהכתוב

ובתפלה, ובגמ"ח והחסידות) (הנגלה בתורה

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

úéá . . åäððåë åðéãé äùòîå:éùéìùä ùã÷îä.עה"פ תהלים מדרש

:'åâå íåìùá äãô.יט נה, תהלים

óì"æç øåàéáë.א ח, ברכות



טז

        
מוגה  בלתי

,(כדלקמן כסלו, י"ט  שלאחרי השבת  דידן, (ובנדון השבת  יום  של  ענינו אודות  פעמים  כמה  דובר 
שלפניו  השבוע  ימי  ששת  כל  ונשלמים  עולים  נכללים  הכנה 1שבו רק  היא  שבהם  העבודה  כללות  אשר , ,

שלאחריהם . השבת  ליום 

רז"ל  -2וכמאמר  החול  ימי ששת  של  העבודה  שכל  היינו, בשבת ", יאכל  שבת  בערב  שטרח  "מי
אצל  שמצינו [כפי ראשון מיום  להתחיל  צריכה  לשבת  שההכנה  כיון שבת ", "ערב  בשם  כאן שנקראים 

כו'" לשבת  זו אומר  נאה , בהמה  מצא  שבת , לכבוד  אוכל  היה  ימיו ש "כל  במה 3שמאי, גם  וכמודגש  ,
מה  ידוע  הרי "בשבוע ", הוא  ד "בשבת " הפשוט  שהפירוש  דאף  בשבת ", ראשון יום  "היום  שאומרים 

הכתוב  בפירוש  הרמב "ן שבת ,4שכתב  לשם  הימים  כל  מונים  ש "ישראל  לקדשו", השבת  יום  את  "זכור 
והכנה  טירחא  רק  היא  - יום "] בכל  תמיד  לזוכרו בו שנצטווינו המצוה  מן זו כי בשבת , שני בשבת , אחד 

.5לשבת 

לדבר : וראיה 

של  ראשון יום  בדוגמת  - ראשון יום  כל  בראשית : ימי שבעת  בדוגמת  הם  שבוע  שבכל  הימים  שבעת 
בדוגמת  - שבת  וכל  וכו', שני יום  בדוגמת  - שני יום  כל  בראשית הבריאה , .6שבת 

ימים  רבבות  עברו ש "כבר  אף  - וכו' שני" "יום  ראשון", יום  "היום  אומרים  שבוע  בכל  (א ) ולכן:
עתה " עד  בראשית  ימי זה :6מששת  דיום  הבריאה  פרשת  יום  בכל  לומר  הוי' עובדי אצל  סדר  ישנו (ב ) ,

וכן  שני", "יום  עד  - שני יום  כל  אחד ", יום  בוקר  ויהי ערב  "ויהי עד  מ "בראשית " - ראשון יום  כל 
"ויכולו" - השבת  וביום  .7הלאה , בראשית  במעשה  "קוראין שהיו מעמד  אנשי הראשון (כמו ביום  .

. וכו'"בראשית  רקיע  יהי בשני הענינים 8. כל  ונשנים  חוזרים  בשבוע  יום  שבכל  לפי - הדבר  וטעם  .(
העולם  בריאת  בעת  זה  ביום  .6שהיו

בהבריאה  שלימות  היתה  לא  הבריאה  שבתחילת  כשם  הרי שכן, חסר 9(כמארז"ל וכיון העולם  ש "היה 
בכל  גם  כך  - בראשית  ימי בששת  שנבראת  הבריאה  כל  ונשלמה  נשתכללה  שבו השבת  ליום  עד  כו'")

שלאחריהם . השבת  ביום  היא  שלהם  והשלימות  כו', הכנה  רק  הם  החול  ימי שששת  שבוע ,

פרט  בדרך  והן כלל  בדרך  הן ישנם  התורה  עניני שכל  שכשם  שנוסף 10[ולהעיר , השבת , בענין גם  כך  ,
השבת  ענין (א ) גם : ישנו שלפניו, החול  ימי כל  של  העליה  נעשית  שבו השבת  יום  של  ענינו כללות  על 

עצמם  החול  ימי מעניני 11שבששת  מופשטים  שאז ותפלה , ומצוות  בתורה  לעסק  המוקדש  הזמן שזהו -
בתניא  הזקן רבינו שמבאר  כפי כו', הגוף  צרכי אודות  חושבים  ולא  כל 12החול , הכללי, שבשבת  וכשם  .

הפ  בשבת  גם  כך  אליו, הכנה  רק  הם  החול  מרובים ימי היותם  עם  היום , שעות  שאר  שכל  יום , שבכל  רטי
הכללי  שבת  (ב ) ותפלה . ומצוות  בתורה  העסק  זמן - שלהם  להתכלית  הכנה  רק  הם  הרי בכמות , יותר 

שבתון" "שבת  שנקרא  הכיפורים  יום  - השנה  כל  בדוגמת 13של  הם  השנה  שבתות  גם  הנה  אליו שביחס  ,
החול  בו 14ימי ונכללים  ועולים  ,15.[
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ובכ "מ .1) א. מא, בהר לקו"ת א. יו"ד , נח  תו"א ראה
סע"א.2) ג , ע"ז
ס"י .3) סרמ "ב או"ח  אדה"ז בשו"ע הובא רע"א. טז, ביצה
ח .4) כ , יתרו
ואילך .5) 273 ע' חמ "א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ובכ "מ .6) סע"א. כה, שה"ש לקו"ת ב. פ, תרומה תו"א ראה
(7.93 ע' תש"ג  סה"ש
רפ"ד .8) תענית
ב"ר 9) ויכל ). (ד "ה א ט , מגילה פרש"י  ב. ב, בראשית פרש"י 

שם. התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ט . פ"י ,
גם 10) התוועדויות ראה - מנחם 178.תורת ע' ריש חמ"א 

וש"נ.
שם .11) לקו "ת ע "ב . ריש ט , שם תו"א  ראה 
סע"א).12) (נח , פמ "א
לב.13) כג , אמור לא. טז, אחרי 
ג .14) עב, האזינו לקו"ת
ב.15) ע, יוהכ "פ דרושי  שם ראה
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כסלו. י"ט  הגאולה  חג  כו' ועולה  נכלל  הזה  ֿ קודש  השבת  ביום  הנה  - לעניננו ובנוגע 

 של גאולה  רק  לא  היא  כסלו די"ט  כללית הגאולה  נשמה  שהוא  פרטי איש  לא  (אפילו פרטי
רק  ולא  ישראל ), כלל  לעיל של  כאמור  אלא  ענינים ), וכמה  לכמה  שנוגע  פרטי ענין לא  (אפילו 16פרטי

מטה . למטה  עד  מעלה  מלמעלה  המקומות  ובכל  הענינים  בכל  היא  כסלו די"ט  שהגאולה 
בזה : והענין

התורה  פנימיות  דהפצת  הענין נפעל  כסלו לעיל 17בי"ט  מלמעלה 16(כמדובר  ֿ דין פסק  היה  שאז
בזהר  שנקראת  התורה ), דפנימיות  דרזין רזין גם  ולהפיץ  לגלות  וצריכים  "נשמתא 18שיכולים  בשם 

היא  התורה  והרי דתורה . גליא  של  הנשמה  התורה "דאורייתא ", "בשביל  שנברא  העולם , כל  .19נשמת 
גם  ממילא  בדרך  נפעל  זה  הרי לנשמתו, בנוגע  חידוש  דבר  האדם  אצל  נוסף  שכאשר  שכשם  מובן, ומזה 
העולם  בכל  גם  ממילא  בדרך  נפעל  התורה , בפנימיות  כסלו בי"ט  שנפעל  החידוש  ידי על  גם  כך  - בגופו

העולם . בגשמיות  גם  ובמילא  העולם , ברוחניות  -

ד "יפוצו  בהענין הוא  החידוש  הרי - גופא  התורה  לפנימיות  בשייכות  כסלו די"ט  להחידוש  בנוגע  וגם 
תחתון מעינותיך  היותר  להחוצה  עד  מקום , בכל  הפצה  של  באופן תגיע  התורה  שפנימיות  היינו, ,"

ממנו. למטה  חוצה  שאין

 מבארדיטשוב יצחק  לוי ר ' הצדיק  להרב  הקודש  באגרת  הזקן רבינו שכתב  מה  מובן ֿ זה  ֿ פי ,20ועל  ַ
ובפרט  ברבים  ונתקדש  נתגדל  אשר  והקדוש  הגדול  שמו והגדיל  והפליא  בארץ  לעשות  והגדיל  ה ' ש "הפלה 

. הדבר  יפלא  בעיניהם  גם  אשר  המלך  מדינות  בכל  אשר  העמים  וכל  השרים  כל  .בעיני ואמרו וענו ..
כו'": זאת  היתה  ה ' מאת 

מובן  אינו דאס 21לכאורה  ("ניט  במיוחד  התרגשו לא  בודאי - מבארדיטשוב  הצדיק  והרב  הזקן רבינו :ַָ
מהעובדה  דערנומען") זיי את האט  הזקן רבינו מדגיש  מדוע  כן, ואם  מהנס ; התפעלו ָ

הדבר "?! יפלא  בעיניהם  גם  "אשר  העובדה 

עד  חוצה  המעיינות  והפצת  בגילוי כסלו די"ט  החידוש  בכללות  ביאור  ניתוסף  שבזה  - הוא  הענין אך 
חלק  (שזהו ממש  מטה  כידוע למטה  - ללימוד 22החסידות  רק  לא  השנה  ראש  הוא  כסלו שי"ט 

כך , כדי עד  מטה ), למטה  עד  המשכה  של  באופן היא  שהדרך  - החסידות  לדרכי גם  אלא  החסידות ,
אומות  אצל  אפילו דערנעמט ") ("עס  ו"חודר " הטמאות !שנמשך  קליפות  שמג ' העולם 

מעיינות  את  להפיץ  למעלה  בהפסק ֿדין  התבטאה  שהגאולה  כשם  גם החסידות ולכן: כך  -
הכירו  העולם  אומות  שגם  היינו, תחתון, היותר  בחוצה  גם  שיחדור  באופן להיות  הוצרך  עצמו הפסק ֿדין

ֿ דין. הפסק  את  דערהערט ") האבן ("זיי ָוהרגישו

אצלם  נרגש  זה  הרי גלוי, באופן שלמעלה  ֿ דין פסק  וירגיש  יכיר  ֿ יהודי שאינו שייך  שלא  כיון אלא ,
בעיניהם  ש "גם  - מקיף  .באופן .הדבר  ואמרו וענו זה . מה  ידעו שלא  אף  זאת ", היתה  ה ' מאת  .

זה . מה  ועל 

הסיפור  כידוע  - במאסר  הזקן רבינו בהיות  כבר  התחיל  זה  הזקן 23וענין רבינו את  הביאו שכאשר 
שלו  התפילין את  והוציא  החלון, אל  הזקן רבינו נגש  רבים , פקידים  ישבו שבו ("קאנצעליאריע ") ַַלמשרד 
לא  שישב  שמי כך , כדי עד  ופחד , מורא  כולם  על  נפל  הפקידים , אל  פניו את  וכשהחזיר  אותם , והניח 

רז"ל  שאמרו מה  שזהו צדק ', ה 'צמח  ואמר  - לישב ! יכול  היה  לא  שעמד  ומי לעמוד , יכול  על 24היה 
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התוועדויות 16) - מנחם (תורת ואילך  סי "ט  כסלו י "ט  שיחת
וש"נ. .(26 ע' חמ "ב

ואילך .17) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש ראה
א.18) קנב, ח "ג 
ובכ "מ .19) בראשית. ר"פ ורמב"ן פרש"י 

וש"נ.20) ואילך . צז ס"ע ח "א שלו אג "ק
וש"נ.21) ואילך . 186 ע' חכ "ה לקו"ש גם ראה
בסופו.22) יום" "היום ראה
וש"נ.23) שכב. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
וש"נ.24) א. ו, ברכות
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שעוד 25הפסוק  ונמצא , שבראש ". תפילין "אלו ממך ", ויראו עליך  נקרא  ה ' שם  כי הארץ  עמי כל  "וראו
הטמאות . קליפות  דג ' ב "חוצה " כבר  פעל  במאסר  הזקן רבינו בהיות 

 היה בודאי שהרי - בעבודתינו הוראה  גם  יש  הגאולה  בענין הנ"ל  הקודש  באגרת  הנה  לזה , ונוסף 
הקודש  אגרת  כתב  ובודאי בטלים , דברים  לכתוב  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  מלדבר  ביותר  זהיר  הזקן רבינו

דורות  לדורי שזהו בדפוס , גם  באה  זו הקודש  שאגרת  ובפרט  ותכלית , כוונה  בשביל  בודאי 26הנ"ל  הרי -
הדורות . לכל  הוראות  יש  הנ"ל  הקודש  שבאגרת  תיבה  ובכל  ענין שבכל 

היא : וההוראה 

ערוך ' ה 'שולחן חלקי ד ' כל  של  היסוד  (שזהו ֿ ערוך ' ה 'שולחן בהתחלת  דין חיי יש  כל  את  הכוללים 
עליו". המלעיגים  אדם  בני מפני יתבייש  "לא  האדם ):

ולכן  ב "חוצה " שנמצא  יהודי מפני רק  (לא  ולהתפעל  להתבייש  שאין הזקן, רבינו מלמד  זה  ובענין
ֿ דרך  על  עליהם , ולהשפיע  לפעול  - אדרבה  אלא  בלבד , זו ולא  העולם , מאומות  אפילו אלא ) עליו, מלעיג 
והקדוש . הגדול  שמו ונתקדש  נתגדל  העמים  וכל  השרים  כל  בעיני שגם  הנ"ל , הקודש  באגרת  המבואר 

יהודים  על  להשפיע  בכדי אפילו אלא  העולם , אומות  על  רק  ולא  - ב "חוצה " לפעול  שבכדי ומובן,
מה  ֿ דרך  על  תהיה  שעבודתו  והיינו, שבעצמו, ה "חוצה " על  תחילה  לפעול  צריך  - חוצה  בבחינת  שהם 

גו'" שמע  אשר  "עקב  אבינו אברהם  אצל  גם 27שכתוב  אלא  ולבו, במוחו רק  לא  אלקות  וירגיש  שיכיר  ,
כו'28בעקבו  והרגש  לשכל  "כלי" שאינו שכיון ב "חוצה "29, גם  לפעול  יוכל  ואז "חוצה ", בבחינת  זה  הרי ,

העולם . לאומות  בנוגע  אפילו ועד  הימנו, שמחוץ 

( מעינותיך) המעיין מבחינת  ֿ כח  בנתינת  צורך  יש  ה "חוצה ", על  גם  לפעול  שבכדי - בזה  והענין
דוקא :

כו', בו יתחשבו שהם  כך , כדי עד  העולם , אומות  על  יפעל  שיהודי שייך  לא  - והגבלה  מדידה  מצד 
העמים " מכל  "המעט  הם  ישראל  בני -30שהרי גויים  ואצל  יותר , וגדולים  רבים  הם  הגויים  ואילו ,

בכמות . רק  מתחשבים 

טבע  יהודי, של  טבע  טבע ; פי על  הוא  ומצוות  התורה  שקיום  זמן כל  - אמורים  דברים  במה  אמנם ,
בטבע  הגוי גם  נשאר  אזי והגבלה , ובמדידה  טבע  פי על  רק  זה  הרי היהודי שאצל  כיון אבל  דקדושה ,

הכמות . רק  לו שנוגע  שלו,

הוא  ומצוות  התורה  קיום  כאשר  כידוע אבל  התורה , פנימיות  ידי על  (שמתגלית  הנשמה  פנימיות  31מצד 

שלמעלה  באופן ומצוות  התורה  קיום  נעשה  שאז שבנשמה ), הסתים  בחינת  מגלה  דאורייתא  שסתים 
קומט  "ווי פלונית ; לעבודה  הזמן נסתיים  שכבר  שמורה  השעון על  מביט  אינו (שלכן והגבלה  ממדידה 

זייגער " א  צו הנשמה  הגוף ,32פנימיות  והגבלת  מדידת  שמתבטלת  עד  ,( ַ

אדמו "ר - וחמי  מורי  קדושת  כבוד  שסיפר  מה  שריפה 33וכידוע  כשאירעה  שפעם  ברח , ַבליובאוויטש ,
סכנה ), היתה  לא  ושוב  השריפה , את  (כשכיבו כן ולאחרי ביותר , צר  במקום  והתחבא  השריפה  מן אחד 

להרחיב  צריכים  השאלה :היו נשאלת  ולכאורה  מחבואו. ממקום  להוציאו שיוכלו כדי הפתח  כיון את 
הרצון  שמצד  - הוא  הענין אך  דרכו?! לעבור  מלכתחילה  הצליח  כיצד  - גופו ממדת  צר  היה  שהפתח 
נתכווצו, הגשמיים  ועצמות  שהבשר  כך  הגוף , הגבלת  נתבטלה  הנשמה , בפנימיות  שנוגע  בחיים , להשאר 

חייו  ניצלו ֿ זה  ֿ ידי -ועל 
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יו"ד .25) כח , תבוא
שפב.26) ע' ח "ב מהוריי "צ אדמו"ר אג "ק
ה.27) כו, תולדות
סה"ש 28) וש"נ.ראה .345 ע' ריש תרצ"ט 
ספל "א.29) דר"נ אבות ראה

ז.30) ז, ואתחנן
ובכ "מ .31) א. מו, נצבים ג . ה, ויקרא לקו"ת ראה
ולשעון.=32) הנשמה לפנימיות מה
וראה 33) קסה. ע' תרפ"ז סה"מ  ריא. ע' ח "ד  שלו אג "ק ראה

וש"נ. ואילך . 334 ס"ע חל "ט  התוועדויות - מנחם תורת גם
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ֿ הוא  ֿ בריך  דקודשא  סתים  בחינת  שמתגלה  - למעלה  גם  שלמעלה 31ופועל  ֿ סוף  ֿ אין אור  בחינת  ,
שמטבעו  - הגוי על  גם  נפעל  ֿ זה  ֿ ידי ועל  וההגבלות , המדידות  כל  מתבטלות  לגביו אשר  מהשתלשלות ,

היהודי. מפני פחד  עליו שנופל  - כמות  עם  רק  מתחשב 

שם  כי הארץ  עמי כל  "וראו הכתוב  לשון דיוק  ש "יראו וזהו שבכדי - ממך " ויראו עליך  נקרא 
זה  הרי - אליו שייך  אינו טבע  ֿ פי שעל  בכמות , וחזק  גדול  שאינו מדבר  ויתפעל  יתחשב  שהגוי ממך ",

ש "שם  ֿ זה  ֿ ידי על  הטבע דוקא  בגימטריא  אלקים  שם  לא  היינו, עליך ", כחות 34נקרא  עם  שקשור  ,
ערוך ' ב 'שולחן (וכדאיתא  כולם ",35טבעיים  הכחות  ובעל  היכולת  בעל  תקיף  "שהוא  אלקים  שם  בכוונת 

כאחד  ויהיה  הוה  היה  הוי', שם  דוקא  אלא  כו'), טבעיים  כחות  ולמעלה 36דהיינו מהטבע  למעלה  ,
התורה . ופנימיות  הנשמה  פנימיות  ידי על  שמתגלה  מהשתלשלות ,

: בזה ענין ועוד 
יתבטל  שה 'חוצה ' עד  ֿ כך  כל  בגילוי יהיה  שהאור  רק  לא  - הוא  חוצה " מעינותיך  ד "יפוצו החידוש 

המעיינות . הפצת  תהיה  'חוצה ', של  מציאות  שהוא  כפי ב 'חוצה ', שגם  אלא  ממציאותו,

הפצת  ידי על  (שנעשה  ממך " ויראו עליך  נקרא  הוי' שם  כי הארץ  עמי כל  "וראו בענין הוא  וכן
שמצד  הכוונה  שאין - כנ"ל ) חוצה , העולם המעיינות  מציאות  מתבטלת  מהטבע  שלמעלה  הוי' שם  גילוי

וועלט "), מהוה ("אויס  מלשון הוא  הוי' כל 37שהרי מתבטלות  ֿ כן ֿ פי ֿ על  שאף  אלא  העולם , את  שמהוה  ,
כאחד . ויהיה  הוה  היה  יתברך  שהוא  בעולם  וניכר  העולם , של  וההגבלות  המדידות 

כסלו: די"ט  בגאולה  גם  היה  וכך 

אנן" אחשורוש  עבדי "אכתי כאשר  הגלות , בזמן אמנם  היתה  לכך 38הגאולה  הסיבה  מזה : ויתירה  .
מפני היא  בגלות  נמצאים  ישראל  ישראל שבני יעלו "שלא  אותם  והשביעו בגלות , אותם  שלחו

מהגלות .39בחומה " שיוציאם  משיח  את  ישלח  שהקב "ה  עד  ימתינו אלא  בעצמם , מהגלות  יצאו שלא  ,
הגאולה , בעת  (אפילו כו' והשופטים  השרים  אצל  בגלות  הזקן רבינו היה  הכללי, הגלות  ומלבד 

במאסר ). שבתו בעת  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 

את  ֿ פנים ) ֿ כל  על  מקיף  (בדרך  העמים  וכל  השרים  כל  השופטים , והרגישו הכירו ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף 
לחפשי, הזקן רבינו  את  ושיחררו שלמעלה , ֿ דין עליהם הפסק  פחד  נפל  במאסר  שבתו בעת  שאפילו ועד 

כנ"ל . ממך ", "ויראו -

 מגלה יהודי כאשר  ולכן, בנשמה , תלוי בעולם  וחלקם  גופם  (שגם  ישראל  לבני בנוגע  לעיל  האמור 
אומות  על  גם  שנפעל  ועד  והעולם , הגוף  טבע  של  וההגבלות  המדידות  מתבטלות  אזי נשמתו, פנימיות  את 

בישראל  שבחר  בשעה  הקב "ה  בחר  שבה  ישראל , לארץ  בנוגע  גם  מצינו - :40העולם )
בגמרא  איתא  ישראל , לארץ  כתיב 41בנוגע  צבי "ארץ  בשרו 42: את  מחזיק  עורו אין זה  צבי מה  בה ,

והיינו, רווחא ", עליה  שיושבין בזמן ישראל  ארץ  אף  בו), ולכסותו לחזור  יכול  ואין כווץ  הוא  (משהופשט 
של  יותר  גדול  מספר  להכיל  ויכולה  בגשמיות , מתרחבת  היא  עליה  שיושבין ובזמן הגבלות , בה  שאין

המקום . מדידת  מצד  להכיל  שיכולה  מה  לגבי בערך  שלא  כו', ואילנות  אנשים 

היה  כבר  אלא  הזיכוך , בתכלית  העולם  יהיה  שאז לבוא , דלעתיד  לזמן בנוגע  רק  לא  הוא  זה  וענין
הנ"ל ), הגמרא  במאמר  מדובר  (אודותיו שני בית  בזמן אפילו אלא  ראשון, בית  בזמן רק  ולא  לעולמים ,
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(ד "ה 34) פ"ו התשובה שער חכמה ראשית פ"ב. שי "ב פרדס
שעהיוה"א  תניא ועוד . א. קפט , א. פט , של "ה ב). קכא, - והמרגיל 

ובכ "מ . רפ"ו.
ס"ה.35) או"ח 
פ"ז 36) שעהיוה"א תניא פ"ט . ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח "ג 

א). (פב,

רפ"ד .37) שם תניא שם. ופרדס זהר
וש"נ.38) א. יד , מגילה
רע"א.39) קיא, כתובות
ח .40) ראה תנחומא ספל "ז. שמו"ר ראה
א.41) קיב, כתובות גם וראה (ובפרש"י ). א נז, גיטין
ֿ מא.42) טז יא, דניאל 
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שהיה  כיון ֿ מקום , מכל  בשלימות , מקום " של  רצונו ד "עושין ומצב  במעמד  אז היו לא  ישראל  שבני דאף 
נסים " ה "עשרה  (כמו אלקות  גילוי היה  שבו המקדש  בית  בזמן 43אז גם  המקדש , בבית  יום  בכל  שהיו

וההגבלות . המדידות  ממנה  שנתבטלו הגשמית , ישראל  ארץ  על  גם  פעל  זה  הרי שני), בית 

תלויים  הגשמיים  עניניהם  שגם  - ישראל  בני על  דוגמא  היא  ישראל  ואלקות :וארץ  בנשמה 

בעבו  חסר  (וכאשר  בגשמיות  גם  אצלו ניתוסף  - נשמתו בגילוי יהודי אצל  ניתוסף  ברוחניות כאשר  דתו
שזוהי  בעורו, גם  ניתוסף  אזי פנימיותו, שזוהי בבשרו, ניתוסף  שכאשר  הצבי, כמו בגשמיות ), גם  נחסר  -

חיצוניותו.

בארץ " אחד  "גוי הם  ישראל  שבני מפני הוא  זה  "אחד "44וכל  בחינת  ולגלות  להמשיך  הוא  שענינם  ,
בארץ  אחד .45גם  הוי' ומתגלה  ניכר  יהיה  הארציים  בענינים  שגם  ,

***

 לעיל מפטרבורג46דובר  בבואו הזקן רבינו שכתב  הקודש  אגרת  מעלות 20אודות  כמה  מזכיר  שבה 
הקדוש  רבינו של  רבא  הילולא  יום  טוב , כי בו שהוכפל  ג ' יום  כסלו, יט  "יום  גאולתו: יום  אודות 

היום  מעלת  היינו, ֿ עדן", המגיד נשמתו של  ההילולא  יום  כסלו, י"ט  היום 47, מעלת  וגם  ,,
שהרי  וישב , דפרשת  שלישי ביום  זה  שהיה  גם  להזכיר  לו היה  דלכאורה , - טוב  כי בו שהוכפל  ג ' יום 

הזקן  רבינו דברי וכידוע  לגאולה , שייכת  בתורה  היום  פרשת  שגם  שייכים 48בודאי זמן שבכל  שהמאורעות 
זמן. באותו בתורה  שקורין לפרשה 

להרב  הזקן רבינו ממכתב  כדמוכח  עיקרי, ענין אינה  בשבוע  היום  מעלת  שגם  אמת  שהן [ולהעיר ,
ממזיבוז  ברוך  רבי ש "ביום 49הצדיק  - העיקריים  הענינים  את  שכולל  מובן לשון, בקיצור  שנכתב  שמזה  -

. המגיד  הגדול  רבינו נפשי פטירת  בשלום  פדה  פסוק  בתלים  "כשקריתי גם  (ומוסיף  לחפשי" יצאתי .
אודות  מזכיר  ואינו נפשי"כו'"), בשלום  "פדה  הפסוק  שאמירת  (אף  טוב  כי בו שהוכפל  ג ' ביום  הקביעות 

השבוע  לימי שנחלק  כפי בשופי, תהלים  אומרים  כאשר  - בשבוע  השלישי יום  עם  אבל 50קשורה  ;(
ענין  זה  שאין (אף  השבוע  בימי הקביעות  מעלת  גם  ומזכיר  מוסיף  דידן שבמכתב  כיון ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף 

השבוע ]. פרשת  אודות  גם  ולהזכיר  להוסיף  לו היה  - עיקרי)

הרי  - הגאולה  היפך  שהוא  ענין זה  הרי שבגילוי יוסף , מכירת  אודות  מדובר  זו שבפרשה  ֿ פי ֿ על  ואף 
חשבה  "אלקים  דבר , של  גדולה "51גו'"לאמיתו "לפליטה  שיהיה  בכדי רב "52, עם  "להחיות  ,51.

הענינים  אודות  רק  מסופר  זו בפרשה  ואילו זמן, לאחרי רק  באה  למטה  בפועל  שהטובה  ֿ פי ֿ על  ואף 
נפעל  למעלה  מצד  הנה  המכירה , בתחילת  מיד  לטובה " חשבה  ש "אלקים  כיון ֿ מקום  מכל  ֿ רצויים , הבלתי

פועל  חסר  כח  אין למעלה  כי הענין, ש "אלקים 53כבר  ובפרט  , חשיב הקב "ה  של  ומחשבתו לטובה ",
מעשה .

הזקן  רבינו זאת  הזכיר  לא  לכן הגאולה , היפך  שהוא  ענין אודות  הפרשה  מדברת  שבגילוי כיון אלא 
שלו. הקודש  באגרת 

 פרשת של  השייכות  הנה  פרטיהם , לכל  בדיוק  הם  התורה  עניני שכל  שכיון בזה , להוסיף  ויש 
הוא  שבפנימיותו ענין אודות  מדברת  בכללותה  שהפרשה  בגלל  רק  לא  היא  הזקן רבינו לגאולת  השבוע 

גם  היא  השייכות  אלא  הטובה :טוב , התגלות 
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מ "ה.43) פ"ה אבות
ועוד .44) כג . ז, ֿ ב שמואל 
פרשתנו45) תו "א  רס "ט. אגה "ק  תניא  ובכ "מ .ראה  סע"ד . כז,
התוועדויות 46) - מנחם (תורת ואילך  סי "ב כסלו י "ט  שיחת

ואילך ). 19 ע' חמ "ב
כי47) בו שהוכפל  ג ' ליום ולא כסלו, לי "ט  שייך  זה שענין

עם  קשור אינו ההילולא יום שהרי  - ההילולא) יום חל  (שבו טוב
החודש. ימי  עם אלא השבוע, ימי 

חשון).48) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך  29 ע' תש"ב סה"ש
צט .49) ע' שם אג "ק
וש"נ.50) ואילך . תעג  ע' ח "ג  מהוריי "צ אדמו"ר אג "ק ראה
כ .51) נ, ויחי 
ז.52) מה, ויגש
מצות 53) להצ"צ בסהמ "צ ונת' הובא פ"ג . שי "א פרדס ראה

ובכ "מ . א). נח , (דרמ "צ פי "א אלקות האמנת
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ודוקא  למצרים , יוסף  דמכירת  ֿ רצוי הבלתי בענין בהעלם  תחילה  בא  - לטובה " חשבה  ש "אלקים  הענין
את  שם  ויכין למצרים  יבוא  שיוסף  היחידה  הדרך  זו היתה  טבע  ֿ פי על  (שהרי הטובה  באה  זה  ֿ ידי על 

לטוב . נתהפך  גופא  ֿ רצוי הבלתי שהענין והיינו, לבוא ), העתידה  הטובה 

רז"ל  ממאמר  גם  הפסוק 54ולהעיר  שהוריד 55על  הוריד , אלא  הורד  תיקרי "אל  מצרימה ", הורד  "ויוסף 
שכתוב  ממה  כמובן בחכמה , גדולים  שהיו (אף  מגדולתן" פרעה  מחכמת 56איצטגניני שלמה  חכמת  "ותרב 

וממשלה  רדיה  מלשון הוא  ש "הורד " פירשו וכן מצרים "), חכמת  ומכל  קדם  בני מצרים ;57כל  על  ששלט  ,
הכלל  כידוע  חז"ל , דרשת  לאחרי גם  בתקפו (שנשאר  שבפסוק  הפשוט  שהפירוש  למרות  - זה  בענין 58וכל 

גופא  ֿ רצוי הבלתי שהענין והיינו, יוסף . אצל  ירידה  של  ענין הוא  אמת ) הפירושים  ששני תקרי", "אל 
לטוב . נהפך 

נפש : במסירות  יוסף  של  עבודתו ֿ ידי על  באה  הטובה  שהתוצאה  זאת , ועוד 

אחיו, שלום  את  לראות  לילך  אביו רצון קיים  שיוסף  ֿ זה  ֿ ידי על  היתה  מצרימה  יוסף  לירידת  האפשרות 
במדרש  כדאיתא  סכנה , למקום  שהולך  שידע  אותי,59למרות  שונאים  כי אני "יודע  לאביו יוסף  שאמר 

ריקם ". דבורך  חוזר  איני יהרגוני ואפילו

מובן  אינו בציווי 60ולכאורה  שנכלל  ענין הוא  נפשות ) סכנת  בו שיש  מענין (זהירות  הנפש  שמירת  :
אדרוש " לנפשותיכם  דמכם  את  אב 61"אך  כיבוד  ואילו במרה , שנצטוו מהמצוות  הוא  ואפילו 62ואם  ,

יהרג " ואל  "יעבור  נאמר  שעליהם  מהמצוות  זה  אין הרי ֿ תורה , מתן יוסף 63לאחרי יכול  היה  איך  כן, ואם  .
אביו?! כיבוד  בשביל  נפשות  בסכנת  עצמו את  להעמיד 

כיון  חשבונות ; ללא  נפש , מסירות  מתוך  היתה  אביו מצות  לקיים  יוסף  שהנהגת  - הוא  הענין אך 
העליונה  הכוונה  ויסורים 64שזוהי בצער  הכרוך  דבר  שזהו למרות  הרי גו'", לטובה  חשבה  ש "אלקים  כנ"ל  ,

שנה  כ "ב  במשך  להתנחם  שמאן ליעקב , בנוגע  והן ליוסף , בנוגע  הן להשלים 65כו', כדי הדבר  כדאי -
העליונה . הכוונה  את 

חשבה  ד "אלקים  התוצאה  את  פעל  חשבונות , ללא  נפש , מסירות  מתוך  יוסף  הנהגת  ֿ ידי שעל  ונמצא ,
לטובה ".

הזקן  רבינו בגאולת  גם  היה  :66וכך 

העילוי  בא  הזקן רבינו של  והיסורים  המאסר  ֿ ידי על  דוקא ; המאסר  קדימת  ֿ ידי על  בא  הגאולה  נצחון
וכידוע  חוצה , מעינותיך  פטרבורג .17דיפוצו לאחרי בעיקר  התחילה  ובהפלגה  ברבים  החסידות  שהפצת 

בעצמה  שהיא  המדינה , בממשלת  ("הוריד ") הורדה  פעל  למאסר , "הורד " הזקן שרבינו ֿ זה  ֿ ידי על  וגם :
חוצה . החסידות  מעיינות  את  להפיץ  שמותר  פקודה  נתנה 

למעלה  נפש , במסירות  הזקן רבינו של  עבודתו ֿ ידי על  בא  וגאולה  לנצחון ממאסר  שהשינוי זאת , ועוד 
מחשבונות :

לא 67ידוע  זאת , ולולי הגדול ", רבינו "בהסכם  היה  המאסר  ענין לאסרו,שכל  יכולים  המלוכה  אנשי היו
וכדמ  כו', בעיניו נחשבו שלא  בשבת ,כיון לא  (אפילו שבת  בערב  נשברו העגלה  שאופני מהסיפור  וכח 

הזקן שרבינו בגלל  לשבת ), ההכנה  מצד  שבת , בערב  אלא  . בנסיעה להמשיך 
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ב.54) יג , סוטה
א.55) לט , פרשתנו
סע"א.56) קכה, זח "א וראה ובמפרשים. יו"ד  ה, ֿ א מלכים
ב.57) פפ"ו, ב"ר
(5824 ע' חכ "א לקו"ש גם וראה ס"ג . אלי  הליכות ס' ראה

וש"נ. .27 הערה
פרשתנו 59) בתו "ש  הובא  - אגדה  צז).מדרש  (אות יג  לז,

יג . פפ"ד , ב"ר גם וראה

ואילך .60) 170 ע' חל "ה לקו"ש גם ראה
ב.61) צא, ב"ק וראה ה. ט , נח 
ב.62) נו, סנהדרין
א.63) עד , שם
א.64) קפד , זח "א גם ראה
ובפרש"י .65) ֿ לה לד  לז, פרשתנו
ואילך .66) 194 ע' חכ "ה לקו"ש גם ראה
ואילך .67) סע"ב לז, ח "א לקו"ד  ראה



כב       

חשבונות , ללא  זאת  שעשה  הוא , הענין אך  - בסכנה ? עצמו את  שהעמיד  היתכן מובן: אינו ולכאורה 
פנימיות  של  ובאופן החסידות , תורת  שתתגלה  הוא  העליון שרצון בידעו שבשמים ; אביו רצון למלא  68כדי ָ

ודעת . מטעם  למעלה  חשבונות , ללא  זה , על  נפשו מסר  -

מגיעים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  הנשמה , עצמות  מצד  שבאה  נפש , במסירות  עבודתו ֿ ידי עצמותוועל  בבחינת 
הנמנעות  נמנע  יתברך , עצמותו  מצד  הרי - ההגבלות ,69יתברך  כל  בטלות  נצחון , נעשה  המאסר  שתמורת  כך 

המעיינות  בהפצת  יותר  וניתוסף  חוצה .וגאולה ,

:מובן אינו עדיין אך 
שבגלוי  כיון וישב , דפרשת  שלישי ליום  השייכות  את  הקודש  באגרת  מפרש  אינו הזקן שרבינו אמת  הן
("אלקים  טוב  ענין זה  הרי שבפנימיות  כיון ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  ֿ רצוי, בלתי ענין אודות  בפרשה  מדובר 
להזכיר  צריך  הזקן רבינו היה  הזקן), רבינו של  למאסר  בנוגע  גם  הוא  שכן וכנ"ל  גו'", לטובה  חשבה 

ֿ פנים  ֿ כל  על  הקודש  השבוע ?באגרת  לפרשת  השייכות  את  גם 

(כדלקמן), נפש  מסירת  מתוך  עבודתו ידי על  באה  שהגאולה  הקודש  באגרת  נרמז שאכן לומר , ויש 
דכיון  ברמז), רק  הוא  שבפרשה  הגאולה  ענין שגם  לכך  (נוסף  ברמז רק  זאת  שכתב  נוספת  סיבה  וזוהי

ידי על  שנעשה  ענין לאידך שזהו (אבל  עצמו שבח  עם  הקשור  ענין בפירוש  לכתוב  רצה  לא  ,
ֿ פנים ). ֿ כל  על  ברמז זאת  כתב  ולכן לאמיתתו, הענין את  לכתוב  צריך  אמת , איש  להיותו גיסא ,

 יום" תיבת  שכופל  - הזקן רבינו במכתב  נוסף  דיוק  בהקדם  "ויובן פעמים : ד ' "' ה עשה  אשר 
כסלו,לנו, טוב ,יט  כי בו שהוכפל  שהיה ג ' אף  - ֿ עדן" נשמתו הקדוש  רבינו של  רבא  הילולא 

" בלבד : אחת  פעם  "יום " תיבת  לכתוב  טוב ,יכול  כי בו שהוכפל  ג ' כסלו, יט  לנו, ה ' עשה  אשר 
ֿ ושלום . חס  ֿ יתר  שפת  הזקן רבינו אצל  היתה  לא  בודאי  והרי  ֿ עדן", נשמתו הקדוש  רבינו של  רבא  הילולא 

שונים  ענינים  ד ' הזקן רבינו מרמז פעמים  ד ' "יום " תיבת  שבכתבו לומר , צריך  כן ֿ דרך 70ועל  ועל  .
בא " סעודות  שלש  למנין - היום  "תלתא  שבת : גבי "היום " לשון לכפל  בנוגע  .71שמצינו

דקידוש  החיוב  עיקר  ישנו (שבה  הראשונה  הסעודה  היא  העיקר  דשבת  הסעודות  לג ' שבנוגע  )72וכשם 
"היום " פעמים  לד ' בנוגע  גם  כך  - הוספה  בדרך  הם  הסעודות  ושאר  הראשונה , "היום " מתיבת  שלמדים 
הם  ד "יום " הענינים  ושאר  לנו", ה ' עשה  היום  "זה  הראשון: ה "יום " הוא  העיקר  הנ"ל , הקודש  שבאגרת 

הוספה . בדרך 

הגאולה  ענין על  קאי לנו" ה ' עשה  היום  ש "זה  בפשטות , ג 'וכמובן שאר  ואילו זה , ביום 
כבר  היו הענינים   יום" והחדשים ; השנים  עיבור  חשבון וסידר  קבע  שהלל  מאז - כסלו" יט  "יום  :

טוב " כי בו שהוכפל  -ג ' ֿ עדן" נשמתו הקדוש  רבינו של  רבא  הילולא  ו"יום  בראשית ; ימי מששת  -
זה . לפני שנה  כ "ו תקל "ג , משנת 

רז"ל  מאמר  ֿ פי על  ה '73אלא , (ש )עשה  היום  ש "זה  הזקן רבינו מזכיר  זכאי", ליום  זכות  "מגלגלין
אלא  "הזכות ", ֿ אם ) כי זכאי", ה "יום  (לא  הוא  שהעיקר  מובן, אבל  ומעלות . זכויות  ג ' עוד  לו יש  לנו"

בהזכות . והוספה  הגדלה  נעשית  ֿ זה  ֿ ידי שעל  זכאי, ליום  הזכות  את  שמגלגלין

."לנו ה ' עשה  היום  "זה  הזקן רבינו כותב  - עצמה  לגאולה  בנוגע  ובכן:
ה ' עשה  היום  "זה  הזקן רבינו לשון דיוק  בביאור  לומר  שכוונתו ויש  - סתם ) ה '" "עשה  (ולא  "
דכיסופא " "נהמא  של  באופן היה  לא  הגאולה  שענין לרמז ענין 74בזה  זהו אלא  זכאין", ה "יומין בגלל  ,
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א.68) כט , שם ראה
החקירה 69) בס' ונת' הובא סתי "ח . ח "א הרשב"א שו"ת ראה

ועוד . תכ . ע' תרע"ח  סה"מ  ואילך . ב לד , להצ"צ
(70- מנחם (תורת בהמאמר גם ראה - הענין לשלימות

ואילך ). 46 ע' חמ "ב התוועדויות

ובפרש"י .71) סע"ב קיז, שבת
וש"נ.72) ס"ח . סרע"א או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.73) א. כט , תענית
ע"ד .74) ריש ז, צו לקו"ת ה"ג . פ"א ערלה ירושלמי  ראה
ובכ "מ .



כג        

ה ' בגלל ש "עשה  - " " חנם" באים  שאינם  קדושה , עניני בכל  ֿ ידי 75(כהכלל  על  אלא  ,
התורה  פנימיות  לגלות  רבינו של  עבודתו ֿ ידי על  באה  שהגאולה  ט ), (סעיף  לעיל  כאמור  דוקא ), עבודה 

נפש . מסירות  מתוך 

" הלשון בדיוק  גם  לבאר  צדק 'ויש  ה 'צמח  כפירוש  - (לנו)" כפיה ,76ה ' מלשון הוא  ש "עשיה "
הצדקה " על  "מעשין של 77כמו ענין פעלה  ("לנו") הזקן רבינו של  ֿ נפש  המסירות  שעבודת  והיינו, ,

דא  רזין לגלות  ופקודה  רשות  ליתן למעלה , נתינת כביכול  אין השתלשלות  סדר  שמצד  ֿ פי ֿ על  אף  ורייתא ,
לכך  ֿ ידי 78מקום  על  ורק  בהעלם , ישארו דאורייתא  שרזין הוא  הרצון השתלשלות  סדר  מצד  שהרי ,

דאורייתא . רזין גם  לגלות  למעלה  חדש  רצון ונעשה  הרצון, שינוי נפעל  הזקן רבינו של  ֿ נפש  המסירות 

הידוע  מהמשל  גם  עד 79וכמובן המלוכה , ענין כל  תלוי שבה  המלך , שבכתר  היקרה  האבן אודות 
כיון  כו', האבן כתישת  על  שמסכים  המלך , אצל  רצון שינוי נעשה  ֿ כן, ֿ על ֿפי ואף  כו', עצמית  להתנשאות 

לאיבוד ! ילך  השאר  וכל  לפיו, תיכנס  אחת  טיפה  שרק  ֿ פי ֿ על  אף  המלך , בן של  לחייו נוגע  שזהו

ה ' "עשה  הזקן, רבינו של  עבודתו ֿ ידי על  באה  (שהגאולה  זה  שענין להוסיף , במה ויש  גם  נרמז ("
המבואר  ֿ פי על  - נפשי" בשלום  פדה  בפסוק  תהלים  בספר  "כשקריתי היתה  שהגאולה  הזקן רבינו שכתב 

הקודש  לפדות 80באגרת  לנו שעמדה  ש "היא  הצדקה ", "עבודת  עם  קשור  נפשי" בשלום  ד "פדה  שהענין
כו'". נפשנו חיי

: היא ואחד  אחד  לכל  מזה  וההוראה 
" - הוא  כסלו די"ט  העיקרי ֿ ידיהענין על  שנעשה  מה  ,"  יום אמנם  זהו דוקא ;

רבינו  של  הגאולה  יום  וגם  המגיד , של  הילולא  יום  טוב , כי בו שהוכפל  השלישי יום  כסלו, י"ט  - זכאי
אחד . כל  של  עבודתו "לנו", - הוא  העיקר  אבל  הזקן,

צורך  יש  אלא  זכאי", "יום  שזהו בגלל  ורוקד , מנגן "לחיים ", אומר  להתוועדות , שמגיע  בכך  די לא 
  חב "ד חסידות  ושיטת  לדרך  בנוגע  נשיאינו רבותינו וכדברי על 81דוקא , לסמוך  שאין -

כו', ולהשיג  להבין בעצמו להתייגע  צריך  אחד  כל  אלא  כו', ומשיג מבין שהרבי בבירור  בידעו הרבי,
ממש  ובפועל  ה "בכן" גם  יבוא  במוח  שמההשגה  .82ובאופן

מנהו" ושמץ  קצהו "אפס  נפש , במסירות  יגיעה  להיות  צריכה  זה  רבינו 83ובכל  של  ֿ נפש  מהמסירות 
ה "נשיא " שלהיותו שמצינו הזקן, וכפי הדרך , את  עבורו וסולל  בעבודתו, כח  לו נותן הוא  הרי ,

גו'" ולרחבה  לארכה  בארץ  התהלך  "קום  לו אמר  שהקב "ה  אבינו לכבוש 84באברהם  נוח  שיהא  "כדי ,
בניו" צורך 85לפני יש  זה  ולאחרי כח , נתינת  רק  זוהי אבל  ,  אומות עם  למלחמה  לצאת  -

הארץ . את  לכבוש  כדי העולם 

בכדי שלאחריו) (והנשיאים  הזקן רבינו של  בתורתו מתייגעים  שיומשך וכאשר  ובאופן כו', להבין
בתורתו  אותה  שהכניס  שלו, העצמיות  את  "לוקחים " אזי - ממש  ובפועל  מעלה 86ב "בכן" שיש  ועד  ,

בן  לגבי גם  .87בתלמיד 

ז"ך  סימן הקודש  באגרת  הזקן רבינו כתב  שכבר  כפי - הזקן רבינו הסתלקות  לאחרי עתה , ובפרט 
הזהר  מאמר  בביאור  מאמר 88וביאורה , ֿ פי על  מבחיוהי", יתיר  עלמין בכולהו אשתכח  דאתפטר  "צדיקא 

לקבל 89רז"ל  לתלמידיו מאד  "נקל  הגוף , הגבלות  שנתבטלו ההסתלקות , שלאחרי חי", לכל  חיים  ד "שבק 
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מנחם 75) תורת גם וראה ה. יא, בהעלותך  ופרש"י  ספרי  ראה
.242 ע' חמ "א התוועדויות -

תשיז.76) ע' תשנ"ג )) (הוצאת ב (כרך  ויקרא אוה"ת ראה
ובכ "מ . א. מח , בחוקותי  לקו"ת גם וראה

סרמ "ח .77) לטויו"ד  ב"י  ראה
וש"נ.78) .294 ע' שם התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ע'79) ח "ג  מהוריי "צ אדמו"ר אג "ק מט . ע' ח "ב "התמים"

ועוד . ואילך . שכו
סוס"ד .80)

ב.81) קמא, שם לקו"ד  ראה
ואילך .82) 44 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה

אדה"ז83) א).לשון (סג , פמ "ד  בתניא
יז.84) יג , לך  לך 
א.85) ק, ב"ב
וש"נ.86) .23 ע' חל "ב לקו"ש ראה
ובכ "מ .87) רע"א. ו, ויקרא לקו"ת ראה
ב.88) עא, ח "ג 
ועוד .89) .75 הערה 367 ע' חכ "ה בלקו"ש בהנסמן ראה



כד       

נפש  במסירות  יגיעתו ֿ ידי שעל  אחד  לכל  כח  יש  בודאי הרי - כו'" העצמיות  רבם  רוח  מבחינת  חלקם 
למעלה  ֿ דין וכהפסק  בעבודתו, תורה 90יצליח  של  ענין בכל  הנה  הזקן, רבינו של  ֿ נפש  המסירות  שבגלל  ,

העליונה . על  בעקבותיו והולכי מקושריו יד  תהיה  טובות  ומדות  שמים  יראת 

***

.לנו הוי' עשה  אשר  יום  ֿ המתחיל  דבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 לעיל המדובר  ֿ פי מסכת 91על  בלימוד  הש "ס  בחלוקת  להשתתף  נוהג  היה  אדמו"ר  מו"ח  שכ "ק 
בחלוקת  סנהדרין מסכת  סיום  שגם  מובן, כסלו, בי "ט  נערכת  הש "ס  שחלוקת  הסדר  ֿ פי על  הרי סנהדרין,

כסלו. לי"ט  שייך  הש "ס 
בזה : והענין

עיר  עושין ש "אין נזכר  המסכת  בהתחלת  וגם  הנדחת , עיר  דיני אודות  מדובר  סנהדרין מסכת  בסיום 
כו'". אלא  הנדחת 

הפכיים : קצוות  ב ' יש  הנדחת  עיר  ובדיני

כולה  התורה  כל  היפך  זרה , עבודה  של  חטא  אודות  מדובר  - גיסא  לאחרי 92מחד  שגם  אלא  עוד  ולא  .
שהרי  בפועל , זאת  יקיימו ֿ דין שבית  יודעים  (והם  מיתה  בעונש  שיענישום  בהם  ומתרים  אותם  שמזהירים 
האדם  שמטבע  הקטנים , הילדים  הטף , את  אפילו שיענישו גם  כולל  תקיפה ), ישראל  שיד  בזמן מדובר 

באוולתם  עומדים  והם  עליהם , פועל  לא  זה  גם  הנה  - מגופו יותר  אצלו חביבים  .93הם 

ואחד " שבעים  של  ֿ דין בית  ֿ פי על  אלא  הנדחת  עיר  עושין "אין - גיסא  איש 94ולאידך  סמוכים  שהם  ,
רבינו  משה  עד  איש  גביהן"95מפי על  "ומשה  הזקנים  שבעים  ובדוגמת  ֿ דרך  על  משה 94, מדריגת  והרי ,

הסוגים  ד ' מכל  נעלה  היותר  שהוא  - גופא  המדבר  בסוג  (שהרי שבנבראים  נעלית  היותר  המדריגה  היא 
האנושי  מין למבחר  משה  נחשב  - מדבר  חי, צומח , ).96דומם ,

לצאת  ֿ דין מבית  שדורשים  - תחתון היותר  הקצה  עם  עליון היותר  הקצה  של  החיבור  ישנו זה  ובענין
נפשות ) דיני לדון יכולים  (שאין הסנהדרין ענין כל  מתבטל  שאז אף  הגזית , בלשכת  זה 97ממקומם  וכל  ,

ההתראה ! לאחרי אפילו ֿ זרה  עבודה  לעבוד  שעלול  עד  ביותר , התחתון בקצה  שנמצא  יהודי בשביל  - למה 

הזקן, רבינו הנהגת  בדוגמת  היא  ֿ דין, מבית  שנדרשת  הנ"ל  הפעולה  כי - כסלו לי"ט  השייכות  וזוהי
ביותר  נעלים  גילויים  אצלו היו שאז בגלל  מהמאסר , לצאת  רצה  שלא  כדי 68שאף  נפשו מסר  ֿ מקום  מכל  ,

ולפעול  לצאת  שצריך  - חוצה  מעינותיך  דיפוצו הענין כללות  וכמו פשוטים , בענינים  ליהודי טובה  לעשות 
ֿ זרה . עבודה  של  ענין שזהו הנדחת , עיר  של  המציאות  את  לשלול  שצריך  ומצב  למעמד  עד  ב "חוצה ", גם 

לעיל  הגמרא 98וכאמור  דברי דרוש 99בפירוש  נכתבה , ולמה  להיות , עתידה  ולא  היתה  לא  הנדחת  "עיר 
של  חבלים  "לקשור  תפקידם  את  שממלאים  הסנהדרין, של  ("דרוש ") הלימוד  ֿ ידי שעל  - שכר " וקבל 

כו'" ישראל  עיירות  בכל  ויחזרו כו' במתניהם  -100ברזל  שכר " ל "קבל  זוכים  אזי התורה , דיני ללמדם 
כמבואר  בדקות , גם  אלא  בגסות , רק  (ולא  ֿ זרה  עבודה  של  ענין שהוא  הנדחת  עיר  של  המציאות  שכל 

חטא 101בתניא  כמו כו', דקליפה  שטות  רוח  מצד  אלא  זה  ואין ֿ זרה , עבודה  של  ענין הוא  עבירה  שכל 
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ריש 90) ח"ד  מוהריי "צ  אדמו "ר  אג "ק  רסה.ראה  ע'
חמ "ב 91) התוועדויות - מנחם (תורת סכ "ד  כסלו י "ט  שיחת
.(31 ע'
וש"נ.92) א. כה, נדרים ראה
ה"ו.93) פ"ד  ע"ז הל ' רמב"ם ראה
(במשנה).94) א ב, סנהדרין
רפ"ד .95) סנהדרין הל ' רמב"ם

ז.96) יסוד  פ"י  סנהדרין להרמב"ם פיהמ "ש
ספי "ד .97) שם רמב"ם וש"נ. סע"א. מא, שם
(98) סכ "ח  הנ"ל  חמ "ב שיחה התוועדויות - מנחם ע'תורת

ואילך ). 33
א.99) עא, שם

פי "א.100) תדבא"ר
פכ "ד .101)



כה        

עתידה  "לא  כנ"ל ) כו', אותם  שיענישו ידעו שהרי בשכל , מקום  לו היה  שלא  הנדחת , עיר  של  ֿ זרה  עבודה 
להיות ".

על  מורה  "דרוש " כי כסלו, לי"ט  בשייכות  להוסיף  יש  ֿ זה  ֿ פי שבתורה ,ועל  והעריבות  טעם  הטוב 
(שנתגלתה  החסידות  תורת  של  ענינה  תורה שזהו אלקות , של  והעריבות  טעם  הטוב  את  לבאר  כסלו), בי"ט 

ה '" את  עזבך  ומר  ש "רע  איך  להתבונן מרע ", ב "סור  לעסוק  צורך  שאין כך  ב "עשה 102ומצוות , רק  אלא  ,
מלכתחילה . לרע  שייכות  לו אין ממילא  ובדרך  טוב ",

 הגמרא לדברי בנוגע  גם  ולבאר  להוסיף  ולמה 99ויש  להיות , עתיד  ולא  היה  לא  המנוגע  "בית 
שכר ": וקבל  דרוש  נכתב ,

עיר  בענין הסנהדרין של  ("דרוש ") הלימוד  על  שה "שכר " לעיל  האמור  על  ששאלו מה  ובהקדים 
הנדחת , עיר  כמו חטא , של  לענין בנוגע  שייך  זה  ביאור  שלכאורה , - להיות " עתידה  ש "לא  הוא  הנדחת 
אבל  שכר "; וקבל  דרוש  נכתב , ולמה  להיות , עתיד  ולא  היה  ש "לא  אמרו זה  על  שגם  ומורה , סורר  בן וכן

המנוגע "? ל "בית  בנוגע  לא 

חז"ל  אמרו שהרי - בפשטות  - בזה  הרי 103והביאור  כן, ואם  הרע , לשון חטא  בגלל  הם  בתים  שנגעי
. המנוגע  ש "בית  כך  העונש , גם  נשלל  ובמילא  החטא , שלילת  פועל  אלו בענינים  ("דרוש ") לא הלימוד  .

להיות ". עתיד 

: נוספת הוראה  למדים  ומזה 
חזר  אם  ביתו, קירות  משתנות  הרע  בלשון "שהמספר  - הוא  הרע  לשון חטא  על  הנגעים  עונש  סדר 

. ברשעו עמד  אם  הבית , יטהר  .בו עליהן ושוכב  יושב  שהוא  שבביתו העור  כלי משתנין עמד . ואם  .
. שעליו הבגדים  משתנין .ברשעו ברשעו עמד  ואם  וכו'". ויצטרע  עורו משתנה  .104.

בחסידות  המבואר  עם  גם  מתאים  זה  שהצורך 105[וענין - ובית  לבוש  מזון, אויר , האדם : צרכי בענין
ולכן, ואויר . במזון הצורך  מאשר  פחות  הוא  בלבושים  והצורך  בלבושים , הצורך  מאשר  פחות  הוא  בבית 
בנוגע  העונש  גם  בא  ֿ זה  לאחרי ורק  פחות , היותר  הוא  שבו שהצורך  הבית , בענין הוא  העונש  תחילת 

כו')]. למזון בנוגע  לא  (אבל  לבגדים 

מוטל  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  כך . כל  חמור  אינו המנוגע , דבית  העונש  בא  שבגללו שהחטא  מובן, ומזה 
חטא  אפילו אצלם  יהיה  שלא  ישראל  בני על  לפעול  הסנהדרין, בדוגמת  שהם  ישראל , רועי על  התפקיד 

להיות ". עתיד  ולא  היה  "לא  - כלל  מקום  נתינת  לו תהיה  שלא  קל , היותר 

 בתניא הזקן רבינו ובלשון ודור , דור  שבכל  ישראל  לרועי הוראה  מהוה  זה  אלפי 106וענין "ראשי :
חובתם  אלא  לעצמם , להבדל  להם  שאין - שבדורם " ישראל  בני ראשי והחכמים  "הצדיקים  ישראל ",
לעבוד  עלול  התראה  לאחרי שאפילו יהודי גם  כולל  מישראל , אחד  כל  מרעיתם , לצאן להתמסר  וזכותם 

קל . היותר  לחטא  אפילו שייך  יהיה  שלא  כזו לדרגא  אותו להעלות  ֿ זרה , עבודה 
ד "מתפלל  הענין בדוגמת  שהיא  - זו הציבור "107והנהגה  לי 108עם  "פדאני היעוד  קיום  את  תביא  -

העולם " אומות  מבין ,107ולבני

כסלו  די"ט  המאמר  בסיום  וכמובא  לבוא , דלעתיד  כמו 109בגאולה  הרחמים , מדת  ידי "על  שתהיה  ,
ברחמים  ופדויי 110שכתוב  אקבצך , ראשם ".111גדולים  על  עולם  ושמחת  ברנה  ציון ובאו גו' ה '
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יט .102) ב, ירמי '
(103.34 הערה 72 ע' חכ "ב בלקו"ש בהנסמן ראה
צרעת.104) טומאת הל ' סוף רמב"ם
ובכ "מ .105) ואילך . סע"ד  צח , ברכה לקו"ת ראה
פ"ב.106)
רע"א.107) ח , ברכות
התוועדויות 108) - מנחם (תורת ס"ו כסלו י "ט  שיחת ראה

ואילך ). 13 ע' חמ "ב
כסלו 109) כ ' בפ"ע בקונטרס י "ל  תרל "ב בשלום פדה סד "ה

זה  בסד "ה וכ "ה יט ). ע' ח "א תרל "ב בסה"מ  (ולאח "ז זו שנה
.(9 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם (תורת כסלו בי "ט  שנאמר

ז.110) נד , ישעי '
יא.111) נא, יו"ד . לה, שם



כו       

"'וגו יעקב  "וישב  פרשתנו, ריש  רש "י בפירוש  ותולדותיו 112הביאור  עשו ישובי לך  שכתב  "אחר  ,
. לפרש  וחשובים  ספונים  היו שלא  קצרה  .בדרך  ארוכה  בדרך  ותולדותיו יעקב  ישובי לך  פירש  לפי . .

. נח  ועד  שמאדם  דורות  בעשרה  מוצא  אתה  וכן בהם . להאריך  המקום  לפני חשובים  בעשרה שהם  וכן .
. אברהם  ועד  שמנח  .דורות  החול  בין שנפלה  למרגלית  משל  הצרורות . את  משליך  הוא  ומשמצאה  .

דתהו  הניצוצות  מהם  לברר  עשו, בישובי העבודה  בשביל  גם  היא  יעקב  דישובי שהתכלית  - כו'" מידו
כלל  חשיבות  להם  אין עצמם  שמצד  אף  מתיקון, בדברים 113שלמעלה  שההתעסקות  בעבודה , וענינו ;

הניצוצות  בירור  בשביל  רק  היא  העולם 114הגשמיים  שיהיה  - דנח  הבירור  אופנים : והבירור (ובב ' כתיקונו,
הדברים  ואילו בעולם ), אלקות  גילוי לפעול  - כלל דאברהם  חשיבות  להם  אין עצמם  בדוגמת 115הגשמיים  ,

ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  כ "ק  ידי על  הוגה  - וצרורות  ואילך .116חול  302 עמוד  ט "ו חלק  שיחות  בלקוטי
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מקרא 112) של  בפשוטו הקושי  "וישב :*לתרץ הפסוק  (א )
בארץ  אביו  מגורי  בארץ  נאמר יעקב  כבר שהרי  מיותר, - כנען"

מהו (ב) גו'". אביו יצחק אל  יעקב "ויבוא כז) לה, דיוק (וישלח 
" -ו הלשון הקודמת לפרשה בהמשך  המוסיף, בוא"ו יעקב", ישב

הקודמת  הפרשה בסוף שהרי  זל "ז, שייכים שאין בשעה בה
אדום? בארץ מלכו אשר והמלכים עשו, אלופי  אודות מסופר
אודות  להמסופר בהמשך  בא יעקב" ש"וישב רש"י , ומבאר

יעקב שהכתוב תולדות כיון אלא עשו", תולדות "ואלה
"וישב  עוה"פ חוזר ותולדותיו", עשו "ישובי  בסיפור הפסיק

יעקב "ישובי  בסיפור וממשיך  אגב יעקב", ובדרך  ותולדותיו".
ש"ישובי  הטעם -מבאר קצרה" "בדרך  נכתבו ותולדותיו" עשו

יעקב  "ישובי  ואילו לפרש", וחשובים ספונים היו "שלא
לפני חשובים שהם "לפי  - ארוכה" "בדרך  נכתבו ותולדותיו"

בהם". להאריך  המקום
פע "ו ,113) (ב"ר במדרש מהמבואר שהסיבה ולהעיר ב)

אלא  כו', החיילים ריבוי  בגלל  לא - היא מעשו התיירא  שיעקב
ואם. אב כיבוד  מצות שקיים מפני 

שלמטה114) ד"חול" הבירור גם נעשה שכל ואז מ "צרורות",
לעצמו, יש בבחי ' הוא שאינו גרגיר ואף הגרגירים, משאר בפירוד 

מוותר  ה"ה שלו, הישות תוקף מצד  הנה ביותר, קטנה נקודה אלא
יכולה שהיתה ההוספה שארעל  עם  והחיבור הצירוף  ע "י  להיות 

מובן,הגרגירים , ומזה  עצמו. בפני  מציאות  שישאר שהניצוץ ובלבד 
נעלה ה"ה ביותר, למטה שנפל  בירורו,שבו, ע"י  ולכן, ביותר,

עילוי  בנשמה ביותר.ניתוסף גדול 
סכ"ב 115) כסלו  י "ט (שיחת  משנת "ל -וע "ד מנחם (תורת

(פדר"א  המדרש בדברי  וש"נ) ואילך ). 28 ס"ע חמ "ב התוועדויות
. אלא ח "ו, דגן זרע יצחק "וכי  -רפל "ג ) לצדקה" לכם זרעו .

כלל . חשיבות לו היתה לא עצמו מצד  הגשמי  שה"דגן"
תש"ל .116) כסלו י "ט  שיחת בשילוב

       ,           
            

       

"'וגו יעקב  "וישב  פרשתנו, ריש  רש "י בפירוש  ותולדותיו 112הביאור  עשו ישובי לך  שכתב  "אחר  ,
. לפרש  וחשובים  ספונים  היו שלא  קצרה  .בדרך  ארוכה  בדרך  ותולדותיו יעקב  ישובי לך  פירש  לפי . .

. נח  ועד  שמאדם  דורות  בעשרה  מוצא  אתה  וכן בהם . להאריך  המקום  לפני חשובים  בעשרה שהם  וכן .
. אברהם  ועד  שמנח  .דורות  החול  בין שנפלה  למרגלית  משל  הצרורות . את  משליך  הוא  ומשמצאה  .

דתהו  הניצוצות  מהם  לברר  עשו, בישובי העבודה  בשביל  גם  היא  יעקב  דישובי שהתכלית  - כו'" מידו
כלל  חשיבות  להם  אין עצמם  שמצד  אף  מתיקון, בדברים 113שלמעלה  שההתעסקות  בעבודה , וענינו ;

הניצוצות  בירור  בשביל  רק  היא  העולם 114הגשמיים  שיהיה  - דנח  הבירור  אופנים : והבירור (ובב ' כתיקונו,
הדברים  ואילו בעולם ), אלקות  גילוי לפעול  - כלל דאברהם  חשיבות  להם  אין עצמם  בדוגמת 115הגשמיים  ,

ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  כ "ק  ידי על  הוגה  - וצרורות  ואילך .116חול  302 עמוד  ט "ו חלק  שיחות  בלקוטי
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מקרא 112) של  בפשוטו הקושי  "וישב :*לתרץ הפסוק  (א )
בארץ  אביו  מגורי  בארץ  נאמר יעקב  כבר שהרי  מיותר, - כנען"

מהו (ב) גו'". אביו יצחק אל  יעקב "ויבוא כז) לה, דיוק (וישלח 
" -ו הלשון הקודמת לפרשה בהמשך  המוסיף, בוא"ו יעקב", ישב

הקודמת  הפרשה בסוף שהרי  זל "ז, שייכים שאין בשעה בה
אדום? בארץ מלכו אשר והמלכים עשו, אלופי  אודות מסופר
אודות  להמסופר בהמשך  בא יעקב" ש"וישב רש"י , ומבאר

יעקב שהכתוב תולדות כיון אלא עשו", תולדות "ואלה
"וישב  עוה"פ חוזר ותולדותיו", עשו "ישובי  בסיפור הפסיק

יעקב "ישובי  בסיפור וממשיך  אגב יעקב", ובדרך  ותולדותיו".
ש"ישובי  הטעם -מבאר קצרה" "בדרך  נכתבו ותולדותיו" עשו

יעקב  "ישובי  ואילו לפרש", וחשובים ספונים היו "שלא
לפני חשובים שהם "לפי  - ארוכה" "בדרך  נכתבו ותולדותיו"

בהם". להאריך  המקום
פע "ו ,113) (ב"ר במדרש מהמבואר שהסיבה ולהעיר ב)

אלא  כו', החיילים ריבוי  בגלל  לא - היא מעשו התיירא  שיעקב
ואם. אב כיבוד  מצות שקיים מפני 

שלמטה114) ד"חול" הבירור גם נעשה שכל ואז מ "צרורות",
לעצמו, יש בבחי ' הוא שאינו גרגיר ואף הגרגירים, משאר בפירוד 

מוותר  ה"ה שלו, הישות תוקף מצד  הנה ביותר, קטנה נקודה אלא
יכולה שהיתה ההוספה שארעל  עם  והחיבור הצירוף  ע "י  להיות 

מובן,הגרגירים , ומזה  עצמו. בפני  מציאות  שישאר שהניצוץ ובלבד 
נעלה ה"ה ביותר, למטה שנפל  בירורו,שבו, ע"י  ולכן, ביותר,

עילוי  בנשמה ביותר.ניתוסף גדול 
סכ"ב 115) כסלו  י "ט (שיחת  משנת "ל -וע "ד מנחם (תורת

(פדר"א  המדרש בדברי  וש"נ) ואילך ). 28 ס"ע חמ "ב התוועדויות
. אלא ח "ו, דגן זרע יצחק "וכי  -רפל "ג ) לצדקה" לכם זרעו .

כלל . חשיבות לו היתה לא עצמו מצד  הגשמי  שה"דגן"
תש"ל .116) כסלו י "ט  שיחת בשילוב

       ,           
            

             

      
        

           
  

          
         

         
     

          
       

        
       

       
         

        

          
        

         
        

   
          

           
        

         
      

        
          

      
          

    





























































המשך ביאור למס' מנחות ליום שלישי עמ' א
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.חג" כסלו, י"ט  הגאולה  חג  של  ענינו
בפסוק החגים " מודגש  ,– נפשי" בשלום  "פדה 

הידוע  במכתבו הגאולה  בעל  מדברי כמובן

. נפשי בשלום  פדה  בפסוק  תהלים  בס ' ."כשקריתי
שלום ". מה ' בשלום  יצאתי

בעל  בדברי הפירוש  על  שנוסף  – ובהקדמה 
הגאולה  על  קאי נפשי" בשלום  ש "פדה  הגאולה 

. .("כשקריתי נפשי בשלום  פדה  ..,(" בשלום
נפשי" בשלום  ד "פדה  והתוכן הפירוש  גם  כולל  ה "ז

שנאמר  :כפי

היו  ברבים  כי לי מקרב  נפשי בשלום  "פדה 
אמרו – עמדי"  במלחמותיו הנצחון על 

עליו  להתפלל  בעזרתו שהיו הרבים  ועד בזכות  ,
של  לנצחונו מתפללין היו אבשלום  אנשי שאפילו

.דוד 

בשלום  "פדה  העיקר ) (והוא  גם  נכלל  ובזה 
ד  נפשי"   מבית ד "מלך  הנצחון –

שלמה " ומזרע  דוד  ("מבית  ש "ילחם דוד " (
ש "נצח " עד  דוד ") בית  ("מלחמת  ה '" –מלחמות 

האמצעי  אדמו"ר  שמבאר  ושלימות כפי שאמיתת 
המשיח  בימות  יהי' נפשי" בשלום  ד "פדה  הענין
ושלמה ). דוד  בימי שהי' מכמו יותר  נעלה  (באופן

גם  ישנו בפסוק  הפשוט  הפירוש  על  ונוסף 
חז"ל  בדברי "אמר הפירוש  : העוסק כל 

הציבור  עם  ומתפלל  חסדים  ובגמילות  בתורה 
כאילו עליו אני מעלה    אומות מבין

ובנ"י  השכינה  פדיית  על  שקאי – העולם "
יחד  ונגאלים  בגלות  יחד  .שנמצאים 

ברבים  "כי הכתוב  המשך  בפירוש  להוסיף  ויש 
ש " – עמדי" ה )היו עם  ("(מתפלל  "("

ד " ומצב  המעמד  יותר  כמארז"ל מודגש  ,"

שאינם  ["אף  שריא " שכינתא  עשרה  בי' "אכל 
תורה " בדברי כשעוסקים מדברים  ועאכו"כ  ,

ומצוותי' תורה  "עשר בעניני שיושבים , ה 
בתורה  ביניהם "ועוסקים  שרוי' ],שכינה 

ולבני", לי ד "פדאני הענין יותר  מודגש  ובמילא ,
"עם  בנ"י, פדיית  עם  יחד  היא  השכינה  שפדיית 

"עמדי". שנמצאים  לי, הקרובים  לי", מקרב 

. גאולת) הפירושים  דכל  השייכות  ובביאור 
מלכא  ודוד  המלך  דדוד  הגאולה  הזקן, רבינו

לומר : יש  – בנ"י) עם  השכינה  וגאולת  משיחא ,

היא  כסלו בי"ט  הזקן רבינו גאולת  של  תוכנה 
כידוע  חוצה , המעיינות  הענין הפצת  שעיקר 

פטרבורג . לאחרי התחיל  חוצה " מעינותיך  ד "יפוצו
דא  מר  אתי חוצה  המעיינות  הפצת  שע "י וכיון
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יום".1) "היום בהקדמת נעתק – אדמו"ר מו"ח  כ "ק מכתב
ואילך . 436 ע' ח "ה לקו"ש וראה ועוד . ל '. ע' ח "ז שלו אג "ק

(2.(36 והערה 25 הערה לקמן (וראה יט  נה, תהלים
וש"נ.3) סל "ח . שלו אג "ק כסלו. י "ט  יום" "היום
רע"א.4) ח , ברכות בפרש"י  ועד "ז עה"פ. פרש"י 
ה"ח .5) סוף פ"א סוטה ירושלמי 
חלק 6) ר"פ סנהדרין פיהמ "ש שסב. מל "ת להרמב"ם סהמ "צ

תימן. אגרת הי "ב. ביסוד 
ספי "א.7) מלכים הל ' רמב"ם
ד ).8) (נה, פי "א בשלום פדה ד "ה ח "א תשובה שערי 
(9.4 שבהערה ברכות

הפשוט 10) הפירוש עם חז"ל  בדברי  הפירוש לתווך  ויש
המלך * דוד  שאמרו .בפסוק אמרו ש"דוד  שהשכינה – ע"ש .

דהיינו  קרובים, מלשון לי , מקרב עם נפשי , בשלום פדה אמרה
שם). לברכות מהרש"א (חדא"ג  בני "

           


(11. ("פדה הבן" "פדיון ממצות שהקב"ה להעיר – בני ") .
ישראל "), בכורי  ("בני  מבנ"י  ואחת אחד  כל  את ופודה לפדות צריך 
בארוכה  כמבואר פסחים), (סוף שתים" מברך  הבן ש"אבי  ובאופן

ואילך ). 42 ע' חי "א (לקו"ש שבזה הענינים פרטי  במק"א
"בכ 12) א: כט , מגילה שכינה ראה ישראל  שגלו מקום ל 
. עמהם".עמהם שכינה להגאל  עתידים כשהן ואף .
א.13) לט , סנהדרין
סכ "ג .14) אגה"ק תניא
כו'".15) בתורה העוסק "כל  המאמר: כהתחלת
אנשים 16) מישראל , שכאו"א – כשרות בחזקת ישראל  וכל 

ועאכו"כ  ובדיבור, במעשה תומ "צ, בעניני  תמיד  עוסק וטף, נשים
שמבחוץ. הגבלות אין שבה במחשבה,

ו)17) (התורה "עסק גם דוקא"**כולל  בעשרה
ע' .11 הערה 423 ע' ח "ה לקו"ש וראה (בתחלתה). שם (אגה"ק

.(14 הערה 428
מ "ו.18) פ"ג  אבות
ואילך .19) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש

         




כח        

משיחא  הזקן מלכא  רבינו שגאולת  נמצא , ,
. .("כשקריתי נפשי בשלום  פדה  יצאתי . .

דדוד  נפשי" בשלום  ה "פדה  עם  קשורה  בשלום ")
בשלום  ה "פדה  עם  גם  ובמילא  משיחא , מלכא 
מבין  ולבני לי "פדאני ובנ"י, דהקב "ה  נפשי"

העולם ". אומות 

הוא  חוצה  מעינותיך  שיפוצו – יותר  ובעומק 
כי, ובנ"י, השכינה  וגאולת  המשיח  דביאת  התוכן
שמתגלה  הוא  חוצה  המעיינות  דהפצת  התוכן
יותר  וניתוסף  שהולך  וככל  אלקות , ידיעת  בעולם 
ומתקרבים  הולכים  בעולם , אלקות  ידיעת  בהתגלות 

. המשיח ) (ימות  הזמן ל "אותו יהי'יותר  (ש )לא  .
. בלבד  ה ' את  לדעת  אלא  העולם  כל  כמ "ש עסק  .

מכסים " לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  מלאה  ,כי
(גלות  אלקות  על  יסתיר  לא  שהעולם  בלבד  זו שלא 

יהי' שהעולם  אדרבה , אלא  השכינה ), 
דגאולת  השלימות  (תכלית  ה '" את  ב "דעה 
גדולים  חכמים  ש "יהיו בנ"י, ועאכו"כ  השכינה ),
כפי  בוראם  דעת  וישיגו הסתומים  דברים  ויודעים 

האדם " דישראל כח  בהקירוב  השלימות  (תכלית 
. לי "מקרב  עמדי").להקב "ה , היו .

. עי"ז צדקנו משיח  שביאת  לומר , ויש 
הפסוק  בהמשך  מרומזת  חוצה " מעינותיך  ש "יפוצו
דוד  ביאת  נפשי", בשלום  ש "פדה  לכך  (שהסיבה 

" היא ) משיחא , היו מלכא  ש )ברבים  (מפני
עמדי":

" נתקבצו (לא  שישראל  פירושו – "
מציאות  כאחד , לאחדים  להיות  עדיין ונתאחדו

" של  ומצב  במעמד  הם  אלא ) "מפוזר אחת , ,"
העמים " בין "עם ומפורד  ה "ה  אז שגם  (אע "פ 

).אחד "

"היו מה "רבים "ואעפ "כ  אחד  שכל  – "
" הקב "ה ,הוא  ועם  משיחא  מלכא  דוד  עם  – "

בחי' מנשמתו מצד  ניצוץ  שהיא  שבנפשו,

הכללית  יחידה  בחי' משיחא , מלכא  דוד  ,של 
לייחדך " "יחידה  ומיוחדת שענינה  שקשורה  ,

" הקב "ה , ש "ישראל עם  באופן עולם ", של 
כולא  וקוב "ה  אורייתא ) ."(ע "י

של  אחדותו ומגלים  שממשיכים  אלא  עוד  ולא 
– הרבים ) רשות  כפשוטו, ("ברבים " בעולם  הקב "ה 
פנימיות  ובפרט  התורה , והפצת  בלימוד  העסק  ע "י
בחי' החסידות , בתורת  שנתבארה  כפי התורה 

 שבתורה" ה ומאיר  מתגלה  שבה  ,"
" בלשון כמודגש  ("ישראל שבתורה , "

ייתא " "אור  חד "), כולא  וקוב "ה  ,אורייתא 
בא שה " ממנו) והתפשטות  גילוי רק  (לא  עצמו "

גם  אלא  הקודש , בלשון רק  ולא  מקום , בכל  ומתגלה 
" תרגום , לשון בלשון בין הממוצע  שהוא  ,"
לשבעים  בכל הקודש  ונשפע  נמשך  וממנו לשון

לשון  דהפצת שבעים  הענין תוכן שזהו –
חוצה . המעיינות 

ש " וכיון   במעמד בהיותם  שגם  ,"
יש  ("ברבים ") העמים " בין ומפורד  ד "מפוזר  ומצב 
והן  שבנפשם  היחידה  בחי' (הן היחידה  בחי' בהם 
של  יחידו עם  הקשורה  שבתורה ) היחידה  בחי'
של  אחדותו מגלים  ידה  ועל  ("עמדי"), עולם 

. ("ברבים  בעולם  הענין הקב "ה  נעשה  – עמדי") .
ד "   והשלימה האמיתית  גאולה  ,"

משיח  ע "י העולם ") אומות  מבין ולבני לי ("פדאני
צדקנו.

. בשלום ד "פדה  בהענין מיוחדת  והדגשה 
זו: דשנה  כסלו בי"ט  – נפשי"

בימי  כסלו די"ט  הקביעות  מצד  – לראש  לכל 
הראשונה  בפעם  כסלו די"ט  כהקביעות  השבוע 

טוב  כי בו שהוכפל  השלישי ביום  תקנ"ט ), (בשנת 

כסלו  בכ "ף  ניתלו (והמשכו שבו הרביעי ביום 
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בתחלתו.20) טוב שם בכתר נדפסה – דהבעש"ט  אגה"ק
ובכ "מ .
ט .21) יא, ישעי '
תורה.22) משנה ספרו וחותם בסיום רמב"ם
ח .23) ג , אסתר – הכתוב לשון
הזקן 24) רבינו כמ "ש ישראל , אהבת מצות קיום ע"י  ובפרט 

עשה  מצות עלי  מקבל  הריני  התפלה קודם לומר "נכון בסידורו
וש"נ). .374 ע' חכ "ה לקו"ש (וראה כמוך " לרעך  ואהבת של 

במזמור25) הוא זה שפסוק "להעיר, אותיות –,"

מיחי גם שלמעלה הנשמה לעצם ועד  היחידה בחי ' על  דה שרומז
ס"ח . זו שנה תולדות וש"פ כסלו אדר"ח  משיחות קונטרס  (ראה

316 ע' ).(לעיל 
ועוד .26) ב. רס, ולזח "ג  ב. מ , לזח "ב רמ "ז
דחגה"ס.27) ג ' ליום הושענות נוסח 
א.28) כז, א. כה, ראה פ' לקו"ת ראה
א.29) עג , זח "ג  ראה
החסידות.30) תורת של  ענינה קונטרס בארוכה ראה
(31.116 ע' ריש תש"ד  סה"ש
ואילך .32) ג  עז, משפטים תו"א ראה
ו)33) פ"ד , (מב"ר ז א, בראשית פרש"י 
ב.34) תשנ, ח "ד  ב. לז, א. כט , ח "א לקו"ד  ראה



כט         

לימי המאורות  שנחלק  (כפי תהלים  שבשיעור  – (
בשלום  "פדה  הפסוק  אומרים  השלישי דיום  השבוע )
בס ' "כשקריתי הגאולה  בעל  בדברי כמודגש  נפשי",

. נפשי בשלום  פדה  בפסוק  בשלום תהלים  יצאתי .
שלום ". מה '

בשלום  "פדה  הפסוק  של  ששייכותו להוסיף , ויש 
החודש  ימי מצד  גם  היא  כסלו ֿ כ "ף  לי"ט  ,נפשי"

פסוק  שייך  החודש  לימי תהלים  דספר  בחלוקה  כי,
דיום  לשיעור  דיו"ד זה  והשלימות  בחודש ,

היא  במילואו) עשרים ),(יו"ד  בגימטריא  ד ' ו' (י'
לך " אעשרנו "עשר  עשר , בחי'ב "פ  על  שמורה  ,

כתר הכתר  בגימטריא  ועשרים  כתר , ר "ת  ),(כ '
"מלך שק  המלך , שיופי (כידוע  המלכות  ענין עם  שור 

עיניך " תחזינה  –ביפיו המלכות ) בכתר  תלוי ,
משיחא , מלכא  דוד  ע "י דוד  בית  המלכות  שלימות 

כמ "ש  בעולם , הקב "ה  של  מלכותו ושלימות 

המלוכה ". לה ' "והיתה 

כסלו  די"ט  המיוחדת  המעלה  – ועיקר  ועוד 
ביום  כסלו י"ט  חל  שבהם  השנים  לגבי גם  זו בשנה 
כסלו  שי"ט  – הראשונה  כבפעם  בשבוע , השלישי

ה  דשנת  השלימות  לאחרי הוא  זו ,בשנה 
" מכל בגימטריא  הפדי' נשלמה  שכבר  ,"

מלכא  דוד  ביאת  ומעכבים  שמונעים  הענינים 
כסיום  משיחך ", עקבות  חרפו "אשר  משיחא ,

מזמור  כבר וחותם  ונמצאים  בתהלים ,
השלישית בשנת  הגאולה  עם  הקשורה  ,

השלישי  גו'וביהמ "ק  נועם  ד "ויהי באופן ,
צדי"ק  מזמור  וחותם  כסיום  כוננהו", ידינו ומעשה 

דיום בתהלים  תהלים  שיעור  מתחיל  שבו ,
כסלו. י"ט  בחודש ,

. כסלו די"ט  המיוחדת  בהמעלה  להוסיף  ויש 
כולה : השנה  מעלת  מצד  זו בשנה 

שנה  היא  זו שניהם שנה  וכסלו שחשון ,
שנה  וגם  חודש שלמים , בה  שנוסף  ,

ימי'העיבור  מספר  נעשה  יחד  שניהם  ובצירוף  ,
ריבוי  – ושלם  גדול  הכי ימים  מספר  שפ "ה ,
ועם  בנ"י עם  הקשורים  בענינים  המספר  ושלימות 

ושלימות  ריבוי רק  לא  שהוא  אלא תומ "צ , ,
ושלימות  ריבוי הוא גם  העיקר  ואדרבה , ,

הריבוי  גם  נשפע  וממנו באיכות , והשלימות  הריבוי
בכמות  .והשלימות 

באופן  הם  זו דשנה  הענינים  שכל  מובן ומזה 
של   לי"ט בנוגע  ובמיוחד  כולל  ,

שהענין  גם ד "פדה כסלו, (שלום  נפשי"
שלימות  השלימות .מלשון בתכלית  הוא  (

ועוד : זאת 

ע "י  שנקבע  (כפי השנה  דמספר  הר "ת  ידוע 
(בה ) נפלאות  שנת  תהא  "הי' – [בכל בנ"י) "

שנת  הגאולה , בענין ובמיוחד  מתחיל  הענינים ,
לארץ  תהי' לכאו"א גאולה  תהי' גאולה  ושנת  ,

דברכות  השלימות  על  גם  שרומז מישראל ],
"האבות   ",(המזון בברכת  (כמ "ש 

" ."בגימטריא 

נפשי  בשלום  ד "פדה  הענין תוכן מודגש  ובזה 
שהקב "ה  – עמדי" היו ברבים  כל כי את 

בין  ומפורד  ("מפוזר  פזוריהם  מקומות  מכל  בנ"י
כמ "ש  "ברבים "), לאחד העמים ", תלוקטו "ואתם 

כמציאות  יחד , כולם  את  ומביא  ישראל ", בני אחד 
עיני  גו' אשר  ל "ארץ  אחד , למקום  ("קהל "), אחת 

שנה " אחרית  ועד  השנה  מרשית  בה  אלקיך  ,ה '
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יד .35) א, בראשית פרש"י 
פסוק36) הוא נפשי " בשלום "פדה שהפסוק –להעיר .

הפסוקים: חלוקת בהדגשת הגאולה בעל  של  הדיוק יומתק ועפ"ז
. נפשי ,."כשקריתי  בשלום פדה  

."'כו בשלום יצאתי  ,
כב.37) כח , ויצא
ובכ "מ .38) ד . כב, ויצא תו"א
ובכ "מ .39) ג . לה, שה"ש לקו"ת
יז.40) לג , ישעי '
וישלח ,41) פרשת הפטרת וחותם סיום – כא א, עובדי '

כסלו. ֿ כ "ף י "ט  הגאולה חג  מתברך  זו) (בשנה שממנה
ביום 42) חל  הצדי "ק) (דשנת כסלו כשי "ט  יתירה ובהדגשה

ב  ו, (הושע לפניו" ונחי ' יקימנו השלישי  "ביום – השלישי 
ובמפרשים).

עה"פ.43) תהלים מדרש ראה

במשנה.44) – א לא, ערכין
ועוד .45) .48 ע' חי "ז לקו"ש גם ראה
ובכ "מ .46) רע"ג . ל , ראה פ' לקו"ת ראה
כד .47) כה, בהר – הכ ' ל ' ע"פ
של 48) באופן באים עניניהם ואחת שכל  אחד  לכל 

ו  ומצבו), מעמדו על  הבט  (מבלי  כמה מישראל  בצירוף עאכו"כ 
אהבת  מצות קיום ע"י  התאחדותם מצד  יחד , וכולם מישראל 

.(24 הערה (כנ"ל  ישראל 
ואילך .49) סע"ב טז, ב"ב וראה המזון. ברכת נוסח 
שם.50) לב"ב חת"ס חי ' ראה
ה 51) כסלו י "ט  הוא השתא כסלו שי "ט  (תקנ"ט להעיר,

" בגימטריא תשנ"ב), –."
יב.52) כז, ישעי '
יב.53) יא, עקב



ל        

המקדש  לבית  הקודש , להר  הקודש , עיר  לירושלים 
שתי'", ה "אבן נמצאת  שבו הקדשים , ולקדש 

העולם " הושתת  דכל ש "ממנה  האחדות  נקודת  ,
עולם . של  יחידו עם  העולם 

זו, בשנה  מעלות  כו"כ  עוד  ישנם  לזה , ונוסף 
מאורעות  מכו"כ  בעצמו ורואה  יודע  שכאו"א  וכפי
ומתכונן  השנה , במשך  בהם  חלק  כבר  לו שהי'
כבכל  עוז, וביתר  שאת  ביתר  ולהוסיף  להמשיך 

בקודש " ש "מעלין וקדושה  תורה  "ילכו עניני ,
בציון" אלקים  אל  ש "יראה  עד  חיל " אל  ,מחיל 

ומקוה  מהקב "ה  מבקש  מישראל  שכאו"א  כפי
שיבוא " יום  בכל  לו ("אחכה  שהקב "ה ובטוח  (

עם  ביחד  כשמבקש  ועאכו"כ  לבבו, משאלות  ימלא 
היו  ("ברבים  מישראל  עשרה  מישראל , כמה 

לבבם ,עמדי" משאלות  ממלא  שהקב "ה  בודאי ,(
אל  הגלות  מן נפשי") בשלום  ("פדה  אותם  ופודה 

והשלימה . האמיתית  הגאולה 

., ישראל כלל  בתוך  מאתנו, שכאו"א  ויה "ר 
בתורה  יותר  עוד  להוסיף  טובה  החלטה  יקבל 
חסדים  ובגמילות  בתורה  ("העוסק  וגמ "ח  עבודה 
ההוספה  לגבי גם  הוספה  הציבור "), עם  ומתפלל 
והולך  ומוסיף  זה , יום  במשך  עצמו על  שקיבל 

ליום . מיום 

חודש  וחותם  שבסיום  בהיו"ט  ביותר  וכמודגש 
ימי  – כסלו) ֿ כ "ף  לי"ט  ובהמשך  (לאחרי כסלו

ואילך חנוכה  מכאן אחת  מדליק  ראשון ש "יום  –
 ""המהדרין מן ד "מהדרין [כההנהגה 

זה , בדורנו ובפרט  אלו, שבדורותינו הש "ס , בזמן
מישראל  כאו"א  אצל  פשוט " "מנהג  ],נעשית 

מצוה  "נר  עניני בכל  וניתוסף  הולך  ליום  שמיום 
אור " גם ותורה  אלא  יהודי, של  בביתו רק  ולא  ,

ביתו פתח  ההשפעה ""על  עיקר  ואדרבה , ,
היא  חנוכה  נר  שהדלקת  כיון בחוץ , ובאה  נמשכת 

ניסא " "פירסומי בשביל  .מלכתחילה 

הוספה  ע "י – ומיד  תיכף  בזה  להתחיל  ויש 
ֿ מצוה  בהוספה בשליחות  ֿ דא ), בכגון (כרגיל 

(כבכל  היום  במשך  כבר  שנתנו הצדקה  נתינת  על 
סגולה  יום  זה ), ביום  הוספה  של  ובאופן ,יום ,
הגאולה " את  (ש "מקרבת  הצדקה  שבמצות  )כיון

נפשי" בשלום  ד "פדה  הענין ביותר  .מודגש 

. נעשה ומיד  שתיכף  – העיקר  והוא  ועוד 
היו  ברבים  כי גו' נפשי בשלום  "פדה  ממש  בפועל 

" הוא  מישראל  שכאו"א  דוד עמדי", עם  ,"
מבין  ולבני לי "פדאני הקב "ה , ועם  משיחא , מלכא 

העולם ". אומות 

– אלה  בימינו ובפרט   שבהם –
עכשיו  את נמצאים  "לפתוח  רק  וצריכים  ,

הגאולה  כבר  שנמצאת  רואים  ואז העיניים ",
" בנ"י, וכל  בפשטות , והשלימה  בנערינו האמיתית 

ובבנותינו" בבנינו גו' בכל ובזקנינו מוכנים  ,
השולחן" אל  ולהסב  "לגשת  פרטים  ופרטי הפרטים 
ערוך  שולחן טיש "), צום  זיך  זעצן און ("צוגיין
הגאולה , מעניני החל  טוב , ובכל  מטעמים  בכל 

הבר  ושור  המשומר לויתן ועיקר ,ויין ועוד  ,
כמים  ה ' את  דעה  הארץ  "מלאה  ה '", את  "לדעת 

מכסים ". לים 

ההמשך  נעשה  ממש  ומיד  שתיכף  – ובפשטות 
ענני  עם  "ארו הקדושה , בארצנו אלו ענינים  דכל 

עצמה ,שמיא " הקדושה  בארצנו והולך  ומוסיף  ,
בציון", אלקים  אל  יראה  חיל  אל  מחיל  "ילכו
המקדש  לבית  הקודש , להר  הקודש , עיר  לירושלים 

ידיך " כוננו ֿ י אדנ "מקדש  (שברוחניות השלישי,
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ב.54) נד , יומא
וש"נ.55) א. כח , ברכות
ח .56) פד , תהלים
העיקרים.57) מי "ג  הי "ב עיקר נוסח 
חנוכה,58) דימי  לעבודה ההכנה כבר מתחילה אלו ובימים

להזולת. בנוגע והן לעצמו בנוגע הן חנוכה, הלכות מלימוד  החל 
ב.59) כא, שבת
ס"ב.60) סתרע"א או"ח  רמ "א
כג .61) ו, משלי 
שם.62) שבת פרש"י 

ס"ה.63) השמים מן שו"ת ראה
פל "ז.64) תניא וראה א. יו"ד , ב"ב
הצ"צ 65) רשימות וראה – (בסופו). ס"ד  אגה"ק תניא ראה

דגמ "ח  בזכיות יתירה מעלה שיש ואילך ) ר' ס"ע אור (יהל  עה"פ
וטוב  לשמים טוב טוב, בחי ' ב' בהם שיש כיון זכיות שאר לגבי 

.*לבריות 
אדמו"ר,66) מו"ח  כ "ק דורנו, נשיא ע"י  כמ "פ כמדובר

הענינים  כל  ונסתיימו הקיצין, כל  כלו כבר רב זמן שלפני 
כו'. הכפתורים גם וההכנות,

ט .67) יו"ד , בא
ועוד .68) ג . פי "ג , ויק"ר א. עה, ב"ב ראה
ועוד .69) ב. לד , ברכות
יג .70) ז, דניאל 
יז.71) טו, בשלח 

          
      



לי         

ומשוכלל " "בנוי ש "יגלה כבר  רק  וצריכים  ,
הקדשים ויבוא " ולקדש  ובפשטות ), בפועל 

ושם  ודביהמ "ק ), דירושלים  – "ציון" – (הפנימיות 
"ישבו  – את פני "ישרים  את  גו' ("יראה 

אלקיך " של הוי' בקשתו בפועל  שמתקיימת  ,(
מישראל  (כאו"א  בשלוה "יעקב  "לישב  (.

עין" כהרף  עיכבן ש "לא  – ותיכף והעיקר  ,
באצבעו" מראה  אחד  "כל  זה ומיד  "הנה  ואומר 

בא " המשיח ) לו (המלך  קוינו זה  אלקינו ו"הנה  ,
ונשמחה  נגילה  לו קוינו הוי' זה  ויושיענו

זה בישועתו" ב "פ  ,"'לתושי תיכף ("כפלים  ,(
ממש . ומיד 
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ועוד .72) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י 
יד .73) קמ , תהלים
יום,74) בכל  פעמים ג ' – תפלה בכל  וחותם בסיום שאומרים

חזקה". הוי  זימני  "בתלת
טז.75) טז, ראה פ'
ס"ז.76) אגה"ק תניא ראה
ובפרש"י .77) (וישב) פרשתנו ריש

ועוד .78) מא. יב, בא ופרש"י  מכילתא
ב.79) טו, בשלח  פרש"י  ספכ "ג . שמו"ר בסופה. תענית ראה
עה"פ.שה"ש 80) ובשהש"ר ח  ב,
ט .81) כה, ישעי '
שם.82) שמו"ר
רפמ "ו.83) שמו"ר ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר יצחק יעקב שי'

שלום וברכה!

ושמח  בריאותו  בו שהוטב מצב  ונהניתי לקרות  מיו"ד כסלו  בזה קבלת מכתבו  הנני  מאשר 

בחלקו, והשי"ת יצליחו שיתגדל החלק ותתגדל השמחה.

מה שכותב אודות הדבור בשעת התפלה, וכו'. הנה ידוע עד כמה צווחו קמאי בזה זה משך כמה 

דורות, אבל לאחר כל זה בטח שמע מסיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר בילדותו 

ויענהו אביו אשר בעין דימין צריך  שאל את אביו כ"ק אדמו"ר מפני מה נברא האדם בשתי עינים, 

להביט על הזולת בעין יפה, ובעין שמאל על התאוות דעולם הזה.

ובהביא בחשבון שאצלם הנה כל תפלה היא באמצע העסק ועניני עולם הזה ובכל זה מפסיקים 

ובמילא  יגביר אצלם צד הטוב על הצד השני  גופא  זה  לפני הקב"ה הנה  זמן להתפלל  ונותנים משך 

יתקרבו להדרכת תורתנו הק' גם בחיי היום יומיים.

מובן לא תמיד צריך להכריז ע"ד ענין זה שלא ישתמשו בו מעין הכשר על הנהגה הנ"ל. אבל 

לעצמו צריך לדעת החשבון להביט בעין ימין עין יפה, ורעיון הנ"ל מקיל בדבר.

מוסג"פ הנדפס לחג הגאולה י"ט כסלו הבע"ל, ואשר באמת תוכנו כל השנה זמנו הוא.

בברכה לבריאות הנכונה.



לב

     
מוגה  בלתי

לעיל 1בהוספה  האמורות  הברכות  לאח "ז,2על  והנכנסים  עתה , הנכנסים  גם  בהם  נכללים  שבודאי ,
תורה  עול  דקבלת  והזכות  להחיוב  להכנס  מבנ"י שנבחרו לאלה  מיוחדת  ברכה  ישנה  ישראל , כלל  בתוך 

ועושה " ד "מצווה  באופן מצוות  בנים 3ועול  – המצוות ) ומצוה  התורה  נותן מהקב "ה , מיוחד  סיוע  ַ(מתוך 
וכל  קרוביהם  זקניהם , להוריהם , גם  הברכה  נמשכת  ידם  ועל  שנה , י"ב  מגיל  ובנות  שנה , י"ג  מגיל 

משפחותיהם .

הוריהם  (וכן ֿ מצוה  והבת  ֿ מצוה  שהבר  בנ"י) בין ומתפשט  (שהולך  המנהג  את  שמקיימים  עי"ז ובפרט 
עבודה  דתורה  הענינים  פרטי בכל  ההוספה  עם  (יחד  הצדקה  בנתינת  יותר  מוסיפים  ומחנכיהם ) וקרוביהם 

כל 4וגמ "ח  וזירוז בהקדמת  יותר  עוד  ניתוסף  הצדקה  שע "י – ֿ מצוה  והבת  ֿ מצוה  להבר  ובשייכות  בקשר  (
האמיתי. טוב  ומצוותי', מתורה  החל  טובים , ענינים 
מוצאי י "ט ֿ כ "ף כסלו -ב "יחידות "כללית 

***

לחנוכה : כסלו י"ט  בין – אלה  ימים  של  תוכנם  עם  זה  לקשר  ויש 

 "עמדי היו ברבים  כי גו' נפשי בשלום  ד "פדה  הענין מודגש  הגאולה 5– בעל  שכותב  כפי ,
המפורסם  .6במכתבו נפשי בשלום  פדה  בפסוק  תהלים  בס ' בשלום "."כשקריתי יצאתי .

לעיל  המבואר  בקצוי 7וע "פ  בנ"י וכל  מישראל  כאו"א  של  ההתאחדות  את  מדגיש  עמדי" היו ש "ברבים 
("עמדי"), אחת  מציאות  שנעשים  ("ברבים ") כמוך "תבל  לרעך  ד "ואהבת  ש "ישראל 8באופן ועד  ממש ,

חד " כולא  ֿ מצוה 9וקוב "ה  ובנות  ֿ מצוה  ברי אלה  אצל  ביותר  ומודגש  שייך  ה "ז – ונכללים נכנסים 
ועושה ". "מצווה  בתור  עמדי") היו ("ברבים  ישראל  כלל  עם  ומתאחדים 

השלישי  ביום  חל  כסלו שי"ט  כל ) מכל  בכל  בה , נפלאות  שנת  תהא  (הי' זו שנה  בקביעות  יתירה  ובהדגשה 
דיום  תהלים  לשיעור  ששייך  נפשי" בשלום  "פדה  הפסוק  הגאולה  בעל  אמר  שלכן הראשונה , [כבפעם  בשבוע 

טוב  כי בו שהוכפל  יום  – בשבוע ] לבריות 10השלישי טוב  לשמים  טוב  עם 11, האחדות  יותר  מודגשת  שבזה  –
בעלמא " ד "בריות  בדרגא  שהם  אלה  (גם  ממש  בנ"י ).12כל 

 " והולך מוסיף  ואילך  מכאן אחת  מדליק  ראשון ש "יום  אליהם ) מודגשת 13(שמתכוננים  –
אור " ותורה  מצוה  "נר  באור , וניתוסף  הולך  ליום  שמיום  ֿ כח  והנתינת  פירסום ,14ההוראה  של  ובאופן ,

ניסא " שמוסיף 15"פירסומי באופן ה "ז ועושה ", "מצווה  בתור  התומ "צ  קיום  התחלת  שלאחרי היינו, ,
ואור . והולך 

***

שהקב "ה  – נפשי" בשלום  "פדה  היעוד  לקיום  שנזכה  ויה "ר   כל ואת  מישראל  כאו"א  את 
שאז  צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  גאולה  הגאולה , אל  הגלות  מן עמדי") היו ("ברבים  יחד  בנ"י
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ואילך ,1) 577 ע' ח "כ  לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
שם. ובהנסמן

שיחיו.2) לאורחים הכללית ביחידות
וש"נ.3) א. לא, קידושין
מ "ב.4) פ"א אבות ראה
יט .5) נה, תהלים
וש"נ.6) סל "ח . שלו אג "ק כסלו. י "ט  יום" "היום
ס"ג .7) הכללית ביחידות

יח .8) יט , קדושים
א.9) עג , זח "ג  ראה

ו).10) פ"ד , (מב"ר ז א, בראשית פרש"י 
ועוד .11) ב. לג , בראשית אוה"ת וראה א. מ , קידושין
פל "ב.12) תניא ראה
ב.13) כא, שבת
כג .14) ו, משלי 
שם.15) שבת פרש"י 



לג      

האמצעי  אדמו"ר  שמבאר  (כפי נפשי" בשלום  ד "פדה  הענין שלימות  של 16יהי' בקשתו גם  תתקיים  ואז ,(
יעקב  "ביקש  – השבוע  פרשת  שבהתחלת  יעקב  "17. השלימות בתכלית  ,

ממש , ומיד  תיכף  שנעשה  כיון שלאח "ז, לרגע  אפילו או למחר , להמתין צריכים  שלא  – והעיקר 
(שרומז  הבן" ו"פדיון ו"חתונות " "תנאים " ובמיוחד  החגיגות , וכל  ֿ מצוה , הבר  חגיגות  ממשיכים  ובמילא ,

שתים " ו"מברך  מבנ"י, כאו"א  את  פודה  שבשמים  הקודש ,18שאבינו עיר  בירושלים  הקדושה , בארצנו – (
ידיך " כוננו ֿ י אדנ "מקדש  המקדש , ובבית  הקודש  .19בהר 

ומזרזת  ממהרת  מכם  לכאו"א  שיתנו לצדקה  והשלימה 20והנתינה  האמיתית  הגאולה  את  יותר  עוד 
ממש . ומיד  תיכף  שתבוא 

•
   

מוגה  בלתי

לעיל 1בהוספה  האמורות  הברכות  בישראל ,2על  בית  לבנות  שיזכו – וכלה  לחתן מיוחדת  ברכה  ישנה 
שנה  לביתו יהי' "נקי הראשונה , לשנה  השייכת  הברכה  גם  כולל  והמצוה , התורה  יסודי על  עד , עדי בנין

והנגלה .3אחת " הנראה  בטוב  הימים , כל  תמיד  ימצאם  וחסד " טוב  ש "אך  ועד  טרדות , עניני ללא  ,

העיקר : והוא  ועוד 

זה , ובחודש  זו בשנה  זה , בדורנו ובפרט  והזמנים , הדורות  בכל  שהם  מקום  בכל  – דבנ"י חתונה  כל 
לחתונות  בנוגע  ובמיוחד  כולל  חודש ", מזל 'דיקער  "א  כסלו, לקיום 4חודש  ודוגמא  והקדמה  הכנה  היא  – ַ

. "מהרה  כלה "היעוד  וקול  חתן קול  שמחה  וקול  ששון קול  ירושלים  ובחוצות  יהודה  בערי ישמע  .5,
שמחת  בנ"י, וכל  מישראל  דכאו"א  העיקרית  השמחה  תהי' ששם  הקודש , עיר  ובירושלים  הקדושה  בארצנו

והשלימה . האמיתית  הגאולה 

העיקרית  החתונה  תהי' במדרש ואז כדאיתא  הקב "ה , עם  ישראל  כנסת  של  החתונה  העולם 6– "של 
. היו אירוסין תורה ) (מתן החתונה הזה  תהי' המשיח  שבימות  היינו, נישואין", יהיו המשיח  ולימות  .

הקב "ה . עם  הקידושין) ומסדרי וקרוביהם , הוריהם  והכלה , מהחתן (החל  ישראל  וכלל  מישראל  דכאו"א 

המשיח  בימות  שהגאולה  כיון – עד " עדי ד "בנין באופן יהיו המשיח  דימות  שהנישואין אלא  עוד  ולא 
גלות  אחרי' שאין גאולה  בשייכות 7תהי' אם  כי כשלעצמו, הגלות  ענין בהזכרת  צורך  שאין ועד  ,

ג" מ "גולה " נעשה  (רבתי) גדול  אל "ף  המשכת  שע "י ," 8ולה.

***

הצדקה  בנתינת  להוסיף  גם  ועאכו"כ 9נהוג  שמחה , עניני וכל  הטובים , הענינים  כל  ומקדימה  שמזרזת  –
החתונה  וכנס "י, הקב "ה  והכלליים , העיקריים  וכלה  חתן לשמחת  ועד  סוף , בלי עד  שמחה  וכלה , חתן שמחת 

דכאו"א  דהפשיטות  ומהות  עצמות  עם  ומהות , עצמות  הקב "ה , עם  ישראל  וכלל  מישראל  מישראל דכאו"א 
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ד ).16) (נה, פי "א בשלום פדה ד "ה ח "א תשובה שערי 
ובפרש"י .17) (וישב) פרשתנו ריש
(18.389 ע' לעיל  הכללית ביחידות ראה
יז.19) טו, בשלח 
פל "ז.20) תניא א. יו"ד , ב"ב ראה
ואילך ,1) 575 ע' ח "כ  לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא

שם. ובהנסמן
שיחיו.2) לאורחים הכללית ביחידות

ה.3) כד , תצא
(4.76 ס"ע ֿ חב"ד  המנהגים ספר ראה
ֿ יא.5) יו"ד  לג , ירמי ' – הכ ' ל ' ע"פ
ֿ ב.6) א מח , שה"ש לקו"ת וראה ספט "ו. שמו"ר
ועוד .7) א. טו, בשלח  מכילתא
ובכ "מ .8) ג . לה, בהעלותך  לקו"ת ספל "ב. ויק"ר ראה
(9.16 הערה שם בלקו"ש הנסמן ראה



לד     

אחד " לבשר  ש "והיו באופן ישראל , חד "10וכלל  כולא  וקוב "ה  "ישראל  מה "יחוד 11, יותר  נעלה  באופן ,
חדשה 12נפלא " ש "תורה  עי"ז תורה  דמתן בהגילוי גם  שניתוסף  כיון הזה , בזמן התורה  לימוד  ע "י שנעשה 

תצא " .13מאתי

פגיעה  בכך  אין (שאז הנישואין שלאחרי זה  בדורנו כנהוג  וכלה , חתן דכל  בהנישואין – לזה  וההכנה 
קולות " ה "חמשה  מקשרים  שעי"ז התורה , בלימוד  יחדיו והכלה  החתן עוסקים  הצניעות ) בענין ח "ו

תורה  דמתן קולות " ה "חמשה  עם  נישואין בימות 14דשמחת  הקב "ה  עם  דכנס "י להנישואין ההכנה  וזוהי ,
תצא ". מאתי חדשה  ד "תורה  הגילוי יהי' שאז המשיח 

של  באופן הנישואין נעשים  התורה  בלימוד  יחדיו עוסקים  והכלה  שהחתן שעי"ז – עיקר  וג "ז ועוד 
לעיל  (כמוזכר  והשלוה  השלום  לשלימות  ועד  ושלוה , בשלוה "15שלום  לישב  יעקב  "ביקש  )16בענין

והשלימה . האמיתית  בגאולה  הקב "ה  עם  דכנס "י בהנישואין

עין" כהרף  עיכבן ש "לא  – בארצנו 17והעיקר  צוזאמען") זיין ("דעם  יחד  שהותנו את  וממשיכים  ,ַ
ממש . ומיד  ותיכף  השלישי, ובביהמ "ק  הקודש  בהר  הקודש , עיר  בירושלים  הקדושה ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

כד .10) ב, בראשית
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ג .13) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '

ואילך .14) 107 ע' ח "ו לקו"ש וראה ב . ו, ברכות
בסופה.15) הכללית ביחידות
ובפרש"י .16) (וישב) פרשתנו ריש
ועוד .17) מא. יב, בא ופרש"י  מכילתא

              

          
         

       
        

        
       

        

         
  

         
       

         




























המשך ביאור למס' חולין ליום שבת קודש עמ' ב

             

          
          
        
          

  
          

          
       

        
      


       

        
          




          

       
         

          
        


      

        
          

 
        

          
         

          
      

          
    



































































המשך ביאור למס' מנחות ליום ראשון עמ' א



לה

        
מאידית  תרגום

. בזמן ובפרט  לאחרונה , רבות  פעמים  דובר 
הדור  הוא  דורנו הסימנים , כל  ֿ פי על  כי האחרון,
של  הראשון הדור  וממילא  הגלות , של  האחרון
העבודה  עניני כל  את  סיימו כבר  שהרי הגאולה ,
והשלמה  האמיתית  לגאולה  מוכנים  עומדים  וכבר 

ממש . ומיד  תיכף  צדקנו, משיח  ֿ ידי על 

בכך  תלוי' הגאולה  הרי השואלים : יש 
 מספר או אחד  אדם  רק  ולא  לכך , מוכן יהי'

כל  של  אלא  העולם , של  אחד  בחלק  רק  לא  אנשים ,
נדחי  בקיבוץ  ותלוי' קשורה  הגאולה  שהרי העולם ,
של  בבירורן וגם  הארץ , כנפות  מארבע  ישראל 

הארצות . בכל  העולם  אומות 

שינוי  – השואלים  שואלים  – רואים  היכן
מאשר  לגאולה  יותר  מוכן כיום  שהעולם  בעולם ,

הקודמים ?! בדורות 

. לכללות הטעם  בהקדם  יובן הדבר 
ממקום  בגלות  ישראל  בני של  מסעיהם  השתלשלות 

למקום :

במדינות  ישראל  בני של  שפיזורם  פי על  אף 
בין  ומפורד  ("מפוזר  תבל  ברחבי השונות 

וככל העמים " ירידה , הוא  בחיצוניות  הרי ,(
– יותר  גדולה  הירידה  גם  כך  יותר , רב  שהפיזור 

חז"ל  אומרים  "הרי לישראל כי הקב "ה  עשה 
(הפנימי) הפירוש  וידוע  האומות ", לבין שפיזרן

עבודתם בכך  ֿ ידי על  שבאה  המעלה  בגלל  שזהו ,
הם  אשר  ומקום , מקום  בכל  ֿ ישראל  בני של 
(באופן  "מתלבשים " והם  זרה  במדינה  מתיישבים 
והמדינה  המקום  במנהגי ההלכה ) ֿ פי על  המותר 
בכל  וכו'), חול  בעניני המדינה  בשפת  (מדברים 
ותכונות  המקום  תכונת  לפי ענינו, לפי ומקום  מקום 

המקום . אנשי

חז"ל  בנימוסי'",וכדברי הלך  לקרתא  "אזלת  –

נפסקת  שההלכה  דברי עד  בכל  גדול  עיקר  "וזה  ,
באותו  אדם  בני לשון אחר  הולכין ומתן, משא 
אלו  בדברים  הגדול  "העיקר  המנהג ", ואחר  המקום 

המדינה " מנהג  של (ש )הוא  המדינה  מנהגי ,
,( לארץ ֿ חוץ  מדינות  תושבי רוב  הם  (אשר 

ית ', לעבודתו הללו העולם  מנהגי את  לנצל  בכדי
שמים " לשם  יהיו מעשיך  "כל  דרכיך שהרי ו"בכל 

ומצוות .דעהו" בתורה  "יוסיף " גם  שזה  – עד  ,

החסידות  חז"ל וכלשון מאמר  "לא בביאור 
כדי  אלא  האומות , לבין ישראל  את  הקב "ה  הגלה 
ומתייחס  רומז "גרים " גרים ". עליהם  שיתוספו
וזה  העולם , עניני בכל  המצויים  הקדושה  לניצוצות 
שונים  במקומות  ישראל " את  הקב "ה  ש "הגלה 
את  ולהעלות  לזכך  לברר , בכדי זה  הרי בעולם ,
עשה  "צדקה  ולכן הזה . במקום  המצויים  הניצוצות 
כי  – האומות " לבין שפיזרן לישראל  הקב "ה 
בבירור  מעבודתם  המעלה  מתווספת  ֿ זה  ֿ ידי על 
מדינה  כל  ב (מנהגי) המצויים  הקדושה  ניצוצי

ומקום . מקום  ובכל  ומדינה 

מתפזרים  שיהודים  בכך  המעלה  מובנת  מזה 
של  לאופן עד  – בעולם  רבות  במדינות  ומתיישבים 
הקב "ה  (כברכת  ונגבה " וצפונה  וקדמה  ימה  "ופרצת 

בני ליעקב  של  עבודתם  ֿ ידי על  דווקא  כי – (
התלבשות  של  באופן העולם  מדינות  בכל  ישראל 
שמתיישבים  עי"ז ענינו), לפי מקום  (בכל  פנימית 
בענינים  ומתנהגים  הזאת , במדינה  ומתגוררים 
את  לפעול  יהודי יכול  המקום , מנהגי לפי המותרים 
בכל  למעלה ) מלמטה  של  (באופן והזיכוך  הבירור 
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ח .1) ג , אסתר
ב.2) פז, פסחים
חכ "ט 3) לקו"ש גם וראה ועוד . א. שלה, שמות תו"ח  ראה

ואילך . 355 ע'
פז,4) ב"מ  וראה יד . פמ "ח , בב"ר ועד "ז ה. פמ "ז, שמו"ר

ואילך . 172 ע' חל "ו לקו"ש בארוכה וראה א.

הט "ו:5) פכ "ח  שם ועד "ז ה"ח . פכ "ו מכירה הל ' רמב"ם
אנשי רוב לשון ואחר המנהג  אחר הלך  מנהג  שיש במקום אבל 

להם. הידועים המקום
ספכ "ז.6) שם רמב"ם
טושו"ע 7) ספ"ג . דעות הל ' רמב"ם וראה מי "ב. פ"ב אבות

סרל "א. או"ח 
או"ח 8) אדה"ז שו"ע שם. וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג , משלי 

ס"ב. סקנ"ו
ואילך ).9) סע"א (יא, לך  לך  ר"פ א. ו, בראשית תו"א ראה

ועוד . ואילך . ב קיז, מג "א
שם.10) ובנצו"א א רמד , זח "א גם וראה שם. פסחים
יד .11) כח , ויצא

              

          
         

       
        

        
       

        

         
  

         
       

         






























לו      

נפעלת  כזאת  ובצורה  הוא , ענינו לפי ומקום  מקום 
יתברך  לו לשון "ה "דירה  – "תחתונים "

ֿ שאיןֿ מה  הוא . גדרו לפי (מקום ) תחתון כל  רבים ,
או  עראי, באופן ההוא  במקום  נמצאים  כאשר  כן
לפעול  מצליחים  לא  אחר , ממקום  שם  שמשפיעים 
שחיים  בשעה  לפעול  שניתן כפי צורה  באותה  שם 
במנהגי  ומתמצאים  ובהתיישבות , בקביעות  שם 

המקום .

זו, בדרך  עבודה  ֿ ידי על  מתוסף , – לזה  נוסף 
הטעם  בפשטות : וכמובן העבודה , והצלחת  בתוקף 
מדינה  שבין תורה ) ֿ פי (על  המנהגים  להבדלי
של  המיוחדות  התכונות  מחמת  הוא  הרי למדינה 
המקום  אנשי תכונת  המקום , (תכונת  המדינה 
מנהג פי על  כשמתנהגים  ולכן, בזה ). וכיוצא 
מביא  – זה  מקום  לתכונת  יותר  המתאים  – המקום 
המצוי  יהודי, צריך  לכן יתירה . הצלחה  הדבר 
שהוא  עד  המדינה , מנהג  לפי להתנהג  זה , במקום 
שלו, ה ' בעבודת  המקום  מנהגי את  לנצל  גם  צריך 
גם  הצלחה  תוספת  הדבר  מביא  כך  ֿ ידי על  שהרי

המקום . למנהגי בהתאם  בעבודתו

לנהוג שצריך  היא  שההלכה  גופא , שזה  [עד 
נהפך  המקום  שמנהג  פועל , – המקום  כמנהגי
אלו  שבמקרים  כלומר , תורה . פי שעל  להנהגה 
עצמה  ההלכה  להלכה , סתירה  משום  בדבר  שאין
בעניני  המדינה  מנהגי לפי להתנהג  יהודי מחייבת 

ֿ ומתן]. משא 

יש  בעולם ) מקום  בכל  (בעבודה  גופא  ובזה 
הפנימית  הפעולה  א ) – ושלבים  ענינים  שני בכללות 

קדושה  שמחדירים  התחתון. במקום עם  אפילו
להיות  יכול  זה  דבר  אבל  המקום . גדרי לפי התחתון,
מקבל  רק  שהוא  אלא  תחתון, נשאר  שהתחתון באופן
להיות  צריכה  מכן לאחר  עליו. המשפיע  מהעליון
עד  הוא  והזיכוך  הבירור  – ב ) יותר ; נעלית  עבודה 

(התחתון) שהמקום  כך , (בתכונותיו כדי
ֿ ידי  על  ומצוות , תורה  של  מקום  נעשה  המיוחדות )
וגמילות  תפילה  תורה , של  מוסדות  שם  שמקימים 
כך  וכו'. ֿ מדרשות  ובתי ֿ כנסיות  בתי חסדים ,
זקוק  ואינו עצמי, באופן כאילו נעשה  שהמקום 
יותר . ו)עליון (שני ממקום  קדושה ) (של  להשפעה 

שמגלים  באופן אלא  "כאילו", רק  לא  – מזו ויתירה 
כמו  נעשה  שהמקום  עצמו, שבתחתון המעלה  את 

יתברך  לעצמותו (דירה  עצמו ואדרבה :העצם  ,(
מיוזמתם  ומצוות  בתורה  פועלים  המקום  אנשי
המיוחדים  והדרכים  למנהגים  בהתאם  העצמית ,
מתייחד  שבהם  ההוא , המקום  של  בנימוסי'") ("הלך 

אחרים . ממקומות  זה  מקום 

. לגבי זה  דורנו של  העילוי יובן זה  פי על 
פיזור  הי' לא  הקודמים  בדורות  שלפנינו. הדורות 
שהוא  כפי תבל  קצווי בכל  ישראל  בני של  גדול  כה 
הי' ֿ המקדש  שבית  בזמן מיבעי לא  זה . בדורנו קיים 
(וסביבתה ), ֿ ישראל  בארץ  היו ֿ ישראל  כשבני קיים ,
התגוררו  הגלות  של  הראשונים  בדורות  אפילו אלא 
רק  פנים  כל  על  מסויימות , במדינות  רק  יהודים 
בדורות  ֿ כן ֿ שאין מה  העליון; ֿ הארץ  כדור  בחצי
רבות  במדינות  היהודים  התפזרו – יותר  המאוחרים 
התחתון  הכדור  לחצי הגיעו שגם  עד  יותר ,
תוספת  נעשתה  ודור  דור  ובכל  וכו'), (באמריקה 
בכל  מצויים  יהודים  כאשר  – אנו שבדורנו עד  בכך ,
ומצוות , תורה  שם  מקיימים  והם  ממש , תבל  קצווי
ועד  המקום , מנהגי לפי התלבשות  של  ובאופן
תורה  של  מוסדות  להקים , וממשיכים  שהקימו

ענינו. לפי ומקום  מקום  בכל  ומצוות 

רואים  – קל  לרגע  אפילו – בזאת  כשמתבוננים 
שלפנינו, הדורות  לעומת  אנו שבדורנו העילוי את 
מדינה  כל  של  והזיכוך  הבירור  יש  שכבר  בזאת 

שבעולם . ומדינה 

כל  שלפי פעמים ), (וכמה  לעיל  המדובר  פי ועל 
מובן  הרי הבירורים , כל  את  סיימו כבר  הסימנים ,

הגאולה . לקראת  כבר  אנו מצויים  מדוע 

. כללות של  באופן בנויים  הענינים  כל 
–ופרטות  העולם  בירור  שלימות  – הנ"ל  הענין .

צרפת . מדינת  של  בבירורה  במיוחד  משתקף 

(שבהפטרת  הגאולה  מייעודי שבאחד  ובהקדים ,
צרפת : מדינת  במפורש  נאמרה  שעברה ) שבת 

עד  גו' ישראל  לבני הזה  החל  גו'"וגלות 
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ו.12) פי "ג , במדב"ר ג . בחוקותי  שם טז. נשא תנחומא ראה
רפל "ו. תניא

מלוקט 13) בסה"מ  (נסמנו ובכ "מ  ג . ס"ע תרס"ו המשך  ראה
.(32 הערה רמא ע' ח "ב

פרש"14) ראה – לתורה בנוגע שהוא בהר.ע"ד  ר"פ י 
גמ ' א. יו"ד , חגיגה ממשנה ולהעיר סע"ב). (ג , התניא הקדמת

א. יא, שם



לז       

ציון  בהר  מושיעים  ועלו הנגב , ערי את  ירשו
המלוכה " לה ' והיתה  עשו הר  את  .לשפוט 

הגלות  את  מפרט  שהנביא  מזה  להבין: וצריך 
של  מיוחדת והגאולה  שייכות  שקיימת  מובן ,

הוגלו  הגלות  בתחילת  אם  אפילו שהרי ביניהם ,
לצרפת  ההזכרה יהודים  ֿ מינה  נפקא  למאי ,

שעוסק  בייעוד  ובפרט  בפסוק , הדבר  של  המפורשת 
שנה , אלפיים  כמעט  לפני הגלות  בהתחלת  (לא 

!אלא )

שהיא  שיוזכר  חשוב  שבגאולה  מובן, מזה 
(ראשית  הזה " החל  וש "גלות  צרפת , עם  קשורה 
שלימות  כי הטעם , לומר  ויש  בצרפת . הי' הגלות )
נפעל  – המלוכה  לה ' והיתה  – העולם  בירור 

ב ) ישראל  (בני של  ועלי' הבירור  ֿ ידי ,על 
כדלקמן.

. ביחס והשינוי החידוש  לאור  יובנו הדברים 
היחס  לגבי צרפת , למדינת  זה  בדורנו ישראל  של 

הזקן. אדמו"ר  של  בדורו שהי'

כשהתחוללה ידוע  הזקן, אדמו"ר  שבתקופת  ,
אלכסנדר  והצאר  הצרפתי נפוליון בין המלחמה 
גדול  שסבר  כפי (לא  הזקן אדמו"ר  סבר  הרוסי,

מישראל  בני אחר  של  הרוחני מצבם  לטובת  כי ,(
תנצח , שרוסי' עדיף  ֿ שמים  יראת  בעניני ישראל 

מפלה . תנחל  ושצרפת 

הקדוש  ב "פ ובלשונו ינצח  "אם  :
העוש (בונאפארט  יורבה  קרן ) ויורם  בישראל  ר 

ישראל  של  לבן ויתרחקו יתפרדו אבל  ישראל ,
כי  אם  (אלכסנדר ) א ' ינצח  ואם  שבשמים , מאביהן
אבל  ישראל , קרן ויושפל  בישראל  העוני יורבה 
לאביהן  ישראל  של  לבן ויתעקדו ויתחברו יתקשרו

שבשמים ".

נפוליון) (בראשות  צרפת  כי הי', לכך  הטעם 
מכל  ר "ל  החופש  רוח  את  כמביאה  עצמה  העמידה 
מלכות  של  זו וקליפה  בהקב "ה . ואמונה  דת  עניני
הקליפה  "תוקף  את  שהיוותה  – (ונפוליון) צרפת 
לתלות  והתנשאות  ה "גאות  מחמת  הקשה " והדין
ידי  ועוצם  כוחי לומר  כו' וגבורתו כוחו על  ולסמוך 
כו'" באלקים  ובטחון ואמונה  ההשגחה  ומסלק 
זאת  שמבאר  וכפי סנחריב ), קליפת  (בדוגמת 

האמצעי  כו',אדמו"ר  זמני ענין רק  היתה  לא  –
זה . שלאחרי והדורות  הזמנים  לכל  נוגע  הדבר  אלא 

בשנת  הצרפתית  המהפכה  הימים , בדברי כידוע 
מספר  כעבור  נעשה , ממנה  כתוצאה  (אשר  תקמ "ט 
מהפכה  גם  היתה  צרפת ) של  למנהיגה  נפוליון שנים ,
עיקרי  שינוי עמו שהביא  כללי ענין אידיאולוגית ,
המאורעות  אחד  היתה  זו מהפכה  כולו. בעולם 
של  ההנהגה  יסודות  הושתתו שעליהם  העיקריים 

הזה : היום  עד  וה "תרבות ", המודרני" "העולם 

צרפת  ממשלת  היתה  הצרפתית  המהפכה  עד 
מלך  בידי מסורה  העולם ) מדינות  רוב  (וממשלות 
המהפכה  בדעתם . שעלה  ככל  הנהיגוה  והם  ומלכה ,
חופשיים  האדם  שבני כך , על  מבוססת  היתה 
והמלכה  המלך  את  הדיחו ולכן כרצונם , להתנהג 
וממשלתם , משליטתם  המדינה  את  לשחרר  כדי
את  המייצג  הציבור  לידי תעבור  המדינה  ושהנהלת 

המדינה . אנשי כל 

חופש  שמתוסף  הוא , בכך  שהיתרון פי על  אף 
מביא  הי' והדבר  וכו', ויושר  ובצדק  בגשמיות ,
שהדבר  מכיון הרי – ישראל  לבני ועשירות  חירות 
הביא  – בה ' והבטחון האמונה  יסוד  על  הושתת  לא 
לחופש  גישה  נפוליון) ֿ ידי על  (ובמיוחד  עמו הדבר 

ֿ עול ברוחניות  ופריקת  דת , מעניני חופש  ,
וכמה  כמה  עוד  על  שהשפיע  דבר  וכו'. והפקרות 

זה . שלאחרי ובזמנים  ההוא  בזמן מדינות 

התוקף  בכל  הזקן אדמו"ר  התנגד  זה  ומחמת 
במלחמה . תבוסה  ינחלו כי והתפלל  צרפת , למלכות 
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ֿ כא.15) כ  א, עובדי '
עה"פ.16) רד "ק ראה
השיחות 17) ספר ואילך ). ב (מה, פכ "ב ח "א רבי " "בית

תנא. ע' ח "ה מהוריי "צ אדמו"ר קודש אגרות .203 ע' שלום תורת

.21 .19 הערות לקמן הנסמן ואילך . רנט  ע' אדה"ז התולדות ספר
ח "ד 18) לקו"ד  שם. שלום תורת א. הערה שם רבי  בית

תשד "מ . הקפות) (קודם שמח "ת ליל  שיחת וראה ב. תשיד ,
ֿ קודש 19) באגרות נדפס מייזליש משה ר' להחסיד  במכתבו

ב"מקורות  (נסמנו ובכ "מ  ֿ קנא). קנ (ע' סד  סי ' הזקן אדמו"ר
תנד ). ע' שם לאג "ק והערות"

נאפאליאן.20) של  משפחה שם

אדמו"ר 21) ֿ קודש באגרות נדפס הנ"ל  ר"מ  להחסיד  במכתבו
והערות" ב"מקורות (נסמנו ובכ "מ  ואילך ). רלז (ע' ח  סי ' האמצעי 

תפט ). ע' שם לאג "ק
(כפ"ח 22) עוז מגדל  בס' נעתקה תרע"ו שמח "ת שיחת ראה

ואילך . תנז ס"ע תש"מ )



לח      

תחת  להיות  שסירב  זאת  שבגלל  כך , כדי ועד 
(עם  ביתו בני כל  עם  הזקן אדמו"ר  ברח  שליטתם ,

מליאדי  ונכסיו) רכושו הטבע ,כל  שבדרך  (ועד  .
אלו  ונדודים  מבריחה  כך כתוצאה  אחר  אירעה  ,

בכ "ד  פיענא  בכפר  הזקן אדמו"ר  של  הסתלקותו
טבת ).

עד  האמצעי) (לאדמו"ר  הבטיח  הזקן ואדמו"ר 
שבועה  הי'.כדי וכך  במלחמה . תנצח  שרוסי' ,

הבלתי  מהשפעתם  היהודים  אז ניצלו כך  ֿ ידי ועל 
את  מנצחת  היתה  צרפת  אם  מתפשטת  שהיתה  רצוי',
את  להמשיך  ֿ כך  אחר  יכלו ישראל  ובני רוסי',
ובמיוחד  שבשמים . אביהם  אל  לבם  בקירוב  עבודתם 
ההיא  במדינה  החסידות  תורת  גילוי ֿ ידי על  –
של  מקומו ממלאי נשיאינו רבותינו באמצעות 

הזקן. אדמו"ר 

. שניתוסף החידוש  את  רואים  ֿ זה  ֿ פי על 
בכוחו  צרפת , כלפי ביחס  זה , בדורנו במיוחד 

דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  .ובשליחותו

בזמנים  היתה  זו שמדינה  כך  על  הבט  מבלי
שעל  להנהגה  והתנגדה  כו'", הקליפה  "תוקף  ההם 
שבגין  וכו', החסידות  בדרך  ובפרט  ֿ שמים  יראת  פי
התקיפה  התנגדותו את  הזקן אדמו"ר  הביע  כך 

מכן  שלאחר  בדורות  וגם  ס "ה ), (כנ"ל  לנצחונה 

כל  מסוגל  הי' לא  בצרפת  שהמצב  בפועל , ראו –
נשיאנו  רבותינו אצל  וגם  וכו', שמים  ליראת  כך 
כך ) (כך  הי' לא  הזקן) רבנו של  ֿ מקומו (ממלאי
החסידות  תורת  והפצת  גילוי ענין בקביעות 

–בצרפת 

הקצה , אל  הקצה  מן לאחרונה  זה  מצב  נשתנה 
אחר ) (ממקום  הגיע  הקדושה  שאור  רק  לא  אשר 
(נגלה  תורה  לומדי שיהודים  אלא  שם , גם  והאיר 
ביראת ֿ מצוות  ומקיימי התורה ) ופנימיות  דתורה 

– ובמיוחד  זמן, למשך  שם  התיישבו שמים 
דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  בשליחותו
בהידור , המצוות  וקיום  התורה  בלימוד  שם  ועסקו
נוספים  יהודים  שגם  וכו', תורה  חידושי ובכתיבת 
כתוצאה  בהם , ללמוד  יכולים  אחרים ) (במקומות 

בזה . וכיוצא  ֿ מכן לאחר  אותם  שהדפיסו מכך 

הגיעו  השני', העולם  מלחמת  לאחר  – ובמיוחד 
יהודים  שם  והתיישבו פרטית  בהשגחה  לשם 
ומרכז  למקום  נהפכה  זו שמדינה  עד  שונות , ממדינות 

הפ  של  ויהדות , תורה  בכלל ,של  והיהדות  התורה  צת 
שהקימו  עי"ז במיוחד , החסידות  מעיינות  הפצת  ושל 
ובמיוחד  כולל , ותפילה , תורה  של  מוסדות  ריבוי שם 
"אחיֿ גם  ליובאוויטש ", ֿ תמימים  "תומכי ישיבת  –
וכן  סניפים . וכמה  כמה  עם  בזה , וכיוצא  תמימים "
– לכך  ונוסף  הקודש , טהרת  על  בכלל  חינוך  מוסדות 
ובפנימיות  דתורה  בנגלה  ספרים  שם  מדפיסים 

ואור . ומוסיף  דהולך  באופן זה  ובכל  התורה 

שזה  כשם  שבדבר : החידוש  מובן הנ"ל  פי על 
לדור  שמדור  העולם , בכללות  האדם  לעבודת  בנוגע 
כדי  יותר , ורחוקים  חדשים  למקומות  יהודים  הגיעו
שלימות  שהרי המתבקש , הבירור  את  שם  לפעול 
ההוא  במקום  שמתיישבים  בשעה  הוא  הבירור 
כדי  המקום  מנהגי את  גם  מנצלים  בנימוסי'", ו"הלך 
בנוגע  גם  כך  – ס "ב ) (כנ"ל  ה ' בעבודת  להוסיף 
התורה  בהפצת  נשיאינו רבותינו של  לעבודתם 
במשך  אשר  חוצה , המעיינות  והפצת  והיהדות 
זה  שבדורנו ועד  ויותר , יותר  בכך  נתוסף  הדורות 
כך  על  הבט  שמבלי צרפת . של  לבירורה  גם  הגיעו
המקום  ומנהגי ביותר , תחתון מקום  היתה  שהיא 
(שבגלל  כו' שמים  יראת  לעניני סתירה  אז היוו שלה 
מכל  צרפת ) של  לנצחונה  הזקן רבנו התנגד  זאת 
(בכוחו  בדורנו יהודים  זו במדינה  התיישבו מקום 
כדלקמן), אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  דורנו נשיא  של 
מנהגי  את  ניצלו – שאדרבה  עד  אותה . וזיככו וביררו
בהפצת  להוסיף  כדי בנימוסי'") ("הלך  המקום 

החסידות . תורת  ובהפצת  והיהדות  התורה 

.'הי שזה  מכך , נובע  לזה  שהכח  לומר  ויש 
אדמו"ר : מו"ח  כ "ק  עצמו, הדור  נשיא  אצל  הסדר 

לכ "ק  עד  נשיאינו, רבותינו של  הקבוע  מקומם 
כאשר  אפילו רוסי'. במדינת  הי' אדמו"ר , מו"ח 
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רמ 23) ע' שם (אג "ק הנ"ל  אדהאמ "צ במכתב בארוכה ראה
ואילך . ב יג , ח "א לקו"ד  ואילך ).

לקו"ד 24) ב. הערה א מו, שם רבי  בית רמד . ע' שם אג "ק
ב. יד , שם

רמג .25) ע' שם אג "ק
(26570 ע' ח "ב תשמ "ט  השיחות ספר גם ראה להלן, בהבא

סי "ב. זו שנה וישלח  ש"פ שיחת ואילך .
בישראל ,27) להרע הרבו "אשר שלפנ"ז לדורות בנוגע וכן

שם  אדהאמ "צ (אג "ק וכו'" באריכות יהודה שבט  בספר כמבואר
בס  גם וראה רלט . ב)).ע' (ה, פ"ה ח "א תשובה שערי  פרו

בזה.28) התקופות שינוי  ס"ז לקמן וראה



לט       

מאדמו"ר  שהתחיל  דבר  – ההיא  מהמדינה  יצאו
לחזור .מהר "ש  מנת  על  עראי, באופן רק  זה  הי' –

הנשיאים  לגבי החידוש  נתוסף  דורנו נשיא  אצל 
רוסי', ממדינת  מקומו את  שעקר  – שלפניו
שנות  – ובכללות  אחרות . במדינות  והתיישב 

של  תקופות , לשלוש  התחלקו עשר נשיאותו
פעם  שדובר  (כפי הראשונה שנים  התקופה  :(

השני' התקופה  ברוסי', בעיקר  – תרפ "ח ) – (תר "פ 
השלישית  והתקופה  בפולין, – ת "ש ) – (תרפ "ח 

ֿ הברית . בארצות  – תש "י) – (ת "ש 

צריכה  מקום  שבכל  לעיל , המדובר  ֿ פי ועל 
המקום  ותכונות  מנהגי לפי ההתלבשות  להיות 

שינויי  היו בנימוסי'"), למקום ("הלך  ממקום  ם 
והפצת  והיהדות  התורה  הפצת  של  העבודה  באופן
נתיישב . בו אשר  למקום  בהתאם  חוצה , המעיינות 

דורנו נשיא  ואצל  שהואיל  לומר , ויש 
מרוסי' החל  שונים , עבודה  באופני התלבשות  היתה 
כל  עבודתם  את  עבדו שבה  אבותיו), (מקום 
כדור  חצי ֿ הברית , לארצות  עד  נשיאנו, רבותינו

 של הבירור  לפעול  הכח  את  הדבר  העניק  –
ביותר  התחתון של  גם  שבעולם , המקומות  כל 

בזה . וכיוצא  צרפת  כמדינת 

של  דורו לגבי זה  דורנו של  החידוש  וזהו
כפי  – בכלל ) זה  שלפני (והדורות  הזקן אדמו"ר 

צרפת : מדינת  כלפי ביחס  בגלוי זאת  שרואים 

העבודה  ֿ ידי על  שנעשו והזיכוך  הבירור  לאחרי
חוצה  המעיינות  והפצת  והיהדות  התורה  הפצת  של 
עבודה  הזקן, מאדמו"ר  דורות  וכמה  כמה  במשך 
(בדרך  העולם  בכל  גם  וזיכוך  בירור  שפעלה 
שמתקרבים  ככל  ועיקר : ועוד  למטה ), מלמעלה 
העולם  כל  של  הבירור  שלימות  תהי' שאז לגאולה 
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  מאת  נתקבל  זה , בדורנו הרי –
את  גם  לפעול  יותר , נעלה  נוסף , כח  דורנו נשיא 

צרפת . מדינת  של  הבירור 

עוד  בזה  העבודה  התחילה  – יותר  ובכללות 
מהר "ש  אדמו"ר  כידוע אצל  , פעמים כמה  שנסע 

שחשב  לזה  (נוסף  ֿ תשובה  בעלי שם  ועשה  לצרפת 
עוד  כך  ואחר  החסידות ), בתורת  ענינים  שם  ופעל 
שם  שהי' נ"ע , (מהורש "ב ) אדמו"ר  ֿ ידי על  – יותר 
ה "בנין" הי' (במענטאן) ששם  ועד  רבות , פעמים 

הידוע  תער "ב  המשך  חלק של  כתב  גם  ושם  ,
.מההמשך 

קביעות  של  באופן – הבירור  ושלימות  ועיקר 
פנימי  ובאופן –והתיישבות  הפצה  של  לאופן עד  ,

נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ֿ ידי על  בדורנו, נעשה 
פעמים , כמה  בצרפת  שהי' לזה  נוסף  אשר  דורנו,

חסידות  מאמרי שם  לשם ושיחות ואמר  שלח  –
שנים  כמה  שם  חיו אשר  ביתו, מבני ,שלוחים 

ופנימיות  דתורה  נגלה  בלימוד  עבודתם  ועבדו
קודש  ואיגרות  חסידות  כתבי לשם  שלח  וכן התורה ,

לדפוס  ענינים  כמה  הוכנו גם  ושם  [כמדובר שלו,
ֿ יד , כתב  לגבי שבדפוס  דבר  במעלת  פעמים  כמה 
ומותאם  אנשים  של  יותר  גדול  לריבוי מגיע  שהוא 
רק  ששייך  ֿ יד , כתב  ֿ כן ֿ שאין מה  אליהם , יותר 
ואלה  הכתב , אצלם  שמונח  אלה  – סגולה  ליחידי
דבר  מדפיסים  כאשר  ובפרט  בו. לקרוא  שיכולים 
סקרנות  המעוררת  מיוחדת  חביבות  בזה  שיש  חדש ,

האדם  תורה בטבע  דברי וכמה  לכמה  בנוסף  ,[
לדפוס . יצאו ֿ כך ) ו(אחר  שם  שנכתבו

בדרך  וזיכוך  בירור  שם  פעלו – ובכללות 
מתוך  ודווקא  בנימוסי'" "הלך  ֿ ידי על  התלבשות 
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ע'29) תש"ל ) (קה"ת מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר ראה
.52 ,42 ,39

ואילך .30) 303 ע' חי "ח  לקו"ש
הצרפתית.31) בשפה דיברו נשיאינו מרבותינו שכמה ולהעיר

בהיות  שפעם, (ושם, רמו ע' ח "ד  מהורש"ב אדמו"ר אג "ק וראה

במשך  דיבר בצרפת, אדמו"ר מו"ח  כ "ק בנו עם אדנ"ע כ "ק
הצרפתית). בשפה שעות כארבע

(32.42 ע' שם התולדות ספר
א.33) שה, א. שא, לקו"ד 
תשנג .34) ע' ח "ב מוהרש"ב אדמו"ר אג "ק ראה
של 35) באופן שם היו לא ואדנ"ע מהר"ש אדמו"ר משא"כ 

כו'. קביעות
רשימת 36) ע"פ בפריז תרצ"ו אלול  ד ' לדודי , אני  ד "ה

[ולאח "כ  נז בקונטרס ונדפסה תשכ "ח ) (קה"ת שלו דא"ח  מאמרי 
ועוד . ואילך ]. 181 ע' תש"ח  בסה"מ  –

חורף 37) – תרצ"ו השיחות (ספר בפריז תרח "ץ פורים
ואילך ). 257 ע' ה'ש"ת

שליט "א 38) אדמו"ר כ "ק התיישבו תרצ"ג  חורף בשלהי 
דרו  שם בצרפת, זי "ע נ"ע מושקא חי ' מרת הצדקנית והרבנית

תש"א. שנת עד  שנים .כשמונה
מהוריי "צ 39) אדמו"ר קודש לאגרות במבוא בפרטיות ראה

ואילך . 9 ע' ח "ג 
אוה"ע),40) של  גם (טבע טבעו מצד  בתחלה בא שזה ואף

של  הפנימי  שרצונו ספ"ב) גירושין (הל ' הרמב"ם פס"ד  ע"פ הרי 
אותו  מושכים תורה שדברי  מובן, תומ "צ, לקיים הוא ישראל 

בהם. ולעיין ללמוד  טבעו מעצם



מ      

באופן  הבירור  את  לפעול  כדי והידור , שמים  יראת 
ונותן  הדרך  את  פרץ  אשר  דבר  ובי', מיני' פנימי,
של  הקליפה  תוקף  את  ולהפך  לשבור  הכח  את 

צרפת . מדינת 

 מו"ח שכ "ק  לאחרי נפעל  בשלימות  בזה 
התחתון, כדור  לחצי ֿ הברית , לארצות  הגיע  אדמו"ר 
ועוד  ֿ תמימים  תומכי ישיבת  (בצרפת ) שם  ויסד 
להתיישב  ֿ מנת  על  שלוחים  ושלח  ומינה  מוסדות ,
בכלל  ויהדות  תורה  ולהפיץ  המוסדות , ולבנות  שם 
במוחש , שרואים  וכפי – במיוחד  החסידות  ותורת 
הגדולה  ההצלחה  את  האחרונות , בשנים  ובפרט 
והיהדות  התורה  הפצת  של  הפעולות  בכל  והמרובה 
מדינות , ועוד  צרפת , במדינת  חוצה  והמעיינות 

ואור . ומוסיף  דהולך  באופן

כח  נותן דורנו שנשיא  לזה  שנוסף  לאופן, עד 
להיות  צריך  זה  (אבל  בתחתון גם  קדושה  להמשיך 
מקומו  שני, ממקום  נמשכת  שהקדושה  באופן דווקא 
גופא  זה  שבמקום  כח , הוא  נותן – דורנו) נשיא  של 
ייסוד  ֿ ידי על  תורה , של  ומקור  מקום  אותו עשו
בליובאוויטש  כמו שם , ֿ תמימים  תומכי ישיבת 

צורך לכתחילה  ואין עצמו דבר  אותו שזה  כאילו ,
בדיוק  נעשה  שהוא  כיון מהמקור , להשפעה  להזדקק 

עצמו. הענין כמו

בעבר ) גם  (והדפיסו שם  מדפיסים  – לזה  ונוסף 
כולל  החסידות , ותורת  הנגלה  בתורת  תורה , דברי
וכו' שצרפת  איך  מדגיש  זה  שגם  תורה , חידושי –
שגם  כולו, העולם  לכל  תורה  לעניני מקור  נעשים 
שם , שמדפיסים  התורה  מעניני מקבלים  אחרים 

מחכימות  ואותיות  בהם  ללמוד  וכו'.ויכולים 

שם  הפעילות  של  ההצלחות  לעיל , וכאמור 
כ "ק עכשיו  אשר  הכוחות  של  בפועל  הגילוי הן ,

בשנים  שם  השקיע  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
זה  והנשיא שלפני – הדור  נשיא  בהיותו אשר  .

הכל  אנשי הוא  לכל  העצם  כח  את  הוא  נותן –
גם  כולו, העולם  בכל  הבירור  את  לפעול  כדי הדור 
הזה  שבמקום  לאופן עד  תחתון. הכי במקום 

כנ"ל . עצמו, העצם  מתגלה 

. ענינים שני – [ובפרטיות  שזה  לומר  ויש 
באופן  (אבל  התחתון בירור  (א ) שבבירור : אלו
באופן  בתחתון, העצם  גילוי ו(ב ) תחתון), שנשאר 
בשם  גם  מרומז העליון] עם  אחד  דבר  שנעשה 

"צרפת ":

הענין  את  שמבטא  צירוף , מלשון היא  "צרפת "
בנוגע  שנאמר  כפי וזיכוך , ובירור  צירוף  של 

רבים ".לגאולה  ויצרפו ויתלבנו "יתבררו –
הבירור  שלימות  ֿ ידי על  באה  ה "ה  שהגאולה 

ס "א ). (כנ"ל  העולם  כל  של  והצירוף 

היא  "צרפת " והרמז): הצחות  דרך  (על  ולהוסיף 
770) ושבעים  מאות  שבע  בגימטריא  שלימות גם  ,(

(שבעים ), מעשר  כלול  אחד  שכל  כפי שבע , המספר 
ושניהם  מאות ), (שבע  ממאה  כלול  אחד  שכל  וכפי
זה  שדבר  לומר  ויש  ושבעים ). מאות  (שבע  יחד 
ונשלם  נגמר  הללו המדינות  של  שבבירורן מרמז,
בכל  הבנין ימי בשבעת  שנברא  העולם  כל  בירור 

הפרטים . ופרטי הפרטים 

770" כן: על  כ "ק יתר  של  הבית  מספר  זהו – "
ועבד  חי בו אשר  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
חיותו  חיים  של  האחרונות  השנים  בעשר  עבודתו
התחתון). כדור  (חצי ֿ הברית  בארצות  דין, בעלמא 
(הנעלה ) השני הענין על  מרמז שזה  לומר , ויש 
התחתון  של  הבירור  על  [נוסף  וצירוף  שבבירור 
לעליון], בערך  תחתון שנשאר  באופן אבל  ביותר ,

770") העצם  כמו נעשה  של שהוא  הבית  עצמו, ("
חוצה  המעיינות  הפצת  של  מקורה  דורנו, נשיא 

תבל . קצוי בכל  הזה  בזמן

להוסיף , יתירה ויש  בהדגשה  עומד  זה  שענין
המקום  תכונות  את  מנצלים  – בנימוסי'" ב "הלך 
עצמות  (של  העצם  את  לגלות  – למעליותא  גופא 
נעשה  שהמקום  שמורגש  באופן זה , במקום  ומהות )
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(אג "ק 41) שם הישיבה להתייסדות בקשר מכתבו ובלשון
שונים  חיים תנאי  לה יש ומדינה מדינה "כל  רפה): ע' ח "ט  שלו

אין . תמימים תומכי  ישיבת של  העיקרים הסדרים בנוגע אבל  .
בארעא  דהוא כעין תוקף בכל  שהוא כל  זיז אף מהם לזוז
והגיענו  וקימנו שהחינו "ברוך  לעיל : שם וראה דליובאוויטש".
לשער  ואין צרפת, במדינת תמימים תומכי  ישיבת ליסד  הזה לזמן
רבותינו  אבותינו כ "ק להוד  בזה שגורמים רוח  והנחת העונג  גודל 

בש  ע"פ הקדושים יומתק בזה שמחתו וגודל  – כו'". עליון מי 
בפנים. המבואר

ה"ט .42) פ"ד  אישות הל ' עוז מגדל  ב. קצא, של "ה
נ"ע 43) מושקא חי ' מרת הצדקנית הרבנית מדברי  להעיר

און  געאקערט  האבן "מיר צרפת: דמדינת מהשלוחות לאחת
=] שניידן" דארפט  איר און ואתם געזייט , וזרענו חרשנו "אנו

לקצור"]. .צריכים
כא.44) כא, חוקת פרש"י 
יו"ד .45) יב, דניאל 



מי       

המעלה  ֿ דרך  (על  ומצוות  תורה  עניני בכל  "קבוע "
ש "מציאותו  היא  הרגשתו אשר  הנברא  שביש 
ית ' מעצמותו שמקורו מכיון מעצמותו",

מאיזה ש "מציאותו  עלול  ואינו מעצמותו הוא 
ח "ו  לו שקדמה  ).עילה 

את  לפעול  כדי תליא : בהא  שהא  לומר , ויש 
מצד  העצם . לכח  זקוקים  ביותר , התחתון בירור 
לתחתון  עליון בין חילוק  יש  שבה  – הגילויים  בחינת 

שהוא  במקום  אלקות  להמשיך  יכולים  מוכשר – כלי
מעליון  (שלמעלה  העצם  בכח  ֿ כן ֿ שאין מה  לזה ;
תחתון  מקום  אפילו ולצרף  לברר  אפשר  ותחתון)
את  שם  להמשיך  – מזה  יותר  ועד  כלי, שאינו
באמצעות  דווקא  לאידך : גם  וכן עצמו. העצם 
את  פועל  אשר  העצם , מתגלה  – תחתון הכי המקום 

העולם . בכל  הבירור 

. של הבירור  ששלימות  מה  גם  יובן זה  ֿ פי על 
ציון  בהר  מושיעים  "ועלו – בגאולה  העולם  כל 
תלוי' – המלוכה " לה ' והיתה  עשו הר  את  לשפוט 
גלות  של  התלבשות  בדרך  בבירור  ביטוי לידי ובאה 
שהיא  מכיון (א ) הנ"ל : הענינים  ובשני – "צרפת "
– עולם ) של  הקליפה  (ותוקף  ביותר  התחתון המקום 
כל  של  הבירורים  ושלימות  גמר  ֿ ידה  על  נפעלים 
צירוף  מלשון "צרפת " בשמה  כמרומז העולם ,
("770" (בגימטריא  צרפת  של  בבירור  (ב ) ובירור .

הכח  את  שנותן העצם  גילוי גם  את מרומז לברר 
 ומקום מקום  שבכל  לאופן עד  בשלימות ,

העצם . גילוי את  ממשיכים 

. דבר ראו – היהודי על  יותר  עוד  להקל  כדי
הבירור  את  בשר  לעיני בגלוי מבטא  אשר  פלא 

בצרפת . שפעלו הנ"ל  וההפיכה 

לא  מדוע  המתאוננים , לאלה  מענה  גם  [וזהו
הראשונים ). בדורות  (כמו ניסים  מעשה  כיום  רואים 
טענה  כי המראה  לנס , דוגמא  – להלן בנאמר  – הרי

מופרכת ]: זו

מיוחד , ניגון יש  מדינה  שלכל  ומפורסם  ידוע 
כל  של  המיוחד  הדגל  ֿ דרך  [על  המדינה " "ניגון
או  באסיפה  מנגנים  או שרים  שאותו מדינה ],
תושבי  כאשר  או המדינה , מטעם  רישמי מאורע 
רשמיים  במאורעות  יחדיו נאספים  המדינה 

של  ונציגים  ֿ כח  באי כאשר  ועד "ז מסויימים ,
בזה . וכיוצא  אחרות , למדינות  נוסעים  המדינה 

של  דוגמא  מייצג  המדינה  שניגון מובן,
ני  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  מדינת המדינה . של  גונה 

המהפכה  בעת  נתחבר  שהניגון כידוע , – .צרפת 

ידוע  הרי – הענינים  פנימיות  ֿ פי על  ובפרט 

לומר , ויש  למעלה , שר  יש  גדולה  מדינה  שלכל 
נבחר  אשר  המדינה , ניגון עם  קשור  כן גם  שזה 

המדינה  ֿ ידי .על 

שנים  כמה  את לפני לשיר  חסידים  התחילו
עם  – המהפכה  ניגון – צרפת  מדינת  של  ניגונה 

. עולמים  לחי והאמונה  "האדרת  התהילה המילים  .
עולמים " לחי .והתפארת 

פלאי  דבר  התרחש  – מכן לאחר  ביותר  קצר  זמן
המדינה  בניגון שינוי חוללה  צרפת  מדינת  ביותר :

.הנ"ל 

החסידים , זקני מסבירים  – הדבר  ובסיבת 
הרגיש  (כנ"ל ), לקדושה  נתהפך  שהניגון שלאחרי
גרם  וזה  צרפת , מדינת  של  למעלה  והמזל  השר  זאת 
שהניגון  ההרגשה , מצד  בניגון, השינוי את  למטה 
אשר  חסידי ניגון הקדושה , לתחום  שייך  נעשה 
בעת  – גם  כולל  חסידיות , התוועדויות  בעת  שרים 

עצמה ! צרפת  במדינת  התוועדויות 

הקיצוני  השינוי את  בגלוי רואים  כך  בתוך 
הזקן: אדמו"ר  של  דורו לגבי זה  בדורנו שנעשה 
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ע"ב).46) ריש (קל , ס"כ  אגה"ק תניא
ובכ "מ .47) .238 ע' תש"ז סה"מ  ראה

ניגון 48) לחיבור שנה מאתיים תתמלאינה זו שבשנה ולהעיר
תקנ"ב). (בשנת זה

גדול ,49) מלך  "כל  :204 ע' שלום תורת השיחות ספר ראה
כו'", שרים להם יש בודאי  ואשכנז וצרפת ואנגליא מדינתינו כמו
ע' ח "ב מוהריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות גם וראה בארוכה. ע"ש

ואילך . צה
ואדום 50) ישמעאל  לניגוני  בנוגע שעד ) (ע' אור יהל  גם ראה

מתענגים, ומזה שחורה מרה משל  הוא ניגונם (ש"בישמעאל 
מהות  עם שקשורים – חדוה") של  ניגונים להיפך  הוא ובאדום

אלו. אומות
תשל "ד .51) שנת שמח "ת דליל  ההקפות בעת
תש"ג52) השיחות ספר ראה – מארש" "נאפאליאן'ס ע"ד 

שעמו  ה"מארש" ניגון שיודיעוהו ביקש הזקן שרבינו ,118 ע'
נענה  בפניו הניגון וכשניגנו רוסי ', של  גבולה את הצרפתים עברו
שהי ' זמן משך  לאחרי  – וסיים נצחון, של  ניגון שזהו ואמר

יהי ' סוף כל  סוף – פאר'דביקות" "שטארק ! ַַ
והאמונה 53) "האדרת לנגן שהתחילו אחרי  חדשים כמה

שמפני הכריז, דאז צרפת של  מנהיגה – תשל "ד  בשנת וכו'"
אותו  שינה תשמ "א ובשנת הניגון. של  הקצב לשנות כדאי  הכבוד 

הקודם. לקצבו חזרה הנוכחי  .מנהיגה



מב      

– לקדושה  אותו והפכו הזה  הניגון את  לקחו
אותו  ושרים  עולמים ", לחי והאמונה  "האדרת 
שבהן  חסידיות , התוועדויות  בעת  תנועות ) (באותן
ומצוות  תורה  בעניני התעוררות  דברי מדברים 

החסידות . ותורת 

כלל  יודעים  שאינם  כאלה  שיש  כך , כדי  ועד 
שזהו  חושבים  והם  ֿ שם ", מ "אי נלקח  זה  שניגון
ניגונים  מתחדשים  לזמן [מזמן מעיקרא  חסידי ניגון
לחבר  המסוגלים  אלה  ֿ ידי על  חדשים  חסידיים 
הציבור  ֿ ידי על  מתקבל  זה  וכאשר  טוב , ניגון
מהניגונים  חלק  הניגון נעשה  בציבור , אותו ושרים 

החסידיים ]!

. שחסיד ובפרט  עכשיו? זאת  מזכירים  מדוע 
– הוא  ענינו שכל  לכך , אותו שחינכו לטעון, יכול 
אחרים , לענינים  כלל  זמן לו אין התורה . לימוד 
אצל  תופסים  אינם  שהם  עד  מופתים , גם  ו כולל 

ֿ כך  כל  .מקום 

על  לה ' וההודאה  ההכרה  להיות  צריכה  ראשית ,
עושה . שהוא  הניסים 

החנוכה  לימי בסמיכות  עומדים  כאשר  ובפרט 
ניסא " "פירסומי הוא  אפילו שענינם  ממילא  –

צריכה  לא  השנה  ימי שבשאר  ֿ לומר  ֿ תימצי אם 
(כדמוכח  ניסא  פירסומי של  בענין הדגשה  כזו להיות 
וכיוצא  ופורים  חנוכה  של  ענינם  שזהו גופא  מזה 
ניסא , פירסומי להיות  צריך  חנוכה  בימי הרי – בזה )
ונס  המלחמה  נס  את  רק  לא  כולל  שזה  לומר , ויש 
בכל  ניסא  פרסומי אלא  השמן) פך  (של  החנוכה 
ההם  "בימים  – ישראל  לבני עושה  שהקב "ה  הניסים 

הזה ". בזמן

   ונתינת וההודאה  ההכרה  :
על  נוסף  עושה , שהוא  הניסים  על  לה ' השבח 

נוגע  גם  זה  – טובה  הכרת  של  ענין היותם 
     שהגמרא כפי ,

.אומרת  משיח  חזקי' לעשות  הקב "ה  "ביקש  :.
. הקב "ה  לפני הדין מידת  לו אמרה  עשית  חזקי' .

ונתרפא  מסנחריב  (שניצל  הללו הניסים  כל 
משיח ".מחליו  תעשהו לפניך  שירה  אמר  ולא  (

של  ניסא  שפירסומי בעניננו, מובן זה  ֿ פי על 
נוגע  זה  הרי – בזמננו הקב "ה  שעושה  הניסים 
ממש ! בפועל  והשלמה  האמיתית  הגאולה  להבאת 

.: עיקרית הוראה  מתקבלת  ומזה 

הענינים , כל  לאחרי עומדים  שכבר  מאחר 
הוא  ביותר  נכון דבר  – באה  לא  עדיין והגאולה 
אצל  לפרסם  ניסא ", "פירסומי של  בענין לעסוק 
את  – ומקום  מקום  ובכל  הזולת , ואצל  עצמו
שבזה  ידיעה  מתוך  עימנו, עושה  שהקב "ה  הניסים 

והשלימה ! האמיתית  הגאולה  קשורה 

שענינם  החנוכה , בימי ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
ימים  לנצל  לראות  יש  – כנ"ל  ניסא " "פירסומי הוא 
כדי  – גם  חנוכה , ומבצעי הפעולות  לכל  נוסף  אלו,
בלשון  לזה  לקרוא  [או חסידים  התוועדויות  לערוך 
הלך  לקרתא  "אזלת  ענינו, לפי מקום  בכל  אחר ,
שם  ולדבר  החנוכה , מימי יום  בכל  בנימוסי'"],
ולקבל  התורה , ופנימיות  דתורה  נגלה  תורה , דברי
ובאופן  ומצוות , תורה  עניני בכל  טובות  החלטות 
חנוכה ), לנרות  (בהתאם  ואור  והולך  מוסיף  של 
הניסים  ניסא , פירסומי בענין לדבר  – ועיקר  ועוד 

הזה ". בזמן ההם  "בימים 

. עומדים הע לצרפת  בקשר  הנ"ל  נינים 
כאן  שנמצאת  מכיון זו, בהתוועדות  בהדגשה 
זו  לשבת  הגיעו אשר  מצרפת  יהודים  של  קבוצה 
מו"ח  כ "ק  של  ֿ המדרש  ובית  ֿ הכנסת  בית  – לכאן

.("770") דורנו נשיא  אדמו"ר 

מוסדות  בבניית  עוסקים  אלו שיהודים  ובפרט 
וכמדובר  חדשים , ספרים  ובהדפסת  בצרפת  חדשים 
העולם . כל  של  לבירורם  נוגע  זה  כמה  עד  לעיל 
הענינים  בכל  הצלחה  מוסיף  זה  שודאי – לכך  נוסף 
ומוסיף  וברוחניות , בגשמיות  בזה , המתעסקים  של 
שהם  זה  ֿ ידי על  ומצוות , תורה  עם  שלהם  בקשר 
כולל  והמצוות , התורה  בקיום  בפשטות  מוסיפים 
את  שמקרבת  הצדקה , במצות  – ובמיוחד 

כולו.הגאולה  העולם  בכל  ישראל  של  הגאולה  ,
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תש"ט 54) ספה"מ  צד . ע' ח "ב מהוריי "צ אדמו"ר אג "ק וראה

ח "ד  תשמ "ז (התוועדויות תשמ "ז תבא ש"פ שיחת (השני ). 43 ע'
הבעש"ט  מורנו שאמר התורות שבעת קונטרס ואילך ). 340 ע'

תשנ"ב). (קה"ת בג "ע
ובפרש"י .55) ב כא, שבת
א.56) צד , סנהדרין

שם.57) פרש"י 
א 58) תניא ב). (מח , פל "ז תניא וראה א. יו"ד , ס"י .ב"ב גה"ק



מג       

"לחיים ", באמירת  אותם  לכבד  מהנכון לכן,
ולכל  מהם  אחד  לכל  בחיים  הוספה  תימשך  ומזה 

ישראל . כלל  בתוך  המסובים 

ממדינת  אורחים  גם  כאן שנמצאים  ולהוסיף ,
צרפת . למדינת  שייכות  פעם  לה  שהיתה  קנדה ,

.– צרפת  של  וההפיכה  שהבירור  רצון, ויהי
– העולם  בכל  הבירורים  עבודת  שלימות  עם  יחד 
הייעוד  קיום  את  ממש  בפועל  ומיד  תיכף  יביאו
גו' צרפת  עד  גו' ישראל  לבני הזה  החל  "וגלות 
ציון  בהר  מושיעים  ועלו הנגב , ערי את  ירשו
בגאולה  המלוכה ", לה ' והיתה  עשו הר  את  לשפוט 

" צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית 
פרץ " שנאמר עליך  משיח  "זה  , הפורץ עלה 

החודש לפניהם " ברכת  את  שמסיימים  (וכפי ,
אמן". "ונאמר  זה :) בשבת 

וניגנו  "לחיים ". אמרו מצרפת  שיחיו [האורחים 
הניגון  ובאמצע  עולמים ". לחי והאמונה  "האדרת 
הק ' באצבעותיו שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  רמז

].לשרוק 
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כט .59) לח , פרשתנו
יג .60) ב, מיכה

ובפרש"י .61) ספפ"ה ב"ר וראה ספס"ג . בראשית אגדת
גליות 62) וקיבוץ הגאולה לענין דשריקה מהשייכות להעיר

סד "ה  וראה א. סג , חולין ח . י , זכרי ' ואקבצם להם אשרקה (כמ "ש
 פורים שיחת תשפג ). ע' ח "ב תער"ב (המשך  העת"ר

"פרצת" של  באופן והגבלה ממדידה שלמעלה ולשמחה תשל "ו),
שלישית  סעודה של  ענינה גם שזהו ולהעיר, "צרפת"). (אותיות
ר, דא"ח ) (עם סידור ב. פח , זח "ב ֿ ב , א קיח , שבת (ראה בשבת

ואילך ). א

             

        
      

      
      

     
        

  
       

       
        

        
        

         
         

          
      

       
        

        
         

        









































המשך ביאור למס' מנחות ליום רביעי עמ' א

             

 
       

        
       

         
          

          
          

          

        
         

        
         

        
        

         
  



































המשך ביאור למס' מנחות ליום שלישי עמ' ב



מד

   

הקודש ללשון מתורגם 

.‡

"...˜ÚÈ ˘ÈÂ" ÏÚ ÌÈ˘ÙÓ‰Â Ï"ÊÁ È„

אומרים  אביו ..." מגורי בארץ יעקב "וישב על 
של 1חז "ל  רוגזו  עליו  קפץ בשלוה לישב יעקב ביקש :

הקב"ה  אומר  – בשלוה לישב מבקשים צדיקים :2יוסף.
אלא  הבא לעולם להם שמתוקן  מה לצדיקים דיין  לא

הזה. בעולם בשלוה לישב שמבקשים

הוא 3המפרשים  הבא שהעולם כיוון  מסבירים:
אדם  צריך  כפרוזדור , רק הוא הזה והעולם ה"טרקלין "
והרוצים  הזה, בעולם כ "גר " תמיד  עצמו  את לחוש
מעלת  מעבירים "כאילו ..." הם הרי הזה בעולם שלוה

הפרוזדור ". אל  הטרקלין 

להבין : צריך  אך 

אשר  מהאבות אחד  אבינו , שיעקב ייתכן  כיצד  א)
המרכבה  הן  קדושים 4"הן  היו  כולם אבריהם שכל  ,

רק  מרכבה נעשו  ולא עולםֿהזה מעניני ומובדלים
ימיהם" כל  לבדו  העליון  את 5לרצון  כביכול  "יעביר "

הזה)? (העולם ה"פרוזדור " אל  ה"טרקלין " חשיבות
(=מושלם  דאבהן  "שלימו  היה הוא כאשר  ובמיוחד 

.6שבאבות)"

בשלוה  לישב שמבקשים יוצא, זה פירוש לפי ב)
"לא  חז "ל  מלשון  ואילו  רצוי, ענין  איננו  הזה" בעולם
אלא  הבא לעולם להם שמתוקן  מה לצדיקים דיין 
שהטענה  נראה, הזה" בעולם בשלוה לישב שמבקשים
הבא, בעולם להסתפק שעליהם רק היא הצדיקים כלפי
לישב  יעקב "ביקש של  הענין  שעצם כך  על  לא אך 

פסול . הוא בשלוה"

הזה" בעולם בשלוה "לישב שברצותו  מובן , מזה

שלוה  אלא וגשמית, גופנית שלוה יעקב רצה לא
ולא  אכילה לא בו  ש"אין  הבא לעולם בדומה רוחנית

השכ  מזיו  ונהנים יושבין ... צדיקים אלא .7ינה"שתיה...
בכך  להם שדי טוענת, דיין ..." "לא של  והטענה
ואילו  הבא", לעולם להם "מתוקן  היא זו  ש"שלוה"

רגע כל  לנצל  יש הזה ל "שלוה",בעולם ולא
חז "ל  שכרם.8כמאמר  לקבל  ולמחר  לעשותם היום :

המצב  (מהו  הסבר  דורש זה שענין  לכך  בנוסף אך 
הבא?) לעולם בדומה הזה" בעולם בשלוה "לישב של 
עבודה, להיות צריכה בעולםֿהזה אם מובן : לא הרי
לישב  יעקב ש"ביקש ייתכן  כיצד  "שלוה", ולא
על  שלא בודאי היתה יעקב של  עבודתו  הן  בשלוה"?
מבוקשו  כל  רוחני, שכר  למען  לא ואף פרס, לקבל  מנת

ה'! רצון  את לקיים היה

לאחר  הלא נאמר ג) יוסף" של  "רוגזו  של 
שנה" עשרה שבע מצרים בארץ יעקב ישב 9"ויחי –

הזה?! בעולם בשלוה

.

"‰ÂÏ˘ ˘ÈÏ" ˜ÚÈ ˙˘˜ ˙ÂÚÓ˘Ó

הוא  לכך  ההסבר  :10עיקר 

איננה  בשלוה" לישב יעקב "ביקש של  המשמעות
כדי  אלא עצמה, בפני כמטרה השלוה את ביקש שהוא
רצון  למלא כדי הרוחנית, עבודתו  תכלית את להשלים

.11קונו 

המשיח , לימות הבקשה על  הרמב"ם ללשון  בדומה
בחכמה" וירבו  מרגוע להם ש"ימצאו  כדי .12שהיא

להם  שמתוקן  מה לצדיקים דיין  "לא והטענה
ש  טוענת הבא" יעקב לעולם היה יכול  לא עדיין 
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ג .1) פפ"ד, ב"ר וראה בו )*. נדרש  (ועוד פרשתנו  ריש  פרש "י 
לתנחומא 2) במבוא הובא (ועד"ז  עה"פ פרשתנו  בבחיי  גם כ"ה

ומקטרג . בא השטן  בב"ר: אבל יג ). אות 128 ע' דתנחומא מכ"י  (באבער)
.3 שבהערה מפרשים ראה – קטרוג  רק שאינו  לומר צריך שם גם אבל

יקר 3) כלי  השלם. וביפ"ת שם. לב"ר יפ"ת ל'. שער עקידה ראה
ועוד. עה"פ.

ו .4) פפ"ב, ו . פמ"ז , ב"ר
פכ"ג .5) תניא
ב.6) קמז , (ס"ת) זח"א

ה"ב.7) פ"ח תשובה הל' רמב"ם א. יז , ברכות
וש "נ .8) א. כב, עירובין 
ויחי .9) ר"פ

ואילך.10) 176 ע' ח"ל לקו "ש  גם ראה
מבקש 11) הי ' לא אבינו  יעקב ומ"מ שם: השלם מיפ"ת להעיר

נשמעים  דבריו  ויהיו  בגוים שמו  שיגדל כדי  טוב לתכלית אלא השלוה
כו '. ומשפט צדקה לעשות בעולם ולהיטיב ה' בשם לקרוא

הקדמה 12) פיהמ"ש  ספי "ב. מלכים הל' וראה ספ"ט. תשובה הל'
רפ"ט. תשובה הל' יד חלק. לפ'

             



מה    

בכך  להסתפק עליו  היה ולפיכך  ה"שלוה", את לקבל 
בעולםֿהבא. כשכר  תגיע שהיא

יעקב, התעלה יוסף" של  רוגזו  עליו  ש"קפץ ע"י אך 
לגילוי  לעיל , כאמור  הדומה, "שלוה" להשיג היה ויכול 
מוצאים, ואכן , הזה. בעולם גם שבעולםֿהבא, האלקות
של  באופן  היו  האחרונות חייו  שנות ששבעֿעשרה

" הזה בעולם "שלוה" שנות – .13יעקב"

.‚

˙ÂÂˆÓ ÌÂÈ˜ ÏÚ Î˘˘ ÌÈ„Â‚È‰ È˘

שבשכר  ולומר  להקדים יש זאת, להבין  כדי
מנוגדים: דברים שני קיימים המצוות

המצוות  של  ענין 14תכליתן  יושג שעל ֿידן  אינה ,
 המצוה קיום אלא וכדומה, שכר  קבלת כגון  ,

מצוה  – מצוה שכר  .15עצמה:

"שאין  מפני היא מצוה על  שכר  הקב"ה 16קבלת
וכו '. בריה" כל  שכר  מקפח 

קיום  על  הקב"ה שנותן  השכר  זאת, עם יחד  אך 
אלא  למצוה, קשר  שום לו  שאין  דבר  לא הוא המצוות

עצמה  המצוה של  תוצאה אדמו "ר 17הוא בלשון  .
עד 18הזקן  בעצמה, המצוה היא המצוה שכר  הגורם :

מהותה" נדע .19ש"משכרה

קיום  על  השכר  קבלת אם להבין : איפוא צריך 
סיבה בגלל  היא הקב"ה מצוה ש"אין  (מפני

מדוע  המצוה, מטרת שאיננה בריה"), כל  שכר  מקפח 
הסיבה  היא עצמה שהמצוה באופן  השכר  ניתן 

?20לשכר 

.„

˙ÂÂˆÓ‰ ÈÓÚË ÌÈ„Â‚È‰ È˘

המצוות, שבשכר  הללו  הניגודים לשני בדומה
ב  הפכיים דברים שני גם המצוות:נמצאים

במצוות  הקב"ה של  במצוות 21רצונו  רצונו  (כולל 
שכלי) טעם להן  שיש ו "משפטים", "עדות" של  מסוג

ושכל  לטעם שמעל  רצון  של 22הוא והימצאותם ,
שהרצו  מכך  נובעת רבות למצוות שכליים ן טעמים

ובשכל " בחכמה ו "נתלבש ירד  .23למצוות

בטעם  זה רצון  שהתלבשות מובן , שני מצד  אך 
עצמו 24קשורה  הרצון  .25בשלימות

.‰

‰Ï‡ ÌÈ„Â‚ÈÏ Ò‰‰

כך : זאת להסביר  ויש

המצוות, שמקיים היא, במצוות ה' רצון  שלימות
בטובתה  יכיר  נתון , הוא שבהם ומעמד  מצב בכל 
הרצון  "התלבש" לפיכך  המצוה. של  ובנחיצותה
נער  שגם כדי שכר , מביא הוא ולפיכך  בטעם, למצוות

הרמב"ם  כלשון  (ברוחניות), להכיר 26קטן  יוכל  ,
המצוה. של  בתועלתה

.Â

‡ÂÏ „È˙ÚÏ ˜ ‰Ï‚˙˙ ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰ÏÚÓ‰

תבוא  הבורא, לגבי כלל  ערך  לנברא שאין  כיוון  אך 
והדרגות  הסוגים לכל  טובות שהן  במצוות, זו  מעלה

טובות שהן  השלימות,מפני שיא והן  מהותן 
שאז  לבוא, לעתיד  רק המקיימן , האדם אצל  גילוי לידי

והתענוג הרצון  שהם יתגלה שבמצוות,
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שלותי 13) לא אתקיים כדין  מני ' אתפרש  יוסף כד ב: רטז , זח"א ראה
יע  ביקש  וכמאמרז "ל ב): (לא, שם ובביאוה"ז  על כו '. בשלוה לישב קב

לישב  ביקש  עולם יסוד צדיק יוסף וע"י  צרותיו  מכל לו  ה' הניח כבר אשר
הא  מסיים: שם ובזהר כו '. דיוסף רוגזו  עליו  קפץ אך כו ' ושלוה בשלום
ויחי  הה"ד וכסופין  והנאות ותפנוקין  בענוגין  אחרנין  שנה עשרה שבע לך
נהנין  כמו  ותפנוקין  בעינוגין  וז "ש  העמוד: בסוף שם ובביאוה"ז  גו '. יעקב
(במקום  הע' בציון  טה"ד (ושם שם להזהר לוי "צ לקוטי  ועיין  כו '. מזיו 

רע"א)). קפד, צ"ל "שם"
ואילך.14) 243 ע' ח"ה [המתורגם] לקו "ש  ואילך. ד כח, ראה לקו "ת

ואילך. 265 ס"ע לעיל
מ"ב.15) פ"ד אבות
לא 16) אדם כך, חי ' אם ומסיים: ל. כב, משפטים (ורש "י ) מכילתא
כש "כ.

ואילך.17) א יב, של"ה ראה
(1824 הערה 137 ע' ח"ה [המתורגם] לקו "ש  וראה רפל"ז . תניא

שם. ובשוה"ג 
א).19) (נג , פל"ט תניא
(וראה20) את"ל (272ואפילו  ע' [המתורגם] ח"ג  לקו "ש 

– השלימות בתכלית הוא השכר מהמצות) מסובב (שהשכר עי "ז  שדוקא

מענין  באי "ע נעלה שהוא לעצמן  ענין  הן  עצמן  מצד שהמצות מכיון  מ"מ,
(שיהיו  ענין  יתחדש  העיקר) (שהן  שבהמצוות לומר שייך אין  השכר,

שה  בכדי  להשכר) סיבה שיהיו  צדדי )באופן  ענין  רק שהוא (ובפרט
ס"ה. כדלקמן  המצוות, לשלימות גם נוגע שזה ועכצ "ל בשלימות. יהי '

ובכ"מ.21) א. מ, שלח לקו "ת גם וראה סז . נד. עד תרס"ו  המשך
שם. ובהמצויין  ואילך 230 ע' חי "ח לקו "ש  גם וראה

ש "אין 22) עצמי  רצון  שהוא אלא שלנו , בשכל מושג  זה שאין  רק ולא
תרס"ו  (המשך ונעלם" כמוס "טעם גם לו  שאין  ועד כלל", זה לרצון  טעם

עו ). ע'
עול23) קבלת בדרך צ"ל ד"משפטים" הקיום גם הציווי ולכן , מצד

"וצוונו ". המצוות כל בברכת וכהנוסח שבהם,
צב.24) מצוה חינוך (ראה טעם יש  ד"חוקים" מצוות בכמה ולכן 

פי "ט, (במדב"ר רז "ל אמרו  אדומה לפרה בנוגע שאפילו  ולהעיר תקנא).
מגלה אני  "לך שונים ו ) ד"חוקים" שהטעמים אלא – פרה"

ואכ"מ. ו "משפטים". ד"עדות" מהטעמים
ית'25) דעצמותו  עצמי  רצון  הוא שבמצוות שהרצון  מכיון  דאל"כ,

באי "ע. ממנו  שלמטה בטעם יתלבש  למה –
חלק.26) לפ' הקדמה פיה"מ



מו   

מטעמים  רוח 27נעלים "נחת של  לענין  (ועד  ומשכר 
).28לבורא"

תראה  ל "עולמך  הזוכים גדולים צדיקים ואצל 
–29בחייך " הזה בעולם בעבודתם גם זה גילוי קיים ,

מתגלה הזה בעולם ידם על  המצוות הרצון בקיום
שבמצוות  .30והתענוג

.Ê
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יוכלו  במצוות ה' של  והתענוג הרצון  שעצם כדי
נדרשים  האדם, של  הרוחנית בעבודה גילוי לידי לבוא

תנאים: שני

תיעשה שהעבודה מוחלטת, התבטלות א)
אלא  רוחני, שכר  למען  ולא פרס, לקבל  מנת על  שלא

קונו . רצון  למלא כדי רק

תהיה  קונו , רצון  למלא כדי זאת, שעבודה ב)
ותענוגו  שרצונו  כלומר , העובד . של  האמיתית מציאותו 

הקב"ה. של  והתענוג הרצון  הוא העובד  האדם של 

בפסוק  רמוזים אלו  ענינים רב 31שני "שלום
כדלהלן . תורתך ", לאוהבי

.Á

 ÌÂÏ˘" ˜ÂÒÙÏ ˆ"ÈÈ‰ "ÂÓ„‡ ˘ÂÈÙ

,"Í˙Â˙ È‰Â‡Ï

מסביר  אדמו "ר  מו "ח  רב 32כ "ק "שלום נאמר  למה
, יותר מתאים התורה שלגבי למרות תורתך ",

" הביטוי להגיע לכאורה, שכדי מפני תורתך ",
התורה  בלימוד  די אין  מביאה, שהתורה רב" ל "שלום

דרושה אלא אהבת בלבד , יתר ֿעל ֿכן : התורה.
ומעלת  מחשיבות רק לנבוע צריכה איננה התורה

" שהיא מכך  בעיקר  אלא עצמה, מצד התורה – "
התורה. נותן 

תורתך " לאוהבי רב "שלום הפסוק להבין : וצריך 
בגמרא  מרבים 33מובא חכמים ש"תלמידי לכך  כהוכחה

דרושה  רב" "שלום לצורך  אם וקשה: בעולם". שלום
בפסוק דוקא הדבר  מודגש מדוע התורה,

רבהמהווה "שלום – ואילו תורתך ",
עצמו  בעולם"34במאמר  שלום מרבים חכמים "תלמידי

" על  מדובר  בו  שלום (שאף על  ולא שלום",
פירושו  אשר  חכמים", "תלמידי הביטוי נאמר  רגיל )

אנשים התורה?הוא: את

לאוהבי  רב "שלום הפסוק הוא: לכך  ההסבר 
לכך  הוכחה לשמש כדי רק בגמרא מובא אינו  תורתך "
כדי  גם אלא בעולם", שלום מרבים חכמים ש"תלמידי

אחר : ענין  חכמים.להוסיף תלמידי גם כולל 
שלום  לריבוי גורמים חכמים שתלמידי כך  ע"י כלומר ,

 הם גם זוכים ביחס ל "שלום35, אפילו  "
"שלום" ה"שלום"36אליהם, מן  יותר  הנעלה מסוג

להלן : הדברים שיוסברו  כפי לעולם, מביאים שהם

רק השלום איננו  רב") ("שלום
אלא שלום, ונעשה מנוצחת שההתנגדות 

אופן  ממילא. שלום יש ואז  מנוגדת, מציאות כלל 
שהוא  כיוון  יתברך . עצמותו  אצל  רק קיים שלום של 
לא  הרי הגדרות, שום לו  ואין  באמת, מוגבל  איננו 

לו . והפכית המנוגדת מציאות תיתכן 

לאוהבי  רב "שלום הפסוק של  התוספת וזוהי
שלום  מרבים חכמים "תלמידי המאמר  על  תורתך "

בעולם":
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ובכ"מ.27) ואילך. עו  ס"ע לו . ע' תרס"ו  המשך
ח"ה 28) [המתורגם] לקו "ש  ורפט"ו . פי "ב תרל"ז  וככה המשך ראה
.245 ע'
א.29) יז , ברכות
בעבודתם 30) יאיר גדולים צדיקים (שאצל זה ענין  שצ"ל והטעם

הוא  שבהמצוות שהרצון  נתגלה עי "ז  דוקא כי  – לבורא) הנח"ר בעוה"ז 
מוכרח  (ובעוה"ז  בעוה"ב רק הי ' הגילוי  באם [כי  ית' דעצמותו  הרצון 
ית' דעצמותו  הרצון  דאי "ז  הוכחה עצמו  זה הרי  בהעלם) להיות הוא

) ח"ו  גדר באיזה מוגדר לענין שאינו  245 ע' שם בלקו "ש  המבואר
העצמות )].גילוי 

קסה.31) קיט, תהלים
בסופו .32) תש "ד רב שלום ד"ה
וש "נ .33) בסופה. ברכות
בניך"34) שלום ורב ה' למודי  בניך "וכל מהפסוק הא' בהראי ' וכן 

" נאמר בו  שגם אף – שם בברכות "בוניך"ש שהובא נק' – לום"
הלומדים  חכמים* תלמידי  על שמורה בוניך") אלא בניך תקרי  ("אל

תורתך". ד"אוהבי  הענין  בזה מוזכר ואין  תורה,
הוא 35) (דשלום) הענין  עיקר – בניך" שלום "ורב בפסוק משא"כ

לפעולתם עולם בנוגע של בבנינו  שעוסקים לפי  בנאים נק' שלכן  ,
שם). (שבת

שניתן  השלום גדול ז : פי "א, ובבמדב"ר כו ) (ו , נשא מספרי  ולהעיר
 שניתן השלום גדול גו ' רב שלום שנאמר תורה תורה

גו '. בניך וכל שנאמר
ד"שלום36) הפירוש  שזהו  התואר וי "ל שם הוא ד"רב" די "ל ,"

הנעשה  בהשלום משא"כ אחר. וסוג  בל"ג  בחי ' שהוא שמורה ד"שלום",
" נאמר "בעולם בכמות שלום", ריבוי  שהוא – בעולם" שלום

בתחלתו . שם רב שלום ד"ה ראה אחר. סוג  ולא (בהתפשטות)

          



מז    

ב  שלום להשכין  חכמים תלמידי של  –בכוחם
ומתנגד  "מעלים" שהוא העולם, את הפכים: שני לאחד 
השלום  רב", ה"שלום בזכות – האלקות ואת לאלקות,
ית' בעצמותו  ששורשו  בתורה, הנמצא האמיתי,
והתענוג  הרצון  הם והמצוות שהתורה לעיל  [כאמור 

ית']. עצמותו  של 

בעולם, לשלום גורמים חכמים שתלמידי כך  וע"י
גם נגרם שבתורה, האמיתי השלום בזכות

הרצון  אצלם מתגלה – לדרגתם בהתאם רב" "שלום
בתורה. קיימים אשר  יתברך , עצמותו  של  והתענוג

מתוך  עבודה דרושה זה לגילוי לזכות שכדי וכיוון 
בס  (כדלעיל  ה' כלפי מוחלטת ז '),התבטלות עיף

של  בענין  צורך  יש קונו , רצון  למלא כדי לעבוד 
" כולל לתורה, והתמסרותם שאהבתם תורתך ",

מעשה  לידי שמביא החשיבות 37לימוד  מן  נובע איננו  ,
שהיא מפני אלא עצמה, שבתורה –והמעלות

התורה. נותן  מצד 

.Ë
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"אוהבי  של  העבודה אם להבין : צריך  עדיין  אך 
לנבוע  צריך  קונם, רצון  למלא כדי רק היא תורתך "
המצוות  לקיום יותר  רב וחשק רצון  להם שיהיה מכך ,
("דירה  ה' רצון  שעיקר  מפני התורה, ללימוד  מאשר 
בדברים  המצוות קיום באמצעות מתבצע בתחתונים")

"אוהבי38גשמיים  איפוא, נקראים, הם ומדוע .,"
תורה? של  לענין  דוקא אותם ומייחסים

הזקן  אדמו "ר  של  ההסבר  לפי יובן  על 39הדבר 
על  בתורה בהתעסקות אשר  בהתבטלות הקיים היתרון 
האדם  התבטלות המצוות: בקיום אשר  ההתבטלות פני
המלך  מצות המקיים "כעבד  היא המצוות" ב"עשיית
בתורה  בהתעסקותו  ההתבטלות ואילו  דבריו ", ועושה

הלכה... זו  ה' ש"דבר  באופן  מתוך היא המדברת
בדרגת  הוא אין  – רבנן " מלכי "מאן  ולפיכך  גרונו ",

ה"מלך ". היא ישותו  כל  אלא למלך , הנשמע עבד 

נקראים  שהם לכך  שהסיבה לומר , יש זה לפי

למרות תורתך ", בקיום "אוהבי היא חיותם
"דירה  – ה' לרצון  התבטלותם בגלל  המצוות
נעשה  ידם על  המצוות שקיום מפני היא בתחתונים",

שבלימוד בהתבטלות להתבטלות בדומה ,
באופן  המצוות את מקיימים אינם הם כלומר , התורה.

ה' רצון  קיום של  " מצוות המקיים
"מרכבה" היותם היא מציאותם כל  אלא ,"

מתבצע שבאמצעותה  אצלם נעשה והדבר  ,
כרע" "מנפשי' – .40מאליו 

זוכים  הם זו  מוחלטת התבטלות בזכות ודוקא
רוח  "נחת – רב" ".ל "שלום

.È
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יעקב  ל "וישב הפירושים בשני גם רמוז  זה ענין 
הזקן  אדמו "ר  ושל  המגיד  הרב של  אביו ", מגורי בארץ
שהרי  וישב, לפרשת מיוחד  קשר  יש לשניהם (אשר 
י"ט  וישב, לפרשת שלישי ביום היתה המגיד  פטירת
ביום  היתה לחירות הזקן  אדמו "ר  ויציאת תקל "ג, כסלו 

תקנ "ט  כסלו  י"ט  וישב, לפרשת כדלהלן :41שלישי ,(

הוא  המגיד  הרב של  בארץ"42פירושו  יעקב "וישב :
ולישב  מאד  העליונה "ממדרגתו  יעקב של  ירידתו  –
לאסוף  כדי אביו ", "מגורי מפני היא בארציות" בארץ
את  בקייץ") אוגר  כמו  וכניסה, אסיפה לשון  ("מגורי
ולהעלותם  "ולהכניסם שב"ארץ", הקדושה ניצוצות

לעילא".

מגורי  בארץ יעקב ש"וישב יוצא זה פירוש לפי
בדברים  מצוות בקיום הכרוכה עבודה על  מדבר  אביו "

("ארץ"): גשמיים

מסביר  הזקן  גם 43אדמו "ר  – "מגורי" כך : זה פסוק
"מגורה  (כמו  "אוצר " מלשון  וגם "יראה" מלשון 
– "אביו " לתוכו "), שאוצרין  כלי שהוא פירות מליאה
עילאה  יראה – אביו " "מגורי עילאה". ל "חכמה מכוון 
("אביו "). עילאה לחכמה ("מגורי") וכלי אוצר  שהיא

על  מדבר  אביו " מגורי ש"בארץ מסביר , והוא
המצוות. קיום על  ולא בתורה, התעסקות
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א.37) יז , ב"ק ב. מ, קדושין 
א"דירה 38) (וקאי  הזה" השלימות ש "תכלית רפל"ז  תניא עיין 

 ח"ח [המתורגם] לקו "ש  וראה המצות. בעשיית תלוי  דרפל"ו ) "
.56 הערה 112 ע'

פכ"ג .39) מתניא ולהעיר ב. כז , פרשתנו  תו "א

ב.40) קיח, שבת – עיון  בתוד"ה הובא ירושלמי 
כסלו .41) י "ט יום היום
סע"א.42) יח, או "ת
שם.43) תו "א
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תורתך " "אוהבי בענין  ט ') (סעיף לעיל , האמור  לפי
אלא  שונים אינם אלה פירושים ששני לומר  יש

זה. את זה משלימים

מסביר  המגיד  יעקב:פירוש עבודת עיקר  היה
את  לאסוף כדי בארציות", בארץ "לישב כדי ירד  הוא

ולהעלותם. שם הנמצאים הניצוצות

עבודה שגם כך , על  מוסיף הזקן  ואדמו "ר 
בדומה  מוחלטת, התבטלות מתוך  אצלו  נעשתה

התורה. שבלימוד  להתבטלות

.‡È
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מגורי  בארץ יעקב "וישב על  לעיל  שהובא ההסבר 
אדמו "ר  ושל  המגיד  של  הפירושים שני לפי אביו "
השיחה, בתחילת שהובא חז "ל , למאמר  קשור  הזקן ,

בשלוה": לישב יעקב "ביקש – יעקב..." "וישב על 

בשלוה", לישב יעקב ב"ביקש המדרש כוונת אין 
אלא, לבן ", ומ "צרת עשו " מ "צרת "לנוח " רצה שיעקב
עבודתו  על ֿידי הנגרמים וה"שלוה" ה"שלום" שיתגלה

שבשבי הניצוצות לבן בבירור  של  ("צרת")
ועשו .

כיוון  אלא עצמו , בשביל  זאת רצה לא ויעקב
הענין  זו . שבעבודה המטרה לשלימות קשור  שהדבר 
על  להסבר  קשור  בשלוה" לישב יעקב "ביקש של 
הנמצאים  הניצוצות את "בירר " הוא אביו " "מגורי
של  באופן  זאת ועשה המגיד , כפירוש ב"ארציות",
שזוהי  כיוון  הזקן , אדמו "ר  כפירוש בתורה, התעסקות
לגילוי  "כלי" שהם תורתך ", "אוהבי של  המשמעות

לעיל . כמוסבר  רב", "שלום

.È
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של  הענין  היה מדוע גם יובן  לעיל , האמור  כל  לפי
יעקב, אצל  דוקא הזה בעולם בשלוה" לישב "ביקש
"בארץ  בפסוק שנראה (כפי ויצחק אברהם אצל  ולא
– "ארץ" של  הענין  היה "אביו " שאצל  אביו ", מגורי

"מגורי" – גירות של  באופן  הזה, ).44עולם

הרוחנית  הימין 45עבודתם (קו  ויצחק אברהם של 
"בב  בעיקר  היתה עליונים והשמאל ) יחודים חינת

שהוא  האמצעי), (הקו  יעקב ואילו  שבאצילות",
העליון  הקצה מן  – הקצה" אל  הקצה מן  "מבריח 

למטה. גם בעבודתו  פעל  – ביותר  לתחתון  ביותר 

יעקב  "וישב של  הענין  אצלו  דוקא היה לפיכך 
(א) ענינים: שני בכך  ונכללים אביו , מגורי בארץ
לא  – "וישב" של  באופן  היתה "בארץ" עבודתו 
באצילות, בעיקר  היתה שעבודתם ויצחק כאברהם
(ב) גירות. של  באופן  היתה "בארץ" ועבודתם
יכול  היה בארץ" יעקב... "וישב של  העבודה באמצעות
בעולם  גם בשלוה" ל "לישב להגיע "ביקש"), (ולפיכך 
של  והתענוג הרצון  עצם גילוי את להשיג – הזה

יתברך  בתחתונים".46עצמותו  "דירה דוקא שהם ,

.‚È

„Ú Y ÛÒÂÈ ,ÂÓˆÚ ˙Â˘ ‰È‰ ˜ÚÈ

זו  עבודה באמצעות יעקב הגיע לא זאת למרות אך 
" רק (והוא בשלוה" "לישב של  זאת לענין  "45.(

לאחר  רק בפועל  בשלוה" "לישב של  למצב הגיע הוא
יוסף". של  "רוגזו 

הוא: לכך  ההסבר  עיקר 

שגם  באופן  היתה יעקב של  הבירורים עבודת
לבן  – עליו  שליטה ללבן  היתה לא לבן  בבית בהיותו 

 מצאתי נא אם משכורתך , מה לי הגידה אליו :
וכדומה  שכרך  נקבה בעיניך , עשו .47חן  לגבי גם וכך  ,

כאשר  היהואילו  הוא מצרימה". אצל "הורד 
הסהר " בית אל  "ויתנהו  ואף ֿ 48פוטיפר , לאחר  וגם ,

עצמו , ברשות היה לא הוא למלך  משנה בהיותו  מכן :
רשות  ממנו  לקבל  עליו  – לפרעה כביכול , משנה, אלא

וכו '.

מגורי  "בארץ האמיתית שההתיישבות מכך , יוצא
ניצוצות  ולאיסוף בארציות" "לישב הירידה אביו ",
באמצעות  רק נעשתה למטהֿמטה, הנמצאים הקדושה
יעקב  תולדות ש"אלה וכיוון  למצרים. יוסף ירידת

יעקב  עניני את למטה הוריד  אשר  הוא יוסף – ,49יוסף"
יעקב  פעל  למצרים יוסף ירידת שבאמצעות יוצא,

ביותר . התחתונה בארציות

התענוג  גילוי – בשלוה" "לישב של  שהענין  וכיוון 
דוקא  כרוך  – לבורא רוח  נחת – ה' עצמיות של 

" – "וישב" של  העולם בעבודה של  בארציות ,"
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(44.3 שבהערה המדרש  ומפרשי  עה"פ. יקר כלי  ראה 
ובכ"מ.45) ג . ל, ג . כט, ויחי  ביאוה"ז  ראה
תער"ב).46) (בהמשך תרע"ה וישב מסד"ה להעיר

ֿ כח.47) כז  ל, טו . כט, ויצא
כ.48) לט, פרשתנו 
ועוד.49) ואילך. ד כט, ויחי  ביאוה"ז  בארוכה ראה



מט    

בשלוה" "לישב של  הענין  התגלה לא לפיכך  הזה,
ועשו . לבן  אצל  הבירורים עבודת לאחר  אפילו  בפועל 

ירידה  נגרמה שבכך  יוסף", של  "רוגזו  לאחר  רק

בדרגת  גם אלא במקום רק לא במצרים, למטה ובירור 
בהיותו  יעקב העבודה, זכה אז  רק עצמו , ברשות

בפועל . בשלוה" "לישב

    

1

2

3

4

5

6

       

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

שלמה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתביו מג' וי"א כסלו, ובענין אלמליח שי' והעתון, הנה קבלתי מכתב 

ממנו עם העתקה מקטע העתון, וכותב אלי שסומך שאכחיש הדברים וכו'.

וכנראה, שלא הי' עסק לו עם כותבים בעתונים, אשר הם שחבלו באחרים פטורים וכו'.

וטובה העדר ההתעסקות עמהם אם רק אפשרי הדבר. ובנדון דידן, כיון שכבר עבר זמן נכון 

מהופעת המאמר, וכנראה לא שמו לב עליו, הרי השתיקה יפה מכו"כ טעמים.

כמובן אענה להנ"ל על מכתבו ישר מכאן, וכותב הנני זה לכת"ר שי' - שבאם ידבר עמו עוה"פ 

עד"ז, אז ראוי שעל דעת עצמו יסביר לו את המבואר לעיל.

ויש להתיישב בדבר, שאם  נכונה היא.  כי בכלל הצעה  לימוד שחיטה,  נהניתי ממ"ש אודות 

באפשרי הוא - לדרוש מהם שילמדו משך זמן קודם בתו"ת בברונא בתור הכנה לזה, וע"פ המבואר 

בכ"מ, אשר שו"ב צ"ל ירא שמים ביותר, ולימוד פנימיות התורה - היא תורת החסידות )והדגשה בזה 

בתיבת לימוד ולא אמירה בעלמא(, היא המביאה לירא]ה[ את ה'.

ואדבר בזה עם הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהרבא"ג שי' כיון שהי' על אתר, ובודאי 

יקבל ממנו הוראות פרטיות בהנ"ל.

מוסג"פ מכ' כללי לחג הגאולה י"ט כסלו הבע"ל. ובודאי יפרסמו באופן המתאים, ומה טוב 

להדפיסו. ואז ישלח לכאן כמנהגו איזה טופסים.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובריאות הנכונה לו ולכל ב"ב שיחיו,

מ. שניאורסאהן



נ

אביו  מגורי  בארץ  יעקב  וישב   – א  לז,  בראשית 
בארץ כנען

ג

"כנען" פירושו "סוחר", ויש ב' בחי': א( מלמטה למעלה, 
ב( מלמעלה למטה, וביאור מ"ש בתורה אור פרשת וישב

כנען.  בארץ  אביו  מגורי  בארץ  יעקב  וישב 
סוחר  פירושו  כנען1  הנה  בקדושה  כנען  ענין  ולהבין 

מאזני  בידו  כנען  וכתיב3  ארץ.  נכבדי  כנעניה  כמ"ש2 

מרמה. היינו עד"מ כמו הסוחר שיפזר ממון כסף וזהב 

עיקר  וכל  ולהשתכר  להרויח  כדי  מרשותו  ומוציאם 

נשמת  מקור  הנה  כך  עוד,  ונוסף  מפזר4  להיות  כוונתו 

זה  לסוחר  בגלות  נמשלה  כנ"י  בחי'  שהוא  ישראל 

כדכתיב5 בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. כי הנה כתיב6 

לו. שע"י התלבשות  עת אשר שלט האדם באדם לרע 

זה  ע"י  להם  להשפיע  בתוכם  גלות  בבחי'  השכינה 

מתבררים כל ניצוצות הקדושה כמו שאמרו רז"ל7 לא 

גלו ישראל אלא להוסיף עליהם כו' להיות בלע8 המות 

וכו'. ואת9 רוח הטמאה אעביר מן הארץ ונגלה10 כבוד 

ה' כי עין בעין יראו וגו'. וכמו שהוא בכללות העולם כך 

הוא בפרטות בכל נפש מישראל בעבודת ה'.

ענין  הוא  וישב  כנען,  בארץ   .  . יעקב  וישב  וזהו 

כלי  להיות  דהיינו  עמידתו...  ממקום  וירידה  השפלה 

מלכותו  בבחי'  העולם  קיום  בבחי'  ית'  לשבתו  ומכון 

זה  הנה  אחד.  ה'  בחי'  ומתגלה  שורה  בזה  גם  שיהי' 

להמשיך  יעקב  של  והשפל' ממדתו  ישיבה  ע"י  נמשך 

בארץ  דרגין  כל  סוף  עד  דרגין  כל  מראש  חסד  מדת 

ומלך11  ית'  מלכותו  בחי'  שהוא  כנען  הוא  התחתונה 

פכ"ג  במדב"ר  ז.  שם  ת"ב  ט.  מסעי  תנחומא  סוחר:  לשון  כנען   )1

יו"ד. עיין בלקוטי תורה פרשת עקב ]טז, ג[ בד"ה להבין שורש טעם 

ואתחנן  ובפרשת  תרנ.  עמוד  בשלח  פרשת  התורה  ובאור  וקישור, 

עמוד קכט, ובפרשת עקב עמוד תקלג. ספר המאמרים אידיש עמוד 

91 על הפסוק ותמת שרה. 

2( ישעי' כג, ח. ראה ויקרא רבה, פי"ז.

3( הושע יב, ח.

להאריז"ל  המצות  שער  וראה  כד.  יא,  משלי  עוד:  ונוסף  מפזר   )4

)פרשת ראה מצות הצדקה(, וראה ספר הלקוטים פרשת תצוה. )הערת 

כ"ק אדמו"ר זי"ע בד"ה וישב יעקב תשכ"ז(. ושם מוסיף: "דתכלית 

תגרא  וזבין  זבון  ב[  מ,  ]ב"מ  וכמארז"ל  הריוח,  הוא  המסחר  ענין 

איקרי בתמי'". בפלח הרמון צז, ג מביא ראי' כלום אדם זורע קב כו'.

5( בראשית כז, לה.

6( קהלת ח, ט.

7( פסחים פז, ב.

8( ישעי' כה, ח.

9( זכרי' יג, ב.

10( ישעי' מ, ה.

11( משלי כט, ד.

במשפט יעמיד ארץ והוכן12 בחסד כסא, שקיום העולם 

בעשיית  דהיינו  יבנה  חסד  עולם  כמ"ש13  בחסד  הוא 

המצות בכלל ששרשם הוא בחי' חסד.
תורה אור פרשת וישב כו, ב ואילך

בתורה אור14 בד"ה וישב יעקב כו' בארץ כנען, כנען 

ם שמלכות הוא הסוחר. לשון סוחר, ומשמע ׁשָ

והנה בקהלת15 יעקב מע' סוחר ב' בשם המעבר יבק, 

יסוד נק' סוחר.

כאניות17  היתה  ע"ב  נ'  דף  בשלח  בפ'  זהר16  ועיין 

עמוד  צדק  להצמח  הזהר  בביאורי  הביאור  ראה  ה.  טז,  ישעי'   )12

תקכג.

13( תהלים פט, ג.

ד"סוחר"  אור  בתורה  שמבואר  לכאורה,  הסתירה  כאן  מבאר   )14

הוא בחי' "מלכות", ובזוהר )ובקהלת יעקב( מבואר ד"סוחר" בחי' 

"יסוד"?, וע"ז מבאר דיש ב' בחינות.

15( קהלת יעקב אות סמך וז"ל: סוחר, רומז על יסוד שהוא הסוחר 

המחזר ומסבב בעיירות, מעבר יבק מאמר ב' פרק כ'.

רבי חייא פתח )לפרש מש"כ על אשת חיל – משלי לא,  16( וז"ל: 

יד( היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה )פירושו( היתה כאניות 

כי  סוחר,  כאניות  שהיתה  המלכות  )היא  ישראל  כנסת  דא  סוחר, 

כמו שהאניות הולכות בים ומביאות כל מיני סחורות, כך המלכות( 

ממרחק תביא לחמה )היא מביאה ממרחק(. ע"ש. ראה תורת מנחם – 

ספר המאמרים ה'תשכ"ז עמוד ריג.

רכ  עמוד  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק,  לוי  תורת  גם  ראה   )17

וז"ל: ים הוא בחי'* מל', והאני' העוברת בים הוא יסוד העובר בים 

דמל', ועיין במק"מ פרשת בשלח דף נ' ע"ב קטורא דארבין דשאטין 

בימא ר"ל הנשמות כולם קשורים ביסוד שהם באים למלכות הנק' ים 

ע"ש, )כי הנשמות הם מיסוד כמא' נשמת כל חי נשמה דפרחה מחי 

העולמים(.

ומ"ש בפרשת בשלח דף נ' ע"ב היתה כאניות סוחר דא כנסת ישראל, 

ולפי זה לכאורה האני' היא מלכות, ובמאו"א מערכת ספינה המלכות 

דאצי' הולכת על הים דבריאה כו' וז"ס היתה כאניות סוחר ע"ש,

הוא, כשהים מתפרש על בריאה )כי ים הוא בחי' עלמא דאתכסיא, 

האני'  אז  דאתכסיא(  עלמא  בחי'  מח',  חשך,  בורא  הוא  בריאה  וכן 

על מלכות,  לאצי', אבל כשהים מתפרש  הוא מלכות  עליו  העוברת 

וכדמוכח בזה"ק שם, אז ע"כ לפרש שהאני' הוא בחי' יסוד העובר 

על הים דמלכות.

המלכות  שאין  משמע  סוחר,  כאניות  היתה  הפסוק  מלשון  ובאמת 

עצמה אניות, רק שמדמה אותה להאניות סוחר, הנה הסוחר הוא יסוד 

)ומה שסוח"ר**  ע"ש,  יבק  המעבר  בשם  סוחר  מע'  בקה"י  כמ"ש 

ורחל, שהם התרין  יסוד הוא המחבר לאה  כי  גי' לא"ה רח"ל, הוא 

דרחל,  ואתגלייא  דלאה  דאתכסייא  עלמין  התרין  שבשם,  ההי"ן 

וכמ"ש ביוסף יסוד עד תאוות גבעות עולם ]ראה לקמן סימן קסא[, 

ועיין בזוה"ק פרשת ויחי דף רמ"ז ע"ב ובפרשת וארא דף כ"ב ע"א 

ע"ש(. אם כן האניות דהסוחר הוא הבחינות השייכים ליסוד, ועוברים 

בים דמלכות, ומדמה המלכות לאניות דהסוחר דיסוד, כי מלכות היא 

בחי'*** עטרת היסוד, ע"ש. ראה הערה 19. 20.

קעה,  עמוד  ה'תשכ"ח  המאמרים  ספר   – מנחם  תורת  ראה   )*

המלכות,  בחי'  על  קאי  ים  וז"ל:  י  עמוד  ה'תשכ"ז  שם.  ובהנסמן 

ילקוט לוי יצחק על התורה



ני

סוחר דא כנסת ישראל.

היא  רק  הסוחר,  היא  ]בזהר[ שמלכות  הפירוש  אין 

האני'18 דהסוחר, וכן מוכח בהדיא במאורי אור19 מע' 
ספינה, ועיין ביאיר נתיב שם.

והסוחר20 הוא יסוד.

ונקראת ים, דכשם שהים מעלים ומסתיר על הברואים שבתוכו, כך 

גם ההתהוות שע"י ספירת המלכות היא באופן של העלם והסתר 

הבורא מהנברא. ע"ש.

**( סוח"ר בגי' 472, וכן רחל )832(, + לאה )63( = 472. ראה לקמן 

שולי הגליון הערה 02.

***( ראה לקמן סימן עו.

18( פירוש: ד"האני'" זה בחי' מלכות, והמנהל את הספינה זהו בחי' 

יסוד, והוא ע"ד יחוד יסוד ומלכות.

וז"ל: ספינה המלכות  19( מאורי אור מערכת אות סמ"ך סעיף ל"ז 

דאצילות הולכת על הים דבריאה ותחתי' התנינים וז"ס היתה כאניות 

סוחר, עכ"ל. וביאיר נתיב כתב וז"ל: סוד ספינה, עיין בזוהר פרשת 

בשלח דף נ' ע"ב וז"ל ר' חייא פתח היתה כאניות סוחר וכו' דא כנסת 

ישראל וכו' ע"ש. )מובא לעיל הערה 16(.

שלד,  עמוד  לש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק,  לוי  תורת  גם  וראה 

היתה  כמ"ש  מלכות  היא  הספינה  כי  מלח,  נקרא*  הספינה  דמנהיג 

יסוד,  הוא  והמנהיגה  ספינה,  מע'  אור  במאורי  ועיין  סוחר,  כאניות 

ע"ש.

*( נקרא מלח. ראה גם לקמן סימן קלב, ד"מלח" בחי' יסוד.

עם  המתייחד  שבחזה  היסוד  הוא  רחל,  לאה  מספרו  "וסוחר*   )20

לאה, ויסוד התחתון המתייחד עם רחל, והוא הרוכל שקאי על יסוד 

כמ"ש במאו"א מע' רוכל, המחזר בעיירות לאה ורחל, שהם ב' ערים, 

רחל  פרזי  ועיר  המכוסה,  במקום  שעומדת  לאה  חומה  מוקפת  עיר 

שעומדת במקום המגולה, ונתוסף בסוחר על רוכל מספר ח"י שהוא 

ג"כ ביסוד הנקרא כל חי" )לקוטי לוי יצחק כאן(.

וראה גם תורת מנחם ספר המאמרים תשכ"ז עמוד קיז.

*( ומבואר בחסידות )ראה אור התורה בשלח עמוד תסח. בהעלותך 

מ"ש  ועוד(   .5-4072 עמוד  ח"ה  ה'תשמ"ה  תו"מ התוועדויות  שצז. 

)בראשית כט, טז( שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל, דבחי' לאה 

היא "ה-גדולה", ובחי' רחל "ה-קטנה". ראה לקמן סימן קיד.

ה'  מדות,   – ז"א  ו'  בינה,  עילאה  ה'  חכמה,  יו"ד  הוא  הוי'  דֵׂשם 

אחרונה מלכות )ראה אגרת התשובה פ"ד(, וזהו דבחי' לאה – בינה 

יחוד "עלמא  "יעקב" עם "לאה" הוא  ויחוד  היא למעלה מהחזה, 

מלכות  רחל  ובחי'  בהעלם,  שהוא  )בינה(  השכל  ע"ד  דאתכסיא" 

)ראה ילקוט לוי  )ובעבודה הוא בחי' מעשה( הוא למטה מהחזה. 

יצחק עה"ת חלק ב סימן יז(.

ולאה היא בחי' בינה ומחשבה שהוא בהעלם, היא ע"ד עיר מוקפת 

חומה מקום מכוסה, בפנים.

ורחל בחי' מלכות מעשה שהוא בגילוי הוא ע"ד ערי הפרזי במקום 

וי"ל:

דבי"ע,  הסחורות  את  שמעלה  סוחר,  היא  מל' 
אותן  מעלה  היא  לשם  שנפלו  דתהו  הנצוצין  דהיינו 

מלמטה21 למעלה לאצילות.

שממשיך  למטה  מלמעלה  סוחר,  הוא  ויסוד 
יוסף22  וכמו  לבי"ע,  וממנה  למל'  דאצילות  הסחורות 

לכל  בר  המשביר  הוא23  עליו  כמ"ש  סוחר  שהי'  יסוד 

עם הארץ.

וראי' ברורה שיסוד נקרא סוחר, ממה שנאמר24 קונה 

הכל, וידוע25 שזה קאי על יסוד.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד לו

המגולה, וד"ל.

21( ראה לקמן סימן יז, החילוק בין עבודת השבטים, ועבודת יוסף.

22( יוסף יסוד: ראה עץ חיים שער הצלם )שער כו( פ"ג. תורת לוי 

יצחק חידושים וביאורים בש"ס עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' 

ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי'  והנסיון  פוטיפר,  עם  נסיון  לו 

ו'  יסוד מספרו  ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' 

פעמים הוי' כי הוא המדה השישית". וראה בתורת מנחם התוועדויות 

"שיוסף  וז"ל:   21 ובהערה   ,15 ע'  בלק  ש"פ  שיחות  ח"ד  ה'תש"נ 

הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא להביא ולהמשיך בחי' אצילות 

)האבות( בבי"ע – ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד 

ואילך )מובא לקמן סימן ד, הערה 3(. אור התורה ויחי תתקצ"א א 

ואילך תתשכ"א א ואילך ועוד ע"ש".

23( בראשית מב, ו.

24( ברכה ראשונה דתפלת שמונה עשרה.

25( ראה פרי עץ חיים שער העמידה פרק ד. עץ חיים שער )יג( הנסירה 

סוף פ"ח וז"ל: קונה הכל. והנה חסד נקרא אברהם וממנו נמשך האור 

נקרא  הי"ג  ומזל  כל,  הנקרא*  היסוד  אל  בואו  עד  הספירות  כל  אל 

ונקה כנודע והם אותיות קונה, וזהו קונה הכל כנ"ל. וזהו ברוך אברם 

לאל עליון קונה שמים וארץ, כי אברהם מתקן שמים וארץ ע"י שקנה 

מחדש בחי' היסוד המזווג שניהן כמ"ש כי כל בשמים ובארץ והוא 

הקונה אותם בסוד מזל הנקרא ונקה. וז"ש בפרשת בראשית ג"כ דכד 

אבר.  האי  ואתגלייא  אבר  ונעשה  ברא  אתהדר  מאברהם  אבר  אתי 

והענין כי ע"י האור ההוא שלקח אברהם נתקן האבר הקדוש המזדווג 

עם המלכות הנקרא מ"ה, לכן כח שניהן נרמז כי אבר מ"ה – אברהם 

כי הוא המתקנם. ע"ש.

בגי'   – הכולל  עם   – "קנה"  רעז  עמוד  סוף  וישב  התורה  אור  וראה 

בששה  הוי'  שם  המשכת  שהוא  כ"ו  פעמים  ו'  בגי'  דיוסף  "יוסף", 

מדות עליונות עד בחי' יסוד, וממנו מקור תוספות האור בבי"ע כו'. 

ע"ש. )ראה לקמן סימן פד הקשר דאברהם ויוסף(.

*( יסוד נקרא כל: ראה לקמן סימן פד הערה 7. קעג הערה 6. 7.

ילקוט לוי יצחק על התורה

עליו להיות בטל ל"אלומה" של יוסף הצדיק, לרבי, נשיא הדור, הנותן הוראות ומנהיג את כל ישראל, כשם שהראש מנהיג את כל 
אברי הגוף.

לקוטי שיחות וישב חלק ג



נב

הלוא  יוסף  אל  ישראל  ויאמר   – יג  לז, 
אליהם  ואשלחך  לכה  בשכם  רועים  אחיך 

ויאמר לו הנני

א. ברבות פרשת וישב איתא ע"פ אחיך רועים בשכם, 
ימוש  לא  כו'  ישבחוך  ודור  לדור  כתיב  לבוא  לעתיד  אבל 
לעולם ועד, ואין לו הבנה פשוטה לכאורה, אך הנה איתא 
בספרי קבלה ומהם במאו"א שהטעם שישעי' ראה ששה 
ויחזקאל  כו'  כנפיים כמ"ש ששה כנפיים לא' מהם שתים 
לא ראה אלא ד' כנפיים כמ"ש וארבעה כנפיים לא' מהם, 
כנפיים,  שש  ראה  לפיכך  הגולה  קודם  הי'  שישעי'  לפי 
ויחזקאל הי' בתוך הגולה כמ"ש ואני בתוך הגולה לפיכך לא 
ראה אלא ד' כנפיים ואיתא בכתבי האריז"ל ששה תיבות 
וב'  גדפין  ו'  כנגד  הם  ועד  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ברוך 
ממילא  ומובן  ע"ש  כו'  הרגל  גדפי  כנגד  ועד  לעולם  תיבין 
תיבין  ב'  ג"כ  חסר  גדפין  ב'  שחסר  הגלות  בזמן  שעתה 

לעולם ועד, ועוד עי' בתניא.
חסר  רועים  אחיך  והנה  שכתב  הרבות  כוונת  יובן  ובזה 
ר"ת  בשכ"ם  בגלות  בצער  שרוים  שישראל  בזמן  הפי'  ו'' 
ידוע  שהנה  והפי'  חסר,  תיבין  וב'  גדפין  ד'  כנגד  בשכ"מ 
תתאה  יחודא  הוא  ועד  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  דברוך 
והיינו בחי' ביטול חיצוניות )עיין בד"ה להבין הקושיא הנזכר 
ובזמן הגלות אין הביטול בשלימות  בתחלת ספר התניא( 
אבל לעתיד לבוא כתיב לדור ודור כו' לא ימיש לעולם ועד 
היינו ב' תיבין כנגד ב' גדפין, והיינו שיהי' הביטל בשלימות 
באלף  אבל  התחתון  עדן  גן  בחי'  השביעי  באלף  והיינו 
מלך  הדר  התענוגים  במתיקות  פנימי  ביטול  יהי'  השמיני 

הח' כתיב חכמה והוא ענין בחי' ראי' כו' וד"ל.
אור התורה עמוד תתתלח

את  שמר  ואביו  אחיו  בו  ויקנאו   – יז  לז, 
הדבר

דבר  “ואת  כתיב  יאמר  הדבר.  את  שמר  ואביו  ב. 
את  שמר  “ואביו  של  הכוונה  זו  י(  י,  )שמואל-א  המלוכה" 
לרמז  אפשר  עוד  יוסף.  של  המלוכה  את  ששמר  הדבר", 
ולכך  דוד,  בית  מלכות  הוא  מלוכה  של  שהשורש  דידוע 
תרע"א  מספרו  במילואו  מלכות  מדת  שהוא  אדנ"י  השם 
זהו רות(,  וד,  ון,  יוד, זהו תרע"א. לף. לת.  נון,  )אלף, דלת, 
על שער מתרגם התרגום תר"ע ומרמז שמלכות בית דוד 
אדנ"י  של  והמילוי  המלכות,  כל  של  והשער  השורש  הוא 
ויוסף  מספרו רו"ת לרמז שמלכות בית דוד יצאה מרו"ת, 
שהי' התחלה וראשית של מלכות ישראל נכלל בו גם הכח 
של מלכות בית דוד, והוא עתיד להיות בסוף של שם אדנ"י 
ועתיד להתגלות משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ונרמז ואביו 

שהוא  אדנ"י  שם  של  המילוי  שהוא  רות,  ס"ת  את,  שמר 
המלוכה.

מהר"ש מבעלזא

לז, כ – ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד 
הבורות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה 

יהיו חלומתיו

ג. ונראה מה יהיו חלומותיו. תמה במדרש אם יהרגוהו 
כן  צוח  הקודש  שרוח  דרשו  ולכך  חלומותיו,  יתקיימו  איך 
נראה דברי מי יקום. ובדרך פשוט יש לומר כי כבר הקשו 
זו  מה  להבל  יוסף  של  חלום  השבטים  חשבו  אם  בממ"נ 
תחבולה,  יועיל  מה  אמת  של  לחלום  חשבוהו  ואם  קנאה 
תחיית  שהגיע  שחשב  הדבר  את  שמר  ואביו  אמרו  אבל 
המתים בימיו ויהי' אמו חי כן הוא במדרש, וחשבו השבטים 
גם על יוסף כן שיהרגו אותו כראוי כי משיח בן יוסף יהרג 
ואח"כ יהי' חי בתחיית המתים וימלוך, וכך חשבו על יוסף 
ואז  המתים  בתחיית  יהי'  ואח"כ  יהרגוהו  ששם  בעצמו 
יפסק ממנו  כי אחר התחי'  והי' טעמם  יתקיימו חלומותיו 
זוהמת היצר הרע ולא יצוץ זדון ירבעם ויחלש כחו, וזה הי' 
לעתיד  כמו  הכל  שאז  יחשבו  לטובה  והכל  באמת  ענינם 

לבא.
תפארת יהונתן1

יהודה לתמר כלתו שבי  ויאמר  יא –  לח, 
אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני כי אמר 
פן אמות גם הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית 

אביה

ד. ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד 
יגדל שלה בני. הה"ק ר' יצחק מרַאדוויל אמר, כי אביו הה"ק 
רי"מ ]ר' יחיאל מיכל, המגיד מזלָאטשוב[ זצלל"ה נראה לו 
בחלום בעת שינת הצהרים של שבת ואמר לו, האם ידעת 
בני חביבי את ביאור הכתוב, וענה ואמר: לא ידעתי פירושו, 
וביאר לו בהקיץ: ויאמר יהודה, הוא הקב"ה, שם בן ארבע 
שבי  )זוה"ק(,  ישראל  כנסת  הוא  כלתו,  לתמר  אותיות, 
עד כי יגדל  אלמנה בית אביך, היינו להיות ישראל בגלות, 
לציון וסופי תיבות של של"ה  שכינתו  המחזיר  של"ה ר"ת 
הוא יתגדל ויתקדש שמיה, ודפח"ח )ספר שמועות טובות, 
שאמר לו זאת המופלג הישיש מו"ה צבי הירש, אשר שמע 

אלה הדברים מפיו הקדוש זי"ע(.
מים רבים עמוד קד

1( ר' יונתן אייבשיץ ז"ל.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וישב

בטח שומר שלושת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים ועל־כל־פנים ישמור עליהם מכאן ולהבא.
ממכתב ח' כסלו, תש"כ
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'B‚Â ˜ÚÈ LiÂ∑ ע ׂשו יּׁשּובי  ל ׁשּכתב  אחר  «≈∆«¬…¿ְִֵֵֶַַַָָ
קצרה ,  ּבדר וח ׁשּובים ות ֹולד ֹותיו ספ ּונים  היּו ׁשּלא  ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹ

ה ֹוריׁשּו אי מלחמ ֹותיהם  וסדר  נתיּׁשב ּו  היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלפר ׁש
 ּבדר ות ֹולד ֹותיו יעקב  יּׁשּובי  ל ּפר ׁש הח ֹורי, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹאת 
לפני  ח ׁשּובים  ׁשהם  לפי ס ּבתם , ּגל ּגּולי ּכל  ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָֻאר ּכה ,
ּדֹור ֹות  ּבע ׂשרה  מ ֹוצא  א ּתה  וכן ּבהם . להארי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָה ּמק ֹום 
ּוכ ׁשּבא  ּפל ֹוני, את  ה ֹוליד  ּפל ֹוני נח : ועד  ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמאדם 
אברהם  ועד  ׁשּמּנח  ּדֹור ֹות  ּבע ׂשרה  וכן ּבֹו. הארי ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלנח 
מ ׁשל  ּבֹו. הארי אברהם  אצל  ּומ ּׁשה ּגיע  ּבהם , ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָק ּצר 

ּבח ֹול  ממ ׁשמ ׁש אדם  הח ֹול , ּבין ׁשּנפלה  ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלמר ּגלית 
ּומ ּׁשּמצא ּה, ה ּמר ּגלית , את  ׁשּמֹוצא  עד  ּבכברה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכ ֹובר ֹו

ה ּמר ּגלית . ונֹוטל  מ ּיד ֹו ה ּצר ֹור ֹות  את  מ ׁשלי ּדבר (ה ּוא  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּתמּה: הּפחמי  ּפׁשּתן , טעּונים ּגמּליו  נכנסּו הּזה, הּפׁשּתני  יעקב", "ו ּיׁשב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאחר :

מּמּפּוח  י ֹוצא אחד  'ניצֹוץ ל ֹו: מׁשיב אחד  ּפּקח היה הּזה'? הּפׁשּתן  ּכל  י ּכנס ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ'אנה

ּתמּה למעלה, הּכתּובים האּלּופים ּכל  ראה יעקב, ּכ ּכּלֹו', את ׁשּׂשֹורף ,ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּל

יעקב, ּתלד ֹות "אּלה למּטה? ּכתיב מה ּכּלן '? את לכ ּבׁש יכל  'מי  י ֹוסף",ואמר : ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֻ

י ֹוצא  ניצֹוץ לקׁש", עׂשו  ּובית להבה י ֹוסף ּובית אׁש, יעקב ּבית "והיה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּוכתיב:

י ׁשן  ּבר ׁש"י  ּכּלם, את ו ׂשֹורף ׁשּמכ ּלה .)מּיֹוסף ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

        

,"נע  אר אביו  מגרי   אר יעקב  "ו ב  ה ס ק  ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
עקב – יעקב " "ו ב  :עזריט מ ה יד  הרב  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹמפר
. יארצ  ענייני ," אר" וע בה  י יבה  ל מ ב  ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיה 
"א גר   מ) "מגרי " – ללט כדי  זאת? ע ה  ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹולה 
ברי  מצאי ה ד ה  ניצצת את – (" יְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

. מי ל"אביו "  תלהעל  י מ ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָה
זה  הרי  ירידה , היא   אר והע בה  הי יבה  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוא ־על־י 

ועלייה . לתספת  אי על־ידי ־זה  ודוקא  עה , לפי  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרק 
– "נע  אר"  וזה נע נע נע נעבת  כמ מסחר,  מ ְְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

היא  ה סחר והנהגת ה '", בית ע ד  נעני  יהיה  ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ"ולא 
תב  מ ,כ לאחרי  להרויח  די   ס  ציאי מ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָחילה 

ע ד ".  סונ מפר  י"ְְֵֵַָ
מ ה : ִֶַָָהה ראה 

דת עב א א  וקא ,  לי ד  עניני  לח  צרי לא  ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹיה די 
ה ד ה  ניצצת את להעלת לברר ללט, להי ת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָצריכה 

. ל הע עניני   מצאיְְְְִִִֵֶָָָ
אביו  "אביו ", ביל – זאת לע ת  צריכי מה  ְְְֲִִִִִִִִַַָָֹב ביל
"מה  לדב רה , ל נמ י ראל רז"ל כמאמר . מיְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָ
 לבעליה , מס לת מס לת היא  מה  ל ה את ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹה ב רה 
ה  בי־ט י מע מצו ת לי מס ראל מה  ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָל

על־מנת  עב דה  לא  ,היינ ," מי  לאביה  לי ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹמס
ל העב דה  א א  רחנת,  א גמ ת רס  ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלק ל

. מי לאביו  להי ת ְְְִִִִֶַַָָָצריכה 
נת  (" זי  אריינכא")  יתערב א   עצמ לפע ל ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹבכדי 
וקא .  טי  ענייני עב דה  על־ידי  זה  הרי  – ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָעב דה 

יכ אזי  וה גה , הבנה  ל  נעלי  ענייני ע סק  ליא ר ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
נת, ללא  נק ה , היה  דת עב בכדי  נת, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֹלהתערב 

וקא .  טי  ענייני טה  עב דה  על־ידי  זה  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָהרי 
יאנ ל ה יטת אדמ "ר מו "ח  כ "ק  ְְְְֲִִִֵֶֶַַָכדברי 
־  כ  כמ העצמ ת, יטת  ע מתק רת  טיְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָ
ע מתק רת , טי  ענייני העב דה  יטת :ידְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָ

העצמ ת. ְְִַָיטת
ני ־י ראל   נקראי גלל ק לת־ע ל, ל ה עלה  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוזהי 
ע ל. ק לת ה א  צבא   אי ל ענינ י   הוי '" "צבא ת  ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
כדי – אביו " מגרי   אר יעקב  "ו ב  ה ט  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוזה
אביו  ביל רק  היה  דת עב ל ל"אביו ", ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָלה יע 
על־ידי וקא , מגרי "  אר" על־ידי  זה  הרי  , מיְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
נעלמ ת  אז , ט'לע ללא  חכמ ת ללא  טה , ְְְְְְֱֲֶֶֶֶָָָָָֹֹעב דה 

"אביו ".  ע ההתק רת ונע ית ה נת, ְְְְֲִִִִֵַַַַָָל
 עני על־ידי  מ ראל, ואחד  אחד  לכל ה ראה    ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ...וזהי 
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נד              
 י" ,"נע  אר" – אזי  אביו " מגרי   אר יעקב  ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ"ו ב 
מרויח  וה רידה  ה יזר על־ידי  ,היינ ע ד ",  סונ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָמפר

גמ ת. פרנסת רחנת רנסתְְְְְִִַַַָָָָָ
אד ני אל אב א  א ר "עד  – אחר־  עלי ְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָועד 

וח ת, ק לת־ע ל דר  רייר ה עב דת י  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָעירה ",
ה רטי מ יח  יאת עלת ,פ ה פנימ ת ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָעת
ועל" – ה ללי  מ יח  לביאת הכנה    וזהי  ,ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָאצל

ע ו ". הר את לט צ הר  יעי ְְִִִִֵֶַַָמ

     ¥´¤«Ÿ§´©«£ÀŸ¥º¤§©¤§¥³¨¨Æ
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˜ÚÈ ˙B„Ïz ‰l‡∑, יעקב ּתֹולד ֹות  ׁשל  וא ּלה  ≈∆…¿«¬…ְְֲֵֶֶַֹ

יּׁשּוב . לכלל  ׁשּבא ּו עד  וגל ּגּוליהם  יּׁשּוביהם  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָא ּלה 
ֿ ידיֿ על  וג ֹו'", ֿ ע ׂשרה  ֿ ׁשבע  ּבן "יֹוסף  רא ׁשֹונה : ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָס ּבה 
ּפׁשּוט ֹו יּׁשּוב  אחר  זה ּו למצרים , וירד ּו נת ּגל ּגל ּו ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָזה 
ּומדר ׁש אפניו". על  ּדב ּור  "ּדבר  להיֹות  מקרא , ְְְְִִִֶַַָָָָָָׁשל 
מ ּפני  ּביֹוסף  יעקב  ּתֹולד ֹות  ה ּכת ּוב  ּתלה  ּדֹור ׁש: ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָֹא ּגדה 

ּדברים : עבד ּכּמה  לא  יעקב  ׁשל  עצמ ֹו ׁשּכל  אחת , ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
א ּלא  לבן יֹוסף אצל  ׁשל  איק ֹונין זיו וׁשהיה  ּברחל , ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

זה ּדֹומה  ליֹוסף : ארע  ליעקב  ּׁשארע  מה  וכל  ל ֹו, ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
אחיו  וזה  להרג ֹו מב ּקׁש אחיו זה  נׂשטם , וזה  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנׂשטם 
וע ֹוד  ר ּבה '. ּב'ברא ׁשית  הר ּבה  וכן להרג ֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָמב ּקׁשים 
קפץ  ּבׁשלוה , ליׁשב  יעקב  ּבּקׁש "וּיׁשב ", ּבֹו: ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹנדר ׁש
ּבׁשלוה , ליׁשב  מב ּקׁשים  צ ּדיקים  יֹוסף . ׁשל  רגזֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻעליו
מה  ל ּצּדיקים  ּדּין 'לא  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ִִַַַַַַָָָָֹאמר 
ליׁשב  מב ּקׁשים  א ּלא  ה ּבא , לע ֹולם  להם  ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּׁשּמת ּקן

ה ּזה '? ּבע ֹולם  Ú.ּבׁשלוה  ‡e‰Â∑ע ֹוׂשה ׁש היה  ְְֶַַָָָ¿««ֶֶָָ
ּכדי  ּבעיניו, ממ ׁשמ ׁש ּבׂשער ֹו, מת ּקן נער ּות : ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָמע ׂשה 

יפה  נראה  Ï‰‰.ׁשּיהיה  ÈaŒ˙‡∑ ורגיל ּכל ֹומר , ְְִִֶֶֶֶָ∆¿≈ƒ¿»ְְִַָ
וה ּוא  א ֹותן מב ּזין אחיו ׁשהיּו לפי ֿ ּבלהה , ּבני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאצל 

Ú‰.מקרבן  Ì˙acŒ˙‡∑ ר ֹואה ׁשהיה  רעה  ּכל  ְְָָ∆ƒ»»»»ֶֶָָָָָ
א ֹוכלין ּבאחיו  ׁשהיּו לאביו: מ ּגיד  היה  לאה , ּבני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

לקר ֹותן  ה ּׁשפח ֹות  ּבבני ּומזלזלין החי, מן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָאבר 
העריֹות . על  וח ׁשּודים  על 'עבדים ', לקה : ּוב ׁשל ׁשּתן ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָָ

ולא  ּבמכירת ֹו ע ּזים " ׂשעיר  "וּיׁשחט ּו החי: מן ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹאבר 
חי  לאחיהם אכל ּוה ּו ׁשּקֹורין עליהם  ׁשּסּפר  ּדּבה  ועל  , ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּסּפר  העריֹות  ועל  יֹוסף ", נמ ּכר  "לעבד  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ'עבדים ':
וג ֹו'" אדניו א ׁשת  "וּתּׂשא  ל ׁשֹון ∑Ì˙ac.עליהם : ּכל  ְֲֲִֵֵֶֶַָָֹƒ»»ְָ

ּבהם  לד ּבר  יכל  ּׁשהיה  מה  ּכל  ּבלע "ז, פרלי"ץ  ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּדּבה 
מס ּפר  היה  ז)ל ׁשֹון:∑ac‰.רעה , השירים "ּדֹובב (שיר ְֵַָָָָƒ»ְֵ

יׁשנים  ."ׂשפתי ְְִִֵֵ

         

סססס י י י י ל ל ל ל   רגז רגז רגז רגז עליו עליו עליו עליו   קפ קפ קפ ב )קפ לז, אפר (רש"י  אי לכא רה , ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
לי ב יעקב  ל נרצ היא   ס י ל רגז ת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֻלמר
הכרחית, היתה   למצרי  ס י ל ירידת והרי  – ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלוה 
נענ הרי  יעקב  וע ד : זאת . מצרי לת   תק ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹדי 
נה . כ "ב   מ אביו  את ד  א  על  ס מ ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹפרידה 

יעקב , את  להעני  מצרי לת לאפר די  למר,  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹוי
עקב צר היה  ולא  , ס לי יעקב  י ה רידה   עצ ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹי 
ז צער ותספת חי . נ  א ה ק פה  ל  מ ידע  ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלא 

) לוה .רגז רגז רגז רגז לבת נרצ מ ד  ל אה  ( ס י ל ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֻֻֻֻ

    §¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
     −®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«

ÌÈ˜ÊŒÔ∑.זקנת ֹו לעת  ל ֹו וא ּונקל ֹוס ׁשּנֹולד  ∆¿Àƒְְְְְִֵֶַָ
ועבר  מ ּׁשם  ּׁשּלמד  מה  ּכל  ל ּה', ה ּוא  ח ּכים  'ּבר  ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּתר ּגם :

ּדבר  ל ֹו. ל ֹומסר  ּדֹומה  ׁשּלֹו איק ֹונין זיו ׁשהיה  .אחר : ִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ÌÈqt∑( י ּותכלת ",(שבת "ּכר ּפס  ּכמ ֹו: מילת , ּכלי ל ׁשֹון «ƒְְְְְִֵֵֶַַַ

א ּגדה : ּומדר ׁש ואמנֹון. ּדתמר  ה ּפּסים " "ּכתנת  ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹּוכמ ֹו
ּולס ֹוחרים  לפ ֹוטיפר  ׁשּנמ ּכר  צר ֹותיו: ׁשם  ְְְֲִִִֵֶַַַָָעל 

ּולמדינים ּוליׁש .מעאלים  ְְְְְִִִִֵָ

ÈÒÚב  ÚL a ÛÒBÈ ˜ÚÈ ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿««¬…≈«¿«∆¿≈
‡e‰Â ‡Úa È‰BÁ‡ ÌÚ ÈÚ ‰Â‰ („k) ÔÈL¿ƒ«¬»»≈ƒ¬ƒ«¬»¿
ÈL ‰tÏÊ Èa ÌÚÂ ‰‰Ï Èa ÌÚ ÈaÓ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈
˙ÂÏ ‡LÈa ÔB‰ac ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â È‰e‡¬ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»¿«

:ÔB‰e‡¬

ג  È‡ È‰Ba ÏkÓ ÛÒBÈ ˙È ÌÁ Ï‡NÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈»≈ƒ»¿ƒ¬≈«
:ÈqÙ„ ‡ezk dÏ „ÚÂ dÏ ‡e‰ ÌÈkÁ«ƒ≈«¬«≈ƒ»¿«≈

 

  
     



   
  

  

    
     

      



נה               

     ©¦§´¤À̈¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈
      ©¦§§−Ÿ®§¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ

ÌÏLÏ Bac eÏÎÈ ‡ÏÂ∑ ּבּלב ואחת  ּבּפה  אחת  ּדּבר ּו ׁשּלא  ׁשבחם , למדנּו ּגנּותם  מ ּתֹו.Bac∑ לד ּבר ¿…»¿«¿¿»…ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ«¿ְֵַ
.ע ּמֹו ִ

       ©©«£³Ÿ¥Æ£½©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬Ÿ
Ÿ«

             

  

אחראחראחראחר      חל חל חל חל ע ע ע ע ד ד ד ד   חל חל חל חל ו ו ו ו .... ....      חל חל חל חל סססס י י י י  חל חל חל חל ה ־ט)ו ו ו ו (לז, ֲֲֲֲַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַֹֹ
אל   החל ה נת "ועל  ס י אמר רעה , חלמ ת פתרְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹ
ממהר   האלקי  מע ה בר  נכ י  , עמי ְְֱֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹרעה 

."ת לע  ֱֲִַָֹהאלקי
,ננ  עצמ  ס י ל חלמ תיו  "והלא  חזק ני , ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹוהק ה 
  הק וכ נה "?  י  רי ע לאחר עד   מ נתק ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹולא 

. ני  יפ א ותרצ . "בר ְְְְְִִִֵַַַָָריב "א 
פטת: לבאר  ְְְְֵֵַָוי

זה  מ ילא  מארע , ת א על  הרא רעה  ל חלמ תיו  ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹני 
 יתק המארע  סימ הוי  , עמי  החל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנה 

ְִִמהירת.
מארע ת  לני  רמז , ס י ל חלמ תיו  ־איְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמה ־
ל   תיה מאל רק   חו ה   הרא  החל . ניְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָ
 חו ה לבד   בטי ה  מל רמז , ס י לאלמת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָאחיו 
והחל . למצרי ית בני  יעקב   יע ה לפני  , ס י ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹאל
 חו ה ( כבי ה לי "א   סנ) וה רח   מ ה    ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָה ני 

. ס לי  חו ה בלהה  יעקב    מל רמז , ס ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹלי
ני  הי א א  , עמי ננה  לא   החל נמצא  ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹועל־י ־זה 

מהירת.  מ תק סימ א ואי , ני ְְְְֲִִִִִֵֶַָָחלמ ת

     ©−Ÿ¤£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬
̈¨«§¦

ÏkÓד  ÔB‰e‡ ÌÁ d˙È È‡ È‰BÁ‡ BÊÁÂ«¬¬ƒ¬≈»≈¿≈¬ƒ»
dnÚ ‡ÏlÓÏ Ôˆ ‡ÏÂ d˙È BÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»≈¿»»»¿«»»ƒ≈

:ÌÏLÏƒ¿»

eÙÈÒB‡Âה  È‰BÁ‡Ï ÈeÁÂ ‡ÓÏÁ ÛÒBÈ ÌÏÁÂ«¬«≈∆¿»¿«ƒ«¬ƒ¿ƒ
:d˙È BÒ „BÚ¿»≈

Ècו ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿¿»¿«∆¿»»≈ƒ
:˙ÈÓÏÁ¬≈ƒ

 

     
     
    

   

   
     

       

 
 

 
 

    
    
      

       

     
 
    

    
     
   

    
     

     
    
     

   
    

    


      


     
 

     
      

      
  

    
    

     
    
       
     

     



נו              

      Â§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½§¦¥²
     ̈¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ£ª´Ÿ¥¤½

 ©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«
ÌÈnÏ‡ ÌÈÓl‡Ó∑'אסרן 'מא ּסרין ּכתר ּגּומ ֹו: ¿«¿ƒ¬Àƒְְְְֱִַַָָ

וכן: קכו)עמרין, ּבל ׁשֹון (תהלים וכמ ֹוה ּו אל ּמתיו", "נׂשא  ְְְֲֳִִֵֵָָָֹֹֻ
ּומכריז' נֹוטל  'והאל ּמֹות  ‡È˙nÏ.מ ׁשנה : ‰Ó˜∑ ְְְֲִִֵַָָֻ»»¬À»ƒ

עמד ּה∑vŒÌ‚Â‰.נזקפה  על  .ּבזקיפה לעמד  ְְִָ¿«ƒ»»ְְֲִִַַָָָֹ

      ©³Ÿ§Æ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬
      ¦§−Ÿ¨®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈

§©§¨¨«
ÂÈcŒÏÚÂ∑ לאביהם מביא  ׁשהיה  רעה  ּדּבתם  .על  ¿«¿»»ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

       ©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−§¤¨®©ÀŸ¤
       ¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥©¤´¤§©¨¥À©§©©³

   ̈¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−¦«

             

    

לי לי לי לי ::::  חוי חוי חוי חוי מ מ מ מ  כבי כבי כבי כבי ע ע ע ע רררר ואחד ואחד ואחד ואחד  והוהוהוהרח רח רח רח   מ מ מ מהההה ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽוהוהוהוההההה
ט) לז, (פרשתנו 

זה   מי  הי  ס י חלמ ת ב ' א ד ת מס ר תנפרְְֲִֵֵֶֶָָָָָֻ
חל החלמ ת ב ' א ד ת מס ר   מ פרת וכ ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻלזה ,

ְַֹרעה .
א ד ת   חל  הרא  חל , ס י אצל : יניה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהח ק 
 מ ה א ד ת ה ני   בחל , האר עניני  – ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָה 'אלמ ת'
חל תח ה  רעה  אצל  אמנ . מי ה עניני  –  כבי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוה
ז' א ד ת  חל  מ לאחר החי , מי – ה רת ז' ְִִֵַַַַַַָָא ד ת

ה מח . מי –  ליֳִִִֵַַ

לגי : יה די  י הח ק   איר ְְְִִִֵַָוכא
–  מי לעניני    א א   האר לעניני  רק  לא   ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיה די 
"חת  פא  בזה  , אר לעניני  רק   ה י   וא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרחנת.
.( מ ה ח ת ה מח , מי  מ לאחר החי , מי  קד) "ל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹוה
נמת־  אוויט י מ הריי "צ אדמ "ר "ק  א ד ת ְְְְְְְִִִַַַַַָָָֻוכמס ר
אחת  ה ה  , בייטי ה אצל מאסר  ב עת ,ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָעד
כ "ק  ל ואמר אק ח . אמצע ת הח קר עליו    א ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהחקירת,

 נ"ע : הריי "צ  אדמ "ר א ה  את רק  להפחיד  יכ ל זה  בר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
 א ה  ־אימה ־ אחד .  ל וע  יר  אלילי  ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלה

זה . מ בר  מפחדי  אינ ע למ ת, ני  אחד  א ־ל  ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלה

     ©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½©´Ÿ¤
        ½¨²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´¨À£¦Æ

     §¦§´§©¤½§¦§©«£¬Ÿ§−¨«§¨
ÂÈÁ‡ŒÏ‡Â ÂÈ‡ŒÏ‡ tÒÈÂ∑ ׁשּסּפר לאחר  «¿«≈∆»ƒ¿∆∆»ְִֵֶַַ

לאחיו, ּבפניהם א ֹות ֹו לאביו וס ּפר ֹו ∑BaŒÚ‚iÂ.חזר  ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ«ƒ¿«
עליו  ׂשנאה  מ ּטיל  ׁשהיה  B‡.לפי ‡B‰∑ והלא' ְְִִִֶַָָָָָ¬»ֲַֹ

מתה '? ּכבר  ׁשה ּדברים (ב "ר)א ּמ יֹודע  היה  לא  וה ּוא  ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּכא ּמֹו ׁשּגּדל ּתּו לבלהה , למד ּו:(ב "ר)מ ּגיעין ור ּבֹותינּו . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ויעקב  ּבטלים '. ּדברים  ּבלא  חל ֹום  'ׁשאין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹֹמ ּכאן:
 לכ יק ּנא ּוה ּו, ׁשּלא  ּבניו מ ּלב  ה ּדבר  לה ֹוציא  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנת ּכּון
,ּבא ּמ אפ ׁשר  ׁשאי ּכׁשם  וג ֹו'", נב ֹוא  "הב ֹוא  ל ֹו: ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָאמר 

ּבטל  ה ּוא  ה ּׁשאר  (ב "ר)ּכ. ְֵַָָָ

Â‰‡ז ‡Ï˜Á B‚a ÔÒ‡ ÔÈq‡Ó ‡Á‡ ‡‰Â¿»¬«¿»¿«¿ƒ¡»»¿«¿»¿»
ÔÁzÒÓ ‡‰Â ˙Ù˜cÊ‡ Û‡Â ÈzÒ‡ ˙Ó»̃«¡«¿ƒ¿«ƒ¿¿»«¿»ƒ¿«¬»

:ÈzÒ‡Ï Ô„‚ÒÂ ÔBÎ˙Ò‡¡»»¿¿»¿»∆¡«¿ƒ

Èn„Óח  z‡ eÎÏÓ‰ È‰BÁ‡ dÏ eÓ‡Â«¬»≈¬ƒ¬«¿«¿¿«≈
ËÏLÓÏ ÈÒ z‡ ÔËÏeL B‡ ‡ÏÚ CÏÓÓÏ¿ƒ¿«»»»¿»«¿¿ƒ¿ƒ¿«
ÏÚÂ È‰BÓÏÁ ÏÚ d˙È BÒ „BÚ eÙÈÒB‡Â ‡a»»¿ƒ¿»≈«∆¿ƒ¿«

:È‰BÓb˙tƒ¿»ƒ

d˙Èט  ÈÚzL‡Â ‡Á‡ ‡ÓÏÁ „BÚ ÌÏÁÂ«¬«∆¿»»¬»»¿ƒ¿»≈»≈
‡‰Â „BÚ ‡ÓÏÁ ˙ÈÓÏÁ ‡‰ Ó‡Â È‰BÁ‡Ï«¬ƒ«¬«»¬≈ƒ∆¿»¿»
:ÈÏ Ô„‚Ò ‡iÎBk NÚ „ÁÂ ‡‰ÒÂ ‡LÓLƒ¿»¿ƒ¬»¿«¬«¿«»»¿»ƒ

‡È‰eי  da ÛÊe È‰BÁ‡ÏÂ È‰e‡Ï ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿«¬ƒ¿«≈¬ƒ
‡zÓÏÁ Èc ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ‰Ó dÏ Ó‡Â«¬«≈»∆¿»»≈ƒ¬≈¿»
CÏ „bÒÓÏ CÈÁ‡Â Cn‡Â ‡‡ È˙È ‡˙ÈÓ‰¬≈»≈≈¬»¿ƒ»¿«»¿ƒ¿À»

:‡Ú‡ ÏÚ««¿»

 

    
      

      
    

    
      



נז               

    ©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

c‰Œ˙‡ ÓL∑:וכן יבא , מתי ּומצ ּפה  ממ ּתין כו)היה  וכן:(ישעיה אמנים ", יד )"ׁשמר  ֿ ת ׁשמר (איוב  "לא  »«∆«»»ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻ
ּתמ ּתין  לא  ֿ ח ּטאתי", .על  ְִִַַַָֹ

               

     

ה ב את  מר ואביו  אחיו    א ק ו" תנפר (לז,רתב  ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
'מר יא) וכ יב א , מתי  מצה  י ממ "היה  ר"י  פירְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

."' ני ֱִאמ
:ר ־הר זה  לבאר  ְְְְֵֵֶֶֶַָוי

לא  קאי  ז פרה   ארי ב ה  העניני ללת א ר ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹיד ע 
א א  , רט  יאנ  ס וי  בטי ה ,אבינ יעקב  על ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹרק 
ולא  ה רת, כל ני ־י ראל ללת עב דת על  רי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹמ

 ניל סימ  ה אב ת מע ה  כל ל רק  התורה  על " רמב) ְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
ו ) עיב , ללת עב דת על  זימר  עצמ  ברי ה א א  ,ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָ

כח)י ראל שער  פרשתנו  עקידה  בארוכה  .(ראה  ְִֵָ
מתי מצה  י ממ "היה  עקב  זה  לבאר,  י ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹועל־י ־זה 

מיד מצה  י ממ מ ראל אחד  ל על־זה  קאי  ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיב א "
מה לת. ני ־י ראל א לת ה א לה , ְְְְִֵֵֵַַַַָָָעל

מב אר  ," ני אמ מר וכ" ר"י  ל  המ ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָמרמז
מה  ה א  ה תב  יר " ני אמ "מר ה תב  על ְֱִִֵֵַַַַַָָר"י 
ה ד ־ר־  ל נת לאמ"  ימצ  י מח ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָני ־י ראל

מה לת. " לגאל ' כ ְֳֵַָָָה א 
ה א   ס י ל  מחל   לק מצה " י ממ "היה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָוזה 
"מתי וההמ נה  ה יה  ה א  אחיו , אר על  ס י ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָמלכת

 ס י  מ יח  היינ , ס י ל ת מלכ ש)יב א " עקידה  ,(ראה  ְְִֵֵֶֶַַַָָ
מק מ ת  כ ה  בא  וד ,  למ יח  והכנה  הק מה  ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָא 

ובכ"מ )רז"ל א, רנב , ח"ג  א, רסג , בהשמטות זח"א א־ב , נא סוכה  .(ראה  ְַַ

     

     ©¥«§−¤¨®¦§²¤¬Ÿ£¦¤−¦§¤«
Ô‡ˆŒ˙‡ ˙BÚÏ∑ לרע ֹות א ּלא  הלכ ּו ׁשּלא  'את ', על  עצמן נק ּוד  .(ב "ר)את  ƒ¿∆…ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹ

      ©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧ÆŸ¦´
      ¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−¦¥«¦

Èp‰∑א ֹות ֹו ׁשּׂשֹונאין ּבאחיו יֹודע  ׁשהיה  ֿ ּפי ֿ על  ואף  אביו, למצות  נזּדרז ּוזריזּות , ענוה  .ל ׁשֹון ƒ≈ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

       ©´Ÿ¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ§¤
      §´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤¤§½

 ©¨−Ÿ§¤«¨
ÔBÁ ˜ÓÚÓ∑: ׁשּנאמר ּבהר , חבר ֹון והלא  ≈≈∆∆¿ְֱֲֶֶֶַַָָֹ

יג ) א ּלא :(במדבר חבר ֹון"? עד  וּיבא  ב ּנגב  (ב "ר)"וּיעל ּו ְֲֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לק ּים  ּבחבר ֹון, ה ּקב ּור  צ ּדיק  א ֹות ֹו ׁשל  עמ ּקה  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ'מעצה 

ה ּבתרים : ּבין לאברהם  ּׁשּנאמר  טו)מה  ֿ ּגר (לעיל  "ּכי ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָ

" זרע ÓÎL‰.יהיה  ‡iÂ∑(יא מ ּוכן (סוטה מק ֹום  ְְֲִֶַ«»…¿∆»ָָ
ּדינה ,לפרענּות : את  ע ּנּו ׁשם  ה ּׁשבטים , קלקל ּו ׁשם  ְְְְְִִִִֶַָָָָָֻ

ׁשּנאמר : ּדוד , ּבית  מלכ ּות  נחלקה  יב )ׁשם  א "וּיל (מלכים ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשכמה  ."רחבעם  ְְְֶַָָ

È˙יא  Ë È‰e‡Â È‰BÁ‡ d e‡Èp˜Â¿«ƒ≈¬ƒ«¬ƒ¿«»
:‡Ób˙tƒ¿»»

„‡ÔB‰eיב  ‡Ú ˙È ÈÚÓÏ È‰BÁ‡ eÏÊ‡Â«¬»¬ƒ¿ƒ¿≈»»»«¬
:ÌÎLaƒ¿∆

ÔÚיג  CÈÁ‡ ‡Ï‰ ÛÒBÈÏ Ï‡NÈ Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¬»«»»»
dÏ Ó‡Â ÔB‰˙ÂÏ CpÁÏL‡Â ‡˙‡ ÌÎLaƒ¿∆¡»¿∆¿¿ƒ»¿»¿«¬«≈

:‡‡ ‡‰»¬»

„‡CeÁיד  ‡ÓÏL ˙È ÈÊÁ ÔÚk ÏÈÊ‡ dÏ Ó‡Â«¬«≈ƒ≈¿«¬≈»¿»»¿»
dÁÏLÂ ‡Ób˙t È˙‡Â ‡Ú„ ‡ÓÏL ˙ÈÂ¿»¿»»¿»»«¬∆¿ƒƒ¿»»¿«¿≈

:ÌÎLÏ ‡˙‡Â ÔBÁ LÈnÓƒ≈«∆¿«¬»ƒ¿∆

 

     
     

     
  

    

     
      

      
     
     

     
     

     
     

   



נח              

     ©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−©¨¤®©¦§¨¥
  ̈¦²¥−Ÿ©§©¥«

LÈ‡ e‰‡ˆÓiÂ∑(תנחומא), ּגבריאל ט)ׁשּנאמר :זה  ּגבריאל (דניאל  .""והאיׁש «ƒ¿»≈ƒְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָ

      ©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½¥−Ÿ
 ¥¬Ÿ¦«

      ©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³¨©̧§¦Æ«Ÿ§¦½
       ¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«

‰fÓ eÚÒ∑(תנחומא) מן עצמן .האחוה ה ּסיע ּו »¿ƒ∆ְְִִִַַָָָ
‰È˙c ‰ÎÏ∑. ּבהם ׁשּימית ּו ּדת ֹות , נכלי  ל לב ּקׁש ≈¿»…»¿»ְְְְִִֵֵֶֶַָָ

מידי  יֹוצא  מקרא  ואין ה ּוא , מק ֹום  ׁשם  ּפׁשּוט ֹו: ְְְְִִִֵֵֵֵָָּולפי
.ּפׁשּוט ֹו ְ

      ©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬
 Ÿ−©«£¦«

eÏk˙iÂ∑ וערמ ּומ ּיּות נכלים  ּכל ֹומר ,∑‡˙B.נתמ ּלא ּו 'ע ּמֹו', 'א ּתֹו', .אליו ּכמ ֹו «ƒ¿«¿ְְְְְִִִַַָ…ְְִִֵַָ

      ©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−
̈«

     §©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
     §¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

£«ŸŸ¨«
ÂÈ˙ÓÏÁ eÈ‰iŒ‰Ó ‰‡Â∑: יצחק ר ּבי אמר  ¿ƒ¿∆«ƒ¿¬……»ְִִַַָָ

הם  ּכן: א ֹומרת  ה ּקד ׁש ר ּוח  ּדר ׁשני, א ֹומר  זה  ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמקרא 
ֿ ּיהיּו מה  "ונראה  מס ּים : וה ּכת ּוב  "ונהרגה ּו", ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָא ֹומרים 

ׁשּלי. א ֹו ׁשּלכם  א ֹו יק ּום , מי ּדבר  נראה  ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֹֹחלמתיו",
חלמתיו", ֿ ּיהיּו מה  "ונראה  הם : ׁשּיאמר ּו אפ ׁשר  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹואי

חל ֹומ ֹותיו  ּבטל ּו ׁשּיהרג ּוה ּו, .ׁשּמּכיון ְְֲִֵֶֶַַָָָ

      ©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨¨®©¾Ÿ¤¬Ÿ©¤−
̈«¤

LÙ epk ‡Ï∑ מיתה היא  זֹו נפ ׁש, .מ ּכת  …«∆»∆ִִֶֶַַָ

Ï˜Áa‡טו ÈÚ˙ ‡‰Â ‡b dÁkL‡Â¿«¿¿≈«¿»¿»»≈¿«¿»
:ÈÚa z‡ ‰Ó ÓÈÓÏ ‡b dpÏ‡Le¿»ƒ≈«¿»¿≈«»«¿»≈

‰ÎÈ‡טז ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ ÈÚ ‡‡ ÈÁ‡ ˙È Ó‡Â«¬«»««¬»»≈«ƒ¿«ƒ≈»
:ÔÚ Ôep‡ƒ»»

ÈÚÓL˙יז È‡ ‡kÓ eÏË ‡b Ó‡Â«¬««¿»¿»ƒ»¬≈¿»ƒ
È‰BÁ‡ ˙a ÛÒBÈ ÏÊ‡Â Ô˙„Ï ÏÊÈ ÔÈÓ‡c¿»¿ƒ≈≈¿…»«¬«≈»«¬ƒ

:Ô˙„a ÔepÁkL‡Â¿«¿¿ƒ¿…»

ÔB‰˙ÂÏיח  È˜ ‡Ï „Ú ˜ÈÁÓ d˙È BÊÁÂ«¬»≈≈»ƒ«»¿≈¿»¿
:dÏË˜ÓÏ È‰BÏÚ eÈMÁÂ¿«ƒ¬ƒ¿ƒ¿¿≈

„ÈÎÈיט  ‡iÓÏÁ ÈÓ ‡‰ È‰eÁ‡Ï b eÓ‡Â«¬»¿««¬ƒ»»≈∆¿«»≈ƒ
:‡˙‡¬»

ÔÓכ  ‡„Áa dpÓÂ dpÏË˜Â B˙‡ ÔÚÎe¿«¡¿ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ
‰Ó ÈÊÁÂ dzÏÎ‡ ‡˙LÈ ‡˙ÈÁ ÓÈÂ ‡iabÀ«»¿≈««¿»ƒ¿»¬«¿≈¿∆¡≈»

:È‰BÓÏÁ ÛBÒa ÔB‰È¿¿∆¿ƒ

Ï‡כא  Ó‡Â ÔB‰È„ÈÓ dÊLÂ Ôe‡ ÚÓLe¿«¿≈¿≈¿≈ƒ≈«¬«»
:LÙ dpÏË˜ƒ¿¿ƒ≈¿»

 

    
      

      
     
    
     
    

     
    

  
   

     
    

   

    
      

   
  

    
    

       



נט               

    ©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©¦§§¨¼©§¦´
      ŸÀ¤©³©¤Æ£¤´©¦§½̈§−̈©¦§§

      ®§©À©©¦³ŸÆ¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
B˙‡ ÏÈv‰ ÔÚÓÏ∑ רא ּובן על  העידה  ה ּקד ׁש ר ּוח  ¿«««ƒ…ְִֵֵֶַַַָֹ

זאת  אמר  ויעל ּנּוׁשּלא  ה ּוא  ׁשּיבא  א ֹות ֹו, לה ּציל  א ּלא  ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
יּתלה  לא  ׁשּבכ ּלן, וגד ֹול  ּבכ ֹור  'אני אמר : ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻמ ּׁשם .

ּבי' א ּלא  .ה ּסרח ֹון ְִִֶַָ

     

     ©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³¤
     ¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬¨¨«

BzzkŒ˙‡∑ חל ּוק ‰ÌÈqt.זה  ˙˙kŒ˙‡∑אביו ל ֹו ׁשה ֹוסיף  אחיו ה ּוא  על  .(ב "ר)יֹותר  ∆À»¿ֶָ∆¿…∆««ƒִִֵֶֶַָָ

       ©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½¥¬−
̈«¦

ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜ Ba‰Â∑: ׁשּנאמר מ ּמׁשמע  ¿«≈≈»ƒְֱִֶֶַַָ
ּתלמ ּוד  מה  מים ", ּבֹו ׁש"אין יֹודע  איני רק ", ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָ"וה ּבֹור 

נח ׁשים  אבל  ּבֹו, אין מים  מים "? ּבֹו "אין ְֲִִִֵֵַַָָָל ֹומר :
ּבֹוועקר ּבים  כב )יׁש שבת .(ב "ר. ְְִֵַַ

              

    

:::: מי מי מי מי   אי אי אי אי רק רק רק רק  כד )והוהוהוהרררר (לז, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֽֽֽֽ
ז"ל חכמינ אמר(נסמ וש א. יז, קמא א א (בבא  מי אי" ְֲִֵֵֶַַָָָ

הרמז: דר למר  י ועל־י ־זה  ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָרה ".
 אי" רה  ברי   אי מ ב   האד נמצא  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָא ר
 אי למר ,"  י  יועקר  י נח" מ ילא  דר ," ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמי
למר   ההפכי  לד  ה ד ה  צד  י ממ ע  ל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻֻמציא ת
מ ברי תריקנ א א ,  הרת דברי  ר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָתמ א 

דיוהמנ  ההפכי  עניני מ ילא  דר מתמ א  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻרה 
ְַָֻלקד ה .

ה על־ ־טב  מאמר רעו )ועל־ סימ הריב "ש על (צוואת ְֲֵֶֶַַַַַַַ
 עצמ את מפריד   האד "א ר :"  ועבד  וסר" ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָה ס ק 
בר   י ולא  עב דה ־זרה , ע בד  ה א  מ ד  ,ר־ית  ְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹמה

ְָֻממ ע ".

     ©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ©¦§½§¦¥Æ
     «Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§¨®§©¥¤´«Ÿ§¦À

     §ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−§¦¬¦§¨«§¨

BÓכב  ‡Óc Ôe„LB˙ ‡Ï Ôe‡ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿¿≈»¿¿»¿
‡Ï ‡„ÈÂ ‡a„Óa Èc ÔÈ„‰ ‡a‚Ï d˙È»≈¿À»»≈ƒ¿«¿¿»ƒ»»
ÔB‰È„ÈÓ d˙È ‡ÊÈLÏ ÏÈ„a da ÔeËLB˙¿≈¿ƒ¿≈»»»≈ƒ≈

:È‰e‡ ˙ÂÏ d˙e˙‡Ï«¬»≈¿«¬ƒ

eÁÏL‡Âכג  È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»««≈¿«¬ƒ¿«¿»
Èc ÈqÙ„ ‡ezk ˙È dezk ˙È ÛÒBÈ ˙È»≈»ƒ≈»ƒ»¿«≈ƒ

:È‰BÏÚ¬ƒ

ÈÏ˙כד  ‡˜È ‡a‚Â ‡a‚Ï d˙È BÓe È‰eÒÂ¿»¿ƒ¿»≈¿À»¿À»≈»≈
:‡ÈÓ da≈«»

ÔB‰ÈÈÚכה  eÙ˜Êe ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ eÁÒ‡Â¿«¿»¿≈««¿»¿»≈≈
„ÚÏbÓ ‡È˙‡ È‡Ú ˙ÈL ‡‰Â BÊÁÂ«¬¿»¿»«¬»»≈»¿»ƒƒ¿»
ÔÈÏÊ‡ ÌBËÏe ÛË˜e ÛÚL ÔÈÈÚË ÔB‰ÈÏÓ‚Â¿«¿≈¿ƒƒ¿«¿«¿»¿ƒ

:ÌÈˆÓÏ ‡˙Á‡Ï«¬»»¿ƒ¿»ƒ

 

    
   
     

    
    

     

      
   

  
    

      
      

     
       

      
     

      
    
     
     

        
       

    



ס              
˙Á‡∑ ארח ה ֹולכי ׁשם  על  'ׁשירת ', .ּכתר ּגּומ ֹו: …¿«ְְְְֵֵַַַַָֹ

'B‚Â ÌÈ‡N Ì‰ÈlÓ‚e∑ את ה ּכת ּוב  ּפרסם  ל ּמה  ¿«≈∆…¿ƒ¿ְִֵֶַָָָ
ּדר ּכן  ׁשאין צ ּדיקים , ׁשל  ׂשכרן מ ּתן לה ֹודיע  ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמ ּׂשאם ?
ולזה  רע , ׁשריחן ועטרן נפט  א ּלא  ל ׂשאת  ערב ּיים  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל 

רע  מריח  יּזק  ׁשּלא  ּבׂשמים  ּכּנּוסי ∑Î‡˙.נזּדּמנּו ּכל  ְְְִִֵֵֶַַַַָֹֻ¿…ִֵָ
וכן: נכאת , קר ּוי הר ּבה  כ )ּבׂשמים  ב  את (מלכים "וּיראם  ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹ

ּתר ּגם  וא ּונקל ֹוס  ּבׂשמיו, מרקחת  נכתה ", ּבית  ְְְְְְְִִֵֵַַָָָֹֹּכל 
ׁשעוה  וה ּוא ∑Èˆe.ל ׁשֹון ה ּקטף , מעצי ה ּנֹוטף  ׂשרף  ְֲַָ¿ƒְְֲֵֵֵַַָָָ

ה ּקטרת  ס ּמני עם  ה ּנמנה  ׁשמ ֹו∑ËÏÂ.נטף  ל ּוטיתא  ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ»…ְִָ
ּוׁשמ ֹו ע ׂשב  ׁשר ׁש ּפר ׁשּו: ור ּבֹותינּו מ ׁשנה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹּבל ׁשֹון

נּדה  ּבמ ּסכת  ח)אשטרוליזא "ה , .(דף  ְִֶֶַָ

     ©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©¤À©¦³©«£ŸÆ
  ¤¨¦½§¦¦−¤¨«

ÚˆaŒ‰Ó∑ּכתר ּגּומ ֹו ּממ ֹון, ‡˙BÓcŒ.מה  eÈqÎÂ∑ את .מיתת ֹוונעלים  «∆«ְְַַָ¿ƒƒ∆»ְְִִֶַָ

    §º§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½
    ¦«¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«

eÚÓLiÂ∑ ׁשהיא ׁשמיעה  וכל  מ ּנּה', 'וק ּביל ּו «ƒ¿¿ְְְִִִִֵֶַָָ
אל  יעקב  "וּיׁשמע  ּוכג ֹון: זה , ּכג ֹון ּדברים  ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹק ּבלת 
ׁשה ּוא  וכל  'נק ּבל '. מתר ּגם  ונׁשמע ", "נע ׂשה  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻאביו",
אלהים  ה ' ק ֹול  את  "וּיׁשמע ּו ּכג ֹון: האזן, ְְְְֱִִִֶֶַַָֹֹׁשמיעת 

יׂשראל ", "וּיׁשמע  ׁשמעת ", "ורבקה  ּבּגן", ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמתה ּל
ּוׁשמעת , 'ּוׁשמע ּו, מתר ּגם : ּכּלן ּתל ּנֹות ", את  ְְְְְְִֶַַַָָָָֻֻֻ"ׁשמע ּתי

קדמי' ׁשמיע  .ּוׁשמע , ְְֳִַַַָ

     ©©«©§Á£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³
    ¤¥Æ¦©½©¦§§¤¥²©¦§§¥¦−

    §¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨
ÌÈÈ„Ó ÌÈL‡ eÚiÂ∑, אחרת ׁשּירא  היא  זֹו «««¿¬»ƒƒ¿»ƒִֶֶַַָָ

הר ּבה  ּפעמים  ׁשּנמ ּכר  ה ּכת ּוב   וה ֹודיע.eÎLÓiÂ∑ ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ«ƒ¿¿
ה ּבֹור , מן יֹוסף  את  יעקב  ל ּיׁשמעאלים ,ּבני וּימ ּכר ּוה ּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹ

ל ּמצרים  וה ּמדינים  ל ּמדינים  .וה ּיׁשמעאלים  ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָ

     ©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
 ©¦§©−¤§¨¨«

Ôe‡ LiÂ∑ היה עס ּוק  אחר : ּדבר  אביו. את  ּול ׁשּמׁש  ליל יֹומ ֹו ׁשה ּגיע  ׁשם , היה  לא  ּובמכירת ֹו «»»¿≈ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
אביו  יצ ּועי ׁשּבל ּבל  על  ּובתענית ֹו .ּבׂשּקֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

      ©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́¥¤½©«£¦−¨¬¨
£¦¨«

‡ŒÈ‡ ‰‡∑ אברח א ּבא ?אנה  ׁשל  .מ ּצער ֹו »»¬ƒ»ְֲִֶֶַַַָָָ

È‰˙Óכו ÔBÓÓ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰„e‰È Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ»»¿«¬≈
:dÓc ÏÚ ÈqÎe ‡eÁ‡ ˙È ÏBË˜ È‡ ‡Ï»»¬≈ƒ¿»»»¿«≈«¿≈

dכז È‰˙ ‡Ï ‡„ÈÂ È‡ÚÏ dpaÊe e˙‡¡¿«¿ƒ≈«¬»»≈ƒ»»»¿≈≈
dpÓ eÏÈa˜Â ‡e‰ ‡Ò ‡eÁ‡ È‡¬≈¬»ƒ¿»»¿«ƒƒ≈

:È‰BÁ‡¬ƒ

e˜Èq‡Âכח  e„È‚e Èbz È‡È„Ó È‚ eÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿»»≈«»≈¿ƒ¿«ƒ
È‡ÚÏ ÛÒBÈ ˙È eÈaÊÂ ‡ab ÔÓ ÛÒBÈ ˙È»≈ƒÀ»¿«ƒ»≈«¬»»≈
:ÌÈˆÓÏ ÛÒBÈ ˙È eÈ˙È‡Â ÛÒk ÔÈÒÚa¿∆¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ

a‚a‡כט  ÛÒBÈ ˙ÈÏ ‡‰Â ‡a‚Ï Ôe‡ ˙Â¿»¿≈¿À»¿»≈≈¿À»
:È‰BLeÏ ˙È ÚÊe¿«»¿ƒ

È‰B˙ÈÏל  ‡ÓÈÏeÚ Ó‡Â È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ˙Â¿»¿«¬ƒ«¬»≈»≈ƒ
:È˙‡ ‡‡ Ô‡Ï ‡‡Â«¬»¿»¬»»≈

 

     
       

    
  
   

     

     
     

     
    

      
     


        

    
    

     
    



סי               

     ©¦§−¤§´Ÿ¤¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½
  ©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤©¨«

ÌÈfÚ ÈÚN∑ אדם ל ׁשל  ּדֹומה  "ּכתנת ∑‰zk˙.ּדמ ֹו ּכג ֹון: אחרת , לתבה  ּדב ּוקה  ּוכ ׁשהיא  ׁשמ ּה, זה  ¿ƒƒƒְֶֶָָָ«À…∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
'ּכתנת ' נק ּוד  ּבד ", "ּכתנת  ּפּסים ", "ּכתנת  .יֹוסף ", ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹ

    ©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤£¦¤½
       ©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§Ÿ¤¦§²¦−

¦«Ÿ

      ©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½©¨¬¨−̈£¨¨®§
  ̈¬ŸŸ©−¥«

Èa ˙˙k Ó‡iÂ∑זֹו Ú‰.היא  ‰iÁ «…∆¿…∆¿ƒִ«»»»
e‰˙ÏÎ‡∑,ה ּקד ׁש ר ּוח  ּבֹו ׁשּתת ּגרה (ב "ר)נצנצה  ס ֹופ ֹו ¬»»¿ְְְִִֶֶֶַַָָֹ

ּֿבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו ּגּלה  לא  ול ּמה  ּפֹוטיפר . א ׁשת  ְִִֵֶַַָָָָָֹּבֹו
וׁשּתפ ּו ׁשּיג ּלה , מי ּכל  את  וק ּלל ּו ׁשהחרימ ּו לפי ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַָה ּוא ?

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ היה (תנחומא)ע ּמהם ,לה ּקד ֹוׁש יצחק  אבל  ְְֲִִֶַָָָָָָָ
ּֿבר ּו ֿ וה ּקד ֹוׁש אג ּלה , האי' אמר : חי, ׁשה ּוא  ְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָיֹודע 

ל ֹו'? לג ּלֹות  ר ֹוצה  אינֹו .ה ּוא  ְֵֶַ

         

 ה ה ה ה ע ע ע ע להק להק להק להק """"הההה פפפפ לג )ו ו ו ו לז, ח (ר "י  בטי ה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
. החר את לה יר ה אר על  וילח יתחרט  מה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאחד 
א א  ת א  ירי מ א  היינ הק "ה ,  החר את ל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלכ
ולא  ," ה ע" ר"י  קט  וזה)  מי  לכ  ימ יס ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹא ר
ל ק  ליעקב , ה ד  את  בר ל פ בס .(" חר"ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ל  אס קלריא  "ראה  : לכ מ ה ה יע   מי מ  ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָס
 מ נב אה  היתה  ולא  , מצרי בר ל  י עדי  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹקד
זה   ס אחרי  א ). מב ,  מק (רש "י  " ס י ה   דיע ְֲִִֵֵֶֶֶַָלה
ה א  ליעקב  ר ס –  ה מצא כ , ס י את  לח  ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹהלכ

ַחי .

      ©¦§©³©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§¨®©¦§©¥¬
  ©§−¨¦¬©¦«

ÌÈa ÌÈÓÈ∑ ׁשּירד עד  מ ּמּנּו מ ׁשּפר ׁש ׁשנה , כ "ב  »ƒ«ƒִִֶֶֶַַַָָָָ
ׁשנה  ֿ ע ׂשרה  ֿ ׁשבע  ּבן "יֹוסף  ׁשּנאמר : למצרים , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹיעקב 
ּפרעה , לפני ּבעמד ֹו היה  ׁשנה  ׁשל ׁשים  ּובן ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹוג ֹו'",
יעקב  ּכׁשּבא  הרעב  ּוׁשנתים  ה ּׂשבע  ׁשני ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוׁשבע 
ק ּים  ׁשּלא  ׁשנה  כ "ב  ּכנגד  ׁשנה , כ "ב  הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלמצרים ,

ואם : אב  ּכּבּוד  יז)יעקב  ּבבית (מגילה ׁשהיה  ׁשנה  כ ' ְֲִֵֵֶַָָָָָָֹ
וחצי  ׁשנה  לבן: מ ּבית  ּבׁשּוב ֹו  ּבּדר ׁשנים  ּוב ' ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָלבן,
ללבן: ׁשאמר  וזה ּו ֿ אל , ּבבית  חד ׁשים  וׁשּׁשה  ְְְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבס ּכֹות 
וס ֹופי  הן עלי הן, לי ," ּבבית ׁשנה  ע ׂשרים  ֿ ּלי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ"זה 

ּכנג ּדן  .ללק ֹות  ְְְִֶָ

    ©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈§©«£À©§¨¥Æ
      §¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¤§¦²¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§

 Ÿ−¨¦«
ÂÈ˙aŒÏÎÂ∑ ּתא ֹומ ֹות 'אחיֹות  א ֹומר : יה ּודה  ר ּבי ¿»¿…»ְְֲִֵַָָ

וׁשבט  ׁשבט  ּכל  עם  נחמיה נֹולד ּו ר ּבי ּונׂשא ּום '. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
ֿ ּבנתיו"? "וכל  מה ּו א ּלא  היּו, 'ּכנענּיֹות  ְְְֲִֵֶַַָָָָֹא ֹומר :
ּולכ ּלת ֹו 'ּבנֹו', לחתנֹו מ ּלקרא  נמנע  אדם  ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכּלֹותיו,

aלא  ÈÙˆ eÒÈÎe ÛÒBÈ„ ‡ezk ˙È eÈÒe¿ƒ»ƒ»¿≈¿ƒ¿ƒ«
:‡Ó„a ‡ezk ˙È eÏËe ÈfÚƒ≈¿»»ƒ»ƒ¿»

ÂÏ˙לב  eÈ˙È‡Â ÈqÙ„ ‡ezk ˙È eÁlLÂ¿«»»ƒ»¿«≈¿«¿ƒ¿«
ÔÚk Ú„BÓzL‡ ‡ÁkL‡ ‡c eÓ‡Â ÔB‰e‡¬«¬»»«¿«¿»ƒ¿¿«¿«

:‡Ï Ì‡ ‡È‰ C„ ‡ezÎ‰¬ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ÈÁ˙‡לג  È„ ‡ezk Ó‡Â dÚ„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿¿««¬«ƒ»ƒ¿ƒ«¿»
:ÛÒBÈ ÏÈË˜ ÏË˜Ó dzÏÎ‡ ‡˙LÈƒ¿»¬»«≈ƒ¿«¿ƒ≈

dˆÁaלד  ‡wN Ò‡Â È‰BLeÏ ˜ÚÈ ÚÊe¿««¬…¿ƒ«¬««»¿«¿≈
:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ da ÏÚ Ïa‡˙‡Â¿ƒ¿«««¿≈ƒ«ƒƒ

d˙eÓÁÏלה  d˙a ÏÎÂ È‰Ba ÏÎ eÓ˜Â¿»»¿ƒ¿»¿»≈¿«¬≈
˙BÁ‡ È‡ Ó‡Â ÔÈÓeÁ˙ ‡Ïa˜Ï ÈÒÂ¿»≈¿«»»«¿ƒ«¬«¬≈≈
d˙È ‡Îe ÏB‡LÏ ‡ÏÈ‡ „k Èa (ÏÚ) ˙ÂÏ¿««¿ƒ«¬≈»ƒ¿¿»»≈

:È‰e‡¬ƒ

 

                 
     



סב              
ÌÁ˙‰Ï.'ּבּתֹו' Ô‡ÓÈÂ∑(ב "ר) מק ּבל אדם  אין ִ«¿»≈¿ƒ¿«≈ְֵֵַָָ

נגזרה  ה ּמת  ׁשעל  ׁשּמת , וסב ּור  החי על  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּתנח ּומין
החי  על  ולא  ה ּלב  מן ׁשּיׁשּתּכח  ‡ÈaŒÏ.ּגזרה  „‡∑ ְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹ≈≈∆¿ƒ

'על ': ּבל ׁשֹון מ ׁשּמׁשין 'אל ' והר ּבה  ּבני', 'על  ְְְְְְְִִִֵֶַַַַּכמ ֹו:
כא) ב  ה ּדמים ",(שמואל  ּבית  ואל  ׁשא ּול  ד )"אל  א (שמואל  ְִֵֶֶַָָ

ואל  האלהים , אר ֹון ה ּלקח  ואיׁשּה")מות ("אל  .חמיה  ְְֱֲִִִִֶֶַָָָָָֹ

‰Ï‡L Ï‡∑ ּבאבלי' ה ּוא : קבר  ל ׁשֹון ּכפ ׁשּוט ֹו, »≈¿…»ְְְְִִֶֶֶ
ּכל  אתנחם  ולא  סימן א ּקבר , ּגיה ּנם , ּומדר ׁשֹו: ימי'. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

אחד  ימ ּות  לא  אם  ה ּגב ּורה : מ ּפי ּבידי מס ּור  היה  ְְִִִִֶֶַָָָָָָָֹזה 
מבטח  ּבח ּיי, ּגיה ּנם מ ּבני ר ֹואה  ׁשאיני jiÂ.אני ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ«≈¿¿

ÂÈ‡ B˙‡∑, יעקב ׁשל  צרת ֹו מ ּפני ּבֹוכה  היה  יצחק  …»ƒְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
מתא ּבל , היה  לא  חי אבל  ׁשה ּוא  יֹודע  .ׁשהיה  ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

         

 אי נתיו " "וכל  י ה על פר  לכ ה י ת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאחת
ה ה  מע ת יה דה , רי  דעת מס ק  ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָר"י 

– טפ היא  נ נ נ נ תתתת"נתיו " מביא  ה א  א א  יעקב , ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ
מ ני היא , ל"תיו ", היא  ה נה  נחמיה , רי  עת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאת

את   אנ  בטי ה י צא  יה דה  רי  ל יר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָפי 
מ)  תיה האבהאבהאבהאבאחי י בפטת נח ), לבני  ה ר בר , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ני נה , א  עד  ה רה  ל את מר  בטי ה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלמר,
יעקב . ח י  ְְֲֵַַָֹלפח ת

     §©̧§¨¦½¨«§¬Ÿ−¤¦§¨®¦§«¦©Æ§¦´
   ©§½Ÿ©−©©¨¦«

ÌÈÁah‰∑ ה ּמל ּבהמ ֹות  .ׁשֹוחטי ««»ƒְֲֵֵֶֶַ

     

      ©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´¤¨®
    ©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«

‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ∑זֹו ּפר ׁשה  נסמכה  ל ּמה  «¿ƒ»≈«ƒְְִָָָָָָ
ׁשה ֹוריד ּוה ּו לל ּמד  יֹוסף ? ׁשל  ּבפר ׁשת ֹו והפסיק  ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלכאן
'א ּתה  אמר ּו: אביהם , ּבצרת  ּכׁשרא ּו מ ּגד ּלת ֹו, ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻאחיו

ׁשֹומעים  היינּו - לה ׁשיב ֹו אמר ּת א ּלּו למכר ֹו, ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָאמר ּת
' ל.ËiÂ∑ אחיו ÈÓl„Ú.מאת  LÈ‡ „Ú∑ נׁשּתּתף ְ«≈ֵֵֶָ«ƒ¬À»ƒְִֵַ

.ע ּמֹו ִ

     ©©§¨§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©
  ©¦¨¤−¨©¨¬Ÿ¥¤«¨

ÈÚk∑ ב "ר)ּתּגרא נ. :(פסחים ¿«¬ƒַָָ

     ©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¥«

      ©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¨«

      ©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥¨®
   §¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«

ÈÊÎ ‰È‰Â∑ ׁשם על  אני וא ֹומר  ה ּמק ֹום , ׁשם  ¿»»ƒ¿ƒְֲִֵֵֵַַָ
ל ׁשֹון: 'ּכזיב ', נקרא  מ ּלדת  טו)ׁשּפסקה  "היֹו(ירמיה ְְְְִִִֶֶֶָָָָ

אכזב ", ּכמ ֹו לי נה)ּתהיה  מימיו",(ישעיה יכ ּזב ּו לא  "א ׁשר  ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

ר ּבה ' ּוב 'ברא ׁשית  לה ֹודיענּו? ּבא  מה  ּכן, לא  ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹּדאם 
ּפסקת  וג ֹו'" ׁשלה  ׁשמ ֹו "וּתקרא  .ראיתי: ְְְְִִִֵַַַָָָ

      ©¦©§¨²¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«

ÙÈËBÙÏלו ÌÈˆÓÏ d˙È eÈaÊ È‡È„Óeƒ¿»»≈«ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:‡iÏBË˜  ‰ÚÙ„ ‡a«»¿«¿…«»«»

ÂlÓ˙א  ‰„e‰È ˙Áe ‡È‰‰ ‡cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ¿«¿»ƒ¿«
dÓLe ‰‡Ól„Ú ‡b „Ú ‡ËÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»««¿»¬À»»»¿≈

:‰ÈÁƒ»

dÓLeב  ‡bz b ˙a ‰„e‰È Ôn˙ ‡ÊÁÂ«¬»«»¿»«¿««»»¿≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ dÒÂ ÚeL«¿»¿«¿«¿»«

Ú:ג  dÓL ˙È ‡˜e a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿»»¿≈≈

dÓLד  ˙È ˙˜e a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:ÔB‡»

dÓLה  ˙È ˙˜e a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:d˙È ˙„ÈÏÈ „k ÈÊÎ ‰Â‰Â ‰ÏL≈»«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«»≈

dÓLeו dÎea ÚÏ ‡˙z‡ ‰„e‰È ÈÒe¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈¿«
:Óz»»



סג               

       ©§¦À¥§´§½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−
§Ÿ̈«

'‰ ÈÈÚa Ú∑,זרע ֹו מ ׁשחית  א ֹונן, ׁשל  ּכרעת ֹו «¿≈≈ְְְִֶַַָָָ
ער , ׁשל  ּכמיתת ֹו ֿ את ֹו", ּגם  "וּימת  ּבא ֹונן: ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר 

א ֹונן. ׁשל  ּכדי מיתת ֹו זרע ֹו? מ ׁשחית  ער  היה  ול ּמה  ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
יפיּה ויכחיׁש ּתתע ּבר  .ׁשּלא  ְְְְִִֵֶַַָָֹ

       ©³Ÿ¤§¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´
    Ÿ¨®§¨¥¬¤−©§¨¦«

ÚÊ Ì˜‰Â∑ ה ּמת ׁשם  על  יּקרא  .ה ּבן ¿»≈∆«ִֵֵֵֵַַַָ

        ©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´©®̈©§¨º̈¦¨̧
     ¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©

§¨¦«
‰ˆ‡ ˙ÁLÂ∑ מ ּבח ּוץ וזֹורה  מ ּבפנים  .(ב "ר)ּדׁש ¿ƒ≈«¿»ְְִִִִֶַָ

      ©¥²©§¥¥¬§Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«

      ©´Ÿ¤§¨Á§¨¨̧©¨¹§¦©§¨¨´¥«
        ¨¦À©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

     §¤¨®©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨
'B‚Â Ó‡ Èk∑,ּבק ׁש א ֹות ּה היה  ּדֹוחה  ל ֹוּכל ֹומר , לה ּׂשיא ּה ּבדע ּתֹו היה  eÓÈŒÔt˙.ׁשּלא  Ó‡ Èk∑ ƒ»«¿ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹƒ»«∆»

אנׁשיה  ׁשּימ ּות ּו זֹו היא  לד )מחזקת  .(יבמות ְֲִֶֶֶֶָָָֻ

     ©¦§Æ©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
       §À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬¨«£ª¨¦−

¦§¨«¨
B‡ˆ ÈÊÊbŒÏÚ ÏÚiÂ∑צאנֹו ּגזזי על  לעמד  ּתמנתה  .וּיעל  ««««…¿≈…ְְֲִֵַַַַַָָֹֹֹ

        ©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬Ÿ
Ÿ«

‰˙Ó˙ ‰ÏÚ∑: א ֹומר ה ּוא  יד )ּוב ׁשמ ׁשֹון יֹוׁשבת :(שופטים היתה  ההר  ּבׁשּפּוע  ּתמנתה  וג ֹו'", ׁשמ ׁשֹון "וּירד  …∆ƒ¿»»ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מ ּכאן  ל ּה ויֹורדין מ ּכאן, ל ּה .ע ֹולין ְְִִִִָָָָ

              

   

תמנתהתמנתהתמנתהתמנתה:::: עלהעלהעלהעלה  חמי חמי חמי חמי יג )הההההההה (לח, ִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
ההר  ע  מנתה , 'ג  מ ו רד  א מר ה א   מְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

א מ ל רדי וי א מ ל לי ע י בת, יג .היתה  (לח, ְְְִִִִֶֶָָָָָָ
רש"י) ובפירוש

ÈÈז Ì„˜ LÈa ‰„e‰È„ ‡Îea Ú ‰Â‰Â«¬»≈¿»ƒ»ƒ√»¿»
:ÈÈ d˙ÈÓ‡Â«¬ƒ≈¿»

‡CeÁח  ˙z‡ ˙ÂÏ ÏeÚ ÔB‡Ï ‰„e‰È Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«ƒ«»
:CeÁ‡Ï ‡ÚÊ ÌÈ˜‡Â d˙È ÌaÈÂ¿«≈»««¬≈«¿»¿»

ÚÊ‡ט  È˜˙Ó dÓL ÏÚ ‡Ï È‡ ÔB‡ Ú„ÈÂƒ«»¬≈»«¿≈ƒ¿¿≈«¿»
ÏaÁÓe È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙ÂÏ ÏÈÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«¬ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿«≈
‡ÚÊ ‡Ói˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a ‡Ú‡ ÏÚ dÁ‡»¿≈««¿»¿ƒ¿»¿«»»«¿»

:È‰eÁ‡Ï«¬ƒ

d˙È:י  Û‡ ˙ÈÓ‡Â „Ú Èc ÈÈ Ì„˜ LÈ‡e¿≈√»¿»ƒ¬»«¬ƒ«»≈

‡ÏÓ‡יא  ÈÈz d˙lk Ó˙Ï ‰„e‰È Ó‡Â«¬«¿»¿»»«¿≈ƒƒ«¿¿»
Ó‡ È‡ È ‰ÏL ‡c „Ú CÈ‡ ˙È≈»ƒ«ƒ¿»≈»¿ƒ¬≈¬«
Óz ˙ÏÊ‡Â È‰Á‡k ‡e‰ Û‡ ˙eÓÈ ‡ÓÏcƒ¿»¿«¿»…ƒ«¬»«»»

:‡‰e‡ ˙Èa ˙È˙ÈÂƒƒ«≈»»

e‰È„‰יב  ˙z‡ ÚeL ˙a ˙˙Óe ‡iÓBÈ e‡È‚Òe¿ƒ«»ƒ«««ƒ«¿»
‡e‰ dÚ ÈÊÊBb ÏÚ ˜ÈÏÒe ‰„e‰È ÌÁ˙‡Â¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ«¿≈»≈

:˙Ó˙Ï ‰‡Ól„Ú dÓÁ ‰ÈÁÂ¿ƒ»«¬≈¬À»»»¿ƒ¿»

ÏÒ˜יג  CÈeÓÁ ‡‰ ÓÈÓÏ Ó˙Ï ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿»»¿≈»»¬ƒ»≈
:dÚ Ê‚ÈÓÏ ˙Ó˙Ï¿ƒ¿»¿≈«»≈



סד              
:ר ה דר זה  לבאר ְְְֵֵֶֶֶַָי

ולעמד לנח  ל אי ־אפר הר, וע לה  מטס   אד ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹא ר
ע , ה א  ההר יו מ י  אחד . לרגע  אפיל  מ מקְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

. ל חס ־ו  להס לל ה א  עלל יפסיק ,  א ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָהרי 
ה '", הר יעלה  "מי   נ לק  האד עב דת ה א  ־כ כמְְְֲֲִֵֶַַַַָָָ
תמעל לרגע  ולנח   ב מ להס ק   לאד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאי ־אפר
וא ההר". "ע  נמצא  ה א  הרי  ועת זמ כל י  , דְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

"ירידה " לידי  ולב א  לי ל ה א  עלל ,תמעל לרגע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָינח 
. ל ְַָחס ־ו

היתה  ההר "ע  "מנה ", אצל זה  ה תב  רמז ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוזה 
ל  לנת א א  ועמידה , י יבה  ל תב  לא  ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֹי בת",
ירידה   מ מק עמידה    ההר" "ע  י  וירידה , ְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָָָָעלה 
 א ירידה   א ה א  הרי  , האד נמצא   מ ב  בכל ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָהיא .

ֲִַָעלה .

      ©Á̈©Á¦§¥̧©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ
      ©¦§©½̈©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
       ¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−§¦¨«

ÛlÚ˙zÂ∑ ּפניה ּבּהּכּסתה  יּכיר  LzÂ.ׁשּלא  «ƒ¿«»ְִִֶֶַָָָָֹ«≈∆
ÌÈÈÚ Á˙Ùa∑ ׁשעל ּדרכים  ּבפר ׁשת  עינים , ּבפתיחת  ¿∆«≈«ƒְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ּדר ׁשּו: ור ּבֹותינּו ּתמנתה .  י )ּדר ׁשל (סוטה ּבפתח ֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָ

אבינּו, לרא ֹות ֹואברהם  מצ ּפֹות  עינים  Èk.ׁשּכל  ְְְִִִֵֶַַַָָָָƒ
'B‚Â ‰ÏL Ï„‚ŒÈk עצמ ּה∑‡˙‰ הפקירה   לפיכ »¬»ƒ»«≈»¿ְְְִִִַָָָ

ּבנים  מ ּמּנּו להעמיד  מתא ּוה  ׁשהיתה  יה ּודה , .אצל  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

      ©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§¨®¦¬¦§−̈¨¤«¨
‰BÊÏ ‰LÁiÂ∑ ׁשּיֹוׁשבת ּדרכים לפי .ּבפר ׁשת  ««¿¿∆»¿»ְְְִִֶֶֶַָָָ

‰Èt ‰˙qÎ Èk∑ּומדר ׁש ּולה ּכיר ּה. לרא ֹות ּה יכל  ולא  ƒƒ¿»»∆»ְְְְִִִַַָָָֹֹ
חמיה  ּבבית  ּכׁשהיתה  ּפניה ", כ ּסתה  "ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָר ּבֹותינּו:

צנּועה , ח ׁשד ּההיתה  לא   לפיכ. ְְְֲִָָָָָָֹ

     ©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ¨«¨¨Æ¨´
         ¥©½¦¦ ´Ÿ¨©½¦¬©¨−¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½

  ¦¬¨−¥¨«
Cc‰ŒÏ‡ ‰ÈÏ‡ ËiÂ∑ נטה ּבּה, ׁשהיה   מ ּדר «≈≈∆»∆«∆∆ִֶֶֶָָָָָ

דשטורני"ר  לע "ז ּובל ׁשֹון ּבּה, היא  א ׁשר   ה ּדר .אל  ְֲִִֶֶֶֶַַָָ
‡pŒ‰‰∑' הבה' ל ׁשֹון ּכל  . לכ ודע ּת  עצמ הכיני »»»ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

ּבל ׁשֹון  לתר ּגמ ֹו ׁשּיׁש מ ּמק ֹום  ח ּוץ  ה ּוא , הזמנה  ְְְְְְִִֵֶַַָָָל ׁשֹון
נתינה  לל ׁשֹון קר ֹובים  הזמנה , ׁשל  א ֹותן ואף  ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָנתינה .

.הם  ֵ

     ©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ©¾Ÿ¤
   ¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«

ÔBÚ∑ מ ׁשּכֹון. ≈»ְַ

dpÓיד  d˙eÏÓ‡ ÈLeÏ ˙‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ«¿≈«¿¿«ƒ«
˙eLÙa ˙È˙ÈÂ ˙wz‡Â ‡ÙÈÚa ˙‡Èqk˙‡Â¿ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ«»«ƒƒ«¿»»
‡ È‡ ˙ÊÁ È‡ ˙Óz Á‡ ÏÚ Èc ÔÈÈÚ«¿ƒƒ«…«ƒ¿»¬≈»«¬≈¿»

:ez‡Ï dÏ ˙È‰È˙‡ ‡Ï ‡È‰Â ‰ÏL≈»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«≈¿ƒ¿

‡Èטו ‡a ˙˜Ùk dMÁÂ ‰„e‰È d‡ÊÁÂ«¬»«¿»¿«¿«¿»¿«»»¬≈
:‡‰t‡ ˙‡ÈqÎ«ƒ««»»

ÔÚÎטז È‰ Ó‡Â ‡Á‡Ï d˙ÂÏ ‡ËÒe¿»¿»«¿»¿»«¬«»ƒ¿«
‡È‰ d˙lÎ È‡ Ú„È ‡Ï È‡ CÈ˙ÂÏ ÏBÚÈ‡≈¿»ƒ¬≈»¿«¬≈«¿≈ƒ

:È˙ÂÏ ÏBÚÈ˙ È‡ ÈÏ Ôzz ‰Ó ˙Ó‡Â«¬∆∆«ƒ≈ƒ¬≈≈¿»ƒ

Ú‡יז ÔÓ ÈfÚ  È„‚ ÁlL‡ ‡‡ Ó‡Â«¬«¬»¬««¿ƒ«ƒ≈ƒ»»
:ÁÏL˙c „Ú ‡BkLÓ Ôzz Ì‡ ˙Ó‡Â«¬∆∆ƒƒ≈«¿»«¿ƒ¿»

 

   
    

    
 

     
       

       

     

     
     

      
    

      
    

    

    
      

    
     

    
     

 



סה               

      ©ÀŸ¤¨´¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
      §¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

 ©©¬©«
EÏÈ˙Ùe EÓ˙Á∑ּבּה מת ּכּסה  ׁשא ּתה   וׂשמלת ּבּה, ח ֹותם  ׁשא ּתה  ט ּבעת  'וׁשֹוׁשּפ  עזקת'.BÏ ‰zÂ∑ …»¿¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ«««

ּבֹו, ּכּיֹוצא  ּבֹוּגּבֹורים  ּכּיֹוצא  .צ ּדיקים  ִִִִֵֵַַַ

         

 מתמתמתמתהההה א א א א הההה מלתמלתמלתמלת ו ו ו ו   ת ת ת ת ח ח ח ח א א א א הההה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָטטטטעתעתעתעת
יח) לח, ד ר.(רש"י יעמד  ה דה  להבטיח  רצתה  ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹמר

חפצי  ה , סת ו מלה  טעת  מ ה  לא  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלכ

 ב) ה יחד   גד ואת ה יחד   תמ ח את א א  , ציְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻנפ
"  ח יב ת) .א א א א ה ה ה ה לא ת .   ת ה ה ה ה ח א א א א המת ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

."ָ

      ©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨©¦§©−¦§¥¬
©§§¨«

      ©¦§©̧§¹̈¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½
     ̈©¬©¨¥«¨−¦©´¨«¦¨®§−Ÿ§¨¨«

     ©¦§©º¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥©§¥¨²
     ¦¬¨«¥©−¦©©¨®¤©´Ÿ§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−

§¥¨«
‰L„w‰∑ לזנּות ּומזּמנת  .מק ּדׁשת  «¿≈»ְְְִֶֶֶֶֻֻ

      ©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ§¨¦®¨§©̧©§¥³
    ©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−§¥¨«

      ©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´¨®¦¥³
     ̈©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ§¨¨«

dÏŒÁwz∑ׁשּלּה ּׁשּביד ּהיהיה  È‰‰.מה  Ôt ƒ«»ְְִֶֶֶַָָָ∆ƒ¿∆
ÊeÏ∑,ּגנאי ויהיה  ה ּדבר  ית ּפרסם  ע ֹוד  ּתב ּקׁשּנה  אם  »ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּדברי  לא ּמת  ע ֹוד  לע ׂשֹות  עלי מה  ÈzÁÏL.ּכי ‰p‰ ְְֲִִֵֶַַַָָƒ≈»«¿ƒ

‰ È„b‰‰f∑ ע ּזים ּבגדי אביו את  יה ּודה  ׁשר ּמה  לפי «¿ƒ«∆ְְְִִִִִִִֶֶָָָ
ּבגדי  א ֹות ֹו ּגם  ר ּמּוה ּו ּבדמ ֹו, יֹוסף  ּכתנת  ְְְְִִִִִֵֶֶַָֹׁשהט ּביל 

.(ב "ר)ע ּזים  ִִ

Ó‡Â˙יח  CÏ Ôz‡ Èc ‡BkLÓ ‰Ó Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ∆≈»«¬∆∆
dÏ ‰ÈÂ C„È Èc CËeÁÂ CtLBLÂ C˙˜ÊÚƒ¿¿»¿ƒ»¿¿»ƒƒ»ƒ««

:dÏ ˙‡ÈcÚÂ d˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿»«¿«ƒ«≈

dpÓיט  dÙÈÚ ˙‡ÈcÚ‡Â ˙ÏÊ‡Â ˙Ó˜Â¿»««¬»«¿«¿ƒ«≈«ƒ«
:d˙eÏÓ‡ ÈLeÏ ˙LÈÏe¿≈«¿≈«¿¿«

dÓÁכ  ‡„Èa ÈfÚ  ‡È„b ˙È ‰„e‰È cLÂ¿««¿»»«¿»«ƒ≈ƒ»«¬≈
‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡BkLÓ qÓÏ ‰‡Ól„Ú¬À»»»¿ƒ««¿»ƒ»¿ƒ¿»

:dÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿¿«

Ô‡Ïכא  ÓÈÓÏ d˙‡ ÈL‡ ˙È ÏÈ‡Le¿ƒ»¬»≈«¿«¿≈«¿»
˙ÈÏ eÓ‡Â ‡Á‡ ÏÚ ÔÈÈÚ ‡È‰ ‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«»¿»«¬»≈

:‡zLc˜Ó ‡Î‰»»¿«ƒ¿»

‡d˙ÈÁkLכב  ‡Ï Ó‡Â ‰„e‰È ˙ÂÏ ˙Â¿»¿«¿»«¬«»«¿¿ƒ«
‡Î‰ ˙ÈÏ eÓ‡ ‡˙‡ ÈL‡ Û‡Â¿«¬»≈«¿»¬»≈»»

:‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»

CBÁÏכג  È‰ ‡ÓÏÈc dÏ qz ‰„e‰È Ó‡Â«¬«¿»ƒ««ƒ¿»¿≈¿
:dzÁkL‡ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡È„b ˙ÈcL ‡‰»«»ƒ«¿»»≈¿«¿»«¿¿ƒ«

 

    
     

      
     

   
   

   
    

      
    
    

  

     
      

      
      

    
  



סו              

     ©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧¦«¨³¥Ÿ¸
       ̈«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬¨−̈¦§¦®©´Ÿ¤

  §½̈«¦−¨§¦¨¥«
ÌÈL„Á LÏLÓk∑( מג ור ּבֹו(נדה רא ׁשֹון ׁשל  ר ּבֹו ¿ƒ¿…√»ƒְִֶֻֻ
חד ׁשים ",ׁשל  "ּכמ ׁשל ׁש ּול ׁשֹון ׁשלם , ואמצעי אחר ֹון ְְְְְֲֳִִִֵֶֶַָָָֹ

ּכמ ֹו: החד ׁשים , ט)ּכה ׁשּתּלׁש מנֹות ",(אסתר "ּומ ׁשל ֹוח  ְְְְֳִִִֵֶַַָָ
ירח ּיא ' 'ּכתלת ּות  א ּונקל ֹוס : ּתר ּגם  וכן ידם ", ."מ ׁשלח  ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹ

ÌÈeÊÏ ‰‰∑," הרה "א ּׁשה  ּכמ ֹו מע ּברת , ּדבר : ׁשם  »»ƒ¿ƒְְִֵֶֶָָָָָֻ
ּכח ּמה " "ּברה  מק ׁשאה ∑ÛO˙Â.ּוכמ ֹו: אפרים  אמר  ְַַָָָ¿ƒ»≈ְְִִֶַַָָָ

היתה , ׁשם  ׁשל  ּבּתֹו מאיר : ר ּבי ּכהן,מ ּׁשּום  ׁשה ּוא  ְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
ּדנּוה   ּבׂשרפה לפיכ. ְְִִֵָָָָ

         

היא  אביה  את נאמר "א  להלכה , סק  ק ה ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאדמ "ר
פני  העיד כ והתראה   עדי ינתה  א א  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמח לת
מר  את דנ יצד  ה אלה : מתע ררת זה  לפי  ."ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָסנהדרי
"את  מ ני  רק  ל מ יע  זה  נ ע הרי  ?ה בת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלריפה 
עדי לל  הי לא  מר אצל ואיל מח לת", היא  ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאביה 

?סנהדרי פני  עד ת מסירת ולא  ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹוהתראה ,
אפרי "אמר  י ה ה ספת על־ידי  ר"י  מבהיר זה  ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָק י 
,יטת נקט מק אה   אפרי מאיר": רי    מ ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמק אה 
(עני  א מ (מציא ת, י תר רח ק  ה ר א ר  אְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
,' וכ  עדי א  זינתה  א ר  א ולכ , י ק ה א  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעדי
– ינ נפסק  ולכ מח לת", היא  "אביה  זאת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹכל

." רות ְִִֵָָ"ה ציא ה 
"לה בי ה הר ספר נאמר " רות "ה ציא ה  ה ס ק  ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל
על־  ה לת). על־ידי  טהרה  (=להבת גלתא " ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָטיהרא 
– ללת ,"ה  אי "ת ה קראת ה מה , ירידת ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֹידי 
אפיל , ג למ ה  ירידת על־ידי  וכ גלתא ", ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ"ה ציא ה 
"לה בי מתע ררת היא  ,  ק  ק ה ית מְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ה קרא  ל"ה , האהבה   א רפי  ," רות" – ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָטיהרא "
."ה"ֵֹ

ל  מ ב  נמצאת בר ה מה  יו :ב מ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָואינ
יכ לה  היא  יצד  אביה , מ ית יצאה  היא  ְְִִִִִֵֵַָָָָָָ"ה ציא ה ",
ה א : על־ ההס ר ? א רפי  אהבה  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָלהתע רר
ה מה  ר יו – מאיר" רי    מ מק אה   אפרי"ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
והיריד ת   ייינ ה ל  על־א הרי  מה ד ־ר־ה א , ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָה א 
"ת  מיד  נארת היא  "ה ציא ה ", די  עד  , ל חְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

." רות" ל רג אצל מתע רר ,"הְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹ
יה דה  "ו אמר ה ס ק  ל ה ק    ב מ זה  ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹלפי 

:" רות ְִִֵָָה ציא ה 
– "ה ציא ה  ל מ ב  זאת כל נמצאת מ ה  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹה מה 
 צרי " רות" ל העני אצל תע רר כדי  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָגלתא ",
קי זק  לפיכ גלת, אינ ה מה   עצ  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלהתת
ה יעה  ע ל וק לת ה דאה  ל לעב דה  "יה דה ", ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָלדרת

.  מה    זאת מג ה  ה מה   ְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָֹלעצ
מ  לגי   הי ההפכ ת" ה "סברת י  בנ י  כ:ר ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָ

e‰ÈÏ„‰כד  ‡eÁ˙‡Â ‡iÁÈ ˙e˙Ï˙k ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿«»¿ƒ¿«»ƒ»
‡ÈcÚÓ ‡‰ Û‡Â C˙lk Óz ˙‡ÈpÊ ÓÈÓÏ¿≈««ƒ«»»«¿»¿«»«¿¿»

:„˜Bz˙Â ‰e˜t‡ ‰„e‰È Ó‡Â ‡˙eÊÏƒ¿»«¬«¿»«¿«¿ƒ»

 

   
      
     

 
    

      
   
     
     
      
      

      
     

     
   

     
   

     
     
    
      
    
      

  
     
    
      
    
     


     
    
      
     

       
    
    

      
     

     
    

   
     
   
      

      
      
     
     

  



סז               
 י להי ת  צרי "ת מר "זנתה  ני  סבר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָתחילה 
יצאה   מ לאחר גלתא . – ה הר פיר "ה ציא ה ", ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹל
 יצא מא י  "מ י  ת־ק ל  עצמ זה  מר למע ה  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָק ר
די  נגר ה ע ה  י ראל",  מלכי להעמיד  ... ברי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה

א לה . ענינ מ יח , ועד  ' וכ  ר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלד 
די היא  "חטאינ "מ ני  ה לת כלית ה א :  לכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָההס ר
הא ר  יתר יתה  ה לת ח כת  וזי ירר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעל־ידי 

העתידה . ְֲִַָָָא לה 
מר  ל לת ע נח בה  העני תחילת למרת , לפיכְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

"ה ציא ה  להי ת צריכה  צאת לילי , ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָלמע ה 
הה דאה  עב דת יה דה , ל העב דה  אחר הרי  ְְְֲֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָגלתא ",
ררי מתע (ה ציא ה ) ה לת על־ידי   לכ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָה רמת
מתה  אז – (" רות") י יר" חילא  והאהבה   א ה"ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
י ראל",  מלכי להעמיד  ... ברי ה  יצא מא י  ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ"מ י 
' וכ  ר י לד   עלי נה , נה  מלכתחילה   כ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ה ב לת, ל את  פר ," לפניה  ר ה ל"עלה  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָועד 
ירידת  לפני  וכ ה ית, זמ  הי ההגלת את ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאפיל

. מ קרב  ויגאלנ יב א  – למ ה  ְְְְְִֵַַַָָָָָָָה מה 

     ¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
      §¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ©¤½̈

    §¦º©«Ÿ¤¤§©§¦¦²§©©¤−¨¥«¤
˙‡ˆeÓ ‡Â‰∑ ליּׂשרף.ŒÏ‡ ‰ÁÏL ‡È‰Â ƒ≈ִֵָ¿ƒ»¿»∆

‰ÈÓÁ∑ אני מ ּמ' ול ֹומר : ּפניו להל ּבין רצתה  לא  »ƒ»ְְְְְֲִִִַַָָָָֹ
'אם מע ּברת ', אמרה : ל ֹו", א ּלה  א ׁשר  "לאיׁש א ּלא  ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֻ

אל ּבין  ואל  יׂשרפ ּוני לאו, ואם  יֹודה . מעצמ ֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָיֹודה 

לכב ׁשן  ׁשּיּפיל ּוה ּו לאדם  ל ֹו 'נֹוח  אמר ּו: מ ּכאן ְְְִִִֶַַַָָָָָָָּפניו'.
ּבר ּבים ' חבר ֹו ּפני יל ּבין ואל  אין ∑‰Œk‡.הא ׁש ְְְֲִִֵֵֵַַַָָ«∆»ֵ

ּתא ּבד  ואל   ּבֹורא ֿ נא  'ה ּכר  ּבּקׁשה : ל ׁשֹון א ּלא  ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ'נא '
נפ ׁשֹות ' .ׁשל ׁש ְָָֹ

     ©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦¦«©¥¬
      «Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−§©§¨«

‰˜„ˆ∑ ּבדבריה.ÈpnÓ∑. מע ּברת היא  »¿»ְִֶָָƒ∆ƒְִֶֶֻ
ק ֹול  ּבת  ׁשּיצאה  ּדר ׁשּו ֿ לברכה  זכר ֹונם  ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָור ּבֹותינּו
ׁשהיתה  לפי ה ּדברים , יצא ּו ּומא ּתי 'מ ּמּני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָואמרה :
מלכים , מ ּמּנה  ׁשּיצא ּו ּגזר ּתי חמיה , ּבבית  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָצנּועה 
ּביׂשראל ' מלכים  להעמיד  ּגזר ּתי יה ּודה  .ּומ ּׁשבט  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

‰Èz˙Œ‡Ï ÔkŒÏÚŒÈk∑ א ׁשר על  ע ׂשתה  ּבדין ּכי ƒ«≈…¿«ƒ»ְְֲִִֶַָָ
ּבני  ל ׁשלה  נת ּתיה  BÚ„.לא  ÛÒÈŒ‡ÏÂ∑: א ֹומרים יׁש ְְְִִֵַָָֹ¿…»«ְִֵ

ּגּבי  וחבר ֹו ּפסק ', 'לא  א ֹומרים : ויׁש ה ֹוסיף ', ְְֲִִֵֵֵַַַָֹֹ'לא 
'ולא  ּומתר ּגמינן: יספ ּו", "ולא  ּומידד : ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹאל ּדד 

.ּפסק ּו' ְָ

     ©§¦−§¥´¦§¨®§¦¥¬§¦−§¦§¨«

dz„Ï ˙Úa∑וּימלא ּו" א ֹומר : ה ּוא  ּוברבקה  ¿≈ƒ¿»ְְְְִִֵַָ
לחסרים  וכאן למלאים , לה ּלן ללדת ", p‰Â‰.ימיה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ¿ƒ≈

ÌÈÓB‡˙∑ ׁשהאחד לפי חסר . "ת ֹומים ", ּולה ּלן: מלא , ¿ƒְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
צ ּדיקים  ׁשניהם  א ּלּו אבל  .ר ׁשע , ְֲִִֵֵֶַָָָ

     ©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ
     ©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬¦«Ÿ¨«

„ÈŒÔziÂ∑החזיר ּה ה ּׁשני, יד ֹו על  ׁשּקׁשרה  ּולאחר  לח ּוץ , יד ֹו האחד  .ה ֹוציא  «ƒ∆»ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

eÓÁÏ‰‡כה  ˙ÁÏL ‡È‰Â ‡˜tzÓ ‡È‰ƒƒ«¿»¿ƒ¿»««¬»
‡‡ dpÓ dÏÈc ÔÈl‡ Èc ‚Ï ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒƒ≈ƒ≈ƒ≈¬»
‡˙˜ÊÚ ÔÓÏ ÔÚk Ú„BÓzL‡ ˙Ó‡Â ‡ÈcÚÓ«¿¿»«¬∆∆ƒ¿¿«¿«¿»ƒ¿¿»

:ÔÈl‡‰ ‡ËeÁÂ ‡tLBLÂ¿ƒ»¿¿»»ƒ≈

ÈpÓכו ‰‡kÊ Ó‡Â ‰„e‰È Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«¿»«¬««»»ƒƒ
È ‰ÏLÏ dz‰È ‡Ï Ôk ÏÚ È‡ ‡ÈcÚÓ«¿¿»¬≈«≈»¿»ƒ«¿≈»¿ƒ

:dÚ„ÈÓÏ „BÚ ÛÈÒB‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿«

˙ÔÈÓBÈכז ‡‰Â d„ÏÈÓc ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿≈¿«¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

ÈÁ˙‡כח  ˙ÈÒe ‡„È ‰ÈÂ d„ÏÈÓa ‰Â‰Â«¬»¿≈¿«ƒ«¿»¿ƒ««¿»
˜Ù ÔÈc ÓÈÓÏ ‡˙ÈB‰Ê d„È ÏÚ ˙Ë˜e¿»««¿≈¿ƒ»¿≈«≈¿«

:‰‡Ó„«̃¿»»

 

    
     

  
     

    
   



סח              

      ©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½©¾Ÿ¤
      ©¨©−§¨¨¤´¨®¤©¦§¨¬§−¨«¤

zˆt∑ חזק עלי .חזק ּת »«¿»ְֶֶַָָָֹ

       §©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®©¦§¨¬§−
 ̈«©

ÈM‰ B„ÈŒÏÚ L‡∑ ּכת ּוב ֹות יד ֹות  אר ּבע  ¬∆«»«»ƒְְַַָ
מ ּמּנּו. ׁשּיצא  עכן ׁשּמעל  חרמים  אר ּבעה  ּכנגד  ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכאן,
א ּדרת  ׁשּלקח : ּדברים  אר ּבעה  ּכנגד  א ֹומרים : ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָויׁש

ּול ׁשֹון  ׁשקלים  מאתים  ׁשל  ּכסף  חתיכ ֹות  ּוׁשּתי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשנער ,
ÁÊ.(ב "ר)זהב  BÓL ‡˜iÂ∑ מראית ע זריחת  ׁשם  ל  ָָ«ƒ¿»¿»«ְְִִֵַַַ

.ה ּׁשני  ִַָ

     

     §¥−©´¦§¨®§¨©¦§¥¿«¦©Á§¦¸
      ©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½¦©Æ©¦§§¥¦½

  £¤¬«¦ª−¨«¨
„e‰ ÛÒBÈÂ∑ ׁשהפסיק א ּלא  רא ׁשֹון, לענין ח ֹוזר  ¿≈«ְְְִִִִֵֶֶָָ

יֹוסף , ׁשל  למכירת ֹו יה ּודה  ׁשל  ירידת ֹו  לסמ ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹּבֹו
ּכדי  וע ֹוד , מ ּגד ּלת ֹו. ה ֹוריד ּוה ּו ׁשּבׁשביל ֹו  ל ְְְְְִִִִֵֶַָֻל ֹומר 
ל ֹומר  ּתמר , למע ׂשה  ּפֹוטיפר  ׁשל  א ׁשּתֹו מע ׂשה   ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹלסמ

ׁשראתה  ׁשמים , ל ׁשם  זֹו אף  ׁשמים , ל ׁשם  ּזֹו מה  , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָל
מ ּמּנּו, ּבנים  להעמיד  ׁשעתידה  ׁשּלּה ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָָָּבאצטר ֹול ֹוגין

מ ּבּתּה אם  מ ּמּנה  אם  יֹודעת  .ואינּה ְִִִִִֵֶַַָָָ

       ©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−
 £Ÿ¨¬©¦§¦«

       ©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ£¤´Ÿ¤½
  §Ÿ̈−©§¦¬©§¨«

Bz‡ '‰ Èk∑ ּבפיו ׁשג ּור  ׁשמים  .(ב "ר)ׁשם  ƒƒְִִֵַָָ

      ©¦§¨̧¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ
   ©¥½§¨¤−¨©¬§¨«

BÏŒLÈŒÏÎÂ∑' א ׁשר' חסר  קצר , ל ׁשֹון .הרי ¿»∆ֲֲֵֵֶָָָָ

‡È‰eÁכט  ˜Ù ‡‰Â d„È È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈¿≈¿»¿«¬ƒ
‡˜e Û˜˙ÓÏ CÏÚ ÈbÒ ÛB˜˙ ‰Ó ˙Ó‡Â«¬∆∆»¿«ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

:ıt dÓL¿≈»∆

ÈB‰Ê˙‡ל  d„È ÏÚ Èc È‰eÁ‡ ˜Ù Ôk ˙e»«≈¿«¬ƒƒ«¿≈¿ƒ»
:ÁÊ dÓL ‡˜e¿»¿≈»«

a‡א  ÙÈËBt dÊe ÌÈˆÓÏ ˙Áz‡ ÛÒBÈÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ««»
‡„ÈÓ ‰‡ˆÓ ‚ ‡iÏBË˜  ‰ÚÙ„¿«¿…«»«»¿«ƒ¿»»ƒ»

:Ôn˙Ï È‰B˙Á‡ Èc È‡Ú„«¬»»≈ƒ¬ƒƒ¿«»

bב  ‰Â‰Â ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈«¬»¿«
:‰‡ˆÓ dBa ˙Èa ‰Â‰Â ÁÏˆÓ«¿»«¬»¿≈ƒ≈ƒ¿»»

ÏÎÂג  dcÚÒa ÈÈ„ ‡ÓÈÓ È‡ dBa ‡ÊÁÂ«¬»ƒ≈¬≈≈¿»«¿»¿«¿≈¿…
:d„Èa ÁÏˆÓ ÈÈ „Ú ‡e‰ Ècƒ»≈¿»«¿«ƒ≈

d˙Èד  LnLÂ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ ÛÒBÈ ÁkL‡Â¿«¿«≈«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»≈
:d„Èa ÒÓ dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ d˙Èa ÏÚ dÈÓe«¿≈«≈≈¿»ƒƒ≈¿«ƒ≈

 

    
   

    
  

   

      
   

    
     

     

    
     

      
     

      



סט               

      ©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹§¥À§©Æ¨£¤´
      ¤½©§¨¤§Ÿ̈²¤¥¬©¦§¦−¦§©´¥®
      ©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

    ©©«£´Ÿ¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
      §½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´¥½

  §¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«
‰Óe‡Ó Bz‡ Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑ל ּבֹו נֹותן היה  לא  ¿…»«ƒ¿»ִֵָָֹ

‡ÌÁl‰ŒÌ.לכל ּום  Èk∑,א ׁשּתֹו ׁשּדּבר היא  א ּלא  ְִƒƒ«∆∆ְִִִֶֶֶָ
נק ּיה  ‡˙Œ‰ÙÈ.ּבל ׁשֹון ÛÒBÈ È‰ÈÂ∑ ׁשראה ּכיון ְְִָָ«¿ƒ≈¿≈…«ֵֶָָָ

וׁשֹותה  א ֹוכל  התחיל  מ ֹוׁשל , ּבׂשער ֹו.עצמ ֹו ּומסלסל  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָ
וא ּתה (ב "ר) מתא ּבל , אבי' ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְִִֵַַַַָָָָָאמר 

מ ּיד : ה ּדב ', את  ּב מגרה  אני ? ּבׂשער ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹמסלסל 

     

     ©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¥«¤£Ÿ¨²
    ¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

ÂÈ„‡ ˙L‡ ‡OzÂ'וג ֹו∑סמ ּו "אחר ", ׁשּנאמר  מק ֹום  .ּכל  «ƒ»≈∆¬…»ְֱֶֶַַַָָָ

      ©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½«Ÿ¨©¬
      ¦¦−©©¨®¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬§¨¦«

      ¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³¦¤̧¦Æ
      §½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®§¥̧
     ¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦¥«Ÿ¦«

ÌÈ‰Ï‡Ï È˙‡ËÁÂ∑ העריֹות על  נצט ּוּו נח  .ּבני ¿»»ƒ≈…ƒְְֲִֵַַַָָֹ

      ©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®§«Ÿ¨©¬¥¤²¨
    ¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«

dÏˆ‡ kLÏ∑ּתׁשמיׁש ּבלא  dnÚ.אפ ּלּו ˙BÈ‰Ï∑ ה ּבא .לע ֹולם  ƒ¿«∆¿»ְְֲִִַֹƒ¿ƒ»ַָָָ

      ©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´§©§®
     §¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦

Ècה  Ïk ÏÚÂ d˙Èa d˙È ÈÓc ÔcÚÓ ‰Â‰Â«¬»≈ƒ«¿«ƒ»≈¿≈≈¿«»ƒ
ÛÒBÈ ÏÈ„a ‰‡ˆÓ ˙Èa ˙È ÈÈ CÈe dÏ ˙È‡ƒ≈»ƒ¿»»≈ƒ¿»»¿ƒ≈
‡˙Èa dÏ ˙È‡ Èc ÏÎa ÈÈ„ ‡˙ka ‰Â‰Â«¬»ƒ¿¿»«¿»¿»ƒƒ≈¿≈»

:‡Ï˜Áe¿«¿»

Ú„Èו ‡ÏÂ ÛÒBÈ„ ‡„Èa dÏ Èc Ïk ˜Le¿«»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«
ÏÎ‡ ‡e‰ Èc ‡ÓÁÏ ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓ dnÚƒ≈ƒ««∆»≈«¿»ƒ»≈

:‡ÂÊÁ È‡ÈÂ ‡ÂÈa ÈtL ÛÒBÈ ‰Â‰Â«¬»≈«ƒ¿≈»¿»≈¿∆¿»

‡z˙ז ˙Ù˜Êe ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»«ƒ«
:ÈnÚ eÎL ˙Ó‡Â ÛÒBÈÏ ‡‰ÈÚ ˙È dBaƒ≈»≈»»¿≈«¬∆∆¿ƒƒ

ÈBaח  ‡‰ dBa ˙z‡ ˙ÂÏ Ó‡Â ÈÒÂ¿»≈«¬«¿«ƒ«ƒ≈»ƒƒ
dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ ‡˙È„ ‰Ó ÈnÚ Ú„È ‡Ï»¿«ƒƒ»ƒ¿≈»¿…ƒƒ≈

:È„Èa ÒÓ¿«ƒƒ

ÈpÓט  ÚÓ ‡ÏÂ ÈpÓ ÔÈ„‰ ‡˙Èa  È‰B˙ÈÏ≈ƒ«¿≈»»≈ƒƒ¿»¿«ƒƒ
ÔÈcÎ‡Â d˙z‡ z‡ ÏÈ„a CÈ˙È ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓƒ««∆»≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈¿∆¿≈
:ÈÈ Ì„˜ BÁ‡Â ‡„‰ ‡˙a ‡˙LÈa „ÈaÚ‡∆¿≈ƒ¿»«¿»»»¿≈√»¿»

ÏÂ‡י  ÌBÈ ÌBÈ ÛÒBÈ ÌÚ ˙ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«ƒ≈¿»
:dnÚ ÈÂ‰ÓÏ d˙ÂÏ kLÓÏ dpÓ ÏÈa«̃ƒƒ«¿ƒ¿«¿»«¿∆¡≈ƒ«

cÓÏ˜יא  ‡˙ÈÏ ÏÚÂ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»»≈¿«¿≈»¿ƒ¿«
‡˙È ÈL‡Ó L‡ ˙ÈÏÂ daLÁ È˙Îa¿ƒ¿≈»¿¿≈¿≈¡«≈¬»≈≈»

:‡˙Èa Ônz«»¿≈»

 

        
     



ע              
‰f‰ ÌBi‰k È‰ÈÂ∑ ה ּגיע ּכא ׁשר  'ויהי ּכל ֹומר : «¿ƒ¿««∆ְְֲִִִֶַַַַ

מיחד ' ׁשהלכ ּו(תנחומא)יֹום  ׁשּלהם , איד  יֹום  צח ֹוק , יֹום  ְְְֵֶֶֶָָָֻ
הג ּון  יֹום  לי 'אין אמרה : אלילים , עב ֹודת  לבית  ְְֱֲִִִֵֵַָָָָֻּכּלם 
אני  'ח ֹולה  להם : אמרה  ה ּזה ', ּכה ּיֹום  ליֹוסף  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָלה ּזקק 

' ליל יכלה  BzÎ‡ÏÓ.ואיני ˙BNÚÏ∑, ּוׁשמ ּואל רב  ְְִֵֵֵָֹ«¬¿«¿ְֵַ
צרכיו  'לע ׂשֹות  אמר : וחד  מ ּמׁש', 'מלאכ ּתֹו אמר : ְְְְֲַַַַַַַָָָָָחד 

אביו ע ּמּה ׁשל  ּדיֹוקנֹו ּדמ ּות  ל ֹו ׁשּנראית  וכ ּו'',א ּלא  ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָ
ס ֹוטה  ּבמ ּסכת  לז)ּכדאיתא  .(דף  ְְִִֶֶַָָ

      ©¦§§¥§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ¦§Æ
   §¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨

      ©«§¦Æ¦§½̈¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨

      ©¦§º̈§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À
         ¥¬¦¨²¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´

   ¦¦½¨«¤§−̈§¬¨«
eÏ ‡È‰ e‡∑ הביא" קצרה : ל ׁשֹון זה  הרי ¿≈ƒ»ְֲִֵֵֶָָָ

ּכן  א ֹומרת  ּבעל ּה ועל  הביא ֹו, מי ּפר ׁש ולא  .לנּו", ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ÈÚ∑(ב "ר) עבר מ ּבני ה ּנהר , מעבר (מעבר  אחרים: ספרים ƒ¿ƒְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

.)הּנהר  ַָָ

     ©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ
    ¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬©«¨

     ©©©¬¦§−¤§¨®©¬£Ÿ−̈¤¥«
ÂÈ„‡∑ יֹוסף .ׁשל  ¬…»ֵֶ

       ©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ¨´¥©º
     ̈¤¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤¦«

ÈÏ‡ ‡a∑לנּו הבאת  א ׁשר  העברי העבד  ּבי, .לצחק  »≈«ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

      ©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²¤§¦−
 ©¨¬̈©«¨

      ©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³
       ¥¨Æ¥½Ÿ©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©

©«
'B‚Â ÂÈ„‡ ÚÓLÎ È‰ÈÂ∑,'עב ּד לי ע ׂשה  הא ּלה  'ּכּדברים  ׁשאמרה : וזה ּו ּכן, ל ֹו אמרה  ּתׁשמיׁש ּבׁשעת  «¿ƒƒ¿…«¬…»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכא ּלה  ּתׁשמיׁש .עניני ְְְִִֵֵֶַָ

ÈnÚיב  eÎL ÓÈÓÏ dLeÏa dz„Á‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜ÚÂ d„Èa dLeÏÏ d˜LÂ¿»¿≈ƒ¿≈ƒ««¬«¿«¿»

d„Èaיג  dLeÏÏ d˜L È‡ ˙ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬«¬≈»¿≈ƒ¿≈ƒ«
:‡˜eLÏ ˜ÚÂ«¬«¿»

ÓÈÓÏיד  ÔB‰Ï ˙Ó‡Â d˙È ÈL‡Ï ˙˜e¿««¬»≈≈««¬∆∆¿¿≈»
ÏÚ ‡ ‡ÎiÁÏ ‰‡Ú ‡b ‡Ï È˙È‡ BÊÁ¬«¿ƒ»»«¿»ƒ¿»»¿«»»»»«

:‡a ‡Ï˜a ˙È˜e ÈnÚ kLÓÏ È˙ÂÏ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿»»«»

È˜e˙טו ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ‡ È‡ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿≈
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜ÚÂ È˙ÂÏ dLeÏÏ d˜LÂ¿»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿«¿»

dBaטז ÏÚc „Ú d˙ÂÏ dLeÏÏ d˙zÁ‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿»««¿«ƒ≈
:d˙ÈÏ¿≈≈

ÏÚיז ÓÈÓÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk dnÚ ˙ÏÈlÓe«ƒ«ƒ≈¿ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»«
‡ÎiÁÏ ‡Ï ‡˙È˙È‡ Èc ‰‡Ú ‡„Ú È˙ÂÏ¿»ƒ«¿»ƒ¿»»ƒ«¿≈»»»¿«»»

:Èƒ

d˜LÂיח  ˙È˜e ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿≈
:‡˜eLÏ ˜ÚÂ È˙ÂÏ dLeÏÏƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿»

‡d˙zיט  ÈÓb˙t ˙È dBa ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk ÓÈÓÏ dnÚ ˙ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ«ƒ≈¿≈«¿ƒ¿»«»»ƒ≈

:dÊ‚ Û˜˙e CcÚ ÈÏ „Ú¬«ƒ«¿»¿≈»¿≈

 

        

        



עי               

      ©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
     §¾£¤£¦¥¬©¤−¤£¦®©«§¦−̈§¥¬

©«Ÿ©

       ©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½
  §¥¥−©¬¥«©«Ÿ©

„ÒÁ ÂÈÏ‡ ËiÂ∑ ׁשּבּמׁשנה וחס ּודה ' נאה  'ּכּלה  ל ׁשֹון ר ֹואיו, לכל  מק ּבל  .ׁשהיה  «≈≈»»∆ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

     ©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½¥¨¨´£¦¦½
       £¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−

 ̈¨¬Ÿ¤«
‰NÚ ‰È‰ ‡e‰∑ הוה 'ּבמימריּה .מתעבד 'ּכתר ּגּומ ֹו: »»…∆ְְְְְֲֲִֵֵֵַָ

     ¥´©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½
       ©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬©§¦«©

Bz‡ '‰ L‡a∑א ּתֹו ׁשה ' .ּבׁשביל  «¬∆ƒְִִִֶ

     

     ©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²©§¥¬
    ¤«¤¦§©−¦§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤¦§¨«¦

‰l‡‰ ÌÈc‰ Á‡∑א ֹות ּה ׁשהר ּגילה  לפי «««¿»ƒ»≈∆ְְִִִֶָָ
לגנּות ֹו ּבֹו לד ּבר  ּכּלם  ּבפי ה ּצּדיק  את  הביא אר ּורה  , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻ

ׁשּיפנּו א ּלּו ׁשל  סרחנם  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְִֵֶֶֶַָָָָָֻלהם 
הר  ׁשּתבא  וע ֹוד , אליו. ולא  ל ּצּדיק אליהם  וחה  ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ֿ ידיהם  זב ּוב ∑e‡ËÁ.על  נמצא  ּפֹוטירין זה  ּבפילי ְֵֶַ»¿ְְְְִִִֵֶַָ
ׁשּלֹוׁשּלֹו, ּבגל ּוסקין צר ֹור  נמצא  את ∑Ù‡‰Â‰.וזה  ְְְְְִִִֶֶֶָ¿»…∆ֶ

ּובלע "ז, ּבפת , א ּלא  אפ ּיה  ל ׁשֹון ואין , ה ּמל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָּפת 
.פיסטו"ר 

ÈÏ˙כ  dÈpÓe d˙È ÛÒBÈc dBa ÈÒe¿ƒƒ≈¿≈»≈«¿≈¿≈
‰Â‰Â ÔÈÈÒ‡ ‡kÏÓ ÈÈÒ‡ Èc ˙‡ ÈÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ¬ƒ≈«¿»¬ƒƒ«¬»

:ÈÈÒ‡ ˙Èa Ôn«̇»¿≈¬ƒ≈

dÏכא  „‚e ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈¿«≈
:ÈÈÒ‡ ˙Èa  ÈÈÚa ÔÈÓÁÏ d‰ÈÂ ‡cÒÁƒ¿»ƒ»≈¿«¬ƒ¿≈≈«≈«ƒ≈

Ïkכב  ˙È ÛÒBÈ„ ‡„Èa ÈÈÒ‡ ˙Èa  ÈpÓe«ƒ«≈¬ƒ≈ƒ»¿≈»»
ÔÈ„Ú Èc Ïk ˙ÈÂ ÈÈÒ‡ ˙Èa Èc ‡iÈÒ‡¬ƒ«»ƒ¿≈¬ƒ≈¿»»ƒ»¿ƒ

:„Ú˙Ó ‰Â‰ dÓÈÓ ÏÚ Ônz«»«≈¿≈¬»ƒ¿¬≈

d„Èaכג  ÔÁÒ Ïk ˙È ÈÊÁ ÈÈÒ‡ ˙Èa  ˙ÈÏ≈«≈¬ƒ≈»≈»»»¿»ƒ≈
ÈÈ „Ú ‡e‰ È„Â dcÚÒa ÈÈ„ ‡ÓÈÓ È„a¿ƒ≈¿»«¿»¿«¿≈¿ƒ»≈¿»

:ÁÏˆÓ«¿»

È˜L‡א  eÁÒ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»»¿»
‡kÏÓÏ ÔB‰ÈBaÏ ÈÓBzÁÂ ÌÈˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿ƒ≈¿«¿»

:ÌÈˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

 

   
    
     
       

     
  

     
      

      

     
     

   
     

     

      
      
   

  
  

   
     

       
     

       
  



עב              
         

אראראראררה רה רה רה  תתתת א)א א א א מ , א ת (רש"י א ) (לט, לעיל ר ר"י  ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
 א ר"י  נקט לא  לכ . מי  ל התנה  ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹטיפר
כד , (ח "ש  ר"י  ל רעל־ "אררה ", רק  א א  ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָ"מרעת",
הרי ארר", וא ה  ר "ני  : אברה עבד  אליעזר לגי  ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלט)

 וצרי רעה . הנהגה    אי  א   מתאימה  "ארר" ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
ח ה  לג): (לז, לעיל מפרש "י  קצת  רעה רעה רעה רעה עפ ס . .  אכלתה ְְְֲִִֵַָָָָָָָָָָָָ

טיפר. א ת  ְִִֵֶֶֶַָתרה 

       ©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©©´©©§¦½
  §©−©¬¨«¦«

      ©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À¥²©¬©©¨¦−¤¥´
     ©®Ÿ©§¾£¤¬¥−¨¬¨«

      ©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¤¥²¦−̈©§¨´¤Ÿ¨®
  ©¦«§¬¨¦−§¦§¨«

'B‚Â ÌÈÁah‰ N „˜ÙiÂ∑ א ּתם ÓLÓa.להיֹות  ÌÈÓÈ eÈ‰iÂ∑חד ׁש .י"ב  «ƒ¿…«««»ƒ¿ְִִָ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ֶֹ

      ©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈
      ¦−§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤

    ¦§©½¦£¤¬£¦−§¥¬©«Ÿ©
Ì‰ÈL ÌBÏÁ eÓÏÁiÂ∑ ׁשניהם חל ֹום ,וּיחלמ ּו «««¿¬¿≈∆ְְֲֵֶַַַ

ׁשניהם : חל ֹום  חלם  אחד  ּכל  ּומדר ׁשֹו: ּפׁשּוט ֹו. ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָזה 
"וּירא  ׁשּנאמר : וזה ּו חבר ֹו, ּופתר ֹון חל ֹומ ֹו את  ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשחלם 

ּפתר " ֿ ט ֹוב  ּכי ֿ הא ֹופים  BÓÏÁ.ׂשר  ÔB˙Ùk LÈ‡∑ ִִַָָָƒ¿ƒ¿¬…
לבא  העתיד  ל ּפתר ֹון ה ּדֹומה  חל ֹום  חלם  אחד  ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹּכל 

.עליהם  ֲֵֶ

       ©¨Ÿ£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«
ÌÈÙÚÊ∑:ּכמ ֹו כ )עצבים , א וזעף ",(מלכים ז)"סר  א ּׂשא (מיכה ה ' .""זעף  …¬ƒְְֲִֵֵֶַַַָָ

     ©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦§¦§©²
      ¥¬£Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«

       ©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®©¸Ÿ¤
      £¥¤¹¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½©§−̈¦«

ב  ÏÚ È‰B ÔÈz ÏÚ ‰Út Ê‚e¿≈«¿…«¿≈«¿¿»ƒ««
:ÈÓBzÁ  ÏÚÂ È˜L»≈¿«««¿≈

ÈÏ˙ג  ‡iÏBË˜  ˙Èa ‡hÓa ÔB‰˙È ‰ÈÂƒ«»¿¿«¿»≈«»«»¿≈
:Ônz ÈÒ‡ ÛÒBÈ Èc ˙‡ ÈÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ≈»ƒ«»

LnLÂד  ÔB‰nÚ ÛÒBÈ ˙È ‡iÏBË˜  ÈpÓe«ƒ«»«»»≈ƒ¿¿«≈
:‡hÓa ÔÈÓBÈ BÂ‰Â ÔB‰˙È»¿«¬ƒ¿«¿»

ÈÏÈÏa‡ה  dÓÏÁ b ÔB‰ÈÂz ‡ÓÏÁ eÓÏÁÂ«¬»∆¿»«¿≈¿«∆¿≈¿≈¿»
Èc ÈÓBzÁÂ ‡È˜L dÓÏÁ ÔLeÙk b „Á«¿«¿¿«∆¿≈»¿»¿«¿≈ƒ
:ÈÈÒ‡ ˙Èa ÔÈÈÒ‡ Èc ÌÈˆÓ„ ‡kÏÓÏ¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿≈¬ƒ≈

ÔB‰˙Èו ‡ÊÁÂ ‡Ùˆa ÛÒBÈ ÔB‰˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»¿≈¿«¿»«¬»»¿
:ÔÈÒÈÒ Ôep‡ ‡‰Â¿»ƒ¿ƒƒ

hÓa‡ז dnÚ Èc ‰ÚÙ È ˙È Ï‡Le¿≈»«¿¿≈«¿…ƒƒ≈¿«¿»
ÔÈLÈa ÔBÎÈt‡ ÔÈ„ ‡Ó ÓÈÓÏ dBa ˙Èa≈ƒ≈¿≈»»≈«≈ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

dÏח  ˙ÈÏ LÙe ‡ÓÏÁ ‡ÓÏÁ dÏ eÓ‡Â«¬»≈∆¿»¬≈¿»»«≈≈
ÔLet ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ÛÒBÈ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿≈¬»ƒ√»¿»¿«

:ÈÏ ÔÚÎ eÚzL‡ ‡iÓÏÁ∆¿«»ƒ¿»¿«ƒ

 

    
      

      
     

      
   

     
     

     
      

    
   



עג               

     ©§©¥©©©§¦²¤£Ÿ−§¥®©´Ÿ¤½
  ©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«

       ©¤−¤§¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈
  ¦§¦¬©§§Ÿ¤−¨£¨¦«

Ì‚ÈN∑ וידי"ן ׁשּקֹורין אר ּכֹות  Â‰Â‡.זמ ֹור ֹות  »ƒƒְֲִֶֻ¿ƒ
˙ÁÙÎ∑. לפ ֹורחת לי ּדֹומה  נדמה  ּכפ ֹורחת , והיא  ¿…««ְְְְִִִַַַַָָ

נּצּה עלתה  ה ּפרח  ואחר  ּפֹורחת , היא  ּכא ּלּו ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָּבחל ֹומי
הב ׁשיל ּו. ּכ ֿ ואחר  ּבלע "ז, אשפני"ר  סמדר , ְְְְְֲִִַַַַַָָָָונע ׂשה 

ּתר ּגּומ ֹו ּכאן עד  לבלבין, א ּפקת  אפרחת  ּכד  ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָוהיא 
ּכדכתיב : מ ּפרח , ּגד ֹול  נץ  ּפֹורחת . יח)ׁשל  "ּובסר (ישעיה ְְִִִֵֶֶֶַַַָֹ

ּוכתיב : נּצּה", יהיה  יז)ּגֹומל  והדר (במדבר פרח " "וּיצא  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ
ציץ  .""וּיצץ  ִֵַָ

        

 ענבי ענבי ענבי ענבי א א א א ל ל ל ל תיהתיהתיהתיה  יל יל יל יל הב הב הב הב ,,,, נ נ נ נ י)עלתהעלתהעלתהעלתה עלתה עלתה עלתה עלתה (מ , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
 יל יל יל יל הב הב הב הב ליגאל ליגאל ליגאל ליגאל .... י י י י ראל ראל ראל ראל  ל ל ל ל       זמ זמ זמ זמ ההההיע יע יע יע  ––––  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָנ נ נ נ
ל ל ל ל ת ת ת ת   מצרי מצרי מצרי מצרי ל ל ל ל   זמ זמ זמ זמ ההההיע יע יע יע  ––––  ענבי ענבי ענבי ענבי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָא א א א ל ל ל ל תיהתיהתיהתיה

ההההרעלהרעלהרעלהרעלה א)ס ס ס ס  צב , ת (חולי להי  צרי ה דר היה  לכא רה  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
  מ לאחר ה רעלה , ס  את  מצרי תה  ח ה  :ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהפ
  הרא לב  למר,  וי . צרי מ י ראל  ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנגאלי

מ ה   צאי וי  מצרי על י ראל  רינגד נגד נגד נגד מת.נרצ ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
 לטב : ה פכת  עצמ  מצרי ה ני  לב   ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוא
  ,( האד מציא ת (ל לכרת מביאה  יי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָתת
ה דמת   ת מציא את מב לת ה רעלה  ס  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָתת

לטב . ת א ְְֶֶָוה פכת

     §¬©§−Ÿ§¨¦®¨«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³
     Ÿ¨Æ¤´©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬

©§«Ÿ
ËÁN‡Â∑ מ ׁשנה ּבל ׁשֹון יׁש והר ּבה  'ועצרית ', .ּכתר ּגּומ ֹו: »∆¿«ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

       ©³Ÿ¤Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½
   §¬¤¨¦−¥«

Ì‰ ÌÈÓÈ ˙LÏL∑ הר ּבה א ּגדה  מדר ׁשי ויׁש ימים , ל ׁשל ׁשת   ל הם  צב )סימן .(חולין ¿…∆»ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

     §´§´¤¨¦À¦¨³©§ŸÆ¤Ÿ¤½
      ©«£¦«§−©©¤®§¨«©¨³«©§ŸÆ§¨½©¦§¨Æ

   ̈«¦½£¤¬¨¦−¨©§¥«
EL‡Œ˙‡ ‰ÚÙ ‡OÈ∑ ע ּמהם  א ֹות ימנה  ּבּסע ּדה , לפניו ל ׁשרת  עבדיו ׁשאר  ּכׁשּיפקד  ח ׁשּבֹון, .ל ׁשֹון ƒ»«¿…∆…∆ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ

Epk∑ ּומ ֹוׁשב ׁשּל .ּבסיס  «∆ְְִֶָָ

Ó‡Âט  ÛÒBÈÏ dÓÏÁ ˙È È˜L  ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«»≈»∆¿≈¿≈«¬«
:ÈÓ„˜ ‡Ùe‚ ‡‰Â ÈÓÏÁa dÏ≈¿∆¿ƒ¿»¿»√»»

‡ÁÙ˙י  „Î ‡È‰Â ÔÈLL ‡˙Ïz ‡Ùe‚e¿¿»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿««
‡‰˙Ïk˙‡ eÏÈMa ı ˙ˆÈ‡Â ÔÈÏÏ ˙˜t‡«≈««¿¿ƒ«¬≈«≈«ƒƒ¿¿»»»

:ÔÈpÚƒ¿ƒ

iÚ‡יא  ˙È ˙ÈÒe È„Èa ‰ÚÙ„ ‡qÎÂ¿«»¿«¿…ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿«»
˙È ˙È‰ÈÂ ‰ÚÙ„ ‡qÎÏ ÔB‰˙È ˙ÈˆÚÂ¿«»ƒ»¿¿«»¿«¿…ƒ»ƒ»

:‰ÚÙ„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔÈLLיב  ‡˙Ïz dLt ÔÈc ÛÒBÈ dÏ Ó‡Â«¬«≈≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ¿ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

CLÈיג  ˙È ‰Út Cpa„È ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿¿ƒ»«¿…»≈»
‰ÚÙ„ ‡qk Ôz˙Â CLeÓL ÏÚ CpÈ˙ÈÂƒ≈ƒ»«ƒ»¿ƒ≈«»¿«¿…
È˜LÓ ‡˙ÈÂ‰ È„ ‰‡Ó„˜ ‡˙ÎÏ‰k d„Èaƒ≈¿ƒ¿¿»«¿»»ƒ¬≈»«¿≈

:dÏ≈

 

            



עד              

      ¦¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬
     ¦¨¦−¨®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦

 ©©¬¦©¤«
Ez‡ ÈzÎÊŒÌ‡ Èk∑,א ּת זכר ּתני אם  א ׁשר  ƒƒ¿«¿«ƒƒ¿ְְְֲִִִֶַַ

 ל ׁשּייטב  ÒÁ„.ּכפתר ֹוני מאחר  È„nÚ ‡pŒ˙ÈNÚÂ∑ ְְְִִִֵֶַַַ¿»ƒ»»ƒ»ƒ»∆
ע ּמי  ע ֹוׂשה  א ּתה  הרי ּבּקׁשה : ל ׁשֹון א ּלא  'נא ' ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאין

.חסד  ֶֶ

     ¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®§©ŸÆ«Ÿ
    ̈¦´¦§½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

      ©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨¨®©¸Ÿ¤Æ¤¥½
       ©£¦Æ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©Ÿ¦«

ÈÁ ÈlÒ∑ ׁשּקֹורין ּכיסנין, ּפת  מ ֹוכרי  ודר הר ּבה , יׁש ּובמק ֹומנּו ח ֹורין, ח ֹורין קל ּופין נצרים  ׁשל  ס ּלים  «≈…ƒְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ס ּלים  ּבא ֹותם  לת ּתם  .אובלי"ׁש, ְְִִַָָ

      ©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´Ÿ¤®
     §¨ÀŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

       ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½
   §¬¤¨¦−¥«

     §´§´¤¨¦À¦¨̧©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ
       ¥«¨¤½§¨¨¬«§−©¥®§¨©¬¨²¤§¨«§−

 ¥«¨¤«

      ©§¦´©´©§¦¦Àª¤¤́¤©§½Ÿ©©¬©
     ¦§¤−§¨£¨¨®©¦º̈¤´Ÿ©´©©§¦À

    §¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«
‰ ÌBÈ‰ÚtŒ˙‡ ˙„l∑ל ֹו וק ֹורין לדת ֹו, יֹום  À∆∆∆«¿…ְִֵָ
נֹולד יֹום  ה ּולד  ׁשאין לפי ה ּלדת , ּול ׁשֹון ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻּגינּוסיא .

ועל  הא ּׁשה , את  מיּלדת  ׁשהח ּיה  אחרים , ֿ ידי על  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָא ּלא 
וכן: מיּלדת , נקראת  החיה  טז)ּכן "ּומ ֹולד ֹותי(יחזקאל  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

וכן: ," א ֹות ה ּלדת  יג )ּביֹום  את (ויקרא ה ּכּבס  "אחרי ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֻֻ

אחרים  ֿ ידי על  ׁשּכּבּוס ֹו ‡˙L‡Œ.ה ּנגע ", ‡OiÂ ְֲִִֵֵֶֶַַַ«ƒ»∆…
'B‚Â∑ ה ּמׁשרתים מ ֹונה  ׁשהיה  עבדיו, ׁשאר  עם  מנאם  ¿ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָ

ּכמ ֹו: ּבת ֹוכם , א ּלּו את  וזכר  ּבסע ּדת ֹו, ל ֹו ְְְְְְִֵֶֶַָָָָֻׁשּיׁשרת ּו
מנין  ל ׁשֹון רא ׁש", את  ."ׂשא ּו ְְְִֶָֹ

     ©¨²¤¤©¬©©§¦−©©§¥®©¦¥¬©−
 ©©¬©§«Ÿ

       §¥²©¬¨«Ÿ¦−¨¨®©«£¤¬¨©²¨¤−¥«

aÚ˙Â„יד  CÏ ËÈÈ „k CnÚ Èpk„z Ô‰l‡∆»≈ƒ¿¿ƒ«ƒƒ»«≈«»¿«¿≈
‰Út Ì„˜ ÈÏÚ k„˙Â eÈË ÈnÚ ÔÚk¿«ƒƒ≈¿ƒ¿«»«√»«¿…

:ÔÈ„‰ ‡ÈÒ‡ ˙Èa ÔÓ Èp˜t˙Â¿«¿ƒ«ƒƒ≈¬ƒ»»≈

Û‡Âטו È‡Ú„ ‡Ú‡Ó ‡b ‚Ó È‡¬≈ƒ¿«¿≈¿»≈«¿»¿ƒ¿»≈¿«
˙Èa È˙È e‡ÈeL È‡ ÌÚcÓ ˙È„Ú ‡Ï ‡Î‰»»»¬»ƒƒ««¬≈«ƒ»ƒ¿≈

:ÈÈÒ‡¬ƒ≈

Ó‡Âטז Lt ˙e‡È È‡ ÈÓBzÁ  ‡ÊÁÂ«¬»««¿≈¬≈»»««¬«
ÔÈlÒ ‡˙Ïz ‡‰Â ÈÓÏÁa ‡‡ Û‡ ÛÒBÈÏ¿≈«¬»¿∆¿ƒ¿»¿»»«ƒ

:ÈLÈ ÏÚ eÈÁc¿ƒ«≈ƒ

BÚ„יז ‰Út ÏÎÈÓ ÏkÓ ‰‡lÚ ‡lÒe¿«»ƒ»»ƒ…≈««¿…«
ÈÂlÚÓ ‡lÒ ÔÓ ÔB‰˙È ÏÎ‡ ‡ÙBÚÂ ÌBzÁ«¿¿»»≈»¿ƒ«»≈ƒ»≈

:ÈLÈ≈ƒ

ÔÈlÒיח  ‡˙Ïz dLt ÔÈc Ó‡Â ÛÒBÈ ˙‡Â«¬≈≈«¬«≈ƒ¿»≈¿»»«ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

CLÈיט  ˙È ‰ÚÙ ÈcÚÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿ƒ«¿…»≈»
˙È ‡ÙBÚ ÏeÎÈÂ ‡ÈÏˆ ÏÚ C˙È BÏˆÈÂ CpÓƒ»¿ƒ¿»»«¿ƒ»¿≈»»

:CpÓ CNaƒ¿»ƒ»

ÏÂ„‡כ  ˙Èa ‡ÓBÈ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»»≈«¿»
k„‡Â È‰BcÚ ÏÎÏ ‡ÈzLÓ „ÚÂ ‰ÚÙ„¿«¿…«¬«ƒ¿¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«
B‚a ÈÓBzÁ  LÈ ˙ÈÂ È˜L  LÈ ˙È»≈«»≈¿»≈««¿≈¿

:È‰BcÚ«¿ƒ

È˙כא  ‰ÈÂ d˙eÈ˜L ÏÚ È˜L  ˙È È˙‡Â«¬≈»«»≈««¿≈ƒ«»
:‰ÚÙ„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔB‰Ïכב  LÙ Èc ‡Ók Ïˆ ÈÓBzÁ  ˙ÈÂ¿»««¿≈¿»¿»ƒ»«¿
:ÛÒBÈ≈



עה               

    §«Ÿ¨©©©©§¦²¤¥−©¦§¨¥«

ÌÈ˜Ln‰ŒN ÎÊŒ‡ÏÂ∑ ּבּיֹום ∑e‰ÁkLiÂ.ּבֹו ¿…»««««¿ƒַ«ƒ¿»≈
הזקק  לזכר ֹו, יֹוסף  ּבֹו ׁשּתלה  מ ּפני מ ּכאן, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻלאחר 

ׁשנים , ׁשּתי אס ּור  מ)ׁשּנאמר :להיֹות  "א ׁשרי (תהלים ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָ

רהבים ", אל  פנה  ולא  מבטח ֹו ה ' ׂשם  א ׁשר  ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹה ּגבר 
רהב : ה ּקר ּויים  מצרים  על  ּבטח  ְְְִִִַַַַַָֹולא 

.סימ יב "ק פסוקי קי"ב  פפפ  

dÈL‡Â:כג  ÛÒBÈ ˙È È˜L  ÈÎ„ ‡ÏÂ¿»¿ƒ«»≈»≈¿«¿¿≈
Ù Ù Ù

       

 

    
     

       
      

     
      
      
      

    
      

    

אגרות קודש

ב"ה, ט' כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו מד' כסלו, וכבקשתו אקרא את הפ"נ שלו על הציון הק' של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

והנה בטח לדכוותי' אך למותר הוא לבאר פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, שענין הברכה הוא ע"ד 

הגשם שמועיל לאחר החרישה והזריעה, ועד"ז הוא ענין הפ"נ הוא ע"י התקשרות שיש בין המבקש 

והמתבקש, וכיון שחפצו ורצונו הוא שאקרא הפ"נ שלו על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר, הרי בודאי 

הנ"ל  והספרים  מהקונטרסים  וכמה  האחרונות  השנים  במשך  שהו"ל  תורתו  בלימוד  שיעור  יקבע 

נמצאים בירושת"ו עיה"ק אצל אנ"ש והישיבה.

וביחוד מסוגל חדש זה הוא חדש הגאולה של רבינו הזקן מייסד תורת חסידות חב"ד ויחד עמו 

התחלת הפצת תורת דא"ח בהתפשטות ובהסברה המובנת גם בשכל אנושי שבמילא גורר אחריו החיוב 

ללמוד התורה עד שתובן ותבוא בקליטה בחב"ד שבנפש ולא רק חב"ד של נפש האלקית אלא גם של 

נפש הבהמית, וידוע מרז"ל שאינו מבקש אלא לפי כחם כו'.

בברכה, 

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

המזכיר:



עו

יום ראשון - י"ז כסלו
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום רביעי - כ' כסלו
פרק כ, מפרק צז
עד סוף פרק קג

יום שני - י"ח כסלו
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום חמישי - כ"א כסלו
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שלישי - י"ט כסלו
פרק כ, מפרק צ
עד סוף פרק צו

יום שישי - כ"ב כסלו
מפרק קו

עד סוף פרק קז

שבת קודש - כ"ג כסלו
פרק כ

מפרק קח עד סוף פרק קיב

לשבוע פרשת וישב  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 



עז              

כסלו  י"ז ראשון  יום 
קונטרס אחרון           
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.1:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ ע"ד מדובר שם אשר ולהעיר כד . ב, ש"א יחוד ˜Â˙ע"פ תפלה - ב) נה, (שבת זו"ן יחוד  ועיכוב ,
וקוב"ה". א.2.שכינה כט , מגילה ב.3.ראה לב, א.4.ברכות כז, ס"א.5.נצבים סקכ "ד  אדה"ז  א.6.שו"ע לה, הסברה,7.ר"ה ליתר

המפורסם  הנגיד  הרבני  לאו"נ ט "ו): סימן תש"מ  קה"ת הזקן, אדמו"ר - קודש" ב"אגרות (נדפסה הזקן רבנו של  אגרתו להעתיק כדאי 
בו  נוססה ה' רוח  אשר שמעתיהו אזן לשמע אך  מראהו אכיר ולא ידעתיהו לא כי  אף הנה נ"י , אלכסנדר מוה' האברך  על  הוקם גבר
והי ' יתן ומי  ובגמ "ח  בתורה רמה ידם כי  תפלה זו שבלב עבודה באמת ה' את לעבוד  בחפצים המלעיגים משחקים בסוד  לעמוד  שלא

ה  על  שמד  גזירת לגזור עלי  יחד  בהוסדם חוק חלפו תורות עברו עתה אך  הימים. כל  באמת להם דוקא זה כמותם להתפלל  תפלה
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כנפיהם  תרפנה בעמדם כמ "ש הימנה למעלה אין  אשר העליונה למדריגה בהגיעם עליון כמלאכי  קול  והרמת תנועה שום ובלי  בחפזון 
המולה  קול  כתי ' בשרפים  וגם וכו ' גדול  ברעש הקדש וחיות והאופנים כמ "ש כתות בשאר ולא שרפים הנקראים העליונה בכת ג "ז ואף
אבל  השרת. ממלאכי  גדולים שהיו הראשונים מצדיקים ראי ' אין ולכן היכלות. פרקי  ע"פ בפיוטים כמבואר משונות בתנועות וגם כו'
מימיהם  מאורות ראו לא  מדרבנן תפלה האומרים וגם בימינם. ושקר לב רוע כ "א זה אין להם להדמות בדעתם העולה דיתמי  יתמי  אנן
ותפארתו  גדלו להכיר ה' את לדעת התורה כל  יסוד  הוא ומהותה ענינה עיקר מדרבנן הוא ביום פעמים ג ' ומנינה התפלה שנוסח  אף כי 
ולחפוץ  ובתורתו בו  לדבקה ה' שם את לאהבה המשכלת נפש שתתעורר עד  כ "כ  בזה שיתבונן הלב בבינת ומיושבת שלימה בדעה
כוונת  המעורר ובקול  מלא בפה ולאחריה לפניה ק"ש וברכות פסד "ז אמירת ע"י  הזה בזמן  לנו נעשה זה ענין כל  אשר במצותיו מאד 
הלב  בשפלות ראשונה בהשקפה להם נקנה שהי ' זה ענין לכל  לבד  בק"ש להם די  הי ' וחבריו רשב"י  משא"כ  ואולי . האי  וכולי  הלב
ואת  ידו את איש ירים לא בלעדה כי  וישכיל  יבין א' פעם בתפלה טעם וטעם ה' אל  הקרוב כל  הזה בזמן אבל  אתם. בבריתו הנאמן
על  וע"כ  וד "ל . ביותר עלינו מקטרג  השטן וע"כ  כו' בפיו העם נגש כי  יען כמ "ש מלומדה אנשים מצות כ "א באמת ה' לעבוד  רגלו
ידיהם  תעשינה ולא ערומים מחשבות להפר ולתורתו לה' לקנאות קנאה בגדי  ללבוש נדיבה נפש לעורר באתי  הזאת האגרת דברי  כל 
שנאמר  עכשיו ישראל  לשונאי  תקומה הי ' לא יעשה לא אשר ארור נאמר אלו כמשארז"ל  עולם עד  ודור לדור לצדקה לו ותחשב תושי '
הבא  כי  בעדו ויגמור בעזרו יהי ' וה' כולה התורה כל  קיים כאלו הכתוב עליו מעלה העושים ומקים המחזיק כל  יקים לא אשר ארור

נ"י . ברוך  באאמו"ר זלמן שניאור דו"ש. או"נ כנפש מאדה"ש ואו"ש קצרתי  בה' בטחוני  ומגודל  כו'. התפלה 8.לטהר שער פע"ח 
סנ"ב.9.פ"ז. ה.10.טואו"ח  ו, ˘ËÈÏ"‡:11.ואתחנן "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰:ב יא, בזח "א ג '. מ "ע היא להרמב"ם (בסהמ "צ "צע"ק

"ראשון א) עג , (ע"ז חז"ל  מל ' ולהעיר וכו'). ה' ידיעת ג ' אהבה, - ב' יראה, - דאהבה ÔÂ˘‡א' קטן חינוך  מתניא ולהעיר בטל ".
מ " לכל  שורששרש ובמילא) מל "ת) (שורש דיראה מ "ע גם (כולל  רפ"ב.12.המצות".ÏÎע יסוה"ת לספר 13.הל ' בהוספות גם וראה
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סי "ב. קה"ת) (הוצאת להה"מ  תורה כג .14.אור יב, יז.1.ראה יט , א.2.קדושים לא, יח .3.ב"מ  לב, תשא - הכתוב ל ' 4.ע"פ

יג . יא, עקב עה"פ ספרי  א. ב, ˘ËÈÏ"‡:5.תענית "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰' ל ע"פ - רגליו' '"לפשוט  תפז): ס"ע ביאורים לקוטי  (בספר
'חוטפין  תשסט : בלק בפרש"י ) (הובא יל "ש א) (קלג , חולין ראה - 'החוטף' סנ"ג ), או"ח  בב"י  (הובא תנ סי ' ח "א הרשב"א שו"ת

ל  הכוונה אולי  - 'אפרתי ' כו'".'ק"ש'. בקודשיא חולק פליג  מיוחס, א): א, (ש"א ברד "ק הובאו בזה הפי '
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.6.415 ע' חכ "ג  שיחות לקוטי  ז.7.ראה ו, וארא - הכתוב ˘ËÈÏ"‡:8.ל ' "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."כה לא, תהלים - הכתוב 9."ל '

:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰מוסיף אחר ובמקום בזה". נזהרין ראיתי  קאפיטל ‰È:"לא לומר נהוג  מקומות בכמה אשר "ולהעיר
ז"ל )". אאמו"ר נוהג  הי ' (וכן מנחה תפלת לאחרי  השבת ביום 10.48.זה ע' תש"ד  השיחות ג '.11.ספר ב.12.פרק קיח , שבת

א.13. יב, שבת
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י .14. כ , יב.15.יתרו ה, יד .16.ואתחנן ז, קהלת ע"פ
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5

י .14. כ , יב.15.יתרו ה, יד .16.ואתחנן ז, קהלת ע"פ

ורּבי מֹורי אבי אדני [הרׁש"ּב]מּמכּתב ְְֲִִִִִִַַַַָָֹ

ּכסלו... הּיֹום..י"ט לנּו, נּתן נפׁשנּו וחּיּות ואֹור נפׁשנּו ּבׁשלֹום ּפדה אׁשר החג . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

לדא"ח הּׁשנה ראׁש הּוא אלהּזה חס[ּדברי חּיים, אבֹותינּוידּות]קים הנחילּונּו אׁשר ְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

ז"ל. טֹוב ׁשם הּבעל ּתֹורת היא והיא זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה ְְִִִִֵַַַַַַַהּקדֹוׁשים

ארץ, עלי האדם ּבבריאת האמּתית הּכּונה ׁשלמּות מעׂשיָך, ּתחּלת הּיֹום ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָזה

ּבבחינת הּזה ּבּיֹום נמׁשְך אׁשר הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו ּפנימּיּות אֹור ּגּלּוי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלהמׁשיְך

ורצֹון חפץ ּבבחינת הּזה ּבּיֹום לבבנּו להעיר ועלינּו הּׁשנה, ּכללּות על ּכללית ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהמׁשכה

ּתֹורתֹו ּפנימּיּות ּבאֹור נפׁשנּו ׁשּיאיר לבבנּו, נקּודת ּבאמּתת ועצמי .יתּברְךּפנימי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ה' ּומצֹות ה' ּתֹורת ּופנימּיּות עמק ּבחינת להמׁשיְך ה', קראתיָך ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָֹמּמעמּקים

ּכל אׁשר נפׁשנּו, ּבפנימּיּות ׁשּיאיר ּברּוְך־הּוא אֹור־אין־סֹוף ועצמּות ּפנימּיּות ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּבחינת

לבד, יתּברְך אליו יהיּו כו') וההתּפּׁשטּות העצם מציאּותנּו, ּכל לֹומר (רֹוצה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעצמּותינּו

וענינינּו עׂשּיֹותנּו ּכל אם ּכי הּטבעּיֹות, מהּמּדֹות ּומגּנה רעה מּדה ּכל מאּתנּו ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֻלגרׁש

יהיּו הּגּוף) לקּיּום הּמכרחים עֹולם ּבעניני והן ּומצֹות, וּתֹורה ּתפּלה הינּו ּבעבֹודה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ(הן

עלינּו ירחם הרחמים אב יתּברְך וה' כו', ה' חפץ אׁשר ׁשמים לׁשם אמּתית ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבכּונה

. . ּפנימֹו. יחזּו יׁשר והּיׁשרה הּטֹובה ּבּדרְך ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוינחנּו

כסלושבת ה'תש"גיט

וצדקתָך. הרחמים אב אֹומרים אין עבדיה. חזֹון ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹהפטרה:

פירש"י.שיעורים. עם שביעי וישלח, חומש:
צ־צו. תהלים:

בעזה"י. וקצרה . . . בשם הנקרא לקו"א ספר תניא:
מאניפאלי. . . . הרב א) הסכמת

הכהן. . . . הרב ב)

ּבראׁש ולא טֹוב ויֹום ּבׁשּבת לא למעריב, אֹו למנחה ּבטּלית מתעּטף צּבּור הּׁשליח ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹֹאין
ַָָהּׁשנה.

הסּתּלקּותֹו]הּלּולא ּומנּוחתֹו[=יֹום תקל"ג, וּיׁשב ג' – מּמעזריטׁש – הּמּגיד הרב ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּבאּנּפאלי.[=קבּורתֹו]ּכבֹוד ְְִִַָָָ

תקנ"ט, וּיׁשב, ג' ּכסלו, י"ט – הראׁשֹון מּמאסרֹו לחרּות יצא הּזקן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאדמֹו"ר

ערב. ְִֶֶלפנֹות

יֹום לנּו ה' עׂשה אׁשר יֹום ּכי להֹודיע, צריְך ּדא ּכגֹון "ּברם הּזקן: רּבנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמּמכּתב

עדן, נׁשמתֹו הּקדֹוׁש רּבנּו ׁשל רּבא הּלּולא יֹום טֹוב, ּכי ּבֹו ׁשהכּפל ג' יֹום ּכסלו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻיט

ּפסּוק ׁשהתחלּתי קדם נפׁשי', בׁשלֹום 'ּפדה ּבּפסּוק ּתהּלים ּבספר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּוכׁשּקריתי

ׁשלֹום". מד' ּבׁשלֹום יצאתי – ְְֲִֵֶַָָָָָׁשּלאחריו

ודא"ח הּנגלית לּתֹורה עּתים ּבקביעּות טֹובֹות החלטֹות וקּבלת התועדּות ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָיֹום

אל חס[ּדברי חּיים, רעים.ידּות]קים ּבאהבת החסידים ּדרכי וחּזּוק ּברּבים, ְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָֹ

הּמתחיל ּדּבּור הּקדׁש ּבאּגרת המבאר הּסדר ּפי ועל הּׁש"ס, חלּקת לסּדר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֹֻנֹוהגים

כ"ד הּׁש"ס חלּקת מסּדרים היּו ואילְך תרס"ג מּׁשנת ּבליּוּבאוויטׁש ּתֹוכיח. ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָֻהֹוכח

אפס מּפני – הּזקן רּבנּו ׁשל הּלּולא יֹום – ּכסלו.ּבטבת ּבי"ט הּפנאי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּגּוט יֹום טֹוב.
ְלָׁשָנה טֹוָבה ְּבִלּמּוד ַהֲחִסידּות ְוַדְרֵכי ַהֲחִסידּות 

ִּתָּכֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו.



פב             

כסלו  י"ט  שלישי יום 
דף השער              
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היכל   שער
ראשון שלישי



   
 

 

  
         

         

        

יד .1. ל , ב.2.דברים לג , קכא.1.ברכות עמוד  התניא. ספר על  והערות 'קיצורים בספר קמא 2.נדפס מהדורא בלקו"א  (ועיין) וראה
הראשון  הכת"י  קודם עוד  שינויים כו"כ  שהיו לומר ומסתבר שם. וכו' ובהערות תשמ "ב) נ.י . ברוקלין, קה"ת, בהוצאת (נדפס

- ולהעתקה לרבים שניתן ˘ËÈÏ"‡.("הקונטרסים") "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰.3 שונים "סופרים הקדמתו בסוף אדה"ז לשון יומתק ועפ"ז
ÌÈÂ˘ÓÂ- וט "ס" סיג  "מכל  כך  אחר והוספתו ,".‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰.4.קכ "ה עמוד  הקיצורים בספר
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האי הרב  של  הכתבים  את בראותי 
וטהור  קדוש אלקים איש  גאון 
ואשר  עשה  אשר וטוב המאירה  אספקלריא 
לעשות  הטהור בלבו ונתן חסדו ה ' הפליא 
הק '. דרכיו ה ' עם להראות  אלה  כל  את 
הכתבים  את  להעלות  שלא  היה  ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת  הדפוס לבית  ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות  מחמת  רק 
מידי  רבות  בהעתקות  ישראל  כל  בקרב
העתקות  ריבוי ומחמת  משונים סופרים
והוכרח  במאד . הט"ס רבו שונות 
הדפוס. לבית  ההם הקונטרסים להביא 
הרבני  ה "ה  השותפים רוח  את  ה ' והעיר

מוהר"ר הותיק  המופלג 

הותיק במוהר"ר המופלג  הרבני  וה "ה 
במהור"ר מוהר"ר 

הדפוס  לבית  ההם הקונטרסים להביא 
יישר  אמרתי טבא  ולפעלא  בסלאוויטא 
מן  מסביב מגור בלבם עלו אך חילא 
ולקלקל להזיק  שדרכן רבו אשר הדפוסים

ואת  ידו את  איש  ירים לבל  הסכמה  ליתן בלבינו גמרנו לזאת  אי המאושרים
אופן. בשום גבול  בהשגת  ושלום חס היזק  שום לעיל  הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו
חמש  משך עד  הנ''ל  המדפיסים ידיעת  בלתי הנ''ל  הספר לדפוס אדם לשום ואסור
הדורש  הכ"ד  טוב ברכת  עליו יבא  אלה  לדברי ושומע  דלמטה  מיום רצופים שנים

שנת  תבא  פרשת  טוב כי בו שנכפל  ג' יום היום התורה  לכבוד  לפ "ק.זאת 

  

    

    



    

   

     

     

אצל  תחכמוני  

  מים ודלה 

ישמח דבריוכעת  בהגלות 
ללמד  הדפוס לבית  להביא  המחובר קדשו
יחזה  אחד  כל  כאשר קדש  דרכי ה ' לעם
ראיה  צריך אין והמפורסם דבריו בפנימיות 
יגרום  שלא  הדבר קלקול  מחשש  רק 
ואזהרה  תוקף ליתן באתי למדפיסים היזק 
עד  לדפוס ורגלו ידו את  איש  ירים לבל 
ושומע דלמטה  מיום שנים חמש  משך
הכ"ד  טוב ברכת  עליו יבוא  אלה  לדברי
ג' יום היום התורה  לכבוד  זאת  המדבר

לפ"ק . תקנ''ו תבא  פרשה 

  

1

שם.5. הקיצורים, ז.6.ספר ה, הנביאים 7.ב"ר ("כל  רבינו משה חידוש ב מט , יבמות ראה - המאירה דאספקלריא החידוש וכידוע
התורה  יסודי  הל ' ברמב"ם בזה רבינו משה מעלת וכמבואר המאירה"). באספקלריא נסתכל  משה מאירה, שאינה באספקלריא נסתכלו

- ז. יסוד  חלק, לפ' בהקדמתו המשניות ובפי ' ל "ה. פרק ח "ב ובמו"נ ˘ËÈÏ"‡.פ"ז "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰.8 של חתנו היה הראשון
משקלוב. המדפיס הורביץ. מרדכי  ר' והשני , צדק"; ה"צמח  הרבי  של  אביו הזקן, מד .9.רבנו מא, בראשית הכתוב כלשון
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האי הרב  של  הכתבים  את בראותי 
וטהור  קדוש אלקים איש  גאון 
ואשר  עשה  אשר וטוב המאירה  אספקלריא 
לעשות  הטהור בלבו ונתן חסדו ה ' הפליא 
הק '. דרכיו ה ' עם להראות  אלה  כל  את 
הכתבים  את  להעלות  שלא  היה  ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת  הדפוס לבית  ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות  מחמת  רק 
מידי  רבות  בהעתקות  ישראל  כל  בקרב
העתקות  ריבוי ומחמת  משונים סופרים
והוכרח  במאד . הט"ס רבו שונות 
הדפוס. לבית  ההם הקונטרסים להביא 
הרבני  ה "ה  השותפים רוח  את  ה ' והעיר

מוהר"ר הותיק  המופלג 

הותיק במוהר"ר המופלג הרבני וה"ה
במהור"ר מוהר"ר 

הדפוס  לבית  ההם הקונטרסים להביא 
יישר  אמרתי טבא  ולפעלא  בסלאוויטא 
מן  מסביב מגור בלבם עלו אך חילא 
ולקלקל להזיק  שדרכן רבו אשר הדפוסים

ואת  ידו את  איש  ירים לבל  הסכמה  ליתן בלבינו גמרנו לזאת  אי המאושרים
אופן. בשום גבול  בהשגת  ושלום חס היזק  שום לעיל  הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו
חמש  משך עד  הנ''ל  המדפיסים ידיעת  בלתי הנ''ל  הספר לדפוס אדם לשום ואסור
הדורש  הכ"ד  טוב ברכת  עליו יבא  אלה  לדברי ושומע  דלמטה  מיום רצופים שנים

שנת  תבא  פרשת  טוב כי בו שנכפל  ג' יום היום התורה  לכבוד  לפ "ק.זאת 

  

    

    



    

   

     

     

   

  מים ודלה  
ישמח דבריוכעת בהגלות

ללמד  הדפוס לבית  להביא  המחובר קדשו
יחזה  אחד  כל  כאשר קדש  דרכי ה ' לעם
ראיה  צריך אין והמפורסם דבריו בפנימיות 
יגרום  שלא  הדבר קלקול  מחשש  רק 
ואזהרה  תוקף ליתן באתי למדפיסים היזק 
עד  לדפוס ורגלו ידו את  איש  ירים לבל 
ושומע דלמטה  מיום שנים חמש  משך
הכ"ד  טוב ברכת  עליו יבוא  אלה  לדברי
ג' יום היום התורה  לכבוד  זאת  המדבר

לפ"ק . תקנ''ו תבא  פרשה 

  

.10ÈÏÂ‡Â וצ"ל כאן, יש המעתיק -"È˙Îהשמטת הקודמת כבהסכמה - ˘ËÈÏ"‡.ידי " "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰.11 שמואל הכתוב לשון
ח . כג , רבי ,12.ב בית ראה הנ"ל . ספר הוא - לספר מהצ"צ הסכמה כתיבת גדול : הכי  להחידוש הטעם שזהו וי "ל  הגנוז". "אור בעהמ "ס

נד . פרק הרב תולדות
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כסלו  כ' רביעי יום 
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כנחל .13. וצדקה ד "ה קו"א כט , (כה?), כ , יח , יז, ו, ה, ג , ב.14.בסימנים: יד , כריתות אלא, ד "ה בתוס' ומובא ח . ג , ר"ה ירושלמי  ראה

לפ"ק".15. תקע"ד  אייר כ "ב ה' יום "היום ההסכמה: בסיום בא תקע"ד ) (שקלאוו הראשונה ˘ËÈÏ"‡:16.בהוצאה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰



פו             

כסלו  כ"א חמישי יום 
הקדמת המלקט           
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הוצאות  ע"פ - שלפניו מהחתימה תיבות ב' משמיט  אחד  וכל  בניו, שבחתימות אדה"ז שבתוארי  השינוי  על  שיעירו מצאתי  לא לע"ע
הוא  אדה"ז שדוקא - מדגיש ולכן ישראל , קדוש ( - מעם ומורם (נשיא הא' החותם הי ' ההסכמה חתימת בזמן י "ל : ואולי  ואילך . דתר"ס
אז  הי ' - הג ' החותם ורבנא"; "מרנא הוא אדה"ז  שדוקא מדגיש ולכן - ורבנא" "מרנא - ופוסק רב אז הי ' - הב' החותם ישראל "; "קדוש
הב' שבחתימה ב"זצ"ל " - "צדיק" הוספת החסיד ". "הגאון הוא אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן נשיאינו) רבותינו בסיפורי  (כידוע וחסיד  גאון
וכו'. עצמו בעיני  ושפלות בעניוות שלו, בצדקות מצויין שהי ' הידוע ע"פ - הנ"ל  ע"ד  ג "כ  י "ל  הדפוסים) ושאר בהכת"י  הוא כן  (באם -

מתפלת1. ולהעיר בו. כיוצא או וגואלנו, צורנו ישמרם י "ל  קומה"ˆÂאו לכןÊÚ˙ישראל  אולי  - "...Î"‚ שיכלול בכדי  בר"ת הוא
- הברכות. ˘ËÈÏ"‡.כל  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰.2.א נח , הנזכרת.3.ברכות הגמרא שעל  הרי "ף יח .4.על  כז, הפירוש 5.במדבר עצם את

נגד  להלוך  "שיוכל  שם אומר שהוא הפסוק, על  מרש"י  גם להביא הזקן רבנו היה יכול  ואחד ", אחד  כל  של  רוחו נגד  להלוך  "שיכול 
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כזה, גדול  חכם שישנו שם מבאר שהרמב"ן מפני  הוא מהרמב"ן, זאת מביא שהוא ומה ואחד "; אחד  כל  של  ÂÓˆÚרוחו ‡Â‰˘ כולל
ברי ' הונא ור' פפא רב על  הרזים" "חכם ברכת את איקא דר' ברי ' חנינא ר' בירך  שלכן הרבוא; ששים כל  של  דעותיהם את בתוכו
רבוא. ששים של  דיעותיהם בתוכם נושאים שהם בהם, והכיר ראה חנינא ר' שכן, מישראל , רבוא ששים על  שמברכים כפי  יהושע, דר'
שאין  דוקא רבוא ששים על  אלא זו ברכה לברך  שלא - להלכה - הרמב"ן אומר ולכן בשני , זאת שמכיר כזה להיות צריך  זה אך 
רואים  להלן) הזקן רבנו של  (כלשונו ומכיריי " "יודעיי  שהם וחסידים, - כזה מקרה שישנו מסתבר מהרמב"ן עכ "פ שוות. דיעותיהם
של  מ "רוחו בתוכו כולל  הוא כללית נשמה בהיותו שכן, ואחד ", אחד  כל  של  רוחו נגד  להלוך  "שיוכל  זה שהוא הזקן ברבנו ומכירים

ואחד ". אחד  ב.6.כל  כג, ב שמואל  הכתוב לשון פי  א.7.על  מח , - פל "ו תניא פי  ב.8.על  עג, ג ', דברים 9.חלק הפסוק לשון פי  על 
וגו'. ולבנינו לנו והנגלות אלקינו לה' "הנסתרות כח : ב.10.כט , יג , וע"ב.11.עירובין ע"א ק"ג  א' כג .12.חלק לא, משלי 
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כסלו  כ"ב שישי יום 
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.13.56 ע' שלום ב.14.תורת מה, ט .15.תהלים יג , ח .16.שמות קלח , ג  נז, ב.17.תהלים עמוד  סוף צא, סנהדרין ראה 18.ראה
א. טז, יג .19.תמורה כט , משלי 



פט              

כסלו  כ"ג ש "ק יום 
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לג .20. לא, ט .21.ירמיה יא, שם.22.ישעיה 8 והערה מאניפאלי  זושא ר' של  הסכמתו ראה מרדכי . ור' שכנא שלום ר' השותפים

ז.23. כז, ג .24.דברים הלכה כו פרק סנהדרין הלכות רמב"ם וראה הסדר, בשינוי  - א לא, א.25.שבועות ו, יום 26.קידושין כנ"ל 
בהסכמות. לעיל  ראה - תקנ"ו תבא פ' ג '

             

כסלו  כ"ג ש "ק יום 
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לג .20. לא, ט .21.ירמיה יא, שם.22.ישעיה 8 והערה מאניפאלי  זושא ר' של  הסכמתו ראה מרדכי . ור' שכנא שלום ר' השותפים

ז.23. כז, ג .24.דברים הלכה כו פרק סנהדרין הלכות רמב"ם וראה הסדר, בשינוי  - א לא, א.25.שבועות ו, יום 26.קידושין כנ"ל 
בהסכמות. לעיל  ראה - תקנ"ו תבא פ' ג '

פנימיות העניין של תשובה היא "והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה" שנשמת היהודי תשוב אל ה' ותהיה באותה דרגא כפי שהייתה 
בטרם ירדה לגוף )...שגם בהיותה כאן למטה בגוף לא יעלים הגוף כלל(.

לקוטי שיחות וישב חלק ג



היום יום . . . צ

ה'תש"דיז כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: הנה לא . . . וכו' וד"ל.

ָהעֹוָלם  ְוָהָיה  ָאַמר  ׁשֶ ִמי  ֶאת  יר  ּוְלַהּכִ ֵליַדע  ּוִביָנה,  ָחְכָמה  ֵהיְכֵלי  ֲעֵרי  ׁשַ ּפֹוַתַחת  "ד  ַחּבַ ֲחִסידּות 
ָלה זֹו, ּומֹוָרה  ּכָ ֶבת ֵמַהׂשְ ב ַהְמֻחּיֶ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ אֹוָתּה ִמּדָ ֵעל ּבְ ב ְלִהְתּפָ י ַהּלֵ ְכִלית, ְמעֹוֶרֶרת ִרְגׁשֵ ָגה ׂשִ ַהּשָׂ ּבְ
ֲהָוָי'  ֶאת  ַלֲעֹבד  ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ת  ָלֶגׁשֶ ָיכֹול  תֹו[  ָרּמָ ]ְלִפי  יֵליּה  ּדִ עּוָרא  ׁשִ ְלפּום  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ּדֶ

מֹוחֹו ְוִלּבֹו. ּבְ

ה'תש"דיח כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: הוכח תוכיח . . . לעומת זה כו'.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

הצ"צ כותב: אהבה דבחי' ועמך לא חפצתי )היינו( שלא לחפוץ שום דבר זולתו ית', 
ולא אפילו שמים וארץ שהם ג"ע עליון ותחתון, כי רק ביו"ד נברא כו', אלא תהי' 
האהבה רק לו ית' לבד, דהיינו למהו"ע ית' ממש. וכך הי' נשמע הלשון ממו"ר נ"ע 

)רבינו הזקן( בדביקותו. שהי' אומר בזה הלשון:
איך וויל זע גָאר ניסט, איך וויל ניט דיין ג"ע איך וויל ניט דיין עוה"ב כו' איך 

וויל מער ניט אז דיך אליין.

ָבר זּוָלתֹו  ּלֹא ַלְחּפֹץ ׁשּום ּדָ י", )ַהְינּו( ׁשֶ ָך לֹא ָחַפְצּתִ ְבִחיַנת "ְוִעּמְ ַמח ֶצֶדק" ּכֹוֵתב: ַאֲהָבה ּדִ ַה"ּצֶ
ְהֶיה  ּתִ א  ֶאּלָ כּו',  ִנְבָרא  יּו"ד  ּבְ ַרק  י  ּכִ ְוַתְחּתֹון,  ֶעְליֹון  ן־ֵעֶדן  ּגַ ֵהם  ׁשֶ ָוָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ ֲאִפּלּו  ְולֹא  ֵרְך,  ִיְתּבָ
ׁשֹון ִמּמֹוִרי  ָמע ַהּלָ ׁש. ְוָכְך ָהָיה ִנׁשְ ֵרְך ַמּמָ ַהְינּו ְלַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ֵרְך ְלַבד, ּדְ ָהַאֲהָבה ַרק לֹו ִיְתּבָ

ׁשֹון: ֶזה ַהּלָ ָהָיה אֹוֵמר ּבְ ְדֵבקּותֹו. ׁשֶ ֵקן( ּבִ נּו ַהּזָ ָמתֹו־ֵעֶדן )ַרּבֵ י ִנׁשְ ְוַרּבִ

ָך כּו', ְרצֹוִני  ּלְ א ׁשֶ ְלָך, ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ָהעֹוָלם־ַהּבָ ן־ָהֵעֶדן ׁשֶ ֵאיִני ָחֵפץ ְמאּוָמה; ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ּגַ
ְלַבד. ר אֹוְתָך ּבִ לֹא יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ

ּגּוט יֹום טֹוב.

ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ְוַדְרֵכי ַהֲחִסידּות  ָנה טֹוָבה ּבְ ְלׁשָ

ֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו. ּכָ ּתִ

ה'תש"גיט כסלושבת
ַהְפָטָרה: ֲחזֹון ֹעַבְדָיה. ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ספר לקו"א הנקרא בשם . . . וקצרה בעזה"י.
הסכמת א( הרב . . . מאניפאלי.

ב( הרב . . .הכהן.

ָנה. ָ רֹאׁש ַהּשׁ ת ְויֹום טֹוב ְולֹא ּבְ ּבָ ׁשַ ית ְלִמְנָחה אֹו ְלַמֲעִריב, לֹא ּבְ ַטּלִ ף ּבְ ִליַח־ִצּבּור ִמְתַעּטֵ ְ ֵאין ַהּשׁ

בֹוד  ּכָ ּוְמנּוָחתֹו  תקל"ג,  ב  ׁשֶ ַוּיֵ ג'   – ִמּמֶעְזִריְטׁש   - יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ל  ׁשֶ קּותֹו[  ּלְ ִהְסּתַ ]=יֹום  ִהּלּוָלא 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



צי היום יום . . . 
ּפָאִלי. ַאּנִ ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבְ

ב, תקנ"ט, ִלְפנֹות ֶעֶרב. ׁשֶ ְסֵלו, ג' ַוּיֵ ֲאָסרֹו ָהִראׁשֹון – י"ט ּכִ ֵקן ָיָצא ְלֵחרּות ִמּמַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ְסֵלו, יֹום  ה ה' ָלנּו יֹום יט ּכִ ר ָעׂשָ י יֹום ֲאׁשֶ א ָצִריְך ְלהֹוִדיַע, ּכִ גֹון ּדָ ַרם ּכְ ֵקן: "ּבְ נּו ַהּזָ ב ַרּבֵ ְכּתַ ִמּמִ
ים  ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר  ּבְ ִריִתי  ּקָ ּוְכׁשֶ ָמתֹו־ֵעֶדן,  ִנׁשְ דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ א  ַרּבָ ִהּלּוָלא  יֹום  טֹוב,  י  ּכִ ּבֹו  ל  ֻהְכּפַ ׁשֶ ג' 

לֹום". לֹום ֵמד' ׁשָ ׁשָ ַאֲחָריו – ָיָצאִתי ּבְ ּלְ סּוק ׁשֶ י ּפָ ִהְתַחְלּתִ י', ֹקֶדם ׁשֶ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ סּוק 'ּפָ ּפָ ּבַ

ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ]ּדִ ְודַא"ח  ְגֵלית  ַהּנִ ַלּתֹוָרה  ים  ִעּתִ ְקִביעּות  ּבִ טֹובֹות  ַהְחָלטֹות  ַלת  ְוַקּבָ ִהְתַוֲעדּות  יֹום 
ַאֲהַבת ֵרִעים. ְרֵכי ַהֲחִסיִדים ּבְ ים, ְוִחּזּוק ּדַ ַרּבִ ים, ֲחִסידּות[ ּבָ ַחּיִ

ְתִחיל הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח.  ּבּור־ַהּמַ ֶרת ַהּקֶֹדׁש ּדִ ִאּגֶ ֶדר ַהְמֹבָאר ּבְ י ַהּסֵ "ס, ְוַעל־ּפִ ַ ת ַהּשׁ ר ֲחֻלּקַ נֹוֲהִגים ְלַסּדֵ
נּו  ל ַרּבֵ ֵטֵבת – יֹום ִהּלּוָלא ׁשֶ "ס כ"ד ּבְ ַ ת ַהּשׁ ִרים ֲחֻלּקַ ַנת תרס"ג ְוֵאיָלְך ָהיּו ְמַסּדְ ְ ְליּוּבַאִוויְטׁש ִמּשׁ ּבִ

ְסֵלו. י"ט ּכִ ַנאי ּבְ ֵני ֶאֶפס ַהּפְ ֵקן – ִמּפְ ַהּזָ

ה'תש"גכ כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: הסכמות הרבנים . . . ז"ל נבג"מ.

ְסלַאִוויטַא.  ְסֵלו תקנ"ז ּבִ ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ִנְגְמָרה יֹום ג' כ' ּכִ ּפַ ְנָיא – ּבַ ינֹוִנים – ּתַ ל ּבֵ ַסת ֵסֶפר ׁשֶ ַהְדּפָ
חּוד ְוָהֱאמּוָנה. ַער ַהּיִ ִני – ִחּנּוְך ָקָטן ְוׁשַ ינֹוִנים, ֵחֶלק ׁשֵ ל ּבֵ ְוכֹוֵלל: ֵחֶלק ִראׁשֹון – ֵסֶפר ׁשֶ

 – ְתָרא  ּבַ ַמֲהדּוָרא  תקנ"ט;  זָאלְקִווי  ָלִראׁשֹוָנה:  ָסה  ִנְדּפְ  – א  ַקּמָ ַמֲהדּוָרא   – ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶרת  ִאּגֶ
ְקלָאוו תקס"ו. ָסה ְלִראׁשֹוָנה: ׁשְ ִנְדּפְ

 – ַהֲחָלִקים  ה'  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֶנת  ְמֻתּקֶ ּתֹוָצָאה  תקע"ד.  ְקלָאוו  ׁשְ  – ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ  – ַהּקֶֹדׁש  ֶרת  ִאּגֶ
ָעִמים. ה ּפְ ּמָ ָסה ּכַ ִוויְלָנא רָאם תר"ס, ְוָחְזָרה ְוִנְדּפְ

ה'תש"גכא כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: הקדמת המלקט . . . בעלה וגו'.

מען זָאל זיך אויסלערנען משניות בעל פה כל חד לפום שיעורי' דילי', און געהן 
אין גאס און חזר'ן משניות, דערמיט וועט מען זוכה זיין צו מקבל זיין פני המשיח.

חסידים דארפען לערנען חסידות: סתם חסידים - יום שני, יום חמישי ויום השבת, 
תמימים - שעה אחת בכל יום.

ה  ָכְך ִנְזּכֶ ָניֹות. ּבְ ְרחֹוב ַלֲחֹזר ִמׁשְ ִפי ֶעְרּכֹו, ּוְבֵעת ַהֲהִליָכה ּבָ ל ֶאָחד ּכְ ה ּכָ ַעל ּפֶ ָניֹות ּבְ ן ִמׁשְ ּנֵ ֵיׁש ְלׁשַ
יַח. ׁשִ ֵני ַהּמָ ל ּפְ ְלַקּבֵ

ְויֹום  י  ִני, יֹום ֲחִמיׁשִ ׁשֵ ְרִגיִלים[ – יֹום  ִלְלֹמד ֲחִסידּות: ֲחִסיִדים ְסָתם ]=ֲחִסיִדים  ְצִריִכים  ֲחִסיִדים 
ָכל יֹום. ָעה ַאַחת ּבְ ִמיִמים – ׁשָ ת. ּתְ ּבָ ַ ַהּשׁ

יום 
רביעי

יום 
חמישי



היום יום . . . צב

ה'תש"גכב כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: אך ביודעיי . . . את ה' וגו' אכי"ר.

ָכל ּבֶֹקר ַאַחר  ָמתֹו־ֵעֶדן[: לֹאַמר ּבְ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר  ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ נֹות ּכְ ּקָ ִמּתַ
ַהֹחֶדׁש,  ִליֵמי  ְחַלק  ּנֶ ׁשֶ ִפי  ּכְ ים  ִהּלִ ּתְ  – ּפּוִרים  ַהּכִ ְויֹום  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ְויֹום טֹוב,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַגם   – ה  ִפּלָ ַהּתְ

יׁש ָיתֹום. ָרה – ַקּדִ ֲעׂשָ ְוַאַחר ֲאִמיָרה ּבַ

ִמים. ֵני ַהּיָ ׁשְ עּור ּדִ ִ יֹום כט ַהּשׁ ל כט יֹום אֹוְמִרים ּבְ ֹחֶדׁש ׁשֶ ּבְ

ה'תש"גכג כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה אחר . . . אמרים הנ"ל.

משיחות אאזמו"ר - אלול תרל"ה: ג' ימים קודם השבת הוא הכנה לשבת. אויף 
שבת זָאגט ער אין זהר דמיני' מתברכין כולהו יומין. כולהו יומין איז כל ששת ימי 
השבוע, ווָאס אויף דעם הָאט דער אויבערשטער געגעבען א ברכה כללית וברכך ה"א 
בכל אשר תעשה, איז די ברכת השבת מלפניו ומלאחריו, די הכנה צו שבת איז מיום 

ד', און דער ָאנזָאג איז דער קליינער לכו נרננה, ווָאס איז ג' פסוקים.

ת הּוא ֲהָכָנה  ּבָ ַ ַהַר"ׁש[ – ֱאלּול תרל"ה: ג' ָיִמים ֹקֶדם ַהּשׁ י ]ַהּמַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
בּוַע,  ָ ת ְיֵמי ַהּשׁ ׁשֶ ל ׁשֵ ִמים – ֵהם ּכָ ל ַהּיָ ִמים. ּכָ ל ַהּיָ ְרִכים ּכָ ּנּו ִמְתּבָ ּמֶ ּמִ ּזַֹהר ׁשֶ ת ֶנֱאַמר ּבַ ּבָ ת. ַעל ׁשַ ּבָ ְלׁשַ
ת  ּבָ ַ ת ַהּשׁ ְרּכַ ה". ּבִ ֲעׂשֶ ר ּתַ ָכל ֲאׁשֶ ָלִלית "ּוֵבַרְכָך ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ ָרָכה ּכְ רּוְך-הּוא ּבְ דֹוׁש-ּבָ ֲעבּוָרם ָנַתן ַהּקָ ּבַ
ְך הּוא ַה"ְלכּו  ּכָ ַהִציוּוי ַעל  ּוְ ַההֹוָרָאה  ׁשֶ ת ִהיא ִמּיֹום ד' –  ּבָ ְלׁשַ ּוֵמַאֲחָריו, ַהֲהָכָנה  ָפָניו  ִמּלְ ֲהֵרי ִהיא 

סּוִקים. הּוא ג' ּפְ ֲחִרית[ ׁשֶ ת ׁשַ ְתִפּלַ ל יֹום ָהְרִביִעי ּבִ יר ׁשֶ ׁשִ ָטן ]אֹותֹו אֹוְמִרים ּבְ ָנה" ַהּקָ ְנַרּנְ

יום 
שישי

שבת 
קודש

             

        
         

       
       

      
       

        
         

       
         

      
          
          

         


         
          

      
        

         
        

  
       

       
         

      





















































המשך ביאור למס' מנחות ליום שני עמ' ב



צג             

ה'תשע"ט  כסלו י"ז ראשון יום         

        
         
         

  
ביהודה' קנט)ה'נודע  סי ' אהע"ז  אפשר(מהדו "ת, שאי  מחדש 

פלוני ")'לקנא ' עם תיסתרי  "אל  לאשתו : הבעל  כי(אמירת שליח , ידי  על

הרא "ש  כתב  סי "א)כבר  פ "א שליח (גיטין  למנות אפשר שאי

שבגללו  לאשה , חובה הוא  הקינוי  והרי  לאחרים , שחב  במקום 

כתובתה . ולהפסיד  בעלה על  להיאסר יכולה 

הבעל שלוחי  – דין שבית זו בהלכה  נאמר מדוע  כן ואם 

פלוני "? עם  תיסתרי  אל לה: ואומרין לה "קוראין -

מיוחד לימוד  שיש  ב)משום כז , איש(סוטה 'איש  מהפסוק 

אותה ואוסרים זו לאשה  מקנאים  שבית ֿדין אשתו' תשטה כי 

נסתרה . אם בעלה  על

לה ואומרין לה  "קוראין שבית ֿדין הרמב "ם לשון ומדויק 

ואינם באשה  מתרים  עצמם  שבית ֿדין פלוני ", עם  תיסתרי  אל 

לקנא אפשרות אין אכן כי  בה , להתרות  שליח לשלוח יכולים

לקנא . כח התורה נתנה  דין לבית  ורק  שליח  עלֿידי 

חמדה' ה'כלי כ )אך עמ' עליו :(במדבר  השיג

שליחות בתורת  אינו דין בית של שהקינוי לומר  בהכרח

כאשר לאשה  לקנא  דין  בית  יכולים איך כן אם  כי  הבעל , של

נשתטה  ה"י )הבעל המשלח(לעיל  הרי  דעת(הבעל ), בר אינו

עליו  למנות יכול אינו לעשותו יכול שאינו דבר וכל לקנא ,

ב)שליח  יב, לקנא(נזיר  לבית ֿדין כח נתנה שהתורה אלא ?

שלוחי ואינם  זאת , לעשות  יכול אינו הבעל כאשר לאשה 

ישראל . בנות טהרת  על להשגיח ממונים  אלא  הבעל 

ידי על  קינוי שאין ביהודה' ה 'נודע  של חידושו  עצם וגם

זכות אדרבה כי  מובן, אינו - לאשה חוב  שהוא  כיון שליחות 

ולא הישר בדרך שתתנהג  היא  הקינוי תכלית  שהרי  לה , הוא 

שיתכן  ואף  אנשים. עם  ותתייחד תורה איסור על  תעבור

חוב  עליה  יתגלגל הקינוי  ותתייחד )שבעקבות  תעבור  עצם(אם ,

זכות . אלא חוב  אינו הקינוי 

ה'תשע''ט  כסלו י"ח שני יום     

        
           
         
         


המהרי "ט למלך ')הקשה  ה'משנה :(הביאו 

מאיר כרבי  פסק  ב)הרמב "ם  יח, השבעת(סוטה שבסדר

לה)הסוטה  קינא עליו  מהאיש  נטמאה שבועה(שלא עליה מגלגלים 

תיענש השניה , בסתירה  תיטמא  ואם בעתיד. גם תיטמא שלא

כשזינתה  המים)מיד ידי  על  תנוקה הראשונה הבסתירה אם כן (אף ואם .

לעיל שכתב  מה מובן הי "ב)אינו עם(פ"א לה וקינא חזר שאם

ואפילו  שניה  פעם אותה  "משקה בעדים  ונסתרה  אחר איש 

וה פעמים", המיםכמה היו השניה, בפעם  נטמאה  אכן אם רי 

השתיה מוסיפה  ומה  אותה, בודקים הראשונה  שבשתיה 

השניה ?

אחרונים ד "ה ומבארים  שסה מ' חינוך  מנחת ב. יח, סוטה אורה (קרן 

:ונתיישבתי )

הבעל ברצון תלוי  להבא  על השבועה  הוא גלגול שהכהן  (אף

ה"ז ) פ"ג לעיל  משמע המשביע. וכן לגלגל . שלא  בידו והרשות 

" שכתב  הרמב "ם  מלשון ."...בשבועה עליה  לגלגל

שההלכה  לומר אחר(בפ"א)ויש  איש עם  לה  קינא שאם

פעמים", כמה  ואפילו שניה פעם  אותה  "משקה ונסתרה

עליה גלגל  לא הבעל  הראשונה  שבהשקאה  במקרה  אמורה 

שלא מאורע  בודקים  המים  ואין בעתיד, תיטמא שלא  שבועה 

שניה . פעם  אותה  משקים  ולכן שבועה  עליו היתה

חינוך ': ה 'מנחת ומוסיף 

הריטב "א לדעת ב)אמנם כז , חייב (קידושין  המשביע  הכהן ,

לפי הבעל , של רצונו  ללא אף  נוספות שבועות עליה  לגלגל

הבעל את  להפריש  ועליו לזה " זה  ערבין  ישראל  "שכל 

יכול ערבות שמדין אף  כי לומר  יש  אך זינתה, אם  מאשתו

ואף  בדבר". חיוב  מצינו  "לא הבעל , רצון ללא אף  להשביעה 

את מעכב  זה אין וודאי  שבועה, לגלגל חיוב  שיש  נאמר  אם 

מה על אותה בודקים ששותה  והמים  האשה, השקאת 

שלא במקרה כן, ואם  הושבעה . שלא  מה  על ולא שהושבעה

שניה . פעם  אותה  משקים  לעתיד, השבועה  את עליה  גלגלו

ה'תשע''ט  כסלו י"ט שלישי יום  ?      

        
          


בר איננו קטן  הרי  הרמב "ם : דברי  על  משיג הראב "ד

קרבן? חיוב  בו שייך  ואיך עונשין,

הרדב "ז צד )ומבאר ב' ח"ו  הקרבנות(שו "ת הרמב "ם לדעת כי 

כפרה , לשם  אלא מעונש  החוטא  את להציל  כדי באים אינם

ברֿכפרה . הוא  קטן וגם

כתב  פיינשטיין  ס"י )והגר"מ ב, יו "ד  משה שלכאורה(אגרות

הרי האיסורים, על מצווה אינו והקטן מאחר  כי תמוה , עדיין

קרבן  חיוב  כי  כתב  ולכן כפרה? צריך ומדוע  כלל  חטא  לא 

אלא הקטן על לכפר אינה ומטרתו הכתוב , מגזירת  הוא  זה



צד            

להתרחק  חינכו שלא אביו חטא על ואולי  אחרים , חטאי על

מזנות .

ויש לכפרה . זקוק  עצמו שהקטן  משמע  הרדב "ז מדברי אך

אינו  ממצוות  קטנים  של הפטור עיקר כי  מכאן שהוכיחו מי 

שאינם משום אלא  אליהם, שייכות אינן שהמצוות  משום 
 פוגמים חטאיהם  אך  גמורה , דעה להם  אין כי  ,

ערוך' ב 'שלחן  נפסק  לכך  ובהתאם כפרה. נדרשת  (או "ח ולכן

שמג) לתשובהסו "ס דבר איזה עצמו על  אדם  שיקבל  שטוב 

גורם קטן של  חטא גם כי  בקטנותו, שעבר עבירות  על וכפרה

עליו  לכפר וראוי  הגר "ח פגם  בשם ח סי ' שחיטה – הרב שיעורי  (ראה

שנז ) עמ' ז , קודש  אגרות .מבריסק.

חרופה. בשפחה רק אלא עבירות בשאר  קרבן  חיוב מצאנו  לא מקום, (ומכל 

כאן ) הרמב"ם אוצרות – ואילך  232 עמ' יז  שיחות לקוטי  ראה הדבר , .ובטעם

אם – בהם  מצווים  נח  בני  שגם  שאיסורים  שחילקו ויש 

זקוק  והוא  חטא  זה  הרי  דעת לכלל שהגיע  קטן אותם עשה 

אלא שייכים  אינם  לישראל המיוחדים  האיסורים אך לכפרה ,

לחטא כלל נחשבים  אינם לכן וקודם למצוות (נחל משהגיע 

ז ) סי ' לכפרהיצחק זקוק  חרופה שפחה  על  הבא  קטן זה  ולפי  .

בה מצווים נח בני  שגם איש  אשת  באזהרת  נכלל זה  דבר כי 

א) יא, כריתות – אלישיב הגרי "ש  .(הערות

ה'תשע''ט  כסלו כ' רביעי יום  ?    

       
          

   
משנה' ה'לחם  ה"ד )הקשה פ"ד  נזירות :(הל '

בסוף  אפילו דם שראתה  שזבה  נראה כאן הרמב "ם מדברי 

הכל סותרת השביעי , יום מקצת' אומרים ואין ,

הרמב "ם לדברי  סתירה זו הרי  ולכאורה  ככולו' קרבן היום (הל '

ה"ג) פ"ו  וטבלפסח ימים שבעת וספר ראיות  שתי  שראה "זב  :

עליו שוחטין פסח]בשביעי , ראה[קרבן  ואם  לערב . אוכל והוא

שני". פסח  מלעשות פטור זה הרי הדם , שנזרק  אחר זוב 

לאחר הפסח את  הקריב  והרי  ככולו ' היום  'מקצת כי והטעם ,

היה ההקרבה שבעת  וכיון וטבל , בטהרה  היום  מקצת שעבר 

ואף  הפסח . חובת ידי  יצא למפרע טהור, מטמא 

ומושב  משכב  לראיה),טומאת הטבילה בין  עליהם ישב או  הרי(ששכב

אינה מדרבנן וטומאה למפרע , מטמא  אינו  תורה מדין

שני ! פסח לעשות  מחייבת 

מישור' ה 'אורח א)ומתרץ  טו , (נזיר 

עליו  ששחטו ראיות שתי  שראה זב  גם הרמב "ם, לדעת

הפסח נקיים)את שבעה בסוף שטבל  מטמא(לאחר  כך, אחר  דם וראה

למפרע  ֿומכל ככולו' היום 'מקצת  אומרים  ואין

נסתר השביעי  יום שנקיון אף  שני  פסח מלעשות פטור  מקום

הגמרא  למסקנת כי ב)למפרע , שם, למפרע (שם, שהטומאה  אף 

ש "תהום משום  שני  פסח מלעשות פטור  מדאורייתא , היא 

בשעת ידועה  היתה  שלא זיבה טומאת  כלומר , התירו". דזיבה 

כי שהוקרב , הפסח חובת ידי מלצאת  פוסלת  אינה  ההקרבה,

תורה , מדין למפרע  ונטמא  הפסח הקרבת לאחר דם  שראה  אף 

אלא ידועה היתה  לא הטומאה  ההקרבה ובשעת  הואיל 

חובתו. ידי  יצא למעשה  כך, אחר נתגלתה 

ה'תשע''ט  כסלו כ"א חמישי יום       

        
         
        
         
         
          


באצבע  אפילו בה  יגע  "ולא  הרמב "ם : כותב  יח בהלכה 

על חוזר  הבאה  ובהלכה  אחת". בקערה עמה יאכל ואל קטנה

ולא אחת, בקערה עמו תאכל לא  זה  "ומפני  אלו: פרטים  שני 

עבירה". הרגל מפני בבשרה  יגע 

הכפילות: את  לבאר ויש 

החובה  על מדובר  הראשונה בהלכה  להתרחק

" עליו: אסורה  שהיא  בימים מאשתו  
על מדובר  הבאה בהלכה  ואילו אלו...". ימים בשבעת

לדברחובת  לבעל לגרום  העלולות מפעולות להמנע 

עבירה .

בה יגע  'ולא  הראשונה בהלכה הרמב "ם שכותב  וזהו

הרגל 'מפני הוא שהטעם  כתב  לא  וכאן קטנה', באצבע  אפילו

שכ עבירה ' הבאה)(כפי  בהלכה אסורהתב בעריות  הנגיעה עצם כי  ,

התורה  חכמים)מן מגזירת להלן(ולא שכותב  וכפי  ה"א), "כל(פכ "א :

ונהנה תאוה  דרך ונשק  שחבק  או העריות ... מן ערוה  על הבא

התורה". מן לוקה  זה  הרי  בשר, בקירוב 

איסור הוא אחת" בקערה עמה יאכל  "ולא שכתב  מה  וכן

מהקערה  לאכול  שלא  הבעל על של ביטוי  זהו כי  ,

אליה . מצדו וחיבה  קירוב 

על המוטלת  הזהירות על מדובר  הבאה בהלכה ואילו

לידי להביאו לא  כדי  לבעל מידי  יותר להתקרב  שלא  האשה

אחת", בקערה עמו תאכל  לא זה "ומפני שכתב  וזהו עבירה,

מהקערה  תאכל לא  שהאשה היינו  יגע "ולא  ;

היינו עבירה ", הרגל מפני  – בבשרה   שהבעל

לא הבעל  כזה באופן  אמנם כי  כוונה, ובלי  בשוגג בה  יגע 

כי מכך  להימנע  חובה  אך הנגיעה , בעצם  איסור על יעבור 

לעבירה . לגרום עלולה היא

    



צה             

ה'תשע''ט  כסלו כ"ב שישי יום  ?       

        
          

עד טבילתו דחה אך  גירות  לשם שנימול בגר מעשה

לעשות שעליו הרבנים  אחד לו ופסק  מהמילה , שיתרפא

לו  ואסור גוי  הוא  עדיין טבל, שלא  זמן כל כי  בשבת  מלאכה

"ויום שנאמר מיתה , חייב  ששבת "גוי  שכן שבת , לשמור 

ישבותו" לא ב)ולילה  נח, .(סנהדרין 

והשיב  עטלינגר  הגר"י כך  על צא)וכתב  סי ' ציון  :(בנין 

קודם גם  שבת מחלל  אינו שמל שגר הוא  המקובל המנהג

מברכים שהרי  'ברית ' היא הגר מילת כי מסתבר  וכן הטבילה ,

'ברית ' נקראת  השבת  וגם הברית', 'כורת ביני עלה עולם, ("ברית

ישראל ") בני  יוכלובין  המילה לברית שנכנס  שאחר יתכן ולא

הרי המילה  ידי  על לברית ומשנכנס  השבת , ברית את להפר

לא ולילה  'יום הציווי  עליו חל ולא נח , מבני  נבדל הוא 

ישבותו'.

ראיה: לכך  והביא 

במרה ישראל נצטוו השבת תורהעל  מתן ב)קודם פז , ,(שבת

במתן  היה (וקרבן ) טבילה  ידי  על לברית  ישראל כניסת וגמר 

ה"א)תורה שעדיין (לעיל  אף  השבת  על נצטוו שישראל וכיון ,

במצות חייב  טבל  ולא  שמל  גר – לדורות גם טבלו , לא 

נזר ' ה 'אבני וגם  שנא)השבת. סי ' אך(יור "ד  זו, ראיה הביא 

מלאכה לעשות  טבל  ולא שמל לגר נאסר האם הסתפק  להלכה 

בשבת .

עטלינגר: הגר"י  ומחדש 

לפעול הוא יכול שבת  לשמור חייב  טבל  שלא גר  אם  אף 

יש כי  לשבות, לו שאסור  הסוברים  דעת  את  גם שיניח באופן

שהיו  מלאכות ל"ט  הן לישראל  האסורות  שהמלאכות  לומר

המשכן  לפי נקבע  אינו לשבות  נח לבן האיסור ואילו במשכן,

המשכן ) הקמת לפני  נאמר  ישבותו ' לא ולילה 'יומם הציווי  פי(שהרי  על אלא 

משא לשאת  יכול טבל ולא  שמל גר כן, ואם והיגיעה . הטורח

שאינו  אף  השבת את  מחלל  שאינו כך  – היחיד ברשות  כבד 

בשבת שובת  האסורות "המלאכות תשא): (כי  יפות' 'פנים בספר  גם כתב (וכך 

שנראה  אעפ"י  ל "ט, בכלל  שאינן  מלאכות שאר  בזה מתמעט הרי  במשכן , דהוי  כל 

היחיד ") ברשות משא לישא כגון  כבידה מלאכה שהיא העם ומאידך ,בעיני  ,

ששבת'. 'גוי  נחשב  אינו

ה'תשע''ט  כסלו כ"ג  קודש  שבת       

        
          

    
שמעון  רבי  ואילך )לדעת  א לב, חל(יבמות אינו  השני  האיסור

איסור 'אין  הכלל יוסי  רבי  ולדעת  הראשון , האיסור על  כלל 

על נענש  אינו שהעובר עונש  לענין רק  נאמר  איסור' על חל 

השני  אחד (במזיד )האיסור קרבן רק  בדיני(בשוגג)ומביא אבל ,

גמור ' 'רשע  הוא  עליו והעובר חל השני האיסור  גם  שמים 

גמורים' 'רשעים בין לקברו  שצריך הדין הרוגי לענין (בקבורת

רש "י  - עבירות שתי  שעבר  רשע ליד  אחת עבירה שעבר  רשע קברו  לא דין  בית

אלא) ד "ה .שם

ביהודה' ה 'נודע  לה)וכתב  סי ' או "ח בין (מהדו "ק מינה' 'נפקא 

שתי על תשובה  לעשות  חייב  יוסי  רבי  שלדעת  הדעות , שתי 

כלל , חל לא  השני  שהאיסור שמעון רבי  ולדעת  העבירות ,

שלדעת והוסיף  הראשון. האיסור על רק  תשובה  לעשות  צריך 

בין )התוספות  ד "ה שם שהאיסור(יבמות סובר שמעון רבי גם

עליו נענש  שאינו אלא  חל  יוסי )השני  רבי  לענין (כדעת וחולק 

רק  שנענש  כיון גמורים' 'רשעים  בין נקבר שאינו - הקבורה 

הראשון. האיסור על 

מגדים' ה'תבואות וה'פרי  דברי  ע"פ סט"ז , פ"א ח"ב פסח, להל ' (פתיחה

מינה ':שור ') 'נפקא עוד כתב 

חמישים כגון, זה', את זה  מבטלים [שונים] 'איסורים 

מאיסורים זיתים שני  לתוכם שנפלו היתר של  זיתים  ותשעה

מהאיסורים אחד  כל  - טריפה  ואחד  נבילה  אחד שונים ,

בשישים השני  האיסור את לבטל ההיתר עם  יו "ד מצטרף  (ראה

ס"ט) צח טריפהסי  וכזית  נבילה  כזית  ההיתר לתוך יפלו ואם .

נבילה  איסור חל לא שמעון רבי  לדעת  - נתנבלה  (האיסורשגם

הטריפההשני ) כזית  הראשון )על שני(האיסור  כאן יש  כן ואם ,

חל יוסי  רבי לדעת אך זה , את זה ומבטלים  שונים  איסורים

טריפה  על נבילה השני )איסור האיסור  על  מענישים שאין  וכיון (אף ,

זה מבטלים  אינם ('נבילה '), האיסורים שני  על אחד ש 'שם '

זה . את 

חב"ד דורשת לא להסתמך על עבודת הצדיק, שבעבודתו ירומם את החסידים ובכך די.
כל אחד צריך וחייב להתייגע בעצמו בעבודת ה' ביגיעת בשר ויגיעת נפש, כמו שכתוב: "כי אדם לעמל יולד".

לקוטי שיחות וישב חלק ג



צו               
         

      

ה'תשע"ט  כסלו  י"ז ראשון  יום 
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החשודה 1) איש לאשת כינוי  והוא הצניעות, מדרכי  סרה

בבעלה. ודיני2)בבגידה עדים בפני  קינוי  דין בו נתבאר
עד  ובא לשתות העומדת המאררים, המים ושתיית הסתירה
שזינתה  עליה להעיד הנאמן הוא מי  שזינתה, והעיד אחד

זה. בענין עדים הכחשות שנסתרה, אחר
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התראה.3) סתר.4)לשון למקום עימו תיכנסי  אל
שאנו 5) מאחר אומרים: ואין מקנאים" עריות  כל ידי  "על

על  לאוסרה אחת פעמים, שתי  "ונטמאהֿונטמאה", דורשים
הבועל  על שנאסרות אלה - בועלה, על לאוסרה ואחת בעלה
כאן  המנויים כל אבל הבעל, על גם נאסרו זו, בסתירה
על  תיאסרנה לא הסתירה, לפני  גם עליהם אסורות שהנשים

אסורות. הן אף  אלא - בעליהן
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.‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»

ביאה.6) כדי  בינונית.7)= אש על תרנגולת של
מר".8) דבר לתוכם המקדש.9)"שנותן בית משחרב 

שבעים  של הגדול דין בבית אלא הסוטה את משקים "שאין
במקדש". שני10)זקנים בפני  ונסתרה לה שקינא אחרי 

לבודקה. מים ואין עדים
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שני11) עם להתייחד לאשה מותר הדין שמצד פי  על אף 
כשרים. שהם בזמן להתייחד 12)אנשים שמתיר מי  ויש

אחותו. בתו.13)עם עם להתייחד לאדם כי14)שמותר
וודאי לה, וקינא שהקפיד וזה הבעל, בקפידת תלוי  הכל
עמהם  להתייחד צריכה הייתה ולא פריצות דבר בהם ראה

קינויו. אחר

.„ÔÈ‡  ÈBÏt ÌÚ Èa„z Ï‡ :ÌÈL ÈÙa dÏ Ó‡»«»ƒ¿≈¿«ƒ«¿«¿ƒƒ¿ƒ≈
Èep˜ ‰Ê15‰˙‰LÂ ÌÈ„Úa BnÚ ‰zÒpL Èt ÏÚ Û‡Â . ∆ƒ¿««ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬»

ÂÈÏÚ ‰Ò‡ ‡Ï  ‰‡ÓË È„k16Èe˜a ‰˙BL dÈ‡Â , ¿≈À¿»…∆∆¿»»»¿≈»»¿ƒ
.‰Ê∆

סתירה.15) עסקי  על אלא קינוי  קדם 16)שאין ולא הואיל
האוסר. קינוי  לה

.‰˙a„Ó ‰e‡Â ,BnÚ È˙qz Ï‡ :dÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»«ƒ»¿ƒƒ¿»»¿«∆∆
ÔÎÂ .‰˙BL ‡ÏÂ ‰Ò‡ ‡ÏÂ ,‰È˙Ò BÊ ÔÈ‡  BnÚƒ≈¿ƒ»¿…∆∆¿»¿…»¿≈

Ú‰Â ÌÈL e‡e ,Èep˜ Ì„˜ ‡Ï Ì‡ÌÚ ‰zÒpL e„È ƒ…»«ƒ»¿«ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿»ƒ
dÈ‡Â dÏÚa ÏÚ ‰Ò‡ ‡Ï  ‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ ‰Ê∆¿»¬»¿≈À¿»…∆∆¿»««¿»¿≈»

.‰˙BL»

.ÂÔË˜ ‰È‰Â ,ÈBÏt LÈ‡ ÌÚ È˙qz Ï‡ :dÏ Ó‡»«»«ƒ»¿ƒƒƒ¿ƒ¿»»»»
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz ÔaÓ ˙BÁt17:dÏ Ó‡L B‡ , »ƒ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«»

:Ó‡pL ;Èep˜ ‰Ê ÔÈ‡  BÊ ‰Ó‰a ÌÚ È˙qz Ï‡«ƒ»¿ƒƒ¿≈»≈∆ƒ∆∆¡«
‰Ó‰ÏÂ ÔË˜Ï Ët  d˙B‡ LÈ‡ ÎLÂ18ÔÈ‡L , ¿»«ƒ»¿»¿»»¿ƒ¿≈»∆≈

.ÂÈÏÚ d˙B‡ ÌÈÒB‡¿ƒ»»»

ביאה.17) ביאתו איש 18)שאין "ושכב  אמרה שהתורה
איש. בכלל שאינם ולבהמה לקטן פרט  - אותה"

.ÊÏÁnL ÏÚa19BÈep˜  ˙qzL Ì„˜ BÈep˜ ÏÚ ««∆»««ƒ…∆∆ƒ»≈ƒ
ÏÁÓ Ì‡ Ï‡ .ÌÏBÚÓ dÏ ‡p˜ ‡Ï el‡Îe ,ÏeÁÓ»¿ƒ…ƒ≈»≈»¬»ƒ»«

dLb .ÏÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ˙qzL Á‡20‰Ê È‰  ««∆ƒ»≈≈»ƒ¿…≈¿»¬≈∆
Èep˜ ˙‡p˜Ï CÈˆ  dÈÊÁ‰ Ì‡Â ,ÏÁnL ÈÓk¿ƒ∆»«¿ƒ∆¡ƒ»»ƒ¿«…ƒ

Á‡21. «≈

שתיסתר.20)ויתר.19) לה 21)קודם קינא לא ואם
הוא  שהרי  הקודם, קינויו פי  על נאסרת אינה ונסתרה, שנית

כמחול.

.ÁÌÚ ‰zÒpL d˙B‡ ‰‡Â ,ÌÈL ÈÙa dÏ ‡pƒ̃≈»ƒ¿≈¿«ƒ¿»»»∆ƒ¿¿»ƒ
BÊ È‰  ‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ ÂÈÏÚ dÏ ‡pwL ‰Ê∆∆ƒ≈»»»¿»¬»¿≈À¿»¬≈

ÂÈÏÚ ‰eÒ‡22‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,23ÏBÎÈ BÈ‡L ; ¬»»»¿ƒ¿ƒ≈¿À»∆≈»
BÓˆÚ Èt ÏÚ d˙B˜L‰Ï24ÌÚ‰ ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿»«ƒ«¿¿≈ƒ»«»»

ÔÈpÓ25‰È˙q‰Â Èepw‰ Á‡ ‰ÈÁ‡26ÚÓML „Ú , ¿«¿ƒ«¬∆»«««ƒ¿«¿ƒ»«∆»«
‰l‰ B‡Ï ˙BÂh‰ ÌÈLp‰Ó27da ˙B˙BÂ ˙B‡OB ≈«»ƒ«»¿«¿»»¿¿¿»

eÒ‡ ‰Ê È‰  ÂÈÏÚ dÏ ‡pwL LÈ‡‰ ÌÚ ‰˙pfL∆ƒ¿»ƒ»ƒ∆ƒ≈»»»¬≈∆»
dÓi˜Ï28‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,29. ¿«¿»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

אחד.22) עד אותה ראה מדין גרועה בעצמו ראייתו שאין
כתובתה.23) הפסידה לא ולכן שנטמאה, ברור הדבר שאין

כתובה, בלי  שיוצאה דת" על "עוברת בכלל איננה ולמה
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צז                
         

בה  שאין עבירה כל - הדת? על היא עבירה ייחוד, גם והרי 
מפסידה  ואינה הדת על עבירה בכלל אינה לבעלה, מכשול

בפני24)כתובתה. כשנסתרה אבל עצמו, ראיית פי  על =
היא  הרי  טהורה תימצא אם - להשקותה שאפשר עדים, שני 
כתובה. בלא תצא לשתות, תרצה לא ואם לבעלה, מותרת

עדים.26)מלעיזים.25) שני  פי  בלילות 27)על מפחד
ביחד. ומשיחות יחד לטוות יכול 28)מתקבצות ואינו

המים  אין שוב  לכל, מפורסם שקלקולה שמאחר להשקותה,
אותה. להשקותני29)בודקים לך היה לו, לומר שיכולה

כתובתי . אפסיד טעם ומאיזה לסתירתי , סמוך

.ËÈep˜ Á‡ BnÚ ‰zÒpL BÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»¿≈ƒ∆ƒ¿¿»ƒ««ƒ
˙ÎÓBÒ BzÚ„Â BÏ ÔÓ‡ ‡e‰ Ì‡ :‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ¿»¬»¿≈À¿»ƒ∆¡»¿«¿∆∆

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ  ÂÈÏÚ30BzL‡ È‰  Â‡Ï Ì‡Â ; »»ƒ¿ƒ≈¿À»¿ƒ«¬≈ƒ¿
BÏ ˙zÓ31. À∆∆

אחד.30) עד פי  על להשקותה יכול עד 31)שאינו שאין
בסתירה. נאמן אחד

.ÈÔ‰Ï ÔÈp˜Ó ÔÈc ˙ÈaL el‡Â32dÏÚa LÁ˙pL ÈÓ : ¿≈∆≈ƒ¿«ƒ»∆ƒ∆ƒ¿»≈«¿»
‰È‰L B‡ ˙Á‡ ‰È„Óa ‰È‰L B‡ ,‰hzLpL B‡∆ƒ¿«»∆»»ƒ¿ƒ»«∆∆∆»»

d˙B˜L‰Ï ‡Ï .ÔÈeÒ‡‰ ˙Èa LeÁ33dÏÒÙÏ ‡l‡ , »¿≈»¬ƒ…¿«¿»∆»¿»¿»
d˙a˙kÓ34. ƒ¿À»»

בפריצות.32) מתנהגות אותן רואים משקה 33)אם שאין
הכהן" אל אשתו את האיש "והביא שנאמר: הבעל, אלא

להשקותה. יכול אינו קינויים.34)והוא אחרי  תיסתר אם

.‡È ‰ÈÁ‡ ÔÈpÓ ÌÚ‰L ÔÈc ˙Èa eÚÓL ?„ˆÈk≈«»¿≈ƒ∆»»¿«¿ƒ«¬∆»
LÈ‡ ÌÚ È˙qz Ï‡ :dÏ ÔÈÓB‡Â d˙B‡ ÔÈ‡B˜¿ƒ»¿¿ƒ»«ƒ»¿ƒƒƒ
È„k ‰˙‰LÂ BnÚ ‰zÒpL Ck Á‡ ÌÈ„Ú e‡a .ÈBÏt¿ƒ»≈ƒ««»∆ƒ¿¿»ƒ¿»¬»¿≈
,ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ d˙B‡ ÔÈÒB‡ ÔÈc ˙Èa  ‰‡ÓËÀ¿»≈ƒ¿ƒ»««¿»¿»
‡ˆÈ B‡ ‡ÈÈ B‡ dÏÚa ‡BiLÎe .d˙a˙k ÔÈÚB˜Â¿¿ƒ¿À»»¿∆»«¿»«¿ƒ≈≈

Ëb dÏ Ô˙B  ÔÈeÒ‡‰ ˙ÈaÓ35ÏBÎÈ BÈ‡Â ; ƒ≈»¬ƒ≈»≈¿≈»
‡e‰ dÏ ‡p˜ ‡lL ÈtÓ ,d˙B˜L‰Ï36. ¿«¿»ƒ¿≈∆…ƒ≈»

סוטה.35) במי  לבודקה אפשר אמרה:36)שאי  והתורה
לה. קינא לא וזה והביא", "וקנא...

.È‰˙wÂ ÌÈn‰ ÈÓ ˙˙L37dÏ ‡p˜Â ÊÁÂ ,Ô‰Ó »»≈«»ƒ¿ƒ¿»≈∆¿»«¿ƒ≈»
ÏBÎÈ BÈ‡  BnÚ ‰zÒÂ ,B„È ÏÚ d˜L‰L LÈ‡‰ ÌÚƒ»ƒ∆ƒ¿»«»¿ƒ¿¿»ƒ≈»

t B„È ÏÚ d˙B˜L‰Ï‰iL ÌÚ38ÂÈÏÚ Ò‡z ‡l‡ ; ¿«¿»«»««¿ƒ»∆»≈»≈»»
ÌÚ dÏ ‡p˜ Ì‡ Ï‡ .‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,ÌÏBÚÏ¿»¿≈≈¿…¿À»¬»ƒƒ≈»ƒ
ÌÚt d˙B‡ ÔÈ˜LÓ  ÌÈ„Úa Á‡‰ ÌÚ ‰zÒÂ ,Á‡«≈¿ƒ¿¿»ƒ»«≈¿≈ƒ«¿ƒ»««
d˙B‡ ‰˜LiL ,‡e‰Â .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡Â ,‰iL¿ƒ»«¬ƒ«»¿»ƒ¿∆«¿∆»

.Á‡ LÈ‡ ÏÏ‚a ÌÚt ÏÎa¿»««ƒ¿«ƒ«≈

טהורה.37) ויצאת מתה, תורת 38)שלא "זאת שנאמר
אחד, ובועל אחד איש כגון אחרת, ולא זאת - הקנאות"
שקינא  כיוון אדם, אותו ידי  על שנייה פעם שותה שאינה
הוא  קנטרן שאדם הדבר נראה נקייה, ונמצאה כבר לה

להקניטה. ומתכוון

.‚ÈdÏ ‡p˜Â ,Á‡Ï ˙‡OÂ ,dL‚Â d˙B‡ ‰˜L‰ƒ¿»»¿≈¿»¿ƒ»¿«≈¿ƒ≈»

,BÏÏ‚a ÔBL‡‰ ÏÚa‰ d˙B‡ ‰˜L‰L LÈ‡‰ ÌÚƒ»ƒ∆ƒ¿»»«««»ƒƒ¿»
d˙B‡ ‰˜LÓ ÈM‰ ÏÚa‰ È‰  ÌÈ„Úa BnÚ ‰zÒÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¬≈««««≈ƒ«¿∆»
˙‡OÂ ,‰‡Ó elÙ‡Â .ÈL ÏÚa ‡e‰L ÈtÓ ,B„È ÏÚ«»ƒ¿≈∆««≈ƒ«¬ƒ≈»¿ƒ»

„Á‡ LÈ‡ È„È ÏÚ d˙B‡ ÔÈ˜LÓ  ‰Ê Á‡ ‰ÊÏ39; »∆««∆«¿ƒ»«¿≈ƒ∆»
„Ú ,‰‡ÓËÂ ‰ÊÏ ‰˜ÊÁ‰L È‡cÂ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ««∆À¿¿»»∆¿»¿»«

„Ú ÌL ‰È‰iL40. ∆ƒ¿∆»≈

הרי39) רבים, בלשון קנאות הקנאות" "תורת שנאמר:
הזאת. כתורה פעמים כמה לה אחד.40)שעושים עד

.„ÈÈepw‰ Á‡ ‰zÒÂ ,dÏÚa dÏ ‡pwL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ≈»«¿»¿ƒ¿¿»«««ƒ
˙BzLÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È‰Â ,ÌÈ„Úa BnÚ41„Ú ‡e , ƒ¿≈ƒ«¬≈ƒ∆∆ƒ¿»≈

dÏ ‡pwL ‰Ê ÌÚ ÂÈÙa ‰ÏÚpL ‰ÈÏÚ „ÈÚ‰Â „Á‡∆»¿≈ƒ»∆»∆ƒ¿¬»¿»»ƒ∆∆ƒ≈»
dÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ ‰eÒ‡ BÊ È‰  BnÚƒ¬≈¬»««¿»¿»¿≈»

‰˙BL42‰a˙k ‡Ïa ˙‡ˆBÈÂ ,43„Ú ‰È‰ elÙ‡Â . »¿≈¿…¿À»«¬ƒ»»≈
‰È˙q‰ È„ÚÓ „Á‡ ‰Ê ‰‡ÓË44ÔÈ‡ „ÚÂ :Ó‡pL . À¿»∆∆»≈≈≈«¿ƒ»∆∆¡«¿≈≈

„Ú Ô‡k È‰Â  da45. »«¬≈»≈

היא.41) טהורה אם אלא 42)להיבדק  באה השתייה שאין
היא. טמאה וודאי  וזו הספק , מעשיה 43)על "שהרי 

להאסר". לה גרמו סתירה 44)הרעים שבאותה ומעיד
שלא  אומר, אלא מכחישו אינו השני  והעד בפניו נבעלה
כעד  נחשב  השני  אין לראות, לבו על שם ולא ראה

בה. נאמן והראשון ישמעאל:45)המכחישו, רבי  דבי  תנא
לדבר  שרגליים בסוטה, אחד עד תורה האמינה מה  "מפני 
שהיא  מעידה אחד ועד ונסתרה לה קינא שהרי  (שנטמאה).
כשרים, בעדים והסתירה הקינוי  קדמו לא אם אבל טמאה".
שבערווה  דבר "שאין שנטמאה להעיד נאמן אחד עד אין

(עדים)". משניים פחות (מתקבל)

.ÂË‰M‡ elÙ‡46‰ÁÙLÂ „ÚÂ47˙e„ÚÏ ÏeÒÙe ¬ƒƒ»¿∆∆¿ƒ¿»»¿≈
ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰Úa48B˜ elÙ‡Â49˙e„ÚÏ ÔÓ‡ «¬≈»ƒƒ¿≈¿ƒ«¬ƒ»∆¡»¿≈

dÏÚa ÏÚ Ò‡˙Â ;‰˙pfL ‰ÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ,‰ËBÒ»¿»ƒ»∆»∆ƒ¿»¿≈»≈««¿»
ÌÏBÚÏ50ÏÈ‡B‰ .‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,‰˙BL dÈ‡Â , ¿»¿≈»»¿≈≈¿…¿À»ƒ

‰Bz‰Â ,ÌÈLk ÌÈ„Úa ‰È˙q‰Â Èepw‰ Ì„˜Â¿»««ƒ¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿≈ƒ¿«»
˙e„ÚÏ ÔÈLk Ôlk È‰  ‰‡ÓËa „Á‡ „Ú ‰ÈÓ‡‰∆¡ƒ»≈∆»¿À¿»¬≈À»¿≈ƒ¿≈
˙B„ÈÚÓ BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÌÈL LÓÁ Û‡ .‰‡ÓËÀ¿»«»≈»ƒ∆¿∆¿ƒ
ÏÚ dÒ‡Ï ‰ÈÏÚ ˙Ó‡Â .˙‡ÓËpL ÓBÏ BÊ ÏÚ BÊ««∆ƒ¿»¿∆¡∆∆»∆»¿»¿»«
d„ÈÒÙ‰Ï ‡Ï Ï‡ ,d˙B˜L‰Ï ‡lLÂ dÏÚa«¿»¿∆…¿«¿»¬»…¿«¿ƒ»

d˙a˙kÓ51.‰‡ˆBÈÂ d˙a˙k ˙ÏËB ‡l‡ , ƒ¿À»»∆»∆∆¿À»»¿¿»

אחר.46) במקום לעדות הכנענים.47)הפסולה
מדבריהם.48) לעדות ופסול חכמים דברי  על שעבר
אחר.49) במקום להעיד נאמן שאינו משפחתית, קרבה
עליה.50) להעיד נאמן אינו התורה, מן לעדות הפסול אבל
כדי51) שקר להעיד חשודות אותה, ששונאות מתוך

שלא  אלא נאמנות אינן אם אבל כתובתה. להפסיד
עימה, מטיבות שהרי  שמשקרות בהן לחשוד אין להשקותה,
כתובתה, ונוטלת ויוצאת עדותן בגלל לשתות תצטרך שלא
כתובה. בלי  לצאת או לשתות צריכה הייתה עדותן ולולא

.ÊËdÈ‡ BÊ È‰  '˙‡ÓË' Ó‡Â Lk „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»»≈¿»«ƒ¿»¬≈≈»
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צח               
         

Ó‡Â BLÈÁÎ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .e‡aL BÓk ,‰˙BL»¿∆≈«¿»≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»«
'˙‡ÓË ‡Ï'52˙‡ÓËa „Á‡ „ÚL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  …ƒ¿»≈¿ƒ∆≈∆»¿À¿«

ÔBÁ‡ ÏL ÂÈc ÔÈ‡Â ,ÌÈLk ‰ËBÒ53Èc ÔÈÁBc »ƒ¿«ƒ¿≈¿»»∆«¬ƒƒ¿≈
ÔBL‡‰54.ÌÈLk ‡e‰L »ƒ∆ƒ¿«ƒ

הייתי52) אני  גם יחד שנסתרו ומצאת שכשבאת בפניך.
בפנינו. נטמאת ולא כך.53)עמך, אחר שבא

שיכחישוהו,54) מבלי  עדותו, ונתקבלה ראשון שבא שכיוון
עדים. כשני  הוא הרי 

.ÊÈÓB‡ ‰ÊÂ '˙‡ÓË' ÓB‡ ‰Ê ,„Á‡k Ô‰ÈL e‡a»¿≈∆¿∆»∆≈ƒ¿»¿∆≈
'˙‡ÓË ‡Ï'55e‡e ,'˙‡ÓË' „Á‡ Ó‡L B‡ ; …ƒ¿»∆»«∆»ƒ¿»»
ÌÈÁ‡ ÌÈL56'˙‡ÓË ‡Ï' eÓ‡Â57BÊ È‰  ¿«ƒ¬≈ƒ¿»¿…ƒ¿»¬≈

.‰˙BL»

מייד,55) דבריו ובטלו דיבור כדי  בתוך שניהם שהעידו
דין. בבית עדותו עוד נתקיימה לאחר 56)שלא אפילו

דין. בבית הראשון עדות ומצאת 57)שנתקיימה שכשבאת
בפנינו. נטמאת ולא עמך היינו אנו גם יחד שנסתרו

.ÁÈÔÈÏeÒt B‡ ˙Ba ÌÈLÂ Lk „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»»≈¿»ƒ«¿ƒ
ÌÈa58„Á‡k59B‡ ÌÈLp‰Â '˙‡ÓË' ÓB‡ „Ú‰ , «ƒ¿∆»»≈≈ƒ¿»¿«»ƒ

'˙‡ÓË ‡Ï' ÌÈÓB‡ ÔÈÏeÒt‰60‰˙BL BÊ È‰ 61; «¿ƒ¿ƒ…ƒ¿»¬≈»
Ì‰ ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk ÌÈa ÔÈÏeÒÙe „Á‡ „ÚL62. ∆≈∆»¿ƒ«ƒ¿∆¡»«∆¡»≈

עבדים.58) או קרובים אחת.59)כגון בפניך.60)בבת
הפסולים.61) שבאו קודם נטמאת זה 62)שמא והרי 

אחת. בבת שבאו כשרים עדים לשני  דומה

.ËÈÈzL ?„ˆÈk .‰ Á‡ Cl‰  ÔÈÏeÒt Ôlk eÈ‰»À»¿ƒ«≈««»…≈«¿≈
'˙‡ÓË ‡Ï' ˙BÓB‡ LÏLÂ '˙‡ÓË' ˙BÓB‡ ÌÈL»ƒ¿ƒ¿»¿»¿…ƒ¿»
Úa‡Â '˙‡ÓË ‡Ï' ˙BÓB‡ LÏL ;‰˙BL BÊ È‰ ¬≈»»¿…ƒ¿»¿«¿«

‰˙BL dÈ‡ BÊ È‰  '˙‡ÓË' ˙BÓB‡63‰ˆÁÓ eÈ‰ . ¿ƒ¿»¬≈≈»»»∆¡»
.‰˙BL BÊ È‰  ‰ˆÁÓ ÏÚ«∆¡»¬≈»

רוב 63) אחר הלך אחד, עד תורה שהאמינה מקום "כל
דעות".

.ÎÈ„Ú ÈtÓ ‰˙BL dÈ‡L eÓ‡L ‰ËBÒ Ïk»»∆»«¿∆≈»»ƒ¿≈≈≈
ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ ‰eÒ‡ BÊ È‰  ‰‡ÓË64‡ˆ˙Â , À¿»¬≈¬»««¿»¿»¿≈≈

‰a˙k ‡Ïa65‰i˙M‰Â ,‰È˙Òe Èep˜a ‰Ò‡ È‰L ; ¿…¿À»∆¬≈∆∆¿»¿ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»
.e‡aL BÓk ,„Ú da LÈ È‰L ‰ÚÓ dÈzzL∆«ƒ»ƒ¿¿»∆¬≈≈»≈¿∆≈«¿

תתירה.64) לא גרמו 65)והשתייה הרעים מעשיה "שהרי 
להאסר". לה

   1 
שאינן 1) נשים המים, שתיית דיני  המשך רבינו בו כלל

אם  מיאון בת וקטנה אביה שהשיאוה קטנה לשתות, ראויות
בעלה, ומת לשתות והעומדת ומניקה מעוברת להן, מקנאים
את  בודקין המים אין מימיו אסורה בעילה שבעל שמי 
אם  שתתה, ולא וסתירה קינוי  לה שהיה אשה דין אשתו,
הנחשד  עם נישואיה איסור עמה, שנתייחד למי  אסורה

עליה.

.‡d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡  ‰zÒÂ dÏ ‡pwL ‰M‡ƒ»∆ƒ≈»¿ƒ¿¿»≈ƒ»
‡ˆz  È˙‡ÓË Ô‰ :‰Ó‡Â ‰˙ˆ Ì‡ ‡l‡ ;˙BzLÏƒ¿∆»ƒ»¿»¿»¿»≈ƒ¿≈ƒ≈≈
dÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ ‰Ò‡Â ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿∆∆¿»««¿»¿»¿≈»

‰˙BL2‰˙BL ÈÈ‡Â ‰‡ÓË ÈÈ‡ :‰Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .3 »¿≈ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿≈ƒ»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,˙BzLÏ d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡4Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ»ƒ¿¿≈≈¿…¿À»¿≈ƒ

dÏÚaL B‡ ,d˙B˜L‰Ï ‰ˆB ÈÈ‡ :dÏÚa Ó‡»««¿»≈ƒ∆¿«¿»∆¿»»
‰zÒpL Á‡ dÏÚa5‰˙BL dÈ‡ BÊ È‰ 6˙ÏËBÂ ; «¿»««∆ƒ¿¿»¬≈≈»»¿∆∆

d˙a˙k7ÌÏBÚÏ [ÂÈÏÚ] ‰eÒ‡ ‡È‰Â ,‰‡ˆBÈÂ8. ¿À»»¿¿»¿ƒ¬»»»¿»

ועומדת 2) בדוקה אני , טמאה שאמרה כיון א. כד, סוטה
(רש"י הספק  את לברר אלא ניתנו לא המרים והמים היא

כ.). המים 3)שם יבדקוה פן שחוששת יראה, מחמת
פ "ג, לקמן וראה יט :) שם (רש"י  טהורה היא אם אפילו

נשארה 4)ה"ב . - שותה שאינה מתוך א. כד, שם
פ "א  למעלה וראה כתובתה. והפסידה לבעלה, באיסורה

פ . עליו.5)הערה אסורה,6)ונאסרה ביאה שבא כיון
וראה  ה"ח . להלן כמבואר אשתו, את בודקים המים אין

ה"א. פ "ג, (סוטה 7)לקמן תשתה שלא לה גרם שהוא
והשתיה 8)כד.). עליו, נאסרה וסתירה קינוי  לאחר כי 

פ "א. סוף  למעלה ראה נמנעה, שתתירה

.ÏÚ Û‡ ,˙BzLÏ ˙BÈe‡ ÔÈ‡L ÌÈLp‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆≈»¿ƒ¿««
,Ô˙B˜L‰Ï ÌÈˆB Ô‰ÈÏÚe ˙BzLÏ ˙BˆB Ô‰L Ètƒ∆≈ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿»
Á‡ ‰È˙Ò È„Ú e‡BiMÓ ‰a˙k ‡Ïa ˙B‡ˆBÈ ‡l‡∆»¿¿…¿À»ƒ∆»≈≈¿ƒ»««
‰OÚ LÓÁÂ .ÌÏBÚÏ Ô‰ÈÏÚa ÏÚ eÒ‡ÈÂ Èep˜ È„Ú≈≈ƒ¿≈»¿««¿≈∆¿»«¬≈∆¿≈

ÌÈ ˙ÓBLÂ ,‰Òe‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ÌÈL9‰pË˜e ,10 »ƒ≈¿≈≈¬»¿∆∆»»¿«»
ÏB„b‰ ˙L‡11˙L‡Â ,ÔËw‰ ˙L‡ ‰ÏB„‚e , ≈∆«»¿»≈∆«»»¿≈∆

ÒBÈ‚Bc‡12‡ÓBq‰ ˙L‡Â ,13B‡ ,bÁ‰ ˙L‡Â , «¿¿ƒ¿≈∆«≈¿≈∆«ƒ≈
ÔÎÂ ,„È ˙ek ‡e‰L B‡ ,ÚÓBL BÈ‡L ÈÓ B‡ ,Ìl‡‰»ƒ≈ƒ∆≈≈«∆¿»¿≈
dÈ‡LÂ ,„È ˙˙eÎe ,‡ÓBq‰Â ,˙Ól‡‰Â ,˙bÁ‰«ƒ∆∆¿»ƒ∆∆¿«»¿«»¿∆≈»

˙BzLÏ ‰Èe‡ dÈ‡ el‡Ó ˙Á‡ Ïk .˙ÚÓBL14. ««»««≈≈≈»¿»ƒ¿

וקינא 9) שייבמה, לאחיו וממתנת בנים, בלא מת שבעלה
יבמה. אחד.10)לה ויום שנה שתיםֿעשרה מבת פחותה

אחד.11) ויום שנה שלשֿעשרה אבר 12)בן לו שיש
הכ"ד. פ "ב  אישות הל' למעלה כמבואר נקבות, ואבר זכרות

אבל 14)עיוור.13) הבאה, בהלכה המבוארים מהטעמים
את  ולהפסיד לעולם לבעליהן להיאסר וסתירה קינוי  להן יש

כתובתן.

.‚L‡ :Ó‡pL ?˙BzLÏ ‰Èe‡ dÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈»¿»ƒ¿∆∆¡«¬∆
˙Áz .dLÈ‡ ˙Áz ‰M‡ ‰ËOz15‰Òe‡Ï Ët  ƒ¿∆ƒ»««ƒ»««¿»«¬»

Ët  ‰M‡ .dLÈ‡ ˙Áz dÈ‡L ,ÌÈ ˙ÓBLÂ¿∆∆»»∆≈»««ƒ»ƒ»¿»
‰pË˜Ï16ÔË˜ ˙L‡Ï Ët  dLÈ‡ ˙Áz .17˙L‡Â ƒ¿«»««ƒ»¿»¿≈∆»»¿≈∆

LÈ‡ BÈ‡L ,ÒBÈ‚Bc‡18 dLÈ‡ ÈÈÚÓ ÌÏÚÂ . «¿¿ƒ∆≈ƒ¿∆¿«≈≈≈ƒ»
‡ÓBÒ ˙L‡Ï Ët19 ‰M‡‰ ˙‡ Ô‰k‰ „ÈÓÚ‰Â . ¿»¿≈∆≈¿∆¡ƒ«…≈∆»ƒ»

dÏ ÔÈ‡L ÈÓÏ Ët  ‰Ètk ÏÚ Ô˙Â .˙bÁÏ Ët¿»¿ƒ∆∆¿»«««∆»¿»¿ƒ∆≈»
ÁwÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ‰LÈ B‡ ‰n˜Ú ‰˙È‰L B‡ ,Ûk«∆»¿»¬À»¿≈»∆≈»¿»ƒ«

‰Ètk :Ó‡pL ,˙Á‡ dtk elÙ‡Â .da20‰Ó‡Â . »«¬ƒ«»««∆∆¡««∆»¿»¿»
ÈÓÏ Ët  ‰M‡‰ Ï‡ Ó‡Â .˙Ól‡Ï Ët  ‰M‡‰»ƒ»¿»¿ƒ∆∆¿»«∆»ƒ»¿»¿ƒ

˙ÚÓBL dÈ‡L21‰ËOz L‡ :ÓB‡ ‡e‰ È‰Â . ∆≈»«««¬≈≈¬∆ƒ¿∆
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צט                
         

dLÈ‡ ˙Áz ‰M‡22‡e‰Â e‰BÓk ‰ÓÏL ‰È‰zL „Ú  ƒ»««ƒ»«∆ƒ¿∆¿≈»»¿
d˙B‡ kÚnL c ÏkL z„ÓÏ ‡‰ .d˙BÓk ÌÏL»≈¿»»»«¿»∆»»»∆¿«≈»

˙BzLlÓ23d˙B˜L‰lÓ dÏÚa ˙‡ kÚÓ24ÏÎÂ , ƒƒ¿¿«≈∆«¿»ƒ¿«¿»¿»
d˙B˜L‰lÓ ÏÚa‰ ˙‡ kÚÓ‰25kÚÓ e‰BÓk ÌeÓ  «¿«≈∆«««ƒ¿«¿»»¿«≈

˙BzLlÓ d˙B‡26. »ƒƒ¿

פרט 15) אישה, "תחת רומי : בדפוס  וכן התימנים, ובכת"י 
כג:). (סוטה כו'" אשה,16)לארוסה נקראת שאינה

אינה  - תורה קידושי  שהן קידושיה אביה כשקיבל ואפילו
ע "י להמיתה רשאי  ואינו עונשין, בת אינה שהרי  שותה,

המשנה'). ('מרכבת המרים מים איש,17)השקאת שאינו
פ "ד, אישות הל' למעלה כמבואר קידושין, קידושיו ואין
ובוודאי לבינה, בינו שלום הטלת משום כאן ואין ה"ז.
ואשת  המשנה'). ('מרכבת בשבילם השם את למחוק  שאסור

רוקח '). ('מעשה זה בכלל זכר 18)שוטה ספק  אלא ודאי ,
הל' לעיל כמבואר ספק , קידושי  - וקידושיו נקבה, ספק 
משום  טומטום, דין רבינו הזכיר ולא הי "א. פ "ד, אישות
אשה, לישא לו מותר אנדרוגינוס  ורק  כלל, נישואין לו שאין

הט "ו. ביאה איסורי  מהל' בפ "א יכול 19)כמבואר שאינו
שאם  ומשמע , כז.). (סוטה זו העלמה בלא אפילו לראות
בעין  גם שהרי  להשקותה, הוא יכול אחת, בעין רואה הוא
רוקח '). ('מעשה בקלקולה לראות הוא יכול אחת

שם.20) כא.21)סוטה, אות נשא זוטא, וכל 22)'ספרי '
אלא  בא ולא הוא, מיותר הפרשה שבסוף  הזה הפסוק 

שם). (סוטה לאיש ואשה לאשה איש כגון 23)להשוות
ואילמת. משקה 24)גידמת אינו אילם, או גידם הוא שאם

סומא.25)אותה. סומא.26)כגון היתה אם

.„‰È‡ d‡ÈO‰L ‰pË˜27 dBˆa ‰˙pÊ Ì‡ , ¿«»∆ƒƒ»»ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿»
‡Ï .dÏ ÔÈp˜Ó CÎÈÙÏ .dÏÚa ÏÚ ‰Ò‡∆∆¿»««¿»¿ƒ»¿«ƒ»…

d˙B˜L‰Ï28e‡aL BÓk ,d˙a˙kÓ dÏÒÙÏ ‡l‡ ,29. ¿«¿»∆»¿»¿»ƒ¿À»»¿∆≈«¿
‰pËw‰ Ï‡Ôe‡Ó ˙a30dÏ ÔÈ‡L ,dÏ ÔÈp˜Ó ÔÈ‡  ¬»«¿«»«≈≈¿«ƒ»∆≈»

‡Ï  Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â .dÏÚa ÏÚ Ò‡‰Ï ÔBˆ»¿≈»≈««¿»«¬ƒ»»…≈…
ÂÈÏÚ ‰Ò‡31. ∆∆¿»»»

אישות 27) הל' לעיל כמבואר תורה, נישואי  נישואיה והרי 
הי "א. פרט 28)פ "ג - אשה מהפסוק : נתמעטה שהרי 

קטנה 29)לקטנה. אין הראב "ד ולדעת ה"ב , למעלה
אמרו  שהרי  ברצון, זינתה אם אפילו בעלה על נאסרת
מותרת  ואנוסה הוא", אונס  קטנה, "פיתוי  לג:): (יבמות
מפני נדחית זו שדיעה סובר רבינו אולם ישראל. לבעלה
פתח  "האומר שם: שאמרו א. ט , בכתובות התלמוד סוגיית
נאמן  הי "ב ), פי "א אישות הל' למעלה (ראה מצאתי  פתוח 
ספיקות, שני  כאן יש והלא שם: ושאלו עליו", לאוסרה
נאמר  אם ואפילו קידושין, אחר ושמא קידושין קודם שמא
שהאנוסה  ברצון, שמא באונס , שמא - קידושין לאחר
כשקידשה  שהמדובר בסוגיא שם ותירצו לישראל, מותרת
שפתחה  וטען שנים, שלש מבת פחותה והיא לישראל, אביה
ברצון, שמא באונס  שמא אחד, ספק  אלא כאן שאין פתוח ,
מדברת  שהסוגיא רבינו וסובר להחמיר, - תורה איסור וספק 
אינו  קטנה שפיתוי  הרי  קטנה. עדיין כשהיא אפילו שם
על  תיאסר למה כאנוסה, אותה נדון שאם לאונס , נחשב 

מה  וגם ה"ב ). ביאה איסורי  מהל' בפ "ג (מגידֿמשנה בעלה
אין  שזינתה, "קטנה ה"א): פ "ב  (סוטה ב 'ירושלמי ' שאמרו
תלמוד  סוגיית מפני  נדחה - בעלה" על להאסר רצון לה

שם. הפנים' ב 'מראה וראה הנ"ל, יתומה 30)בבלי  היא
מדברי אלא אינם שקידושיה אמה, או אחיה שהשיאוה
למעלה  כמבואר מיאון, עלֿידי  לעקרם ויכולה סופרים,

ה"א. גירושין מהל' אינה 31)פי "א למאן, שיכולה כל
שמותרת  שזינתה כפנויה היא והרי  התורה, מן איש כאשת
ומקור  ה"ב . פ "ג ביאה איסורי  בהל' כמבואר לכהן, אפילו
נתפשה  לא "והיא שם: שאמרו א. נב , נדה במס ' רבינו דברי 
שאע "פ  אחרת לך ויש מותרת, (נאנסה) נתפשה אסורה, -
טעות". קידושי  שקידושיה זו ואיזו? מותרת, נתפשה שלא
כהן, שאני  מנת על כגון - טעות קידושי  שם: רש"י  ומפרש
ולענין  כלום, מעשיה שאין קטנה וכגון ישראל. הוא  והרי 
כשהיא  זה וכל היא. בעלמא שפנויה עליו, נאסרה לא זנות
ויכולה  תורה קידושי  קידושיה שאין מיאון, ובת יתומה

טעות. בקידושי  כמו לעקרם

.‰B˙˜e˜ÊÏ B‡ B˙Òe‡Ï ‡p˜32Á‡ ‰zÒÂ , ƒ≈«¬»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««
ÌÈLp‰ Ïk ‡Lk ‰˙BL BÊ È‰  d‡OpL33‰‡eO . ∆¿»»¬≈»ƒ¿»»«»ƒ¿»
d˙B‡ ÏBÚiL Ì„˜ ‰zÒÂ ,dÏ ‡pwL34 dÏÚa ∆ƒ≈»¿ƒ¿¿»…∆∆ƒ¿»«¿»

ÂÈÏÚ ‰eÒ‡Â ,‰a˙k ‡Ïa ‰‡ˆBÈÂ ,‰˙BL dÈ‡≈»»¿¿»¿…¿À»«¬»»»
È„ÚÏaÓ BzÎL ˙‡ Ca LÈ‡ ÔziÂ :Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡««ƒ≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿¬≈

ÏÚBa ˙ÈÎLÏ ÏÚa ˙ÈÎL ‰Ó„wL  CLÈ‡35. ƒ≈∆»¿»¿ƒ«««ƒ¿ƒ«≈

כמבואר 32) לה, לחלוץ  או ליבמה לו הזקוקה יבם שומרת
הי "ח . יבום מהל' פ "ב  הן 33)לעיל יושבות עכשיו שהרי 

כו.). (סוטה הנשים כשאר בעל לחופה,34)תחת שנכנסה
נבעלה. לא עדיין אבל נשואה, של דין לה יש שמאז

אבל 35) סוטה, מי  להשקותה אלא אינו זה וכל ב . כד, סוטה
שהרי תחילה, בעלה שיבעלנה צורך אין בעלה, על להאסר

עליו. נאסרה שזינתה ארוסה אפילו

.Â˙ÁLÓ‰Â ˙ib‰36b‰ ˙L‡Â ,37„Ú ˙L‡Â «ƒ…∆¿«¿À¿∆∆¿≈∆«≈¿≈∆∆∆
ÁLÓ38˙ÊÓÓe ,39ÊÓÓ ˙L‡Â40ÒÈÒ ˙L‡Â , ¿À¿»«¿∆∆¿≈∆«¿≈¿≈∆¿ƒ

‰nÁ41Ì„‡ ÒÈÒ B‡42Ô‰ È‰  Ô‰ÈÏÚÏ ˙Bzn‰ , «»¿ƒ»»«À»¿«¿≈∆¬≈≈
˙B˙BLÂ ÌÈLp‰ ÏÎk43. ¿»«»ƒ¿

לכל 36) כישראלית היא והרי  ששוחררה, כנענית שפחה
הי "ז. ביאה איסורי  מהל' בפי "ב  כמבואר שהיא 37)דבר,

ישראל. לכל 38)בת כישראל שהוא ששוחרר, כנעני  עבד
(פט "ו 39)דבר. בנישואיהן עבירה שאין לגר, שנישאה

שיש  לישראל, נישאה אם אבל ה"ז), ביאה איסורי  מהל'
בני אותה איסור בודקים המים שאין שותה, אינה - שואיהן

ה"ח . בסמוך כמבואר מעוון, האיש מנוקה אלאֿאםֿכן
איסורי40) (הל' בנישואיהן איסור שאין גיורת, שהיא כגון

אינה  לממזר שנישאה כשרה ישראלית אבל שם), ביאה
משנה' ה'כסף  ולדעת בסמוך. למעלה כמבואר שותה,
ממזר" אשת "וממזרת היא: רבינו בדברי  הנכונה הגירסה
בדפוסים  אינה זו גירסה אולם בנישואיהם. עבירה שאין
- א כו, סוטה במס ' ורש"י  התימנים. בכת"י  ולא קדומים
הראויה  אשה כלומר, - לממזר" ממזר "אשת מפרש:
זה  בדין והחידוש רוקח '). ('מעשה כדברינו והוא לממזר.
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שלום  נעשה ולא תשתה לא ממזר אשת נאמר: שלא הוא,
לא  והלואי  בישראל, ממזרים להרבות לנו למה כי  ביניהן,

וברש"י ). שם, (סוטה ירבה ולא סריס 41)יפרה שנולד
הי "גֿיד. אישות, מהל' פ "ב  לעיל כמבואר אמו, מבטן
הנקרא  אדם ע "י  ההולדה אברי  נתקו או שחתכו לזה בניגוד

ובביאורנו. שם כמבואר אדם, כוס 42)סריס  ששתה כגון
כי (כסף ֿמשנה), בקהל לבוא לו ומותר ונסתרס , עיקרין של
הכהו  או אדם כשכרתו אלא בקהל לבוא תורה אסרה לא
וראה  ה"ט , ביאה איסורי  מהל' פט "ז לקמן כמבואר קוץ ,
סריס  בכל רבינו מדבר למלך', ה'משנה ולדעת הי "ב . שם
זאת  ובכל אדם, בידי  תשמישו אברי  כשנתקו ואפילו אדם,
שסריס  ומשוחררת, בגיורת מדובר כאן כי  לו, מותרת אשתו
שהדגיש  וזהו ה"א), שם ביאה איסורי  (הל' בהן מותר אדם

מצידן. בא שההיתר לבעליהן, המותרות סוטה,43)רבינו
(רש"י זריעה בר שאינו אע "פ  הוא, שכיבה בר סריס  כי  שם.
סריס  "אשת אומר: שם, המשנה בפירוש ורבינו שם).

שכיבה". לו שאין אע "פ  (שותה)

.Ê˙BÓk d˙B‡ ‰˜LÓe dÏ ‡p˜Ó  ‰˜ÈÓe ˙aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿«≈»«¿∆»¿
‡È‰L44Ì„˜ dÏÚa ˙Óe ˙BzLÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰M‡ . ∆ƒƒ»»∆∆ƒ¿≈«¿»…∆

‰˙BL dÈ‡  ‰zLzL45d˙a˙k ˙ÏËB ‡ÏÂ ,46. ∆ƒ¿∆≈»»¿…∆∆¿À»»

(סוטה 44) נהרגנו ולא הולד על נחוס  אומרים ואין מעוברת,
לה  שממתינים סוברים שם ה'תוספות' אולם וברש"י ). שם,

אותה. משקים ואז שתלד, האיש 45)עד והביא שנאמר:
מת. והרי  אשתו, כתובתה 46)את והפסידה זנתה שמא

הלל). כבית כד. (סוטה

.ÁÁ‡ ÂÈÓiÓ ‰eÒ‡ ‰‡Èa ‡aL LÈ‡ Ïk»ƒ∆»ƒ»¬»ƒ»»««
ÏÈc‚‰L47ÌÈ‡Ó‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡ 48˙‡ ÔÈ˜„Ba ∆ƒ¿ƒ≈««ƒ«¿»¿ƒ¿ƒ∆

eÒ‡L ,ÂÈÓÁ ˙Èa B˙Òe‡ ÏÚ ‡a elÙ‡Â .BzL‡ƒ¿«¬ƒ»«¬»¿≈»ƒ∆»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ49.BzL‡ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡  ƒƒ¿≈¿ƒ≈««ƒ¿ƒ∆ƒ¿

˙‡ ‡Oz ‡È‰‰ ‰M‡‰Â ,ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»»ƒ≈»¿»ƒ»«ƒƒ»∆
˙‡ ‰‡OB ‰M‡ ,ÔBÚÓ ‰wÓ LÈ‡‰L ÔÓÊa  dBÚ¬»ƒ¿«∆»ƒ¿À∆≈»ƒ»¿»∆

dBÚ50. ¬»

עונשין.47) בר יח )48)שהוא ה, (במדבר הפסוק  עלֿפי 
אותה  מחסרים שהם לפי  כן ונקראו המאררים", המרים "מי 
כח , ביחזקאל האמור ממאיר" "סילון מלשון: העולם, מן
שמקללים  בה הנמחות האלות שם על או שם). (רש"י  כד

שם). (רמב "ן אישות 49)אותה מהל' פ "י  לעיל כמבואר
דברי50)ה"א. ומקור הי "ז. פ "ג להלן וראה א. כח , סוטה

נא. הערה להלן רבינו,

.ËÈiÁÓ ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿¬»»»≈«»≈
‰iL elÙ‡ ,‰OÚ ÈiÁÓ B‡ ÔÈÂ‡Ï51dÏ ‡p˜Â , »ƒ≈«»≈¬≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»

‰˙BL dÈ‡  ‰zÒÂ52,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz ‡l‡ ; ¿ƒ¿¿»≈»»∆»≈≈¿…¿À»
‡OÂ Ú .‰Ê ÌeMÓ Û‡ ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¬»»»«ƒ∆»«¿»»

BÁ ˙˜ÈÓe BÁ ˙aÚÓ53ÔÈ‡L ,‰˙BL BÊ È‰  ¿À∆∆¬≈≈∆∆¬≈¬≈»∆≈
‰Ú Ô‡k54. »¬≈»

שניה 51) שהיא שניה, ונקראת סופרים, מדברי  שאסורה
ה"ו. אישות מהל' פ "א לעיל בפירוש 52)לעריות, שהרי 

וחלוצה  גרושה גדול, לכהן "אלמנה כג:): (סוטה שנינו
שם  ומפרש כתובה". נוטלות ולא שותות לא הדיוט , לכהן
עליהן  שבא מעון, מנוקה האיש שאין משום הטעם, רבינו
מדברי אלא אסורה אינה לכהן חלוצה והרי  אסורה , ביאה
הוכיח  ומכאן ה"ז), ביאה איסורי  מהל' פי "ז (ראה סופרים
סופרים  מדברי  עליו אסורה אשתו היתה שאפילו רבינו

(משנהֿלמלך). שותה אינה - או 53)בלבד חבירו שמת
עד  להנשא ואסורה מניקה, או מעוברת והיא גירשה,
לעיל  כמבואר יניקה, חדשי  וארבעה עשרים עליה שיעברו

הכ"ה. גירושין מהל' מצד 54)פי "א אסורה זו ביאה אין
שם), גירושין הל' (ראה הולד סכנת משום אלא עצמה,
לאחר  כלומר זמן, לאחר ולהחזירה להפרישה יכול שהרי 
שם, גירושין והל' כד. (סוטה היניקה חדשי  וארבעת עשרים
וביאתה  לעולם שאסורה שניה, לאיסור דומה זו ואין הכ"ח ).
אין  - חמיו בבית ארוסתו על הבא וכן עצמה, מחמת אסורה
('מרכבת  עצמה מצד אלא אחר דבר מחמת הביאה איסור

המשנה').

.È‡OÂ ,ÌÈa ‡ÏÂ „ÏÈÏ ‰Èe‡‰ ‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ»»¿»≈≈¿…»ƒ¿»»
‰˜Ú55˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰˜Ê B‡56‡ÏÂ ,‰˙BL dÈ‡  ¬»»¿≈»«¿ƒ≈»»¿…

‰a˙k ˙ÏËB57‰Èe‡ ˙Á‡ ‰M‡ B‡ ÌÈa BÏ eÈ‰ . ∆∆¿À»»»ƒƒ»«∆∆¿»
‰˜Ê ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙B‡ ‰˜LÓ ‰Ê È‰  „ÏÈÏ≈≈¬≈∆«¿∆»««ƒ∆ƒ¿≈»

„ÏÈÏ ‰Èe‡ dÈ‡Â ˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰˜Ú B‡58‡lL . ¬»»«¿ƒ¿≈»¿»≈≈∆…
;„ÏÈÏ ‰Èe‡ ‡l‡ ,'ÚÊ ‰ÚÊÂ' ‰Bza Ó‡∆¡««»¿ƒ¿¿»»«∆»»¿»≈≈
dk„ ‰È‰ ,ÁÂa „Ïz  Úˆa ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»∆∆¿««≈≈¿∆«»»«¿»

ÌÈÎÊ „Ïz  ˙B˜ „ÏÈÏ59. ≈≈¿≈≈≈¿»ƒ

  

         
   

הובאו   שש אלא  סוטה , מסכת בגמרא  הוא   הדברי מקור
, לבני יולדת   שחורי יולדת היתה   א ברכות: שתי  עוד 
גירסת  היתה  שכ לומר ויש  ." ארוכי יולדת   קצרי

. ש סוטה  בש "ס   " הרמב
       

או 55) תתעבר, שלא כדי  עקרין של כוס  ששתתה כגון
מב :). ליבמות (רש"י  שלה האם וניטלה רחמה שנעקר

לעיל 56) כמבואר אשה, סימני  לה ואין אמה מבטן לקויה
ה"ו. אישות מהל' ולא 57)פ "ב  כתנאֿקמא א. כד, סוטה

ואין  הואיל לקיימן לו ראויות אינן אלה שכל אליעזר. כרבי 
וראה  שם), (רש"י  ורביה פריה על נצטוו וישראל בנים, לו

ה"ז. אישות מהל' פט "ו או 58)לעיל בנים לו ויש הואיל
אישות  הל' לעיל כמבואר הן, לאישות ראויות - אחרת אשה
מפורש  וכן אשתו", את האיש "והביא בה: קורא ואני  שם.
כו. סוטה ב 'תוספות' והובא ה"ג, פ "ד (סוטה ב 'ירושלמי '
לו  היו שאם אלעזר, לרבי  חכמים "מודים ישא): לא ד"ה

שותה". שהיא ובנים (סוטה 59)אשה האומר כדברי  שלא
מי זרע , ונזרעה שנאמר: שותה, אינה - "איילונית שם):
כדברי אלא להזריע ", דרכה שאין זו יצאת להזריע , שדרכה
הזאת  האשה שתהא תורה הקפידה שלא שם, ישמעאל רבי 
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.‡ÈÈep˜ ÔÈa e˙Óe ÌÈe ‰M‡ BÏ eÈ‰60 ‰È˙ÒÏ »ƒ»»ƒ≈≈ƒƒ¿ƒ»
˙È‡ k61BÏ eÈ‰ ‡Ï .d˙B‡ ‰˜LÓe ,˙BzLÏ ¿»ƒ¿≈ƒ¿«¿∆»…»

˙ÈBÏÈ‡‰ BÊ ‡l‡ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡‰ ‰M‡ ‡ÏÂ ÌÈa»ƒ¿…ƒ»»¿»≈≈∆»»«¿ƒ
da ‡ˆBiÎÂ62Èep˜ ÔÈa B˙LebÓ Ôa BÏ „ÏBÂ , ¿«≈»¿«≈ƒ¿»≈ƒ

˙BzLlÓ ˙ÈBÏÈ‡‰ ˙ÈÁ„ k  ‰È˙ÒÏ63. ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈»«¿ƒƒƒ¿

העקרה.60) לאשתו נמצא 62)העקרה.61)שקינא
כאמור  לשתות, ראויה זו איילונית היתה לא הקינוי  שבשעת

הקודמת. סוטה,63)בהלכה ב 'ירושלמי ' זו, הלכה כל
שם.

.ÈÈÓ ‰˙˙L ‡ÏÂ ‰È˙Òe Èep˜ dÏ ‰È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»»»ƒ¿ƒ»¿…»¿»≈
‡lL ÔÈa ,d˙B˜L‰Ï dÏÚa ‰ˆ ‡lL ÔÈa  ÌÈn‰«»ƒ≈∆…»»«¿»¿«¿»≈∆…

‡È‰ ‰˙ˆ64,˙„B‰ B‡ ,‰‡ÓË „Ú dÏ ‡aL ÔÈe , »¿»ƒ≈∆»»≈À¿»»
ÌÈLp‰ el‡Ó ‰˙È‰ B‡65B‡ ,˙BzLÏ ˙BÈe‡ ÔÈ‡L »¿»≈≈«»ƒ∆≈»¿ƒ¿

ÔÈc ˙Èa dÏ e‡pwL66dÏÚa ÏÚ ‰Ò‡Â ÏÈ‡B‰  ∆ƒ¿»≈ƒƒ¿∆∆¿»««¿»
BnÚ ‰„ÁÈ˙pL ‰Ê ÏÚ ‰eÒ‡ ‡È‰ È‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈ƒ¬»«∆∆ƒ¿«¬»ƒ

ÌÏBÚÏ67Ú Ì‡Â .dÏÚa ÏÚ ‰eÒ‡ ‡È‰L C„k ¿»¿∆∆∆ƒ¬»««¿»¿ƒ»«
dÏ eÈ‰ elÙ‡ ,Ë‚a ÂÈzÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  d‡Oe¿»»ƒƒ»ƒ«¿»¿≈¬ƒ»»

epnÓ ÌÈa ‰nk68‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .69ÌLk :e„ÓÏ «»»ƒƒ∆ƒƒ«¿»»¿¿≈
ÏÚBaÏ ‰eÒ‡ Ck ÏÚaÏ ‰eÒ‡L70. ∆¬»«««»¬»«≈

טמאה.64) שהיא הודתה לא אבל יראה, מחמת
ה"ב .65) לעיל או 66)המנויות בעלה שנתחרש כגון

ה"י ֿיא. פ "א למעלה כמבואר אחרת, למדינה שהלך
ואפילו 67) יגרשנה, או בעלה כשימות ואפילו ב . כז, סוטה

רוצה  אינו והבעל לשתות ומוכנה אני  טהורה טוענת אם
שנינו  וכן א. צב , ביבמות כמבואר עליו, נאסרה - להשקותה
בית  מתרומת אפילו בתרומה, לאכול שאסורה ו.), (סוטה
הקינוי הוא: שכלל להשקותה, רוצה אינו שבעלה כל אביה,
שאם  אלא ולתרומה, ולבועל לבעל אותה אוסרים והסתירה
ואין  באיסורה, נשארה - שתתה לא ואם הותרה, - שתתה
והשווה  (משנהֿלמלך). בעל של כרחו בעל אותה משקים

הי "ב . ביאה איסורי  מהל' ב .68)פי "ח  כד, יבמות
רבינו.69) משה עד איש מפי  איש בשמועה שקיבלו
אחת 70) ונטמאה, נטמאה בפרשה, האמורות פעמים "שתי 

חכמים  ואמרו במשנה). כז: (סוטה לבועל" ואחת לבעל
מה  לה, ראוי  שאינו במי  עיניה נתנה "סוטה ט .): (שם
נטלוהו  שבידה ומה לבועל), (שאסורה לה ניתן לא שביקשה
לבעלה. נאסרה הודתה ואם מתה. מים, שותה (אם ממנה
שמבקש  מה שלו, שאינו במה עיניו הנותן שכל שם), רש"י 

הימנו". נוטלים - שבידו ומה לו, נותנים אין -

.‚Èe ,Èep˜ Ì„˜ ‡Ï Ì‡ Ï‡‰zÒpL ÌÈ„Ú ‰ÈÏÚ e‡ ¬»ƒ…»«ƒ»»∆»≈ƒ∆ƒ¿¿»
eÒÎpL ÔB‚k ,ÚÎÓ „ e‡ˆÓe e‡e ,‰Ê LÈ‡ ÌÚƒƒ∆»»¿»»¿…»¿∆ƒ¿¿

dB‚Á ˙‚BÁ ‰e‡ˆÓe ÂÈÁ‡71˜ e‡ˆÓ B‡ ,72 «¬»¿»»∆∆¬»»¿…
‰lÈk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ73dÏÚa d‡ÈˆB‰ Ì‡ ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¿«¿»ƒ«ƒ»¿«≈»∆ƒƒ»«¿»
‰Êk ÚÎÓ „a74ÔÚËpÏ ‡Opz ‡Ï BÊ È‰ 75‡l‡ , ¿»»¿…»»∆¬≈…ƒ»≈«ƒ¿»∆»

ÂÈÏÚ ‰eÒ‡76epnÓ ÌÈa dÏ eÈ‰Â ,d‡Oe Ú Ì‡Â . ¬»»»¿ƒ»«¿»»¿»»»ƒƒ∆
‡ˆz ‡Ï 77‡ˆz  epnÓ ÌÈa dÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ;78. …≈≈¿ƒ…»»»ƒƒ∆≈≈

(יבמות 71) לצניעות חוגרות הנשים שהיו מכנסים) (כעין

אישות  מהל' פכ"ד לעיל רבינו בדברי  וראה וברש"י ), כד:
שם).72)הט "ו. רבינו, (לשון הפרושה 73)לח  רשת

הרוק  זרק  "מי  הישן. על להגן למיטה מעל חופה כעין
ורקקה  זו זינתה הילכך למעלה, ופניו השוכב  אם כי  למעלה,

שם). ביבמות, (רש"י  תשמיש" את 74)בשעת זה "מגפפין
בהל' רבינו לשון דלתות", והגיפו זה אחר זה שנכנסו או זה,

שם. לעז.75)אישות דברי  עליו שטוענים לחשוד,
נטמאה.76) שנולדו 77)שמא בניה על לעז להוציא שלא

לאביהם. האסורה הרי "ף 78)מאשה וכפירוש שם. יבמות,
שם.

.„È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na79epLa80‰ÈÏÚ ÈÚ‰ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»ƒ»∆»
‰pÊ ÈBÏt :eÓ‡Â ˙BÈ B‡ ‰ˆÁÓe ÌBÈ ÔÚËp‰ ÏÚÂ¿««ƒ¿»∆¡»≈¿»¿¿ƒƒ»
B‡ dÏ eÈ‰ ‡lL ‡e‰Â .ÏBw‰ ˜ÒÙ ‡ÏÂ ˙ÈBÏt ÌÚƒ¿ƒ¿…»««¿∆…»»
‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ .ÏBw‰ ˙‡ ÔÈÈÚnL ÌÈÈB‡ BÏ¿ƒ∆«¬ƒƒ∆«¬»ƒ…»¿»
˙ÓÁÓ ‡lL ÏBw‰ ˜ÒtL B‡ ,ÈÚa ‰Ê „Ï ‰p ÌL»ƒ»¿»»∆»ƒ∆»««∆…≈¬«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ˆz ‡Ï  ÔÚËpÏ ˙‡O Ì‡ ,‰‡Èƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿»…≈≈««ƒ∆≈

ÌÈa dÏ81‡Ï  BnÚ ‰˙pfL „Á‡ „Ú ‡a elÙ‡ . »»ƒ¬ƒ»≈∆»∆ƒ¿»ƒ…
‡ˆz82. ≈≈

תצא.79) - בנים לה היו לא כמבואר 80)שאם הלעיזו,
וכן  התימנים, ובכת"י  לד. הערה ה"ח , פ "א, לעיל בביאורנו

העיר". "שנבוכה רומי : א.81)בדפוס  כה, יבמות
כי82) נאמן, אינו - וסתירה קינוי  לו קדם שלא אחד עד כל

באו  ואם סו.). (קידושין משנים" פחות שבערוה דבר "אין
הט "ז. בסמוך מבואר דינה עדים, שני 

.ÂË˙‡OÂ ,ÚÎÓ „ È„Úa dÏÚa d‡ÈˆB‰L ÈÓƒ∆ƒ»«¿»¿≈≈»»¿…»¿ƒ»
ÔÚËpÏ ‡Op‰Ï ‰eÒ‡ BÊ È‰  dL‚Â Á‡Ï¿«≈¿≈¿»¬≈¬»¿ƒ»≈«ƒ¿»

BÏÏ‚a dÏÚa ˙ÁzÓ ‰˙‡ˆiL83‡Ï  ˙‡O Ì‡Â ; ∆»»»ƒ«««¿»ƒ¿»¿ƒƒ»…
‡ˆz84.ÌÈa dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈≈««ƒ∆≈»»ƒ

עולמית.83) עליו ונאסרה לו, נבעלה הואיל 84)שמא
מחמירים  ואין הקול הופסק  אחר, לבעל נישאת ובינתיים
המתואר  לדין דומה זה והרי  כד:), (יבמות כך כל עליה
לנטען  נישאת אם . . . הקול פסק  ש"אם הקודמת בהלכה

בנים". לה שאין אע "פ  תצא, לא -

.ÊËÌÚ ‰˙pfL e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú ÈL e‡aL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¿≈≈ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»ƒ
‡ˆz BÊ È‰  ÔBL‡‰ dÏÚa ˙Áz ‰˙È‰Lk ‰Ê∆¿∆»¿»«««¿»»ƒ¬≈≈≈

‰fÓ85ÏÎÂ .ÌÈa ‰nk epnÓ dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ∆¿««ƒ∆≈»ƒ∆«»»ƒ¿»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz  '‡ˆz' eÓ‡L ÌB˜Ó86. »∆»«¿≈≈≈≈¿…¿À»

נאנסה,85) אם אבל ברצון, כשזינתה זה וכל שם. יבמות,
לבועל  גם היא מותרת - ישראל בעלה על נאסרה ולא הואיל

סק "י ). יא, סי ' אהע "ז מחוקק ' 'ירושלמי '86)('חלקת
בלא  תצא כלומר, פרן", בלא "תיפוק  ה"ו: פ "ז כתובות
ויתר  כתובתה. ולהפסיד להאסר לה גרמו מעשיה כי  כתובה,
ה"י פכ"ד אישות הל' למעלה מבוארים בוגדת, אשה דיני 

הפרק . סוף  עד -

   1 
ולא 1) ששתתה סוטה הסוטה, השקאת סדר רבינו בו ביאר
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אחר  טומאה עדי  באו לבעלה, מותרת היא אם מיד מתה
אברים. דרך או בשגגה או באונס  זנתה ששתתה,

.‡ÔÈc ˙ÈÏ ‡a ÏÚa‰ ?‰ËBÒ ˙‡˜L‰ „Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿»«»«««»¿≈ƒ
ÈBÏt ÌÚ dÏ È˙‡p˜ BÊ ÈzL‡ :Ô‰Ï ÓB‡Â BÈÚaL2, ∆¿ƒ¿≈»∆ƒ¿ƒƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ

‡È‰L ˙ÓB‡ ‡È‰ È‰Â ,È„Ú Ô‰ el‡Â ,BnÚ ‰zÒÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈≈≈««¬≈ƒ∆∆∆ƒ
ÔÈc ˙Èe .c‰ ˜cÏ d˙B˜L‰Ï ‰ˆB È‡Â ,‰B‰Ë¿»«¬ƒ∆¿«¿»ƒ¿…«»»≈ƒ
È„ÈÓÏ˙ ÈL BÏ ÔÈÒBÓe ,ÌÈ„Ú‰ Èc ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ≈
‰i˙L Ì„˜ ‰ÈÏÚ ‡BÈ ‡nL ,BÓLÏ ÌÈÓÎÁ3, ¬»ƒ¿»¿∆»»»∆»…∆¿ƒ»

‰zLzL „Ú ÂÈÏÚ ‰Ò‡ È‰L4B˙B‡ ÔÈÁlLÓe , ∆¬≈∆∆¿»»»«∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ‰ËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡L ,ÌÈÏLeÈÏƒ»«ƒ∆≈«¿ƒ∆«»∆»¿≈ƒ

Lc˜na ÌÈ˜Ê ÌÈÚL ÏL ÏB„b‰5. «»∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

  

    

איש  בי  שלו לעשות כדי  התורה  מ פרשה  למחוק  הציווי 
שג כראוי , אינה  שהתנהגותה  באשה  מדבר לאשתו ,
ויש  ונסתרה  התראתו  על עברה  בה , התרה  שבעלה  לאחר
 מ פרשה  שתימחק  תורה  אמרה  ואעפ"כ  , עדי כ על
 מכא לאשתו . איש  בי  שלו לעשות בשביל התורה 
שג מישראל, ואחד  אחד  כל של מעלתו  כמה  עד   רואי
בתורה  ציווי  יש  רצוי , ולא  ראוי  לא  במצב  כשנמצא 

התורה . מ פרשה  תימחק  טובתו  שבשביל
      

פלוני .2) עם תיסתר שלא בה שהצריכו 3)התריתי  ומה
שלא  וימנעוהו ההתראה יודעים שהם לפי  חכמים, תלמידי 
שם). סוטה המשנה, בפרוש (רבינו עמה להתקרב 

לאחר 4) עליה יבוא ואם ה"ב . פ "א למעלה כמבואר
האיש  שאין שבזמן המים, יבדקוה לא שוב  עליו, שנאסרה
לעיל  כמבואר עוונה, את נושאת האשה אין מעוון, מנוקה

ה"ח . ל):5)פ "ב  ה, (במדבר בה שנאמר א. ז, סוטה
(דברים  ממרא בזקן ונאמר התורה" כל את הכהן לה "ועשה
'גזירהֿשוה' ולמדו יורוך", אשר התורה פי  "על יא): יז,
כאן  אף  ואחד, בשבעים להלן מה - "התורה " - "התורה"

ב ). עמ ' (שם ואחד בשבעים

.d˙B‡ ÔÈÈLBÓ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ,ÌÈÏLeÈÏ eÚÈb‰ƒƒƒ»«ƒ≈ƒ«»ƒƒ»
‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Óe ,Ô‰ÈÈa6dÏÚa ÈÙa ‡lL7, ≈≈∆¿«¿ƒ»∆»∆…ƒ¿≈«¿»

ÌÈÓB‡Â .‰zLz ‡lL ÏB„b „Át d˙B‡ ÔÈ„ÈÁÙÓe«¿ƒƒ»««»∆…ƒ¿∆¿¿ƒ
‰OBÚ ÔÈi‰ ‰a‰ ,Èza :dÏ8,‰OBÚ ˜BÁO ‰a‰ , »ƒƒ«¿≈««ƒ∆«¿≈¿∆

Ï‡ .ÌÈOBÚ ÌÈÚ ÌÈÎL ‰a‰ ,‰OBÚ ˙e„ÏÈ ‰a‰«¿≈«¿»«¿≈¿≈ƒ»ƒƒ«
ÏÚ ‰ÁniL ‰M„˜a zÎpL ÏB„b‰ ÌMÏ ÈÓ‚zƒ¿¿ƒ«≈«»∆ƒ¿«ƒ¿À»∆ƒ»∆«

CeÓ„˜ ‰a‰ ,Èza :dÏ ÔÈÓB‡Â .ÌÈn‰9,eÙËLÂ ««ƒ¿¿ƒ»ƒƒ«¿≈¿»¿ƒ¿¿
.eÏLÎÂ Ô‰ÈÏÚ ÔˆÈ Û˜z ÌÈ˜ÈÂ ÌÈÏB„b ÌÈL‡Â«¬»ƒ¿ƒƒ»ƒ»«ƒ¿»¬≈∆¿ƒ¿¿

B˙lk Ó˙Â ‰„e‰È ‰OÚÓ dÏ ÔÈ„ÈbÓe10‰OÚÓe , «ƒƒ»«¬≈¿»¿»»«»«¬≈
BËLt ÏÚ ÂÈ‡ L‚ÏÈÙa Ôe‡11ÔBÓ‡ ‰OÚÓe , ¿≈¿ƒ∆∆»ƒ«¿»«¬≈«¿

B˙BÁ‡Â12‰Ó‡ Ì‡Â .‰„BzL „Ú ‰ÈÏÚ Ï˜‰Ï È„k , «¬¿≈¿»≈»∆»«∆∆¿ƒ»¿»
'‰˙BL ÈÈ‡' B‡ ,'È˙‡ÓË Ô‰'13‰a˙k ‡Ïa ‰‡ˆBÈ  ≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ»¿»¿…¿À»

.dÏ ˙ÎÏB‰Â¿∆∆»

השמות 6) את בגללה למחוק  יצטרכו ולא שתודה כדי 
תודה.7)שבמגילתה. ולא ותתגבר בו, גס  שלבה מפני 

'מרכבת  בעל ולדעת רוקח '). ('מעשה ה"ו בסמוך וכמבואר
הבעל. בפני  להודות תבוש אולי  הוא, הטעם המשנה'

אמת 8) ושמא קלקול, לידי  שתבוא ילדה לנערה "וגורם
ז. (שם זו" מנוולת מיתה לידי  עצמך תביאי  אל הדבר

העולם 9)וברש"י ). מן ונשטפו זו, בעבירה אותך קדמו
הפסוק  על נשא, פרשת ב 'ספרי ' [והוא הודו. שלא לפי 

הכהן]. אותה ככתוב 10)והשביע  בוש, ולא שהודה
כו) לח , ממני ".(בראשית "צדקה כותבת 11): שהתורה

פילגש  בלהה את וישכב  ראובן "וילך כב ): לה, (שם עליו
ראובן  האומר "כל נה:) (שבת הדרש שלפי  (אע "פ  אביו"
אביו, של מצעו שבלבל אלא . . . טועה. אלא אינו - חטא
הודה  ראובן וגם עמה"). שכב  כאילו הכתוב  עליו ומעלה

ב . ז, בסוטה כמבואר חטאו, בשמואלֿב ,12)על המסופר
[וזהו  בחטאו שהודה מצאנו ולא זנות, בעבירת שנכשל יג
וראה  ונשטפו", קדמוך "הרבה למעלה: שכתב  למה פירוש

שמח ']. האיום 13)ב 'אור שלאחר מאד, שאפשר אע "פ 
טהורה  ובאמת שותה, איני  ואמרה פחדה עליה, שאיימו
האומרת: שכל כתובה, בלא שיוצאה רבינו משמיענו היא,
ב 'ירושלמי ' כמבואר אני ", "טמאה כאומרת שותה" "איני 
"כלום  יט :): (סוטה עקיבא רבי  אמר וכן ה"ג, פ "ג סוטה
"כיון  ועומדת", בדוקה הלא לבודקה, אלא צריכים אנו
וראה  (רש"י ). טמאה" שהיא מודה שותה, איני  שאמרה
. . . שותה ואיני  טמאה איני  אמרה "אם ה"א: פ "ב  לעיל
(כסף ֿמשנה  האיום קודם מדובר ושם כתובה", בלא תצא

ומעשהֿרוקח ).

.‚d˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ  ‰B‰Ë ‡È‰L dea„a ‰„ÓÚ»¿»¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒƒ»
‰ÊÚ ÏL ÈÁÊÓ ÚLÏ14L„˜ „‚k ‡e‰L , ¿««ƒ¿»ƒ∆¬»»∆¿∆∆…∆

ÌÈL„w‰15ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ d˙B‡ ÔÈÏÚÓe .16ÔÈÙÈwÓe «√»ƒ«¬ƒ»ƒ»¿»«ƒƒ
.‰„Bz ÈÏe‡ ,dLÙ ˆ˜zL „Ú dÚbÈÏ È„k ,da»¿≈¿«¿»«∆ƒ¿««¿»«∆

אותה 14) מביאים הגזית, בלשכת היושב  הגדול [מביתֿהדין
ז.): (סוטה ששנינו כמו נקנור, שער שהוא המזרח , לשער
"מעלין  שם: רבינו וכפירוש המזרח ", לשער אותה "מעלין
פירש  הרי  המזרח ", בשער שהיא לפי  - ומורידין אותה
המזרח , בשער היא שהרי  כלומר: המזרח ", "לשער המלים
ההעמדה  וזוהי  הגזית. מלשכת לשם אותה שמביאים
"והעמידה  טז) ה, (במדבר סוטה בפרשת הנאמרת הראשונה
שם]. ב 'ספרי ' כמפורש ניקנור, שער שזהו ה'", לפני 

הבית 15) הר שער זה, כנגד זה מכוונים "השערים כי 
כנגד  נשים עזרת ושער נשים, עזרת שער כנגד (המזרחי )
ההיכל" פתח  כנגד העזרה ושער הגדולה, העזרה שער
ה"אֿה). פ "ו הבחירה בית הל' וראה טז. יומא רש"י  (לשון
לפני "והעמידה שם) (במדבר שנאמר מה לקיים זה [וכל

(שם 16)ה'"]. במשנה שנאמר ממה כן ולמדו א. ח , סוטה
בלשכת  למעלה היא והרי  המזרח ", לשער אותה מעלין ז.)
ומורידין  שמעלין הכוונה אלא המזרח , שער ליד הגזית

למקום. ממקום אותה

.„ÚL „‚k d˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ  dea„a ‰„ÓÚ Ì‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒƒ»¿∆∆««
ıeÁaÓ ÁÊn‰17ÌL d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe ,18‰˙È‰ . «ƒ¿»ƒ««¬ƒƒ»»»¿»
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ÔÈBÁLa ‰qk˙Ó  ÌÈÏa ‰qk˙Ó19eÈ‰ Ì‡Â . ƒ¿«»ƒ¿»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ»
Ô‰a dÏ ÔÈ‡L ÌÈ„‚a ‰qk˙Ó  dÏ ÔÈ‡ ÔÈBÁM‰«¿ƒ»ƒ»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ∆≈»»∆

Ïk ÔÈÈÒÓe .ÈB.‰ÈÏÚL ‰ÊÂ ÛÒk ÈÏÁ ¿ƒƒ»¬ƒ∆∆¿»»∆»∆»

יח )17) שם, (במדבר סוטה שבפרשת השניה ההעמדה [זוהי 
חוץ , כלפי  שהיא ה'", לפני  האשה את הכהן "והעמיד
מהל' בפ "ד רבינו שכתב  כמו ניקנור, שער באסקופת
מן  לפנים - ראשונה העמדה ואילו ה"ב , כפרה מחוסרי 
פ "א  סוטה שבתוספתא להעיר ויש העזרה]. כלפי  השער
מבחוץ , עומד והכהן מבפנים, עומדת "היא שנינו: ה"ג,
ה', לפני  האשה - ה' לפני  האשה את הכהן והעמיד שנאמר

ה'". לפני  הכהן "לפני18)ואין בה שנאמר א. ח , סוטה
העזרה  באי  לכל ויציאה כניסה דרך שבו הפתח  והוא - ה'"

וראה 19)(רש"י ). ב ). עמ ' (שם ולנוולה לכערה כדי 
הי "א. בסמוך

.‰ÏkL ;ÌÈL ÏL ÏB„b ıea˜ ‰ÈÏÚ ÔÈˆa˜Óe¿«¿ƒ»∆»ƒ»∆»ƒ∆»
:Ó‡pL ,d˙B‡Ï ˙BiÁ ÌL ˙B‡ˆÓp‰ ÌÈLp‰«»ƒ«ƒ¿»»«»ƒ¿»∆∆¡«
LÈ‡ ÏÎÂ .‰Î˙nÊk ‰ÈOÚ˙ ‡ÏÂ ÌÈLp‰ Ïk eqeÂ¿ƒ«¿»«»ƒ¿…«¬∆»¿ƒ«¿∆»¿»ƒ

‰‡ÈÂ ‡BÈ  d˙B‡Ï ‡BÏ ıtÁiL20˙„ÓBÚ ‡È‰Â . ∆«¿…»ƒ¿»»¿ƒ¿∆¿ƒ∆∆
„È„ ‡Ïa Ô‰ÈÈa21‰È„‚a ‡l‡ ,˙ÁtËÓ ‡Ïe ≈≈∆¿…¿ƒ¿…ƒ¿««∆»ƒ¿»∆»

.d˙Èa CB˙a ‰M‡‰L BÓk ,dL‡ ÏÚL ‰tÎÂ¿ƒ»∆«…»¿∆»ƒ»¿≈»

(שם).20) חובה - ונשים רשות, – צעיף ,21)אנשים
הל' לעיל רבינו (לשון טלית כמו גופה כל את "החופה
אומר  הכתוב  וכן הי "ב ). פכ"ד שם וראה הי "א, פי "ג אישות

מעלי ". רדידי  את "נשאו ז): ה, השירים (שיר

.ÂÈtÓ ,‰È˙BÁÙL ‡ÏÂ ‰È„Ú ‡Ï ÌL ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â¿≈«ƒƒ»…¬»∆»¿…ƒ¿∆»ƒ¿≈
Ô‰a ˙MÈ˙Ó dzÚ„Â Ô˙B‡ ˙kÓ ‡È‰L22. ∆ƒ«∆∆»¿«¿»ƒ¿«∆∆»∆

(שם):22) פירש"י  וכן ב . ז, בסוטה במשנה הוא כן
ולא  תירא ולא עליו מתגברת דעתו ביתו, בני  רואה "כשאדם

תודה".

.Ê,˙kÓ ‡È‰L ÔBLÏa Ô‰k‰ dÚÈaLÓ Ck Á‡Â¿««»«¿ƒ»«…≈¿»∆ƒ«∆∆
dBLÏa dÚÈ„BÓe23‰È˙Òe Èep˜ ‡l‡ dÏ Ì‚ ‡lL ƒ»ƒ¿»∆…»«»∆»ƒ¿ƒ»

ÔBLÏa dÏ ÓB‡Â .‰zÒÂ dÏÚa dÏ ‡pwL∆ƒ≈»«¿»¿ƒ¿¿»¿≈»¿»
˙ÈËO ‡Ï Ì‡Â ,C˙‡ LÈ‡ ÎL ‡Ï Ì‡ :˙knL∆«∆∆ƒ…»«ƒ…»¿ƒ…»ƒ
ÌÈ‡Ó‰ ÌÈn‰ ÈnÓ È˜p‰  CLÈ‡ ˙Áz ‰‡ÓËÀ¿»««ƒ≈ƒ»ƒƒ≈«»ƒ«¿»¿ƒ
ÈÎÂ ,CLÈ‡ ˙Áz ‰‡ÓË ˙ÈËO Èk z‡Â .‰l‡‰»≈∆¿«¿ƒ»ƒÀ¿»««ƒ≈¿ƒ
 CLÈ‡ È„ÚÏaÓ BzÎL ˙‡ Ca LÈ‡ ÔziÂ ,˙‡ÓËƒ¿≈«ƒ≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿¬≈ƒ≈
˙‡ ÈÈ ˙˙a ,CnÚ CB˙a ‰ÚLÏÂ ‰Ï‡Ï C˙B‡ ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»¿»»¿ƒ¿À»¿«≈¿≈¿»∆
ÌÈ‡Ó‰ ÌÈn‰ e‡e .‰ˆ CËa ˙‡Â ˙ÏÙB CÎÈ¿≈≈∆∆¿∆ƒ¿≈»»»««ƒ«¿»¿ƒ

CÈ ÏÈtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ CÈÚÓa ‰l‡‰24‡È‰Â . »≈∆¿≈«ƒ«¿∆∆¿«¿ƒ»≈¿ƒ
'ÔÓ‡ ÔÓ‡' ˙ÓB‡25dÚÈ„BÓe .˙knL ÔBLÏa ∆∆»≈»≈¿»∆«∆∆ƒ»

ÛBqa Ci‰Â ‰lÁz ‰˜Ïz ‡È‰ ÔËa‰L26‡lL È„k , ∆«∆∆ƒƒ¿∆¿ƒ»¿«»≈«¿≈∆…
ÌÈn‰ ÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆB‰Ï27. ¿ƒ«««««ƒ

אל 23) "ואמר יט ): ה, (במדבר שנאמר ב . לב , סוטה
משמע  - האשה "אל אומר, שהוא לשון בכל - האשה"
(רש"י ). בלשון" מכרת שתהא בלבה, הנכנסים דברים

א.24) יז, סוטה במס ' זה אחר 25)כל אמן העונה "שכל

ה"א). פ "ב  שבועות (הל' מפיו" שבועה כמוציא שבועה,
א. לו, שבועות מס ' ההשבעה 26)ראה שבלשון אע "פ 

התחילה  ירך (כי  בטן ואחרֿכך תחילה ירך מזכיר: הוא
כשהמים  - ח :) סוטה - הבטן ואחרֿכך תחילה, בעבירה
ואח "כ  תחילה הבטן לגוף , כניסתם דרך אותה, בודקים

ואין 27)הירך. האלה, כסדר המים עשו לא שיאמרו
וברש"י ). ט : (שם ידם על זו פורענות

.ÁB‰Ë BÚ ÏL ‰l‚Ó ‡ÈÓ Ck Á‡Â28ÙÒ BÓk , ¿««»≈ƒ¿ƒ»∆»¿≈∆
‰Bz29L„w‰ ÔBLÏa ‰ÈÏÚ ˙BÎÂ ,30Ba ÔÈ‡L BÈ„a , »¿≈»∆»ƒ¿«…∆ƒ¿∆≈

ÌBz˜˜31‰M‡ ÏL dÓLÏ ,32k ,Ïk ˙BÎÂ .Ëb‰ BÓ «¿«¿ƒ¿»∆ƒ»¿«≈¿≈»
Ì‰a d˙B‡ ÚÈaL‰L ÌÈc‰33‰lÓ ˙B‡a ˙B‡ «¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«»»∆¿ƒ»

ÔÓ‡' ˙Bk BÈ‡Â .B˙Îk ÌM‰ ˙‡ ˙BÎÂ ,‰lÓa¿ƒ»¿≈∆«≈ƒ¿»¿≈≈»≈
'ÔÓ‡34. »≈

אמרו 28) ה"ד, פ "ב  סוטה וב 'ירושלמי ' טהורה, בהמה של
עור  על גנוז השם ונמצא שותה, איני  תאמר שמא הטעם:

טמאה". בהמה בהמה 29)של עור על אלא נכתב  שאינו
ה"ח , פ "ד לקמן וראה ה"י ). תפילין מהל' (פ "א טהורה
משום  דברים, לכמה כספרֿתורה דינה סוטה שמגילת
הכהן  האלה האלות את "וכתב  כג): ה, (במדבר שנאמר

עשתה 30)בספר". המלכה הילני  לז.): (יומא אמרו שכן
יצטרך  (ולא עליה כתובה סוטה שפרשת זהב  של טבלא
שם). רש"י  - סוטה מגילת ממנו לכתוב  ספרֿתורה להביא
מה  וכותב  רואה כותב , "כשהוא שנינו: ב ') (בעמ ' ושם
אמרו: ה"א) פ "ב  (סוטה ובתוספתא בטבלא". שכתוב 
שבלשון  הרי  - יתר" ולא חסר לא וכותב , רואה "ממנה

רב '). ('מעשה כותבה ונקראת 31)הקודש נחושת, חומצת
הדיו  את לחזק  הקנקנתום ומטבע  "ויטריאולו", בלועזית:
. "וכתב  שם): (במדבר אמרה והתורה למחקה, יוכלו שלא
פ "ד  לקמן כמבואר להמחות, יכול שהוא כתב  - ומחה" . .

לה 32)ה"ט . "ועשה שנאמר: זו, אשה לשם כלומר:
לשמה  מעשיה כל שיהיו - הזאת" התורה כל את הכהן
כ.). סוטה במשנה, הוא וכן ה"י . פ "ב  גיטין (תוספתא

הקודמת.33) בהלכה כאמור א.34)בפיו, יז, סוטה
לקבלת  פרט  - האלה האלה", האלות את "וכתב  שנאמר:
אמן" אמן האשה "ואמרה בפרשה: שכתוב  שאע "פ  אמן,

השבועה. ומקבלת בפיה אומרת אלא כותבה, אינו

.ËOÁ ÈÏk ‡ÈÓ Ck Á‡Â35Ba ‰OÚ ‡lL ¿««»≈ƒ¿ƒ∆∆∆…«¬»
ÌÏBÚÓ ‰Î‡ÏÓ36C‡Ó ‰Ïa ÈÏÎk ‰‡È ‡ÏÂ , ¿»»≈»¿…≈»∆ƒ¿ƒ»∆≈…∆

ÔÓf‰37Lk  LcÁ˙pL „Ú ÔLkÏ BÈÊÁ‰ Ì‡Â .38. «¿«¿ƒ∆¡ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿«≈»≈
‚Ï ÈˆÁ ÌÈÓ BÎB˙Ï Ô˙BÂ39Bik‰ ÔÓ40‚Ï ÈˆÁe . ¿≈¿«ƒ¬ƒ…ƒ«ƒ«¬ƒ…

B„„BÓ ‰È‰ Lc˜na ‰È‰L41ÏÎÈ‰Ï Ba ÒÎÂ .42. ∆»»«ƒ¿»»»¿¿ƒ¿»«≈»

השקתו 35) היא . . . לו מודדים בה מודד שאדם "במדה
מים  משקה כהן לפיכך משובחים, בכוסות משובח  יין
(סוטה  שבכוסות ומגונה פחותה חרש" של במקידה המרים

וברש"י ). האמור 36)ט . חרס  מכלי  שוה' 'גזירה למד
מה  חיים", מים על חרש כלי  "אל ה) יד, (ויקרא במצורע 
נעשה  שלא חיים מים כעין מלאכה, בו נעשה שלא חרס  שם
שלא  יז), ה, (במדבר כאן האמור חרס  כלי  אף  מלאכה, בהם

טו:). (סוטה מלאכה בו "אמר 37)נעשה בגמרא: שם
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- פניו נתאכמו אבל פניו, נתאכמו שלא אלא שנו לא רבא,
 ֿ (כסף  כפירש"י  ודלא חדש, בכלי  רבינו ומפרשה פסולין".

כי38)משנה). רבינו וסובר שם. רבא, של [בעייתו
מהל' בפי "א מדבריו נראה וכן הסוגיא, בסוף  שם נפשטה
ולחםֿמשנה]. כסף ֿמשנה ועי ' ה"א, צרעת טומאת

נפח 39) המכיל י ) יד, (ויקרא הלח  ממדות מדה הוא לוג
ביצים. שלש - ממנו וחצי  בינוניות, ביצים שהיה 40)שש

הכהנים  של ורגליהם ידיהם לרחיצת מים ובו במקדש,
"ולקח  יז): ה, (במדבר נאמר ובסוטה יח ֿיט ), ל, (שמות
- בכלי  שנתקדשו אלא קדושים "אין - קדושים" מים הכהן

('ס  כיור" מי  שם).אלו במדבר א.41)פרי ' פח , מנחות
שם.42) סוטה משנה,

.ÈÌL ‰È‰ ÌB˜Óe43,ÒÎp‰ ÔÈÓÈÏ ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ »»»»«»««»ƒƒ«ƒ¿»
da ‰Úe˜ ˙ÚaËÂ LÈL ÏL ‡ÏË Be44dÈa‚Ó . «¿»∆«ƒ¿«««¿»»«¿ƒ«

ÏÚ B˙BÂ ,ÔkLn‰ Ú˜wÓ ÙÚ Á˜BÏÂ ‡Ïh‰««¿»¿≈«»»ƒ«¿««ƒ¿»¿¿«
ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰‡iL È„k ÌÈn‰ Èab45Ô˙BÂ . «≈««ƒ¿≈∆≈»∆«¿≈««ƒ¿≈

‰ÚÏ ÔB‚k ,Ó c ÔÎB˙Ï46:Ó‡pL ,da ‡ˆBiÎÂ ¿»»»«¿«¬»¿«≈»∆∆¡«
ÌÈn‰ ÈÓ47dÓLÏ ‰l‚n‰ ÔÎB˙Ï ˜ÁBÓe .48. ≈«»ƒ≈¿»«¿ƒ»ƒ¿»

ÌL ‰l‚na ‡MÈ ‡lL „Ú ,‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜ÁÓÈÂ¿ƒ¿«»∆»∆«∆…ƒ»≈«¿ƒ»∆
ÏÏk kp‰49. «ƒ»¿»

ההיכל.43) הטבלה 44)ברצפת להגביה בה לאחזה
שיש. אבני  כולה שהיא הרצפה עפר 45)משאר שיעור

בתוכם  נבלע  יהא ולא המים, פני  על וניכר נראה שיהא
שם). בתורה 46)(סוטה, ונזכר מרים, ועליו בר צמח 

יז). כט , א.47)(דברים כ, וכ,48)סוטה א. יח , סוטה
ב .49)ב . יט , שם

.‡È‰ÊÚ‰ È‰kÓ ‰ÈÏ‡ ‡a „Á‡ Ô‰k Ck Á‡Â50, ¿««»…≈∆»»≈∆»ƒ…¬≈»¬»»
‰l‚Ó ‡e‰L „Ú ÚB˜Â ,‰Èt „‚kÓ ‰È„‚a ÊÁB‡Â¿≈ƒ¿»∆»ƒ¿∆∆»∆»¿≈««∆¿«∆

dL‡ ˙BÙÏÁÓ ˙BÒÂ dÚO ‰l‚Óe ,daÏ ˙‡51È„k , ∆ƒ»¿«∆¿»»¿≈«¿¿…»¿≈
ÈˆÓ ÏÁ ‡ÈÓe .dÏeÏ52‰OÚÓ dÈkÊ‰Ï È„k , ¿«¿»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»«¬≈

ÌÈˆÓ53ÏÁ ‡ÈÓ  ÈˆÓ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .‰˙OÚL ƒ¿«ƒ∆»¿»¿ƒ…»¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆
eÏtÈ ‡lL È„k ,‰ÈccÓ ‰ÏÚÓÏ BLB˜Â .ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¿¿¿«¿»ƒ«∆»¿≈∆…ƒ¿

eÚ˜ È‰L ,‰nÚ ˙‡ˆÓÂ ÌÈ„‚a‰54. «¿»ƒ¿ƒ¿≈¬À»∆¬≈ƒ¿¿

מטילים 50) "כהנים שנינו: ה"ה) פ "א (סוטה ובתוספתא
יוצא  - גדול כהן אפילו גורלו, שעלה מי  כל גורלות, ביניהם
שקפץ  בכהן, יחשדו שלא בבגדיה" ואוחז סוטה בצד ועומד
שם). דוד', ('חסדי  ולבה שערה לראות כדי  להשקותה

מלמד 51) - האשה ראש את "ופרע  א: ח , ושם א. ז, סוטה
את  שסותר בגלויה, מרבה שערה", את סותר שהכהן

(רש"י ). הוא גילוי  לשון - ופרע  מסיב 52)קליעתה, עשוי 
ז:). שם (רש"י  עליו וכרוך הדקל סביב  הגדל

הכתוב 53) וכן ה"ו). פ "א שם ('ירושלמי ' בזנות השטופים
מצרים  ארץ  "כמעשה ג): יח , (ויקרא העריות בפרשת אומר

תעשו". לא . . שם.54). סוטה,

.ÈÔBOÚ ‡ÈÓ Ck Á‡Â55ÌÈBÚO ÁÓ˜56ÏMÓ ¿««»≈ƒƒ»∆«¿ƒƒ∆
ÏÚa57˙ÈˆÓ ‰ÙÈÙÎa B˙BÂ58‰ÙÈÙk‰Â ÏÁ‰Â . ««¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ»

‰kLl‰ ÈÈMÓ ÔÈ‡a59dÚbÈÏ È„k ‰È„ÈÏ B˙BÂ .60. »ƒƒ¿»≈«ƒ¿»¿¿¿»∆»¿≈¿«¿»

שני55) שהוא העומר, והיא טו) ה, (במדבר האיפה עשירית
ביצים  ושלש ארבעים "כמו שהם חומש, פחות קבים
וראה  הט "וֿטז. פ "ו בכורים (הל' ביצה" וחומש בינוניות

ה"ז). פ "ב  הקרבנות מעשה שמעשיה 56)הל' "כשם
רש"י ), זוגה, בן שאינו למי  עצמה (שהפקירה בהמה מעשה

טו:). (סוטה בהמה" מאכל קרבנה שנאמר 57)כך
והביא  הכהן אל אשתו את האיש "והביא טו) ה, (במדבר
(סוטה  ב 'ירושלמי ' ואמרו האיפה". עשירית עליה קרבנה את
הוא  וכן בעלה". - עליה קרבנה את "והביא ה"א): פ "ב ,

כג). סוטה במשנה, נראה (וכן מי "ב  פי "ד סל 58)בנגעים
(סוטה  הדקל סביבות הגדלים מהזרדים דקל, מנצרי  עשוי 

וברש"י ). הלשכה 59)יד. שירי  ה"ו. פ "א סוטה 'ירושלמי '
מניחים  "היו ישראל מכל שנה בכל השקלים כשגובים -
מכל  וממלאים . . . במקדש הלשכות מן אחת בלשכה אותם
והשאר  . . . גדולות קופות שלש שם שיתקבצו השקלים
שיש  מה על יתר שם שישאר וזה . . . בלשכה, אותו מניחים
בפ "א  רבינו (לשון הלשכה" שירי  הנקרא הוא - בקופות

ה"ד). שקלים שלא 60)מהל' מאחר תיבדק , ולא שתודה
יקריבו  לא אם ששתתה לאחר אפילו כי  מנחתה, יקריבו
זו  מנחה התורה קראה שהרי  יד.) (סוטה תיבדק  לא מנחתה

ב . כ, שם כמבואר טו), שם (במדבר עון" "מזכרת בשם

.‚ÈÈÏÎÏ d˙BÂ ‰ÙÈÙk‰ ÔÓ ‰Án‰ Á˜BÏ Ck Á‡Â¿««»≈««ƒ¿»ƒ«¿ƒ»¿¿»ƒ¿ƒ
˙L61‰BÏ ‡ÏÂ ÔÓL ‰ÈÏÚ Ô˙B BÈ‡Â ,62Ô˙ Ì‡Â . »≈¿≈≈»∆»∆∆¿…¿»¿ƒ»«

ÈÙa ‰Bl‰ ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ÔÓM‰ ÏÚ ‰˜BÏ ∆««∆∆ƒ¿≈«¿¿««¿»ƒ¿≈
dÓˆÚ63‰ÈÏÚ ˜ˆÈ ‡Ï :Ó‡pL .64ÔzÈ ‡ÏÂ ÔÓL «¿»∆∆¡«…ƒ…»∆»∆∆¿…ƒ≈

‰ÈÏÚ65.‰BÏ »∆»¿»

היו 61) השרת כלי  וכל במקדש. בו שמשרתים קודש, כלי 
(פ "א  מתכת מיני  משאר לעשותם ומותר מזהב , או מכסף 

הי "ג). המקדש כלי  שנותן 62)מהל' מנחות לשאר בניגוד
מהודר, קרבנה יהא "שלא כדי  והכל ולבונה, שמן עליהן
נקראות: והאמהות בחושך, עשתה והיא אור, קרוי  שהשמן
מדרש  ע "פ  לתורה (רש"י  מדרכיהן" פירשה והיא "לבונה"
השמן  אומר: שסו) (מצוה וה'חינוך' ג) אות נשא פ ' תנחומא
והסוטה  כולם, על צף  שהוא המשקים כל כל עליון הוא
הנכון  בשמן, קרבנה להדר ראוי  אין וכו', מעשיה שקלקלה

הגדולים. והכהנים המלכים בו למשוח  הרי63)לגדולה
לאֿתעשה  לרבינו המצוות' ב 'ספר וראה נפרדים, לאוין שני 
מגיד  . . . שמן עליו יצוק  "לא מכילתא: בשם שמביא קה,
נשא. פרשה זוטא, ב 'ספרי ' והוא אזהרות". שתי  שהן

בטעות:64) שלפנינו, ובדפוסים תימן. בכ"י  הוא כן
ובדפוסים 65)"עליה". רומי . ובדפוס  תימן בכ"י  הוא כן

"עליה". בטעות: שלפנינו,

.„ÈÔ˙BÂ dL‡ ÚBtL ÔÓÊ ÏÎe‰È„È ÏÚ ÔBOÚ‰ ¿»¿«∆≈«…»¿≈»ƒ»«»∆»
˙‡ d˙B‡ ‰‡ÈÂ ,Ô‰k‰ „Èa ÈÏka ÌÈn‰ eÈ‰Èƒ¿««ƒ«¿ƒ¿««…≈¿«¿∆»∆

ÌÈn‰66ÌÈn‰ ÈÓ eÈ‰È Ô‰k‰ „Èe :Ó‡pL ; ««ƒ∆∆¡«¿««…≈ƒ¿≈«»ƒ
.ÌÈ‡Ó‰«¿»¿ƒ

לג).66) פ "ט , רבה (במדבר עליה" אימה להטיל "כדי 

.ÂËÁ˜BÏ ‰zLzL Á‡Â .d˙B‡ ‰˜LÓ Ck Á‡Â¿««»«¿∆»¿««∆ƒ¿∆≈«
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‰È„È ÏÚ B˙BÂ ‰Án‰ BaL ˙L ÈÏk67ÁÈpÓ Ô‰ÎÂ . ¿ƒ»≈∆«ƒ¿»¿¿«»∆»¿…≈«ƒ«
‰ÈzÁz B„È68dÙÈÓe69Ïk ‡Lk ,ÁÊna »«¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»

˙BÙez‰70‡ÈÓe CÈÏBÓ ,71„ÈBÓe ‰ÏÚÓ72Á‡Â . «¿ƒ≈ƒ«¬∆ƒ¿««
‰Án‰ LÈbÓ Ck73ÏL ˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc Ô˜Ï »«ƒ«ƒ¿»¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ∆

ÁaÊÓ74„ÈÁÈ ÏL ˙BÁÓ ‡Lk ,75ÈË˜Óe ,ıÓB˜Â , ƒ¿≈«ƒ¿»¿»∆»ƒ¿≈«¿ƒ
ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ‡M‰Â ,ıÓw‰76. «…∆¿«¿»∆¡»«…¬ƒ

במשנה.67) א יט , האשה.68)סוטה יד תחת
(במדבר 69) שנאמר משום הכהן, יד תנופת צריכה שהמנחה

והניף  הקנאות מנחת את האשה מיד הכהן "ולקח  כה): שם,
הבעלים, יד תנופת גם שצריכה חז"ל ולמדו המנחה", את
וברש"י ). (שם זו מנחה בעלת שהיא האשה, היא

ה"א, פ "ג (שיניח וב 'ירושלמי ' מכוער? הדבר ואין שאלו:
מצוי הרע  יצר "אין ותירצו: אשה). יד תחת ידו הכהן

חששו. לא כזו מועטת לשעה כלומר, שהיו 70)לשעה".
פ "ט  וברמב "ם מ "ו, פ "ה במנחות כמבואר המזבח , במזרח 

ה"ו. הקרבנות מעשה הארץ .71)מהל' רוחות לארבע 
לז:). (סוכה שלו הן הרוחות שארבע  להקב "ה כלומר,

שם).72) (סוכה, שלו והארץ  שהשמים משום 73)למי 
והקריב  - המנחה את "והניף  שם): שם, (במדבר שנאמר

ס :). (מנחות ההגשה" "זו - המזבח " אל סוטה 74)אותה
ב . הי "ב .75)יד, הקרבנות מעשה מהל' בפי "ג כמבואר

ה"ט ).76) הקרבנות מעשה מהל' (פי "ב  המנחות יתר ככל
פ "ד  לקמן כמבואר נאכלים, שיריה אין - כהן בעלה ואם

הט "ו.

.ÊËÈ‰Â ,dÏ ˙ÎÏB‰Â ˙‡ˆBÈ  ‡È‰ ‰B‰Ë Ì‡ƒ¿»ƒ≈¿∆∆»«¬≈
‡È‰ ‰‡ÓË Ì‡Â .dÏÚÏ ˙zÓ ‡È‰77‰Èt „iÓ  ƒÀ∆∆¿«¿»¿ƒ¿≈»ƒƒ»»∆»

ÔÈ„Èb ˙‡lÓ˙Ó ‡È‰Â ,˙BËÏBa ‰ÈÈÚÂ ,˙B˜ÈBÓƒ¿≈∆»¿¿ƒƒ¿«≈ƒƒ
ÔÈ„Èb78Ô‰Â .79È„k ,(‰e‡ÈˆB‰) ‰e‡ÈˆB‰ :ÔÈÓB‡ ƒƒ¿≈¿ƒƒ»ƒ»¿≈

‰c OÙz ‡lL80ÌÈL ˙ÊÚ ˙B‡nËÓ ˙Bcp‰Â ,81. ∆…ƒ¿…ƒ»¿«ƒ¿«¿∆¿«»ƒ
.da ˙„ÓBÚ ‡È‰L ÌÈL ˙ÊÚÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ô‰Â¿≈ƒƒ»≈∆¿«»ƒ∆ƒ∆∆»

‰lÁza ‰ˆ ‰Ëe82dÎÈ Ïtz Ck Á‡Â , ƒ¿»»»«¿ƒ»¿««»ƒ…¿≈»
˙eÓ˙Â83. ¿»

המזבח .77) על מנחתה הקרבת שבשרה 78)לאחר מתוך
שם). וברש"י  במשנה כ. (סוטה גידים כמלאה נראית נפוח ,

שם.79) הפתאומי80)הנוכחים שהפחד מות, פחד מחמת
כ:). (סוטה המקור ופותח  הדמים פ "א 81)מרפה כלים

שהרי חוששים, אנו אין - מת טומאת מחמת אבל מ "ח .
בכלל  והיא לויה מחנה שהיא נשים לעזרת מת להכניס  מותר
דינו  - ניקנור ושער הט "ז), הבחירה בית מהל' (פ "ז הבית

הי "א). (שם לויה לפי82)כמחנה אותה בודקים המים כי 
"ובאו  כב ): ה, (במדבר אומר הכתוב  וכן לגוף , כניסתם סדר
למעלה  וראה ירך". ולנפיל בטן לצבות במעיך, . . המים

שם. כה ובהערה ה"כ.83)ה"ז, בסמוך ראה

.ÊÈ‰ ˙eÓÈ ,‡È‰ ˙eÓzL ‰ÚL d˙B‡aÛ‡Bp84 ¿»»»∆»ƒ»«≈
BÏ eÚ‡ÈÂ ,‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa B„È ÏÚ d˜L‰L∆ƒ¿»«»¿»»∆¿∆∆¿
ÏÎÂ .CÈ ÏÈtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ dÏ eÚ‡L ˙BÚ‡Ó¿…»∆≈¿»«¿∆∆¿«¿ƒ»≈¿»
Ï‡ ;ÌÏBÚÓ ‰eÒ‡ ‰‡Èa dÏÚa ‡ ‡Ï Ì‡ ,‰Ê∆ƒ…»«¿»ƒ»¬»≈»¬»

˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡  eq‡ ÏL ‰ÏÈÚa ÏÚa Ì‡ƒ»«¿ƒ»∆ƒ≈««ƒ¿ƒ∆
e‡aL BÓk ,BzL‡85. ƒ¿¿∆≈«¿

במשנה.84) ב  כז, ה"ח .85)סוטה פ "ב  לעיל

.ÁÈÛÈÒBÓ ‰Ê È‰  BzL‡ ˙‡ ‰˜L‰Â Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»∆ƒ¿¬≈∆ƒ
ÌÈna ‰ÁniL LÙÓ‰ ÌMÏ ÌbL ,ÚLt B˙‡hÁ ÏÚ««»∆«∆»««≈«¿…»∆ƒ»∆««ƒ
˙ÓB‡ BzL‡L ,‰ËBÒ ÈÓ ÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆBÓe ,‰ÏhÏ¿«»»ƒ«««≈»∆ƒ¿∆∆
Ú„z ‡Ï ‡È‰Â ,ÌÈn‰ da e˜„a ‡ÏÂ ‰˙pfL ˙BÁ‡Ï«¬≈∆ƒ¿»¿…»¿»««ƒ¿ƒ…≈«

.da e˜„a ‡lL eÓb ÏÚa‰ ÈOÚnL∆«¬≈«««»¿∆…»¿»

.ËÈCÎÈÙÏ86,ÈL ˙Èa ÈeÏ‚a ÌÈÙ‡Ó‰ eaMÓ , ¿ƒ»ƒ∆««¿»¬ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ
ÔÈ„‰q‰ eÏha87e˙k‰ ÏÚ eÎÓÒÂ ,ÌÈn‰ ÈÓ ˙‡ ƒ¿««¿∆¿ƒ∆≈«»ƒ¿»¿««»

‰ÈÊ˙ Èk ÌÎÈ˙Ba ÏÚ „B˜Ù‡ ‡Ï :‰Ïa˜a88.'B‚Â ««»»…∆¿«¿≈∆ƒƒ¿∆»¿

מנוקה 86) הבעל כשאין אותה בודקים המים ואין הואיל
זכאי87)מעוון. בן יוחנן "ורבי  במשנה. א מז, סוטה

(שם). על 88)הפסיקן" אפקוד "לא (שם): רש"י  ומפרש
תזנינה  כי  בנותיכם על מה? ומפני  לבדקן, נשותיכם ניאוף 
אותם, בודקים המים אין נואפים, ובנותיו בניו אם (שאפילו
עצמם  הם יפרדו, הזונות עם הם כי  ועוד מז:) שם כמבואר
ה, (במדבר הרמב "ן וכתב  הללו", כפרדים נואפים (הבעלים)
פטורות  הנואפות הנשים שתהיינה אומר, הכתוב  "ואין כ):
הנס  בהן יעשה שלא רק  נואפים, שבעליהן בעבור העוון מן
והם  קדוש, עם ולהיותם לכבודם נעשה שהוא הזה, הגדול
הכתוב  אמר וזה בה. יחפצו ולא הזאת בטובה יבינו לא
ילכד  כלומר ילבט ", יבין לא "ועם יד): ד, (הושע 

בסכלותו".

.Î‰Bz „eÓÏz ˙eÎÊ dÏ LiL ‰ËBÒ89Èt ÏÚ Û‡ , »∆≈»¿«¿»««ƒ
‰Bz „eÓÏz ÏÚ ‰eˆÓ dÈ‡L90‰ÏBz BÊ È‰ 91 ∆≈»¿À»««¿»¬≈∆

d˙ÚLÏ ‰˙Ó dÈ‡Â ,dÏ92˙˜Bn ‡l‡ ,93,˙ÎÏB‰Â »¿≈»≈»ƒ¿»»∆»ƒ∆¿∆∆
˙eÓzL „Ú ,‰ÈÏÚ ÔÈ‡a ÌÈ„k ÌÈ‡ÏÁÂ94‰L Á‡ »√»ƒ¿≈ƒ»ƒ»∆»«∆»««»»

d˙eÎÊ ÈÙÏ ,LÏL B‡ ÌÈzL B‡95˙iˆa ‰˙Ó ‡È‰Â . ¿«ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ«
ÔÈÈ‡ ˙ÏÈÙe ÔËa96. ∆∆ƒ¿ƒ«≈»ƒ

לבעלה 89) ממתינה או תורה ללמוד בניה את שמוליכה
כא.). (סוטה בתורה לעסוק  לעיר חוץ  כשהלך

ה"א.90) תורה תלמוד מהל' בפ "א מאריך 91)כמבואר
הזמן. ב 94)מתנוונת.93)מיד.92)לה כב , סוטה

זכות 95)במשנה. יש . . . אחת שנה תולה זכות "יש
פ "ג, (שם וב 'ירושלמי ' במשנה). כ. (שם שנים" ג ' תולה
ד, (דניאל בו שכתוב  מנבוכדנצר, - אחת "שנה אמרו: ה"ד)
. לשלותך ארכא תהוי  הן . . . פרוק  בצדקה וחטיך כדֿכו:
בו  שנאמר מאמנון, - שנים שתי  עשר; תרי  ירחין לקצת . .
את  הכו . . . ימים לשנתיים ויהי  כגֿכח ): יג, (שמואלֿב ,
עוסק  היה שנים שתי  אותן וכל אותו, והמיתם אמנון
כב , (מלכיםֿא, בו שנאמר מאחאב , - שנים שלש בתורה:
ישראל. ובין ארם בין מלחמה אין שנים שלש וישבו א):
ה'פני גירסת (לפי  במצוות" עסוק  היה שנים שלש אותן כל

שם). במשנה.96)משה', ב  כב , שם

.‡ÎÈ‰  „iÓ ‰˙Ó ‡ÏÂ ÌÈn‰ ÈÓ ˙˙ML ‰ËBÒ»∆»»≈«»ƒ¿…≈»ƒ»¬≈
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Èt ÏÚ Û‡Â .Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,dÏÚÏ ˙zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»«¬ƒ»»…≈¿««ƒ
 ‰ÈÈ‡ ‡L eÏÁÂ ‰ÈÏÚ ‡BÏ ÌÈ‡ÏÁ‰ eÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ∆√»ƒ»»∆»¿»¿»≈»∆»
È‰ ,ÏtÏ dÎÈ ÏÈÁ˙‰ ‡ÏÂ dËa ‰˙ˆ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»¿»ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿…¬≈

˙zÓ BÊ97dÎÈÂ ˙BaˆÏ dËa ÏÈÁ˙‰MÓ Ï‡ . À∆∆¬»ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ≈»
˙È‡cÂ ‰eÒ‡ BÊ È‰  ÏtÏ98. ƒ¿…¬≈¬»«»ƒ

ולפי97) באונס , זינתה ודאי  אומרים: כל ואין עליה באו כך
כדרך  נתייסרה ולא ברצון זינתה שלא ומפני  האלה, החלאים
אינם  אלו שחלאים מפני  אותה, מתירים אלא - הסוטות כל
בעלה  על לאסרה יכולים אנו אין ומספק  שזינתה, סימן

עיי "ש). הכ"ד, להלן לחלאים 98)(משנהֿלמלך בניגוד
בטנה, צבתה אם - באונס  שזינתה ברור סימן שאינם הנ"ל,

ואסורה. שזינתה ברור זה הרי 

.Î‰B‰Ë ‰˙È‰Â ˙˙ML ‰ËBÒ99BÊ È‰  »∆»»¿»¿»¿»¬≈
.eÒÈ  ÈÏÁ da ‰È‰ Ì‡Â .˙BÈ‰ÊÓ ‰ÈÙe ˙˜fÁ˙Óƒ¿«∆∆»∆»«¿ƒ¿ƒ»»»…ƒ»
 ÈL˜a „ÏÈÏ dk„ ‰È‰ Ì‡Â .ÎÊ „Ï˙Â aÚ˙˙Â¿ƒ¿«≈¿≈≈»»¿ƒ»»«¿»≈≈¿ƒ
„Ïz  ˙B˜ „ÏÈÏ dk„ ‰È‰ .‰‰Óa „Ïz≈≈ƒ¿≈»»»«¿»≈≈¿≈≈≈

ÌÈÎÊ100. ¿»ƒ

שלא 99) מפני  או שהיא, זכות באיזו תליה כל ללא גמורה.
מעוון. מנוקה בעלה (סוטה 100)היה וב 'ירושלמי ' שם.

- היא וטהורה האשה נטמאה לא "ואם אמרו: ה"ד) פ "ג
סוף  אלא היא? טהורה נטמאה לא שאם יודעים אנו אין וכי 
יולדת  בצער, יולדת . . . ניוולה תחת בה פורע  המקום
"ואין  נאמר: כח ) ה, (במדבר יונתן ובתרגום וכו'. בריוח "
מנהר" נזיוה - זכיא ותיפוק  . . . אנתתא אסתאבת לא

מזהירות. בפנים תצא כלומר,

.‚Î‡ˆz BÊ È‰  ‰˙˙ML Á‡ ‰‡ÓË È„Ú e‡a»≈≈À¿»««∆»¿»¬≈≈≈
c dÏ Ú‡ ‡Ï elÙ‡Â ,dÏÚÏ ‰eÒ‡Â ‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»«¬»¿«¿»«¬ƒ…≈«»»»
ÈÓ ‡l‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ;el‡ ÌÈcÓƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈∆≈««ƒ¿ƒ∆»ƒ

d˙eÊ ÔÈÚÈ„BnL ÌÈ„Ú dÏ ÔÈ‡L101‡nL ,„BÚÂ . ∆≈»≈ƒ∆ƒƒ¿»¿∆»
˙‡ ÌÈn‰ e˜„a ‡Ï CÎÈÙÏ ,ÔBÚÓ ‰wÓ BÈ‡ dÏÚa«¿»≈¿À∆≈»¿ƒ»…»¿««ƒ∆

BzL‡102‰˙È‰L „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a Ì‡ Ï‡ . ƒ¿¬»ƒ»≈∆»¿≈ƒ∆»¿»
‰eÒ‡ dÈ‡  ‰‡ÓË103È‰L ,dÏÚa ˙Áz L˙Â , ¿≈»≈»¬»¿≈≈«««¿»∆¬≈

‰˙˙L104. »¿»

מי101) שאין - בה" אין "ועד יג): ה, (במדבר שנאמר
ו.). (סוטה אותה בודקים המים אז בה, ראה 102)שידע 

ה"ח . פ "ב  על 103)למעלה לאסרה נאמן אינו אחד שעד
לפני104)בעלה. העד בא אילו אבל נבדקה, ולא

לעיל  כמבואר שותה, ואינה לבעלה אסורה היתה ששתתה,
הי "ד. פ "א

.„Î‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰˙pfL ‰M‡105‡aL B‡ , ƒ»∆ƒ¿»¿…∆ƒ¿»»∆»
ÌÈÈ‡ Cc BnÚ dÏ ‡pwL ‰Ê ‰ÈÏÚ106ÔÈ‡  »∆»∆∆ƒ≈»ƒ∆∆≈»ƒ≈

‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :Ó‡pL .d˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰««ƒ¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»
‰˜ÊÁa ‰Ot˙ È‰L ,‰Òe‡Ï Ët 107ÏÚÓzÂ . ¿»«¬»∆¬≈ƒ¿¿»¿»¿»«ƒ¿…

˙‚‚BLÏ Ët  dLÈ‡a ÏÚÓ108LÈ‡ ÎLÂ . ««¿ƒ»¿»¿∆∆¿»«ƒ
Cc ‰ÈÏÚ ‡Ï Ët  ÚÊ ˙ÎL d˙B‡»ƒ¿«∆«¿»¿»»∆»∆∆

ÔÈÈ‡109. ≈»ƒ

נתברר 105) שזינתה ואחרי  בעלך, מת לה שאמרו כגון
נשים, שתי  שקידשו שנים או לב :). סוטה (רש"י חי  שהוא
לג:). (יבמות לזה זה של הוחלפו לחופה כניסתן ובשעת
אם  לבעלה מותרת שהיא כאן, המדובר ישראל, ובאשת

בשגגה. או באונס  בפריצות 106)זינתה עמה שוכב 
כו:). סוטה (רש"י  בשר ב .107)בקירוב  נא, כתובות

למעלה  רבינו בדברי  הוא וכן ה"ד. פ "ד סוטה ו'ירושלמי '
הי "ט . אישות מהל' נשא 108)פכ"ד פרשת זוטא' 'ספרי 

"שהשגגה  מעלה, לא וזו א. כח , בסוטה מבואר וכן כז. ה,
אישות  מהל' פכ"ד לעיל רבינו (לשון בה" יש אונס  צד
כמזידה  זו הרי  לזנות, מותר שסברה זינתה אבל ה"כ).
ובביאור  ס "ג). קעח  סי ' אהע "ז (שו"ע  לבעלה ואסורה
מעלה  בהקב "ה), =) במקום מעלה שלא אע "פ  שם, הגר"א
באישה. אלא בה' מעל ומעלה בתורה: נאמר שלא באישה.

צ . והערה הי "ט  שם אישות הל' למעלה סוטה 109)וראה
עליו  נאסרה לא זה, על מקפיד שהבעל ואף ֿעלֿפי  ב . כו,
רבינו: בדברי  כאן למלך' ה'משנה בעל והעיר (שם). בזה
הלא  אותן, בודקין המים אין אלו שכל רבינו לנו משמיע  מה

לבעליהן. מותרות אלו כל שהרי  הדבר הוא פשוט 

ה'תשע"ט  כסלו  י"ח שני יום 

   1 
המגילה 1) כתיבת דיני  הסוטה, השקאת דיני  רבינו בו ביאר

אני , טמאה המגילה שנמחקה אחרי  אמרה ואם ומחיקתה,
עפר  היה לא או למים עפר הקדים הלילה, לנו המים, נשפכו

סוטה. מנחת בהיכל,

.‡ÈÎˆÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈÙ „‡a OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»«¬»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿≈
ÌÈa‰2d˙B˜L‰Ï ˙BzLÏ ‰Èe‡‰ ÏÚ ÔÈ˜„Be ,3, »«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ¿¿«¿»

dÏ ‡p˜Ï ‰Èe‡‰ ÏÚÂ4‰a˙k ‡Ïa d‡ÈˆB‰Ïe5. ¿«»¿»¿«≈»¿ƒ»¿…¿À»
˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÓÊ ÏÎe6. ¿»¿««¿ƒ∆«

בית 2) הסתדרו, לא ועדיין תלויים, היו אם צבור צרכי  כל
לסוף  קרוב  שהוא והלאה יום מאותו להשלימם מזדרז דין
שהזדרז  מי  ובוודאי  אדר חודש בסוף  הנגמרת תורה שנת

משובח . זה הרי  זה זמן לפני  לעשות הואיל 3)והקדים
תיקון  כגון הצבור תקנת על הדין בית שוקד זה ובזמן
לצרכים  גם נפנה הוא רבים, צרכי  שהם קברות וציון רחובות

מי4)אלו. כגון פלוני , עם תיסתר שלא בה, להתרות
אחריה. מרנן והעם בעלה דין 5)שנתחרש בית אין אבל

להשקותה. דין 6)יכול בית מצ ּווה זמן באותו ֶכלומר,
כה, עד השקוה לא אם השקאתה, ביצוע  על ביותר להזדרז

השנה. ימות בכל קיימת עצמה ההשקאה אבל

.ÌBi‰ ÏÎÂ .ÌBi ‡l‡ ‰ËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆«»∆»«¿»«
‰ËBÒ ˙B˜L‰Ï Lk7˙BËBÒ ÈzL ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â . »≈¿«¿»¿≈«¿ƒ¿≈

Ô‰k‰ d˙B‡ „ÈÓÚ‰Â :Ó‡pL ,˙Á‡k8. ¿««∆∆¡«¿∆¡ƒ»«…≈

לכך,7) כשר היום כל - למצוה מקדימים שזריזים פי  על אף 
הכוכבים. צאת עד השחר "שנאמר 8)מעלות עג. ובנדרים

לבדה". אותה - והשקה

.‚„ÁÙÂ ‰‡È ˙ÓÁÓ '‰˙BL ÈÈ‡' ‰Ó‡L ‰ËBÒ»∆»¿»≈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



קז                
         

dÏ LiL9Ï‡ ;'‰˙BL ÈÈ‰' ÓBÏÂ ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ  ∆≈»¿»«¬…¿«¬≈ƒ»¬»
‡ÏÂ ‰‡È dÈ‡Â ‰‡Èa ‡È‰Â '‰˙BL ÈÈ‡' ‰Ó‡»¿»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿≈»¿…

'‰˙BL È‰' ÓBÏÂ ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡  ˙„ÁBt10. ∆∆≈»¿»«¬…¿«ƒ¿ƒ»

[=יגרמו 9) טהורה היא ואפילו[=אם] המים יבדקוה שמא
בפרשה]. הכתובים טובים הלא הדברים לכל המים לה

כאמרה:10) זו הרי  בריאה והיא שותה איני  שאמרה כיוון
בדוקה  שהרי  לבודקה. עוד צריכים ואין אני " "טמאה

היא. ועומדת

.„‰l‚n‰ ˜ÁnzL Ì„˜ '‰˙BL ÈÈ‡' ‰Ó‡11È‰  »¿»≈ƒ»…∆∆ƒ»≈«¿ƒ»¬≈
˙Ê‚ d˙l‚Ó12‰ËBÒ da ˙B˜L‰Ï ‰Lk dÈ‡Â , ¿ƒ»»ƒ¿∆∆¿≈»¿≈»¿«¿»»

˙Á‡13ÔLc‰ ÏÚ ˙ft˙Ó d˙ÁÓe ,14‰Ó‡ Ì‡Â . «∆∆ƒ¿»»ƒ¿«∆∆««∆∆¿ƒ»¿»
‰l‚n‰ ‰˜ÁÓpL Á‡ '‰˙BL ÈÈ‡'15ÔÈÚÚÓ 16 ≈ƒ»««∆ƒ¿¬»«¿ƒ»¿«¿¬ƒ

.dÁk ÏÚa d˙B‡ ÔÈ˜LÓe d˙B‡»«¿ƒ»¿«»¿»

המרים.11) ראויים 12)במים שאינם הקודש כתבי  כל
יתבזו. שלא נגנזים, בהם נכתבה 13)לקרוא לא שהרי 

זו. קדשים 14)לשם קדשי  בו ששרפו בעזרה, היה מקום
שם. להשרף  ודינה שרת. בכלי  כבר נתקדשה זו ואף  שנפסלו

נשרפת. היינו שמים 15)"מתפזרת", שם שיימחק  וגרמה
ידה. לשון 16)על - ערעור אותה. ומכריחים מהממים

יראה  היא פחד ומחמת היא טהורה אולי  כי  ותימהון. ְֵָבלבול
פיה  פותחים "כלומר, - מערערים מפרש: ורש"י  לשתות.

גרונה". לתוך המים ושופכים בטובתה שלא

.‰Ì‡ ,Èza :dÏ ÔÈÓB‡Â ,‰zLzL ‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Óe¿«¿ƒ»∆»∆ƒ¿∆¿¿ƒ»ƒƒƒ
CÈa ÏÚ È„ÓÚ  z‡ ‰B‰hL c‰ CÏ ea17 »»«»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ«À¿≈

‡l‡ ÔÈÓBc ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ .È„ÁÙz Ï‡Â È˙Le¿ƒ¿«ƒ¿¬ƒ¿ƒ∆≈««ƒƒ∆»
ÌÒÏ18 ‰kÓ ÌL LÈ :ÈÁ Oa ÏÚ ÁpÓ LÈ ¿«»≈À»«»»«≈»«»

ÏÁÏÁÓ19ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡  ‰kÓ ÌL ÔÈ‡ ,„BÈÂ20. ¿«¿≈¿≈≈»«»≈∆¿

נקיותך.17) מפרש: ורש"י  מרפא.18)ודאותך, עשב 
להתירה 20)חודר.19) כדי  - לה "אומרים זה וכל

והיא  אני , טמאה ותאמר המים מן תירא שלא לבעלה,
בניה". ועל עצמה על לעז ותוציא טהורה,

.Â‰l‚n‰ ‰˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,'È‡ ‰‡ÓË' ‰Ó‡»¿»¿≈»¬ƒ««ƒ∆ƒ¿¬»«¿ƒ»
ÔÈÎtL ÌÈn‰ 21‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,22, ««ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈»∆¿À»

ÔLc‰ ÏÚ ˙ft˙Ó d˙ÁÓe23. ƒ¿»»ƒ¿«∆∆««∆∆

ומים 21) היא, ועומדת בדוקה אני , טמאה שאמרה כיוון
הספק . לברר אלא ניתנו לא פי22)המרים על "שאף 

שאין  קדושה משום בהן אין לתוכן, המגילה שנמחקה
בהם  שאין לאמר רוצה הספק ". את לברר אלא קדושתה
לנו  והיה - הקדושים, השמות בו שנמחקו מצד קדושה
גניזה  צריך שהוא שנפסל או שבלה תורה לספר להשוותם
על  למחקם מנת על השמות נכתבו שלכתחילה מכיוון -
ושוב  לקיום שנכתב  תורה לספר דומים הם אין המים,
שהם  פי  על אף  מעילה לעניין קדושה בהם אין וגם נמחק .
הספק  את לברר אלא אינה קדושתם שכל לפי  - הכיור מן
שאין  מצוותו שנעשה דבר ככל זה והרי  נתברר, והרי 

בו. -23)מועלים וזו עוונה, להזכיר אלא באה שאינה
פיה. על זכור עוונה

.Ê:Ó‡pL ;‰ÏeÒt  ‰ÏÈla d˙kL ‰ËBÒ ˙l‚Ó¿ƒ«»∆¿»»««¿»¿»∆∆¡«
ÌLk  'B‚Â È˜‰Â ,'B‚Â ‰˜L‰Â ,ÓB‚Â ˙ÎÂ¿»«¿≈¿ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿¿≈

ÌBia dawL24d˙È˜L‰Â ‰l‚n‰ ˙È˙k Ck , ∆»¿»»«»¿ƒ««¿ƒ»¿«¿»»»
ÌBia25ÚÙÓÏ d˙k .26 ‰l‡‰ :Ó‡pL ;‰ÏeÒt  «¿»»¿«¿≈«¿»∆∆¡«»≈∆

„q‰ ÏÚ27 ‰ÚeM‰ ‰ÈÏÚ Ïa˜zL Ì„˜ d˙k . ««≈∆¿»»…∆∆¿«≈»∆»«¿»
.˙ÎÂ ÚÈaL‰Â :Ó‡pL ;‰ÏeÒt¿»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«¿»«

בלילה.24) קרב  קרבן מפסוק 25)שאין למדוה יז: בסוטה
הזאת, התורה כל את הכהן לה ועשה כאן: "נאמר אחר:
מה  המשפט , ועל יורוך אשר התורה פי  על להלן: ונאמר

ביום". סוטה מגילת אף  ביום הפוך,26)המשפט  בסדר
המוקדם. לכתוב  ואיחר המאוחר לכתוב  כמו 27)הקדים

בפרשה. כתובות שהן

.Á˙b‡ d˙k28Ùqa :Ó‡pL ;‰ÏeÒt 29d˙k . ¿»»ƒ∆∆¿»∆∆¡««≈∆¿»»
ÔÈt„ ÈL ÏÚ30ÙÒ  Ùqa :Ó‡pL ;‰ÏeÒt  «¿≈«ƒ¿»∆∆¡««≈∆≈∆

Èp‰ ÏÚ ‡Ï ˙Bk BÈ‡Â .‰LÏLe ÌÈL ‡ÏÂ „Á‡31 ∆»¿…¿«ƒ¿»¿≈≈…««¿»
‡zÙc‰ ÏÚ ‡ÏÂ32ÙÒ ˙l‚Ó ‡l‡ ,33:Ó‡pL ; ¿…««ƒ¿¿»∆»ƒ¿ƒ«≈∆∆∆¡«

‰ÏeÒt  ‡zÙ„ B‡ È ÏÚ d˙k Ì‡Â .Ùqa34. «≈∆¿ƒ¿»»«¿»ƒ¿¿»¿»

שורותיה.28) שירטט  "שאין 29)שלא היא: והלכה
בשרטוט ". אלא תורה... ספר ספר 30)כותבים של כדפין

עמודים. העשויים אותם 31)תורה שכותשים עשבים, של
עור. כמו שנעשה -32)עד צורכו, כל מעובד שאינו עור

בעפצים. מעופץ  אינו אבל וקמוח  מעובד 33)מלוח  קלף 
צורכו. מפני34)כל פסולה איגרת כתבה שאם כשם

- "ספר" שאינם ודיפתרא נייר כן כמו "ספר", שאינה
בדיעבד. אפילו פסולים

.Ë;‰ÏeÒt  ÔË˜ Ô‰k B‡ Ï‡OÈ d˙k Ì‡Â¿ƒ¿»»ƒ¿»≈…≈»»¿»
Ô‰k‰ ˙ÎÂ :Ó‡pL35ÒBÓB˜a ‡Ï d˙Bk BÈ‡ .36 ∆∆¡«¿»««…≈≈¿»…¿

„ÓBÚÂ k BÓeML c ÏÎa ‡ÏÂ ÌBz˜˜a ‡ÏÂ37, ¿…¿«¿«¿¿…¿»»»∆ƒƒ»¿≈
‰ÁÓe ˙ÎÂ :Ó‡pL ;ÌBz˜˜ Ba ÔÈ‡L BÈ„a ‡l‡∆»ƒ¿∆≈«¿«¿∆∆¡«¿»«»»
„a ˙k Ì‡Â .˙BÁn‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ˙k ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ»«¿»»

.‰ÏeÒt  Ìi˜˙n‰«ƒ¿«≈¿»

אינו 35) שהרי  לשמה, לכתוב  כוונה לו שאין פסול והקטן
דעת. במים.36)בר ומתיכו האילן קיים,37)שרף 

להימחק . יכול שאינו

.È„Ú ,‰ÏeÒt  k ˙k ÌL ‰l‚na ‡Lƒ¿««¿ƒ»∆¿»ƒ»¿»«
ÊÁÂ ,d˜ÁÓe ˙Á‡ ˙B‡ ˙k .‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜ÁÓiL∆ƒ¿…»∆»∆»«««¿»»¿»«
„Ú ,‰ÏeÒt  ÌÈÏL‰L „Ú ,d˜ÁÓe ‰iL ˙B‡ ˙ÎÂ¿»«¿ƒ»¿»»«∆ƒ¿ƒ¿»«

‰e˙k dlk ‰È‰zL38. ∆ƒ¿∆À»¿»

עד 38) - הזאת" התורה כל את הכהן לה  "ועשה שנאמר:
כאחד. כולה שתהא

.‡ÈdÓLÏ ‡lL d˜ÁÓ B‡ ,dÓLÏ ‡lL d˙k39 ¿»»∆…ƒ¿»¿»»∆…ƒ¿»
CB˙Ï Ô˜ÁÓe ˙BËBÒ ÈzLÏ ˙Bl‚Ó ÈzL ˙k .‰ÏeÒt¿»»«¿≈¿ƒƒ¿≈¿»»¿

„Á‡ ÒBk40ÒBÎa ÔÚÂ ˙BÒBk ÈzL CB˙Ï B‡ , ∆»¿¿≈¿≈¿»¿
„Á‡41‰ÏeÒt  Ô‰ÈzLÏ ‰˜L‰Â ,42˙Á‡ ÏkL ÈÙÏ , ∆»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»¿ƒ∆»««

,ÔÚÂ ˙BÒBk ÈLa Ô˜ÁÓ .d˙l‚Ó ‰˙˙L ‡Ï Ô‰Ó≈∆…»¿»¿ƒ»»¿»»ƒ¿≈¿≈¿»
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Ì‡Â ,Ô˙B‡ ‰˜LÈ ‡Ï  ˙BÒBk‰ ÈLÏ Ô˜lÁÂ ÊÁÂ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈«…«¿∆»¿ƒ
Lk  ‰˜L‰43ÌÈn‰ eÎtL Ì‡Â .44˙Bk ‰Ê È‰  ƒ¿»»≈¿ƒƒ¿¿««ƒ¬≈∆≈

ÌÈÁ‡ ÌÈÓ ‡ÈÓe ˙Á‡ ‰l‚Ó45izLÂ eÎtL . ¿ƒ»«∆∆≈ƒ«ƒ¬≈ƒƒ¿¿¿ƒ¿«≈
‡M‰ ˙‡ ‰˜LÈ ‡Ï  Ô‰Ó46Lk  ‰˜L‰ Ì‡Â ,47. ≈∆…«¿∆∆«¿»¿ƒƒ¿»»≈

והפסוק 39) אחרת, סוטה לשם התכוון המחיקה שבשעת
לשמה. מעשיה כל שיהיו הכהן, לה ועשה אומר:

לשמה.40) שהיא במים ניכרת המחיקה על 41)שאין אף 
כל  לכוס  המגילה נתינת בשעת ניכרת הייתה שהמחיקה פי 

לשמה. השתייה 42)אחת ובשעת לבסוף  נתערבו שהרי 
הם. מי  של ניכרים החלקים נפשטה,43)אין שלא בעייא

שם  ולמחוק  שנייה מגילה לכתוב  מחייבים אנו אין ומספק 
הדבר  הוברר כאילו ברירה", "יש אומרים ואנו שנית, שמים
את  שתתה אחת שכל - כוסות לשני  המים חלוקת אחרי 

לה. הראוי  כלום.44)חלקה מהם נשאר ואין 45)ולא
פעמים. שתי  שמים שם בגללה נמחוק  לא כי46)אומרים

כולה. המגילה מחיקת מי  כל את לשתות עליה לכתחילה
לה 47) לכתוב  מחייבים אנו אין ומספק  נפשטה שלא בעייא

שנייה. פעם שמים שם לה ולמחוק  שנית מגילה

.ÈelL ‰ËBÒ ÈÓ48‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ 49ÙÚ ÌÈc˜‰ . ≈»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
‰ÏeÒt  ÌÈÓÏ50‡ÈÓ  ÏÎÈ‰a ÙÚ ÌL ‰È‰ ‡Ï . ¿«ƒ¿»…»»»»»«≈»≈ƒ

ÏÎÈ‰a BÁÈpÓe ıeÁaÓ ÙÚ51ÏÚ Ô˙BÂ epnÓ Á˜BÏÂ , »»ƒ««ƒ«≈»¿≈«ƒ∆¿≈«
ÌÈn‰ Èt52Ù‡ ‡ÈÓ BÈ‡Â .53‡ÈÓ Ï‡ , ¿≈««ƒ¿≈≈ƒ≈∆¬»≈ƒ

˙Èea˜54.ÙÚk ‡È‰L «¿ƒ∆ƒ¿»»

ועד 48) הכיור מן שאיבתם מאז הלילה עליהם שעבר
בחצי49)להשקאה. שהרי  שרת, בכלי  ונתקדשו הואיל

שרת  וכלי  בכיור, נתקדשו וגם מודד היה שבמקדש לוג
בלינה. להיפסל יקח 50)מקדשים העפר... "ומן שנאמר:

העפר  נתינת כך ואחר תחילה המים - המים" אל ונתן הכהן
המים. ההיכל.51)אל קרקע  נאמר 52)על שלא

יהיה  אשר העפר "ומן אלא: יקח , המשכן ומקרקע  בתורה:
מונח  העפר שיהא אלא הכתוב  הקפיד לא המשכן", בקרקע 
מבחוץ  עפר יכניס  אם אבל אחת, שעה המשכן קרקעית על
להשקאה. כשר אינו - הקרקע  גבי  על יתננו ולא להיכל

הדם 53) כיסוי  שלעניין פי  על ואף  עפר. נקרא האפר שאין
אפר  נתמעט  בסוטה - בו ומכסים כעפר נחשב  האפר גם
לקרקע . דומה שיהא - המשכן" "בקרקע  בה: שנאמר משום

רקוב .54) ירק 

.‚È:Ó‡pL ,ÙÚ ‡ÈˆBÈÂ ÏÎÈ‰a Ìc˜a tÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿…¿«¿…«≈»¿ƒ»»∆∆¡«
ÔkLn‰ Ú˜˜a ‰È‰È L‡55ÙÚ ‡ÈˆB‰Â ÙÁ Ì‡Â . ¬∆ƒ¿∆¿«¿««ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ»»

.Lk »≈

שהרי55) המשכן, קרקע  על שיהיה אלא הכתוב  הקפיד לא
יקח . המשכן ומקרקע  נאמר: לא

.„È.‰Lk  d˜L‰ Ck Á‡Â d˙ÁÓ ˙‡ È˜‰ƒ¿ƒ∆ƒ¿»»¿««»ƒ¿»¿≈»
˙L ÈÏÎa ‰pÁÈpiL Ì„˜ d˙ÁÓ ˙‡ÓË56BÊ È‰  ƒ¿»ƒ¿»»…∆∆«ƒ∆»ƒ¿ƒ»≈¬≈

ÈÏÎa eLc˜˙iL Ì„˜ e‡ÓËpL ˙BÁn‰ ÏÎk ,‰„tzƒ»∆¿»«¿»∆ƒ¿¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
˙Á‡ ‰ÁÓ e‡ÈÈÂ ,˙L57Á‡ ‰Án‰ ˙‡ÓË . »≈¿»ƒƒ¿»«∆∆ƒ¿»«ƒ¿»««

˙L ÈÏÎa ‰LcwL58‰Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÛOz BÊ È‰  ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¬≈ƒ»≈¿≈ƒ»¿»

‰Án‰ ıÓwzL Ì„˜ 'È‡ ‰‡ÓË'59Ó‡L B‡ ,‰ ¿≈»¬ƒ…∆∆ƒ»≈«ƒ¿»∆»¿»
'‰˙BL ÈÈ‡'60B‡ ,d˙B˜L‰Ï dÏÚa ‰ˆ ‡lL B‡ , ≈ƒ»∆…»»«¿»¿«¿»

‡e‰ ˙nL B‡ ,‰‡ÓË È„Ú e‡aL61‡È‰ ‰˙nL B‡ , ∆»≈≈À¿»∆≈∆≈»ƒ
˙ÙO dlk ‰Án‰ È‰ 62el‡Ó „Á‡ Ú‡ Ì‡Â . ¬≈«ƒ¿»À»ƒ¿∆∆¿ƒ≈«∆»≈≈

.ÔÈÏÎ‡ ÌÈÈM‰ ÔÈ‡  ıÓw‰ wL Á‡««∆»««…∆≈«¿»ƒ∆¡»ƒ

בלבד.56) פה קדושת אלא הגוף  קדושת בה שאין
הפדיון.57) יוצאת 58)בדמי  ואינה הגוף  קדושת שקדשה

יצאו  שלא להם, הראוי  את מקדשים שרת שכלי  לחולין, עוד
יקדש". בהם הנוגע  "כל בהם: ככתוב  לחולין עוד

להזכיר 59) אלא באה אינה שהרי  להיקרב  עוד ראוייה אינה
אינה  וגם ועומדת, בדוקה היא והרי  שתיבדק , זו של עוונה
אלא  כשרה אינה שעורים שמנחת נדבה, להיקרב  ראוייה

ולעומר. אם 60)לסוטה כי  מגילתה, נמחקה לא ועדיין
כורחה. בעל אותה משקים צורך 61)נמחקה עוד ואין

הדשן.62)במנחתה. בבית

.ÂË,ÔÈÏÎ‡ d˙ÁÓ ÈÈL ÔÈ‡  Ô‰k dÏÚa ‰È‰»»«¿»…≈≈¿»≈ƒ¿»»∆¡»ƒ
Ì‰a ˜ÏÁ ÏÚaÏ LiL ÈtÓ63‰lÎ dÏBÚ dÈ‡Â ; ƒ¿≈∆≈«««≈∆»∆¿≈»»À»
‰p‰k ÈÎÊ ˙ÁÓk ÌÈM‡Ï64˜ÏÁ dÏ LiL ÈtÓ , »ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈¿À»ƒ¿≈∆≈»≈∆

da65ÏÚ ÔÈft˙Ó ÌÈÈLÂ ,BÓˆÚÏ ˜ ıÓw‰ ‡l‡ ; »∆»«…∆»≈¿«¿¿¿»ƒƒ¿«¿ƒ«
‰È„Ú e‡ˆÓ .ÔLc‰ ˙Èa66ÔÈÓÓBÊ67‡ˆz d˙ÁÓ  ≈«∆∆ƒ¿¿≈∆»¿ƒƒ¿»»≈≈

ÔÈlÁÏ68. ¿Àƒ

כהן 63) מנחת "וכל אמרה: והתורה באה, היא שמשלו
תאכל". לא תהיה אלא 64)כליל נקמצת אינה שמנחתם

המזבח . על כליל ואין 65)עולה באה היא שלכפרתה
קמיצה. בלי  קריבה זר ידיהם 66)מנחת שעל סתירתה עדי 

לכך. שקר.67)באה שהכל 68)שהעידו פדיון, בלא
הקדש. אינו טעות והקדש היה, בטעות

.ÊË‰a‰ ÌÈL‡ È„È ÏÚ BzL‡Ï ‡p˜Ó‰69‰zÒÂ , «¿«≈¿ƒ¿«¿≈¬»ƒ«¿≈¿ƒ¿¿»
˙Á‡ ‰ÁÓ ‡ÈÓ ‰Ê È‰  Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÚƒ»∆»¿∆»≈∆¬≈∆≈ƒƒ¿»««
˙‡˜ ˙ÁÓ :Ó‡pL ;d˙B‡ ‰˜LnLk Ôlk È„È ÏÚ«¿≈À»¿∆«¿∆»∆∆¡«ƒ¿«¿»…

‰a‰ ÔÈÈep˜Ï ˙Á‡ ‰ÁÓ  ‡È‰70. ƒƒ¿»««¿ƒƒ«¿≈

ופלוני .69) פלוני  עם תסתרי  אל בה בכריתות 70)שהתרה
אחת  תורה - הקנאות" תורת "זאת מהפסוק  דרשוה ט :

"תורת". אלא "תורות", נאמר שלא הרבה, לקינויין

.ÊÈÏbÏ‚Ï ÏÚaÏ LÈ71ÌÚ ‰˙pf ‡lL ‰ÈÏÚ ‰ÚeLa ≈«««¿«¿≈ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿»ƒ
Á‡ LÈ‡ ÌÚ ‡ÏÂ Ba dÏ ‡pwL ‰Ê LÈ‡72‡lLÂ , ƒ∆∆ƒ≈»¿…ƒƒ«≈¿∆…

Á‡ ‡ÏÂ ‡OpzL Ì„˜ ‰Ò‡˙pMÓ ÂÈzÁz ‰˙pÊƒ¿»«¿»ƒ∆ƒ¿»¿»…∆∆ƒ»≈¿…««
˙‡OpL73‚Ó BÈ‡ Ï‡ .Ì„˜ ‰˙pÊ ‡lL ‰ÈÏÚ ÏbÏ ∆ƒ»¬»≈¿«¿≈»∆»∆…ƒ¿»…∆

;dÈÊÁ‰Â dLb Ì‡ ,dLbL Á‡ ‡ÏÂ ÔÈÒe‡‰»≈ƒ¿…««∆≈¿»ƒ≈¿»¿∆¡ƒ»
‰Ê ˙Úa ‰˙pÊ Ì‡L74ÂÈÏÚ Ò‡z ‡Ï75ÏÚazL ÏÎÂ , ∆ƒƒ¿»¿≈∆…≈»≈»»¿…∆ƒ»≈

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dnÚ ‰˙Ó BÈ‡ BÏ ‰eÒ‡ ‰È‰z ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆¬»≈«¿∆ƒ»¿ƒ»ƒ
‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ó BÈ‡  BzÓÈ Òk76‰˙pÊ ‡lL »«¿ƒ¿≈¿«¿≈»∆»∆…ƒ¿»

ÌÈ ˙ÓBL ‰˙È‰Lk77‡lL ‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ó Ï‡ . ¿∆»¿»∆∆»»¬»¿«¿≈»∆»∆…
ÂÈÁ‡ ˙Áz ‰˙pÊ78BÊ È‰  ÂÈÁ‡ ˙Áz ‰˙pÊ Ì‡L ; ƒ¿»««»ƒ∆ƒƒ¿»««»ƒ¬≈

ÂÈÏÚ ‰eÒ‡79ÏbÏ‚Ó  dÈÊÁ‰Â dLb Ì‡ ÔÎÂ . ¬»»»¿≈ƒ≈¿»¿∆¡ƒ»¿«¿≈
ÌÈBL‡‰ ÔÈ‡eOpa ÂÈzÁz ‰˙pÊ ‡lL ‰ÈÏÚ80LÈÂ . »∆»∆…ƒ¿»«¿»«ƒƒ»ƒƒ¿≈
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‡lLÂ ,ÂÈzÁz ‰Êz ‡lL ,‡a‰Ïa ‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ï BÏ¿«¿≈»∆»ƒ¿«»∆…ƒ¿∆«¿»¿∆…
,CÎÈÙÏ .ÈÊÁÈÂ L‚È Ì‡ ‰pÈÊÁiL Á‡ ‰Êzƒ¿∆««∆«¬ƒ∆»ƒ¿»≈¿«¬ƒ¿ƒ»
dÏ eÚ‡ÈÂ ,d˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈÓ  ‡a‰Ï ‰ÊzLk¿∆ƒ¿∆¿«»«ƒ¿ƒ»¿∆∆¿»

˙BÚ‡Ó‰ Ô˙B‡81ÔÓ‡  ÔÓ‡ ÔÓ‡ :Ó‡ CÎÏ . »«¿…»¿»∆¡«»≈»≈»≈
ÔÓ‡ ,‰‡eO ÔÓ‡ ;Á‡ LÈ‡Ó ÔÓ‡ ,‰Ê LÈ‡Ó≈ƒ∆»≈≈ƒ«≈»≈¿»»≈

.‡a‰Ï ÔÓ‡ ,ÚLÏ ÔÓ‡ ;‰Òe‡¬»»≈¿∆»«»≈¿«»

להטיל.71) בו.72)לכלול, לה קינא כלומר,73)שלא
על  גם כשמשביעה אבל משביעה, אינו שהארוסה פי  על אף 
זנותה  על להשביעה הוא מוסיף  נישואין שאחר זנות
ומכאן  ארוסה, בהיותה לה קינא לא ואפילו משנתארסה,

התורה". מן שבועה גירושיה.74)ל"גלגול בזמן
לבעלה.75) מותרת שזינתה כשמשביעה 76)שגרושה

כניסתה. ליבם 77)לאחר ומצפה הקודם בעלה שמת
ליבם. מותרת שזינתה יבם שומרת שהרי  שייבמנה,

[=חי ].78) קיים היבם.79)כשהיה זינתה 80)על שאם
לעולם. עליו נאסרה מערערים 81)אז, מים "לכשתטמא

כאדם  גרונה לתוך לה חוזרים - אותה" ובודקים אותה
ערער. כעושה נראה משקה ידי  על הנחנק 

.ÁÈ˙B‡p˜Ï Ï‡OÈ Èa ÏÚ ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓ82,Ô‰ÈLÏ ƒ¿«¬»ƒ«¿≈ƒ¿»≈¿«…ƒ¿≈∆
BzL‡ ˙‡ ‡p˜Â :Ó‡pL83,BzL‡ ˙‡ ‡p˜Ó‰ ÏÎÂ . ∆∆¡«¿ƒ≈∆ƒ¿¿»«¿«≈∆ƒ¿

‰‰Ë Áe Ba ‰ÒÎ84CBzÓ ‡Ï dÏ ‡p˜È ‡ÏÂ . ƒ¿¿»«»√»¿…¿«≈»…ƒ
‡ÏÂ L‡ ˙el˜ CBzÓ ‡ÏÂ ‰ÁÈO CBzÓ ‡ÏÂ ˜BÁO¿¿…ƒƒ»¿…ƒ«…¿…
Ú Ì‡Â .‰ÓÈ‡ ‰ÈÏÚ ÏÈh‰Ï ‡ÏÂ ‰ÈÓ CBzÓƒ¿ƒ»¿…¿«ƒ»∆»≈»¿ƒ»«
el‡‰ ÌÈc‰ ÏkÓ „Á‡ CBzÓ ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ‡p˜Â¿ƒ≈»ƒ¿≈≈ƒƒ∆»ƒ»«¿»ƒ»≈

.Èep˜ ‰Ê È‰ ¬≈∆ƒ

בפריצות.82) יתנהגו שלא בהן ולהתרות זו 83)להזהירן
עקיבא. רבי  כדברי  את 84)חובה, ששונא ממרום,

הפריצות.

.ËÈ‰lÁz ÌÈ„Ú ÈÙa ˙Â‡p˜Ïe ıt˜Ï Èe‡ ÔÈ‡85, ≈»ƒ¿…¿«…ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»
È„k ,‰‰Ê‡Â ‰‰Ë C„e ˙Áa ,dÈÏ BÈa ‡l‡∆»≈¿≈»¿««¿∆∆»√»¿«¿»»¿≈

ÏBLÎn‰ ÈÒ‰Ïe ‰LÈ C„a dÎÈ„‰Ï86ÈÓ ÏÎÂ . ¿«¿ƒ»¿∆∆¿»»¿»ƒ«ƒ¿¿»ƒ
ÔÈ‰ÊÓe B˙È Èe ÂÈa ÏÚÂ BzL‡ ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ«ƒ¿¿«»»¿≈≈«¿ƒ»

„˜BÙe87ÏkÓ ÔÈÓÏL Ô‰L Ú„iL „Ú „ÈÓz Ô‰ÈÎc ≈«¿≈∆»ƒ«∆≈«∆≈¿≈ƒƒ»
Èk zÚ„ÈÂ :Ó‡pL ;‡ËBÁ ‰Ê È‰  ÔBÚÓe ‡ËÁ≈¿≈»¬≈∆≈∆∆¡«¿»«¿»ƒ

EÏ‰‡ ÌBÏL88EÂ z„˜Ùe ,89.‡ËÁ˙ ‡ÏÂ »»√∆»«¿»»¿¿…∆¡»

לבינה,85) בינו קנאה מטיל הוא שבזה הראשונה, בפעם
פי על ואף  בבית, ורוגז לכעס  וגורם אחרים בפני  שמביישה
בפעם  אבל השנייה, בפעם אלא זה אין לקנאות, שמצוה

לבינה. בינו קנאה להטיל לו אסור לא 86)הראשונה אבל
"שיאמר  רבינו: דברי  מפרש לטור ובפרישה ולצער, להקניט 
אלא  לך מקנא אני  אותך לאסור מנת על שלא בפירוש לה

לו". והדומה הכיעור מן ומבקר.87)שתיזהרי  בודק 
אשתו.88) ביתו.89)זו בני  אלו

ּבסּיעּתא נׁשים ספר ונגמר סֹוטה, הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָסליקּו
ְִַָדׁשמּיא.

:ÌÈ˜t ‰LÏLe ÌÈMÓÁ ÂÈ˜t ÔÈÓeƒ¿«¿»»¬ƒƒ¿»¿»ƒ

.ÌÈ˜t ‰MÓÁÂ ÌÈOÚ  ˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ∆¿ƒ«¬ƒ»¿»ƒ
.ÌÈ˜t OÚ ‰LÏL  ÔÈLeb ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒ¿»»»¿»ƒ
.ÌÈ˜t ‰ÓL  ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿…»¿»ƒ
.ÌÈ˜t ‰LÏL  ‰Ïe˙ ‰Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿«¬»¿»¿»¿»ƒ

.ÌÈ˜t ‰Úa‡  ‰ËBÒ ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿»»¿»ƒ

און כל ּבי ּתׁשלט ואל ,ּבאמרת הכן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּפעמי

   


:ÔecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ .LÏL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»¿∆ƒ»
.‰‡Èa Èeq‡ ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿ƒ≈ƒ»

.˙BeÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ .ƒ¿«¬»¬
.‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ .‚ƒ¿¿ƒ»

n‰ÂÔ˙BÓLa ˙BLÙÓ Ô‰a ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆ ¿«ƒ¿«ƒ¿»»∆¿…»ƒ¿»
.Ô˙BÓB˜Óaƒ¿»

  





,‰OÚ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ .˙BˆÓ ÌÈLÏLe ÚL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»««¬≈
:ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ ÌÈLÏLe¿ƒ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
.‡ ˙L‡ ÏÚ ‡Ï ‡lL ( .Ì‡‰ ÏÚ ‡Ï ‡lL (‡∆…»…«»≈∆…»…«≈∆»
.‡ ˙L‡ ˙a ÏÚÏ ‡lL („ .˙BÁ‡ ÏÚÏ ‡lL (‚∆…ƒ¿…»∆…ƒ¿…«≈∆»
(Ê .˙a‰ ÏÚÏ ‡lL (Â .Ôa‰ ˙a ÏÚÏ ‡lL (‰∆…ƒ¿…««≈∆…ƒ¿…««
.dze ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Á .˙a‰ ˙a ÏÚÏ ‡lL∆…ƒ¿…«««∆…ƒ»ƒ»ƒ»
‰M‡ ‡OÏ ‡lL (È .da ˙e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Ë∆…ƒ»ƒ»«¿»∆…ƒ»ƒ»
‡lL (È .‡ ˙BÁ‡ ÏÚÏ ‡lL (‡È .dza ˙e«ƒ»∆…ƒ¿…¬»∆…
.‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚÏ ‡lL (‚È .Ì‡ ˙BÁ‡ ÏÚÏƒ¿…¬≈∆…ƒ¿…≈∆¬ƒ»»
˙L‡ ÏÚÏ ‡lL (ÂË .Ôa‰ ˙L‡ ÏÚÏ ‡lL („È∆…ƒ¿…≈∆«≈∆…ƒ¿…≈∆
kLÏ ‡lL (ÊÈ .BzL‡ ˙BÁ‡ ÏÚÏ ‡lL (ÊË .Á‡»∆…ƒ¿…¬ƒ¿∆…ƒ¿«
(ËÈ .‰ÈÏÚ ‰Ó‰a ‰M‡ ‡Èz ‡lL (ÁÈ .‰Ó‰a ÌÚƒ¿≈»∆…»ƒƒ»¿≈»»∆»
(‡Î .‡ ˙ÂÚ ˙Bl‚Ï ‡lL (Î .ÎÊ ÌÚ kLÏ ‡lL∆…ƒ¿«ƒ»»∆…¿«∆¿«»
˙L‡ ÏÚÏ ‡lL (Î .‡ ÈÁ‡ ˙ÂÚ ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«¬ƒ»∆…ƒ¿…≈∆
ÔzÁ˙‰Ï ‡lL („Î .‰c ÏÚÏ ‡lL (‚Î .LÈ‡ƒ∆…ƒ¿…ƒ»∆…¿ƒ¿«≈
ÈBnÚ ‡BÈ ‡lL (‰Î .˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚa¿¿≈»ƒ«»∆…»«ƒ
ÈLÈÏL Bc ˜ÈÁ‰Ï ‡lL (ÂÎ .'‰ Ï‰˜a È‡BÓe»ƒƒ¿«∆…¿«¿ƒ¿ƒƒ
ÈLÈÏL Bc ˜ÈÁ‰Ï ‡lL (ÊÎ .Ï‰wa ‡BlÓ ÈˆÓƒ¿ƒƒ»«»»∆…¿«¿ƒ¿ƒƒ
.Ï‰wa ÊÓÓ ‡È ‡lL (ÁÎ .Ï‰wa ‡BlÓ ÈÓB„‡¬ƒƒ»«»»∆…»…«¿≈«»»
ÎÊ ÒÒÏ ‡lL (Ï .Ï‰wa ÒÈÒ ‡È ‡lL (ËÎ∆…»…»ƒ«»»∆…¿»≈»»
ÏB„b Ô‰k ‡OÈ ‡lL (‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a elÙ‡¬ƒ¿≈»«»»∆…ƒ»…≈»
elÙ‡ ‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ÏÚÈ ‡lL (Ï .‰ÓÏ‡«¿»»∆…ƒ¿«…≈»«¿»»¬ƒ
‰Ïe˙a ÏB„b Ô‰k ‡OiL (‚Ï .ÔÈ‡eO ‡Ïa¿…ƒƒ∆ƒ»…≈»¿»
‡lL (‰Ï .‰Leb Ô‰k ‡OÈ ‡lL („Ï .‰È˙eÚa¿«¬∆»∆…ƒ»…≈¿»∆…
˜È ‡lL (ÊÏ .‰ÏÏÁ ‡OÈ ‡lL (ÂÏ .‰BÊ ‡OÈƒ»»∆…ƒ»¬»»∆…ƒ¿«
.ÏÚa ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ˙BÈÚ‰ ÏkÓ ˙Á‡Ï Ì„‡»»¿««ƒ»»¬»¿««ƒ∆…»«

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
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   1 
מלקין 1) שאין דין: בית במיתת או בכרת שהן העריות יבאר

על  הבא חכם: לתלמיד אפילו התראה בלא ממיתין ולא
אין  מכלום: פטור ושהאנוס  עשה, או לאוין מחייבי  אחד
על  והבא מערה נקרא הוא זה אי  ודין לדעת: אלא קישוי 
הערוה  על הבא או קישוי  בלא אסורה ביאה ודין האשה:
טריפה  בהמה עם ששכב  הטריפה, על הבא ודין כמתעסק :
ויהיה  האיש יהיה כמה בן טומטום: עם או הזכר עם או
כמכחול  בנאפים לראות נזקקים העדים אם האשה: וכן חייב 
האשה  ודין החזקה: על וסוקלין ושורפין מלקין בשפופרת:
מקודשת  בתי  שאמר האב  ודין בשכונותיה: נדה שהוחזקה

אני . מקודשת שאמרה האשה או לזה היא

.‡˙BÈÚ‰ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰2‰Bza ˙BeÓ‡‰ «»«««ƒ»»¬»»¬«»
˙k iÁ  „ÈÊÓa3ÏkÓ ‰OÚÈ L‡ Ïk Èk :Ó‡pL ; ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«ƒ»¬∆«¬∆ƒ…

˙BLÙp‰ e˙ÎÂ ‰l‡‰ ˙ÚBz‰4,Ì‰ÈL  ÓB‚Â «≈…»≈∆¿ƒ¿¿«¿»¿≈¿≈∆
˙ÏÚp‰Â ÏÚBa‰5˙‡hÁ ÔÈiÁ  ÔÈ‚‚BL eÈ‰ Ì‡Â . «≈¿«ƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ«»ƒ«»

‰Úe˜6ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓa ‡e‰L ˙BÈÚ‰ ÔÓ LÈÂ .7, ¿»¿≈ƒ»¬»∆¿ƒ«≈ƒ
ÔlÎa ‰ÂM‰ ˙k‰ ÏÚ ˙È8. »≈««»≈«»∆¿À»

והם 2) כרת, ביאתו על וחייב  בתורה ביאתו שאסר "כל
(הל' עריות" הנקראות ה אחרי ֿמות בפרשת האמורות

ה"ה). פ "א שעונשם 3)אישות להלן שיבואר אלה אפילו
שלא  או כשרים עדים אין אם כרת חייבים דין, בית מיתת
מהל' בפ "ח  רבינו מבאר כרת עונש הוא ומה בו, התרו
"נכרת  אלא הבא, העולם לחיי  יזכה שלא ה"א: תשובה
תוך  שימות העונש על נוסף  וזה כבהמה", ואבד ברשעו

העושות.4)זמנו. הנפשות תימן: תורת 5)בכתב ֿיד
ענוש  שהוא איש אלא לי  "אין ה"ז): פי "ג (אחרי , כהנים
מניין? איש, עלֿידי  כרת ענושה אשה אשה, עלֿידי  כרת

שנים". כאן הרי  העושות, הנפשות שני6)תלמודֿלומר
חטאת  ויורד, עולה וקרבן קבועה חטאת הם: חטאות סוגי 
עשיר  ויורד: עולה וקרבן בלבד, הבהמה מן באה קבועה
עשירית  או יונה ובני  תורים מביא ועני  בהמה, חטאת מביא
שגגות  מהל' בפ "י  מבוארים דיניהם ופרטי  סולת. האיפה

דֿו.7)ה"א. הלכות לקמן בלא 8)ראה במזיד עשה אם
והתראה. עדים

.eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a LiL ˙BÈÚ‰ Ô˙B‡»»¬»∆≈»∆ƒ«≈ƒƒ»
ÔÈ˙ÈÓÓ  Ì‰ÈOÚnÓ eLt ‡ÏÂ ‰‡˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ¿«¿»»¿…≈¿ƒ«¬≈∆¿ƒƒ

Ô‰a ‰eÓ‡‰ ‰˙ÈÓ Ô˙B‡9. »ƒ»»¬»»∆

להלן.9) וכמבואר בתורה,

.‚ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡  ÌÎÁ „ÈÓÏz BÚ‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»≈«¿ƒ»»≈¿ƒƒ
ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ10‰z ‡lL ;‰‡˙‰ ÌL ‰È‰zL „Ú ¿…«¿ƒ«∆ƒ¿∆»«¿»»∆…ƒ¿»

„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈÁ‰Ï ‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa ‰‡˙‰11. «¿»»¿»»∆»¿«¿ƒ≈≈¿≈ƒ

למלקות,10) בו והתרו בלבד כרת חיוב  בהם שיש בעריות
אבל  לוקין", כריתות חייבי  "שכל בה"ז לקמן שכתב  וכמו
לאזהרת  שניתן לאו שכל לוקין, אין ביתֿדין מיתות חייבי 
ה"ב ). סנהדרין מהל' (פי "ח  עליו לוקין אין ביתֿדין, מיתות

"חבר 11) ח :) (סנהדרין יהודה ברבי  יוסי  רבי  של לשונו

התראה  ניתנה שלא לפי  התראה, צריך אין חכם) (תלמיד
למזיד" מותר) זה שדבר (שסבור שוגג בין להבחין אלא
כחכמים  שפסק  אף ֿעלֿפי  ורבינו אסור). זה שדבר (היודע 
המשפט  באותו השתמש - התראה צריך חכם תלמיד שגם -
היא  זו שאשה ידע  אם להבחין כגון אחר, במובן אבל
בתלמיד  גם שייכת זו והבחנה נשואה, שהיא או קרובתו

(מגידֿמשנה). שכזו התראה וצריך חכם,

.„Ô˙˙ÈnL Ô‰Ó  ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a LiL ˙BÈÚ‰»¬»∆≈»∆ƒ«≈ƒ≈∆∆ƒ»»
Ô˙˙ÈnL Ô‰Óe ,‰ÙOa Ô˙˙ÈnL Ô‰Óe ,‰ÏÈ˜Òaƒ¿ƒ»≈∆∆ƒ»»ƒ¿≈»≈∆∆ƒ»»

˜Áa12‰ÏÈ˜Òa Ô˙˙ÈnL el‡Â .13,Bn‡ ÏÚ ‡a‰ : ¿∆∆¿≈∆ƒ»»ƒ¿ƒ»«»«ƒ
;B˙lk ˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,Ba ˙L‡ ÏÚÂ ,ÂÈ‡ ˙L‡ ÏÚÂ¿«≈∆»ƒ¿«≈∆¿¿ƒ«ƒ¿≈«»
‰M‡‰Â ;‰Ó‰a ÌÚ ÎBM‰Â ;ÎÊ ÌÚ ÎBM‰Â¿«≈ƒ»»¿«≈ƒ¿≈»¿»ƒ»

.‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡Èn‰«¿ƒ»∆«¿≈»»∆»

ב .12) מט , סנהדרין א.13)משנה, נג, שם

.‰˙a ÏÚ ‡a‰ :‰ÙOa Ô˙˙ÈnL ˙BÈÚ‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈»¬»∆ƒ»»ƒ¿≈»«»««
BzL‡ ÈiÁa BzL‡14;da ˙a ÏÚÂ ,dza ˙a ÏÚÂ , ƒ¿¿«≈ƒ¿¿««ƒ»¿««¿»

‡a‰Â ;‰È‡ Ì‡ ÏÚÂ ,dn‡ Ì‡ ÏÚÂ ,BzL‡ Ì‡ ÏÚÂ¿«≈ƒ¿¿«≈ƒ»¿«≈»ƒ»¿«»
Bza ÏÚ15.Ba ˙a ÏÚÂ ,Bza ˙a ÏÚÂ , «ƒ¿««ƒ¿««¿

כמו 14) בכרת, אלא בשריפה אינן אשתו, מיתת לאחר אבל
אשתו  קרובות לכל והואֿהדין ה"ח . פ "ב  לקמן שיתבאר
(שם). אשתו בחיי  אלא בשריפה שאינן להלן, האמורות

(15- בזנות לו שנולדה כגון אשתו, בת שאינה אף ֿעלֿפי 
אשתו, ומתה מאשתו בתו והואֿהדין בשריפה, דינם

אשתו. בת משום שריפה עונש בה שאין למעלה שאמרנו

.Â„Ïa LÈ‡ ˙L‡ ‡l‡ ˜Áa ‰ÂÚ EÏ ÔÈ‡16; ≈¿∆¿»¿∆∆∆»≈∆ƒƒ¿«
,˙Ù‡p‰Â Û‡p‰ ˙ÓeÈ ˙BÓ :Ó‡pL‰eÓ‡‰ ‰˙ÈÓe ∆∆¡«««…≈¿«…»∆ƒ»»¬»

˜Á ‡È‰ Ì˙Ò ‰Bza17‡È‰  Ô‰k ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¿»ƒ∆∆¿ƒ»¿»«…≈ƒ
‰ÙO18˜Áa dÏÚBe ,19Ô‰k LÈ‡ ˙e :Ó‡pL ; ƒ¿≈»¬»¿∆∆∆∆¡««ƒ…≈

‰Ú ‰˙È‰ Ì‡Â .ÛOz L‡a ,˙ÊÏ ÏÁ˙ Èkƒ≈≈ƒ¿…»≈ƒ»≈¿ƒ»¿»«¬»
‰Ú ‰È‰˙ Èk :Ó‡pL ;‰ÏÈ˜Òa Ì‰ÈL  ‰O‡Ó¿…»»¿≈∆ƒ¿ƒ»∆∆¡«ƒƒ¿∆«¬»
ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÌÈ‡a Ì˙‡ ÌzÏ˜Òe ,ÓB‚Â ‰Ïe˙¿»¿≈¿«¿∆…»»¬»ƒ¿»»
Ô‰ È‰  Ìa Ì‰ÈÓc e˙ÓeÈ ˙BÓ :‰Bza Ó‡pL∆∆¡««»»¿≈∆»¬≈≈

‰ÏÈ˜Òa20. ƒ¿ƒ»

ויום 16) שנה י "ג (בת בוגרת היא אם בכלל מאורסה גם
ה"ד. פ "ג לקמן ראה א.17)אחד), נב , שם 18)סנהדרין

א. א.19)עה, פט , א.20)שם נג, שם

.Ê˙Îa  Ôlk ˙BÈÚ‰ ‡L21Ì‰a ÔÈ‡Â ,„Ïa ¿»»¬»À»¿»≈ƒ¿«¿≈»∆
CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ22‰‡˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ , ƒ«≈ƒ¿ƒ»ƒ»»≈ƒ¿«¿»»

Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈc ˙Èa 23 ˙B˙k ÈiÁ ÏkL ; ≈ƒ«¿ƒ»∆»«»≈¿≈
ÔÈ˜BÏ24. ƒ

א.21) ב , לעונש 22)כריתות ניתן לא שהלאו הואיל
לוקין  אין - ביתֿדין מיתת עונש כשיש אבל ביתֿדין, מיתת
ח ). הערה למעלה (ראה למלקות התרוהו אם אפילו

א.23) יג, שם.24)מכות

.ÁÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰25‰˜BÏ ‡e‰  „ÈÊÓa «»«««≈«»≈»ƒ¿≈ƒ∆
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‡È‰Â26ÌeÏkÓ ÔÈeËt  ‚‚BLa Ì‡Â .27ÏÚ ‡a‰Â . ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿¿«»«
˙BiM‰Ó ˙Á‡28B˙B‡ ÔÈkÓ  „ÈÊÓa29˙ecÓ ˙kÓ30 ««≈«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ«««¿

‰OÚ ÈiÁÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰ Ï‡ .Ì‰ÈcÓ31BÈ‡  ƒƒ¿≈∆¬»«»«««≈«»≈¬≈≈
È„k ˙ecÓ ˙kÓ ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡ ek‰ Ì‡Â .‰˜BÏ∆¿ƒƒ»≈ƒ«««¿¿≈

Ì„Èa ˙eL‰  ‰Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ‰Ï32. ¿«¿ƒƒ»¬≈»»¿¿»»

על 25) הטילה ולא בלאו, בעילתן אסרה שהתורה נשים
לכהן  גרושה או לישראל ממזרת כגון כרת, עונש העובר
ה"ז. אישות מהל' פ "א ראה גדול, לכהן ואלמנה הדיוט ,

ב .26) י , בחייבי27)כריתות אלא שוגג על קרבן שאין
ונקראות 28)כריתות. סופרים, מדברי  האסורות עריות

מן  האסורות ראשונות לעריות שניות שהן מפני  שניות
ה"ו. אישות מהל' בפ "א מנויות וכולן חייבים 29)התורה,

שמרד 30)להכותו. מרדות? מכת אותן קורין "ולמה
תורה  חכמים בדברי  קבעו ולא ('ערוך'). סופרים" ובדברי 

ומקרה  מקרה בכל להחליט  לביתֿדין ונמסר המכות, מספר
דעתם. שיקול דור 31)לפי  עד ואדומית מצרית כגון

ה'" בקהל להם יבא שלישי  "דור שנאמר: לגירות, שלישי 
על  שבא גדול כהן וכן שני , דור ולא ט ) כג, (דברים
כא, (ויקרא אשה" יקח  מעמיו "בתולה שנאמר: הבעולה,
כעשה. דינו - עשה מכלל הבא ולאו בעולה. ולא יד)

התורה,32) מן שלא ועונשין מכין "ביתֿדין א: מו, סנהדרין
רבינו  שכתב  וזהו עוז'). ('מגדל לתורה" סייג לעשות כדי 
"מכין  רבינו: כתב  לעריות בשניות העבירה. מן להרחיק  כדי 
עשה, בחייבי  ואילו להכותו, מצווה ביתֿדין כלומר אותו",

דעתם. שיקול לפי  כלומר בידם", "הרשות וכתב : דייק 

.Ë,Ôaw‰ ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ,ÌeÏkÓ eËt  Òe‡»»ƒ¿ƒ««¿ƒ«»¿»
‡Ï ‰ÚpÏÂ :Ó‡pL ;‰˙Èn‰ ÔÓ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ«ƒ»∆∆¡«¿««¬»…

„ ‰OÚ˙33Ò‡pLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . «¬∆»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡«
ÏÚBa‰ Ï‡ ;ÏÚp‰34Ò‡ BÏ ÔÈ‡ 35ÈeM˜ ÔÈ‡L ,36 «ƒ¿»¬»«≈≈…∆∆≈ƒ

˙Ú„Ï ‡l‡37dÙBÒÂ Ò‡a d˙‡Èa ˙lÁzL ‰M‡Â . ∆»¿««¿ƒ»∆¿ƒ«ƒ»»¿…∆¿»
ÌeÏkÓ ‰eËt  ÔBˆa38Ò‡a ÏÚÏ ÏÈÁ˙‰MnL ; ¿»¿»ƒ¿∆ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿…¿…∆

Ì„‡‰ ˆiL ,‰ˆz ‡lL d„Èa ÔÈ‡39‰ÙBk BÚËÂ ≈¿»»∆…ƒ¿∆∆≈∆»»»¿ƒ¿∆
.˙BˆÏ d˙B‡»ƒ¿

היתרות 33) מהמילים דרשו כי ֿתצא) (פרשת ב 'ספרי '
- מקרבן וגם עונש, מכל פטורים שאונסים זה, שבכתוב 

(מגידֿמשנה). בו חייב  כגון 34)ששוגג שאנסוהו,
במגידֿמשנה, [כתב  לאנסו. לעצמה וקרבתו אשה שתקפתו
ואם  הערוה על שיבוא גויים לו אמרו אם רבינו, שלדעת
אלא  קישוי  שאין מיתה, חייב  הוא - עליה ובא יהרגוהו, לאו
יסודי מהל' בפ "ה אומר רבינו שהרי  תמוהים, ודבריו לדעת.
גילוי זרה, עבודה החמורות: העבירות ששלוש ה"ד, התורה
אם  יעבור, ואל ייהרג בהן שנאמר דמים, ושפיכות עריות
על  ועבר השם, קידוש של מצותֿעשה ביטל זה הרי  עבר
מלקים  ואין אותו ממיתים אין אבל השם, חילול של לאו

לכך]. שאנסוהו מכיוון א 35)אותו, יכול כלומר, ינו
אונס . בטענת המין.36)להפטר אם 37)אבר אבל

זה  הרי  העריות, מן אחת ותקפתו ונתקשה, לאשתו נתכוין
וראה  בהיתר, היה לדעת שהקישוי  כיון ופטור, אונס  נקרא

הראב "ד. כרבא.38)בהשגת - ב  נא, שם 39)כתובות

אומרת  היא אם אפילו ולפיכך אלבשה", "יצר בגמרא:
פטורה. - בכך רוצה שהיא בפירוש,

.È‰ËÚ‰ L‡ ÒÈÎn‰40‡˜p‰ ‡e‰  „Ïa ««¿ƒ…»¬»»ƒ¿««ƒ¿»
‰ÚÓ41Ïk ÒÈÎn‰Â .‰Ú‰ d˜Ó ˙‡ :ÔBLlÓ , «¬∆ƒ¿∆¿…»∆¡»¿««¿ƒ»

ÓB‚ ‡˜p‰ ‡e‰  ‡‰42˙B‡Èa‰ ÏÎe . »≈∆«ƒ¿»≈¿»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡Â .ÓBb‰ „Á‡Â ‰Ún‰ „Á‡ ,˙BeÒ‡‰»¬∆»««¬∆¿∆»«≈¿««ƒ

ÚÊ ˙ÎL ‡ÈˆB‰ ‡lL43‡ÏÂ LtL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆…ƒƒ¿«∆«¿««ƒ∆≈≈¿…
Ì‰ÈL eiÁ˙ ‰ËÚ‰ L‡ ÒÈÎ‰L ÔÂÈk ,Ó‚44 »«≈»∆ƒ¿ƒ…»¬»»ƒ¿«¿¿≈∆
˙ecÓ ˙kÓ B‡ ˙e˜ÏÓ B‡ ˙k B‡ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ45. ƒ«≈ƒ»≈«¿«««¿

„Á‡Â)46‰ÈÏÚ ‡a‰ „Á‡Â dk„k ‰ÂÚ‰ ÏÚ ‡a‰ ¿∆»«»«»∆¿»¿«¿»¿∆»«»»∆»
dk„k ‡lL47da ‰ÚiMÓ  (48‰˙ÈÓ Ô‰ÈL eiÁ˙È ∆…¿«¿»ƒ∆«¬∆»ƒ¿«¿¿≈∆ƒ»

ÔÈÎBL eÈ‰L ÔÈa .˙ecÓ ˙kÓ B‡ ˙e˜ÏÓ B‡ ˙Î B‡»≈«¿«««¿≈∆»¿ƒ
.eiÁ‰ ‡e‰ ‰ËÚ‰ ˙ÒÎ‰ ÏÚ ,ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿ƒ««¿»«»¬»»«ƒ

האבר.40) ב .41)של נג, יבמות שם,42)משנה,
ב .43)במשנה. נה, מקורה 44)שם "את כתיב  בנדה

אנו  למדים עריות ושאר התורה. מן להעראה מכאן הערה",
נד.). (שם מנדה בהלכות 45)בהיקש למעלה כמבואר

וכן 46)דֿח . עוז', ו'מגדל משנה' ה'מגיד גירסת היא כן
התימנים. ובכת"י  ר"מ , רומי  בדפוס  נד,47)הוא סנהדרין

ששני הכתוב  לך מגיד יג). יט , (ויקרא אשה "משכבי  א:
ושלא  כדרכה עריות בכל "לחייב  - באשה" משכבות

שם). (רש"י  ד.)48)כדרכה" (הוריות כדרכה שלא ואפילו
כדרכה. שלא בה משהערה התימנים: ובכתב ֿיד

.‡ÈÈeM˜ ‡Ïa ‰eÒ‡ ‰‡Èa ‡a‰ Ïk49‰È‰L ‡l‡ , »«»ƒ»¬»¿…ƒ∆»∆»»
,ÌÈÏBÁ‰ ÔB‚k ,ÌÈ˙n‰ ‡ BÓk ÏcÏ„Ó BlL ‡‰»≈∆∆¿À¿»¿≈∆«≈ƒ¿«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,‰nÁ ÒÈÒ ÔB‚k ,Ck „ÏBpL ÈÓ B‡ƒ∆«»¿¿ƒ«»««ƒ
‡ÏÂ ˙k ‡Ï iÁ BÈ‡  B„Èa ‡‰ ˙‡ ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ∆»≈∆¿»≈«»…»≈¿…

‰‡Èa BÊ ÔÈ‡L ;‰˙ÈÓ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,˙e˜ÏÓ50. «¿¿≈»ƒ«ƒ»∆≈ƒ»
‰Óez‰ ÔÓ ‡e‰ ÏÒBt Ï‡51˙‡ ÔÈkÓ ÔÈc ˙Èe , ¬»≈ƒ«¿»≈ƒ«ƒ∆

˙ecÓ ˙kÓ Ì‰ÈL52. ¿≈∆«««¿

מת.49) כמו שהאבר היינו מת", "משמש הגמרא בלשון
א.50) יח , בבית 51)שבועות שהיא זמן כל כהן בת

לפסול  נבעלה ואם תרומה. לאכול מותרות כהן ואשת אביה,
ה"ו). תרומות מהל' (פ "ו תרומה מלאכול נפסלה - לה
גם  מת, באבר שימש לה הפסול שאם כאן, רבינו ומשמיענו

כו:). (סוטה התרומה מן אותה פוסל נאמר 52)כן שלא
וכל  כן, לעשות אסור אבל ומעונש, ממיתה אלא פטור
מכת  אותו מכין אסור, אבל פטור שהוא דבר על שעבר

(מגידֿמשנה). מרדות

.È˜qÚ˙Ók ˙BÈÚ‰ ÔÓ ‰ÂÚ ÏÚ ‡a‰53ÏÚ Û‡ , «»«∆¿»ƒ»¬»¿ƒ¿«≈««
CÎÏ B˙ek ÔÈ‡L Èt54iÁ 55ÔÈÂ‡Ï ÈiÁa ÔÎÂ . ƒ∆≈«»»¿»«»¿≈¿«»≈»ƒ

˙BiMe56‡È‰Â ˙BÈÚ‰ ÔÓ ‰ÂÚ ÏÚ ‡a‰ Ï‡ . «¿ƒ¬»«»«∆¿»ƒ»¬»¿ƒ
‰˙Ó57ÔÈÂ‡Ï ÈiÁa ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .ÌeÏkÓ eËt  ≈»»ƒ¿¿≈»ƒ«¿«»≈»ƒ

‰Ùh‰ ÏÚ ‡a‰Â .eËt ‡e‰L58ÌÚ ÎML B‡ , ∆»¿«»««¿≈»∆»«ƒ
‡e‰ ÈÁ ;iÁ  ‰ÙË ‰Ó‰a59BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈»«»«««ƒ∆
ËÁL elÙ‡Â .‰Ê ÈÏÁÓ ˙eÓÏ60ÔÈ„ÚÂ ÔÈÓÈÒ ÈL da »≈…ƒ∆«¬ƒ»«»¿≈ƒ»ƒ«¬«ƒ
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„Ú B‡ ˙eÓzL „Ú ,iÁ ‰ÈÏÚ ‡a‰  ˙ÒkÙÓ ‡È‰ƒ¿«¿∆∆«»»∆»«»«∆»«
.dL‡ ÊÈziL∆«ƒ…»

שנתכוין 53) מפרשים, ויש עליה. ובא לביאה נתכוין שלא
(מגידֿמשנה). אחותו לו ונזדמנה ובשאר 54)לאשתו

יט .). (כריתות מקרבן פטור המתעסק  - קרבן,55)עבירות
נהנה", שכן חייב  ועריות, בחלבים "המתעסק  שם: בגמרא
לענין  אלא אינו זה וכל איסור, ממעשה לו באה שההנאה
והתראה  במזיד אלא עונשין אין מלקות או מיתה אבל קרבן,

וחייב 56)(מגידֿמשנה). חטא כלומר, חייב . מתעסק 
והם  שוגגים, לאוין בחייבי  קרבן אין כי  השמים, מן עונש

ראב "ד. וראה (כסף ֿמשנה). מכלום יבמות 57)פטורים
ב . א.58)נה, עח , ב .59)סנהדרין קכ, יבמות

על 60) ומקורות (חידושים חייב " "והרובעה ב : קכא, חולין
מהרש"ש). הרמב "ם

.‚ÈLÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡ ,el‡Ó ‰eÒ‡ ‰M‡ Ïk»ƒ»¬»≈≈ƒ»¿»«»
iÁ  ‰ÈÏÚ ‡a‰ ÏB„b ,‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»»«¿»»«»»∆»«»

ÌeÏkÓ ‰eËt ‡È‰Â ;˙e˜ÏÓ B‡ ˙k B‡ ‰˙ÈÓ61, ƒ»»≈«¿¿ƒ¿»ƒ¿
Át ‰˙È‰ Ì‡Â .‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰fÓ ‰˙e ∆»ƒ≈»¿»¿»¿ƒ»¿»¿»ƒ∆
‰‡Èa d˙‡Èa ÔÈ‡L ,ÔÈeËt Ô‰ÈL È‰62‰M‡ ÔÎÂ . ¬≈¿≈∆¿ƒ∆≈ƒ»»ƒ»¿≈ƒ»

ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰ Ì‡ :ÔË˜ ‰ÈÏÚ ‡aL ‰ÏB„‚63 ¿»∆»»∆»»»ƒ»»∆≈«»ƒ
B‡ ‰˙ÈÓ B‡ ˙k ˙iÁ ‡È‰  ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»»«¿»ƒ«∆∆»≈ƒ»
ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰ Ì‡Â ;eËt ‡e‰Â ,˙e˜ÏÓ«¿¿»¿ƒ»»∆≈«»ƒ

.ÔÈeËt Ì‰ÈL  ‰hÓÏe¿«»¿≈∆¿ƒ

ב .61) מד, נדה עונשין, בת אינה בפירוש 62)קטנה
מסיני ". למשה הלכה הדבר "וזה כתוב : שם לרבינו המשנה
עקיבא. דרבי  במעשה א. מה, שם מגמרא משמע  וכן

א.63) מה, שם

.„ÈÔÂÈk ,ÂÈÏÚ ÎÊ ‡È‰ B‡ Îf‰ ÏÚ ‡a‰«»««»»≈ƒ»»»»≈»
‰Ú‰L64;ÌÈÏ˜Ò  ÌÈÏB„b Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ , ∆∆¡»ƒ»¿≈∆¿ƒƒ¿»ƒ

B‡ ÏÚBa ‰È‰L ÔÈa  kL˙ ‡Ï ÎÊ ˙‡Â :Ó‡pL∆∆¡«¿∆»»…ƒ¿«≈∆»»≈
ÏÚ65„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»»»»∆≈«»ƒ¿∆»

‰ÏÚÓÂ66,Ï˜Ò BÓˆÚ ÏÚ B‡È‰ B‡ ÂÈÏÚ ‡aL ‰Ê  »«¿»∆∆»»»¡ƒ««¿ƒ¿»
eËt ÔËw‰Â67Îf‰ ‰È‰ Ì‡Â .68˙BÁt B‡ ÚLz Ôa69 ¿«»»»¿ƒ»»«»»∆≈«»

ÔÈeËt Ô‰ÈL 70ÏB„b‰ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙ÈÏ Èe‡Â . ¿≈∆¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««»
˙ecÓ ˙kÓ71Èt ÏÚ Û‡Â ,ÎÊ ÌÚ ÎML ÈÙÏ , «««¿¿ƒ∆»«ƒ»»¿««ƒ

.ÚLz ÔaÓ ˙BÁt ‡e‰L∆»ƒ∆≈«

א.64) נה, אזהרה 65)סנהדרין תשכב ", "לא שנאמר
אזהרה  - תשכיב " "לא גם קוראים ואנו (לבועל), לשוכב 

א. ג, כריתות (לנבעל). שם.66)לנשכב  סנהדרין,
עונשין.67) בן הנשכב .68)שאינו או השוכב 
אחד.69) ויום שנים תשע  לו מלאו שלא כרב ,70)כלומר,

ויום  שנים תשע  מבן פחות (נבעל) שנשכב  ב  נד, בסנהדרין
שוכבו. את מחייב  אינו על 71)אחד, מרדות מכת כדרך

(מגידֿמשנה). אסור אבל פטור שהוא דבר כל

.ÂËÒBÈ‚Bc‡ ÏÚ ‡a‰ [B‡ Îf‰ ÏÚ ‡a‰ „Á‡]72 ∆»«»««»»«»««¿¿ƒ
iÁ  B˙eÎÊ Cc73 B˙e˜ Cc ÂÈÏÚ ‡a Ì‡Â] ; ∆∆«¿«»¿ƒ»»»∆∆«¿

[eËt74‡e‰ ˜ÙÒ  ÌBËÓh‰Â .75ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ . »¿«À¿»≈¿ƒ»«»«
ÔÈkÓ  [B˙e˜ Cc] ÒBÈ‚Bc‡ ÏÚ B‡ ÌBËÓh‰«À¿««¿¿ƒ∆∆«¿«ƒ

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡76‡OÏ zÓ ÒBÈ‚Bc‡‰Â . «««¿¿»«¿¿ƒÀ»ƒ»
‰M‡77. ƒ»

נקרא 72) נקבה ושל זכר של המין אברי  לו שיש אדם
נקבה  - גינוס  זכר, - אנדרו היא: יוונית זו מלה אנדרוגינוס ,

אנתרופי ). ערך אליעזר,73)('ערוך' כרבי  הזכר, על כבא
ב  פא, אמורים,74)יבמות דברים "במה ב : פג, שם

פטור". - שלו בנקבות אבל שלו. המין 75)בזכרות אברי 
נקבה. או זכר הוא אם בו יודעים אנו ואין אטומים,

נ.76) הערה הי "א, למעלה אע "פ 77)כמבואר א. פא, שם
אישות  מהל' בפ "ד (ראה אשה ספק  הוא קידושין שלגבי 
בזו  זו תאוה) משום (מתחככות המסוללות ו"נשים הי "א)
 ֿ (מגיד מותר באנדרוגינוס  - ה"ח ) פכ"א (להלן אסור"

משנה).

.ÊËÔ‰ÈL  ÂÈÏÚ ‰Ó‰a ‡È‰L B‡ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡a‰«»««¿≈»∆≈ƒ¿≈»»»¿≈∆
ÔÈÏ˜Ò78ÔÈa  EzÎL Ôz˙ ‡Ï ‰Ó‰a ÏÎe :Ó‡pL ; ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿»¿≈»…ƒ≈¿»¿¿≈

‰iÁ „Á‡Â ‰Ó‰a „Á‡Â .ÂÈÏÚ d‡È‰ B‡ dÚL79 ∆¿»»¡ƒ»»»¿∆»¿≈»¿∆»«»
ÛBÚÂ80ÔÈa ‰Ó‰a e˙k‰ ˜lÁ ‡ÏÂ .‰ÏÈ˜Òa Ïk‰  »«…ƒ¿ƒ»¿…ƒ≈«»ƒ¿≈»≈

ÌBÈa elÙ‡  ‰Ó‰a ÏÎe :Ó‡pL ;‰pË˜Ï ‰ÏB„b¿»ƒ¿«»∆∆¡«¿»¿≈»¬ƒ¿
d˙„Ï81(dk„k ‡lL ÔÈa dk„k ÔÈa ‰ÈÏÚ ‡a‰) ,82, ≈»»«»»∆»≈¿«¿»≈∆…¿«¿»

da ‰Ú‰L ÔÂÈk83‰˙Ú‰L B‡.iÁ Ba ≈»∆∆¡»»∆∆∆¿»«»

א.78) נד, נד,79)סנהדרין קמא בבא בהמה, בכלל שהיה
ב .80)ב . פה, זבחים ראה בעוף , רובע  שאין נרבע , היינו

לבהמה, עוף  שוה מקום שבכל אמרו - ב  נד, ובבבאֿקמא
משבת. בהמה בהמה "בהמה 81)לומדים ב : נד, סנהדרין

כגדולה". קטנה בה א.82)עשו נה, שם.83)שם

.ÊÈ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË»̃»∆≈«»ƒ¿∆»∆»««¿≈»
B„È ÏÚ ˙Ï˜Ò ‡È‰  ÂÈÏÚ d‡È‰ B‡84.eËt ‡e‰Â , ¡ƒ»»»ƒƒ¿∆∆«»¿»

ÚLz Ôa ‰È‰85.‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡  ˙BÁt B‡ »»∆≈«»≈¿ƒ∆«¿≈»
‰Ó‰a ‰‡È‰L „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰pË˜ ÔÎÂ¿≈¿«»«»»ƒ¿∆»∆≈ƒ»¿≈»
ÔÂÈk ,‰pË˜ ‰Ó‰a ÔÈa ‰ÏB„‚ ‰Ó‰a ÔÈa ,‰ÈÏÚ ‰iÁÂ¿«»»∆»≈¿≈»¿»≈¿≈»¿«»≈»
‡lL ÔÈa dk„k ÔÈa) ,‰Ó‰a‰ da ‰˙Ú‰L∆∆∆¿»»«¿≈»≈¿«¿»≈∆…

˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰  (dk„k86Ì‡Â .‰eËt ‡È‰Â , ¿«¿»«¿≈»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿ƒ
LÏL ˙aÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÔÈÏ˜Ò Ô‰ÈL  ‰ÏB„‚ ‰˙È‰»¿»¿»¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ«»

˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡  ‰hÓÏe ÌÈL87. »ƒ¿«»≈«¿≈»ƒ¿∆∆

א.84) מה, ויום 85)נדה שנים תשע  בן שיהיה שצריך
הי "ד. ולמעלה שם, בגמרא כמפורש מד,86)אחד, שם

מכל  אחד עליה בא ואם . . . אחד ויום שנים שלש "בת ב :
ואפילו  עריות מכל "אחד עלֿידה". מומתין . . . העריות

נה:). (סנהדרין ביאה.87)בהמה" ביאתה שאין

.ÁÈ‰‚‚La ‰Ó‰a‰ ÌÚ ÎBM‰ ÔÎÂ88‰M‡‰Â , ¿≈«≈ƒ«¿≈»ƒ¿»»¿»ƒ»
‰Ó‰a‰ ÔÈ‡  ‰‚‚La ‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡È‰L∆≈ƒ»∆«¿≈»»∆»ƒ¿»»≈«¿≈»
˙BÈÚ‰ Ïk .ÌÈÏB„b Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô„È ÏÚ ˙Ï˜Òƒ¿∆∆«»»¿««ƒ∆≈¿ƒ»»¬»
,eËt ÔËw‰  ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ‰È‰L ÔlkÀ»∆»»∆»»¿∆»»»«»»»

e‡aL BÓk ,iÁ ÏB„b‰Â89 ÔLÈ „Á‡Â Ú „Á‡ . ¿«»«»¿∆≈«¿∆»≈¿∆»»≈
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,iÁ „ÈÊn‰  ‚‚BL „Á‡Â „ÈÊÓ „Á‡ .eËt ÔLÈ‰«»≈»∆»≈ƒ¿∆»≈«≈ƒ«»
 ÔBˆa „Á‡Â Òe‡ „Á‡ .Ôa˜ ‡ÈÓ ‚‚BM‰Â¿«≈≈ƒ»¿»∆»»¿∆»¿»

e‡aL BÓk ,eËt Òe‡‰90. »»»¿∆≈«¿

משום 88) הוא נסקלת שהבמה מה אם שם: בסנהדרין בעיא
הרי - כששגג - וכאן שנהרג, לאדם תקלה עלֿידה שבאה
שבא  קלון משום או נהרגת. אינה הבהמה גם נהרג, אינו
ואין  שם, נפשטה לא והבעיא קלון, יש בשוגג ואף  עלֿידה,

(מגידֿמשנה). מספק  אותה הי "ג.89)סוקלין למעלה
ה"ט .90) למעלה

.ËÈ‰Ê eÚ‰L ÌÈÙ‡Ó‰ ˙B‡Ï ÔÈ˜˜Ê ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒƒ¿»ƒƒ¿«¿»¬ƒ∆∆¡∆
Ô˙B‡ e‡iMÓ ‡l‡ ;˙ÙBÙLa ÏBÁÎÓk ÒÈÎ‰Â ‰Êa»∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆∆»ƒ∆ƒ¿»

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˜ec91el‡ È‰  ÔÈÏÚBa‰ Ïk C„k ¿ƒ∆ƒ∆¿∆∆»«¬ƒ¬≈≈
,‰Ú‰ ‡Ï ‡nL ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â .BÊ ‰i‡a ÔÈ‚‰∆¡»ƒƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»…∆¡»

.‰Ú‰L BÊ ‰eˆ ˙˜ÊÁL ÈtÓƒ¿≈∆∆¿«»∆∆¡»

כמנאפים".91) משיראו - "במנאפים א: ז, מכות

.Î,‰˜ÊÁ‰ Èt ÏÚ Ba ÔÈc  Oa ‡La ˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿«ƒ¿≈»»»ƒ«ƒ«¬»»
.B˜ ‰fL ‰ea ‰È‡ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»¿»»¿»∆∆»

ÔÈ˜BÁÂ ÔÈÏ˜BÒÂ ÔÈÙBOÂ ÔÈ˜ÏÓe92.BÊ ‰˜ÊÁ ÏÚ «¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ«¬»»
‡e ,Bn‡ B‡ Bza B‡ B˙BÁ‡ BfL ˜ÊÁ‰L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆À¿«∆¬ƒƒ»

 B‡ ÛO B‡ ‰˜BÏ ‰Ê È‰  ÌÈ„Úa ‰ÈÏÚ,Ï˜Ò »∆»¿≈ƒ¬≈∆∆ƒ¿»ƒ¿»
B˙BÁ‡ ‡È‰ BÊL ‰ea ‰È‡ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿»»¿»∆ƒ¬
‰M‡a ‰OÚÓe .„Ïa ‰˜ÊÁa ‡l‡ ,Bz B‡ Bn‡ B‡ƒƒ∆»«¬»»ƒ¿««¬∆¿ƒ»
,dÙ˙k ÏÚ dÏ kÓ ˜BÈ˙Â ÌÈÏLeÈÏ ˙‡aL ˙Á‡««∆»ƒ»«ƒ¿ƒÀ¿»»«¿≈»
‰e‡È‰Â ,‰ÈÏÚ ‡e ,da ‡e‰L ˙˜ÊÁa ezÏÈc‚‰Â¿ƒ¿ƒ«¿∆¿«∆¿»»»∆»∆¡ƒ»
‰Bz ‰cM ‰Ó :‰Ê ÔÈ„Ï ‰È‡ .‰eÏ˜Òe ÔÈc ˙ÈÏ¿≈ƒ¿»»¿»»¿ƒ∆«∆»»»
‰È‡ eÏ ÔÈpÓe .˙ÓeiL ÂÈ‡ ‰kÓe ÂÈ‡ Ïl˜Óaƒ¿«≈»ƒ«≈»ƒ∆«ƒ«ƒ»¿»»

‰˜ÊÁa ‡l‡ ?ÂÈ‡ ‰fL ‰ea93ÌÈB˜ ‡L Ck . ¿»∆∆»ƒ∆»«¬»»»¿»¿ƒ
.‰˜ÊÁa«¬»»

א.92) פ , ה"י .93)קדושין פ "ד, קידושין 'ירושלמי '

.‡Î:ÓB‡ ‡e‰ ,Ìi‰ ˙È„nÓ e‡aL ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ««»≈
‰˜ÊÁ‰ Ì‡ ,ÈÏÚa ‰Ê :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,ÈzL‡ ˙‡Ê…ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆∆«¿ƒƒÀ¿¿»

ÌBÈ ÌÈLÏL ÈÚa94‰ÈÏÚ ÔÈ‚B‰  BzL‡ ‡È‰L95; »ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿¿ƒ»∆»
ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‚B‰ ÔÈ‡  ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a Ï‡¬»¿«¿ƒ≈¿ƒ»∆»ƒ

LÈ‡ ˙L‡96. ≈∆ƒ

ב .94) קסז, זינתה.95)בבאֿבתרא מכת 96)אם אבל
ולהלן  הט "ו, למעלה שכתוב  כמו ספק , משום בה יש מרדות

הט "ו. למעלה איגר עקיבא רבי  בהגהות ראה ועוד. פ "ג

.Î‰c ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰97‰È˙BeÎLa98dÏÚa  »ƒ»∆À¿¿»ƒ»ƒ¿∆»«¿»
BzL‡Ï ‡p˜Ó‰ .‰c ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ99,‰zÒÂ ∆»∆»ƒƒ»«¿«≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿»

‡e Ô‰k dÏÚa ‰È‰Â ,‰‡ÓËpL „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡e»≈∆»¿≈ƒ∆ƒ¿¿»¿»»«¿»…≈»
‰ÈÏÚ ‰˜BÏ ‰Ê È‰  Ck Á‡ ‰ÈÏÚ100ÌeMÓ »∆»««»¬≈∆∆»∆»ƒ

‰BÊ101„Á‡ „Úa ˙e„Ú‰ wÚL Èt ÏÚ Û‡ ;102k , »««ƒ∆ƒ«»≈¿≈∆»¿»
‰BÊa ‰˜ÊÁ‰103. À¿¿»¿»

א.97) פ , מלובשת 98)קידושין היום שכנותיה "שראוה

שם). (רש"י  נדותה" ה"ב .99)בגדי  פ "ו סוטה 'ירושלמי '
עליה.100) שבא שנים העידו בה 101)אם אסור שכהן

ולאחר  ז). כא, (ויקרא יקחו" לא . . . זונה "אשה שכתוב :
פ "א  (ראה שנטמאה לומר נאמן אחד עד אפילו וסתירה קנוי 

הי "ד). סוטה לא 102)מהל' עדותו "עיקר שם: 'ירושלמי '
העדות  היא עליה שבא העדות פירוש: הוא". אחד בעד
"אע "פ  ר"מ : רומי  ובדפוס  עדים. שני  יש זה ועל העיקרית,
שבכל  אף ֿעלֿפי  והכוונה אחד". בעד העדות עיקר שאין

משנים. פחות עדות אין כולה, קינוי103)התורה שלאחר
להחזיקה  נאמן - שנטמאה שהעיד אחד עד גם וסתירה,
לא  משום לוקה ישראל שגם אמרו, - א נו, [ביבמות לזונה.
דין  מקור ששם הנ"ל, ב 'ירושלמי ' אולם וכו', בעלה יוכל
משום  לוקה אינו שישראל ומשמע  "כהן", בפירוש אמרו זה,

כאן]. ומגידֿמשנה ראב "ד וראה טומאה.

.‚ÎBÊ Èza :Ó‡L ‡‰104Û‡ ,‰ÊÏ ‡È‰ ˙Lc˜Ó »»∆»«ƒƒ¿À∆∆ƒ»∆«
ÔÓ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ105BÏ ‡Op˙Â106dÈ‡  ‰˙pÊ Ì‡ , «ƒ∆∆¡»¿ƒ»≈ƒƒ¿»≈»

ÂÈt ÏÚ ˙Ï˜Ò107‰Ò‡˙pL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iL „Ú , ƒ¿∆∆«ƒ«∆ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿»¿»
‰M‡‰ ÔÎÂ .Ì‰ÈÙa108dÈ‡  È‡ ˙Lc˜Ó :‰Ó‡L ƒ¿≈∆¿≈»ƒ»∆»¿»¿À∆∆¬ƒ≈»

˜ÊÁz B‡ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iL „Ú ,‰Èt ÏÚ ˙‚‰109. ∆¡∆∆«ƒ»«∆ƒ¿»≈ƒÀ¿«

בתי105)נערה.104) "את שנאמר: האמינתו, שהתורה
טז). כב , (דברים הזה" לאיש הזה 106)נתתי  לאיש

סד.). (קידושין לאחרים האמינה 107)ואסורה שהתורה
(שם  אסי  כרב  ולא כרב  לקטלא, לא אבל לאיסורא, רק  לו

בהכ"א.109)שם.108)סג:). האמור באופן

   1 
אחותו 1) לעולם: האדם על אסורות נשים שארבע  יבאר

המקדש  עליו: ערוה שהן מזנות לו שנולדה בתו או מזנות
ונאף  עבר מיתה: לאחר וחמותו לו: נאסרו נשים כמה אשה
אשה  הבועל עליו: אשתו נאסרה אם אלו נשים משבע  אחת
אם  הערוה על הנטען קרובותיה: עליו נאסרו אם זנות דרך
נעשות  אם זנות דרך ובתה אשה על הבא במבוי : עמה ידור

אחותו. בת אדם שישא חכמים מצות לזו: זו ערוה

.‡ÈÁ‡ ˙L‡Â ,ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ,Ba ˙L‡Â ,ÂÈ‡ ˙L‡≈∆»ƒ¿≈∆¿¿≈∆»ƒ¿≈∆¬ƒ
ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ÔzÚa‡  ÂÈ‡»ƒ«¿«¿»∆¿»»»¿»≈ƒ»≈ƒ
,eLb˙ ‡lL ÔÈa eLb˙pL ÔÈa ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa≈ƒ«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿»¿
ıeÁ ;Ô‰ÈÏÚa ˙˙ÈÓ Á‡ ÔÈa Ô‰ÈÏÚa ÈiÁa ÔÈa≈¿«≈«¿≈∆≈««ƒ««¿≈∆

ÂÈÁ‡ ˙L‡Ó2Ôa ÁÈp‰ ‡lL3Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a Ì‡Â . ≈≈∆»ƒ∆…ƒƒ«≈¿ƒ»«««≈∆
ÌÈzL iÁ  dÏÚa ÈiÁa4Oa ‡L ÌeMÓ :5, ¿«≈«¿»«»¿«ƒƒ¿≈»»

Ô‰ÈL È‰L ;LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓe6ÔÈ‡a ÔÈeq‡‰ ƒ≈∆ƒ∆¬≈¿≈∆»ƒƒ»ƒ
„Á‡k7. ¿∆»

לגרשה.2) מבלי  נכד 3)שמת או בת או בן זרע , כלומר,
ה). כה, (דברים בתורה כמפורש ליבמה, שמצוה ונין,

נג.).4) (סנהדרין שגג אם חטאות, משום 5)שתי  כלומר,
אביו. אשת שני .6)קורבה: התימנים: בכתב ֿיד

על 7) חל איסור "אין משום כאן אין ולכן הקידושין, בשעת
שבבת  מודים הכל כי  ה"ח ), פי "ז ולהלן לג. (יבמות איסור"

האיסורים. שני  חלים אחת

.iÁ  ÂÈ‡ ˙L‡ ‡È‰L Bn‡ ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«ƒ∆ƒ≈∆»ƒ«»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46



קיד                
         

ÂÈ‡ ˙˙ÈÓ Á‡Ï ÔÈa ÂÈ‡ ÈiÁa ÔÈa ,ÌÈzL8˙Á‡ : ¿«ƒ≈¿«≈»ƒ≈¿««ƒ«»ƒ««
ÂÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,Bn‡ ÌeMÓ9ÂÈÁ‡ „Á‡ . ƒƒ¿««ƒ≈∆»ƒ∆»»ƒ

Bn‡Ó ÂÈÁ‡ B‡ ÂÈ‡Ó10˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOpÓ ÔÈa ,11 ≈»ƒ»ƒ≈ƒ≈ƒƒƒ≈ƒ¿
‰ÂÚ BzL‡ 12Ì‡‰ ÔÓ ÂÈ‡ ÈÁ‡ ˙L‡ Ï‡ .ÂÈÏÚ ƒ¿∆¿»»»¬»≈∆¬ƒ»ƒƒ»≈

‰iL ‡È‰ È‰ 13e‡aL BÓk ,14B˙BÁ‡ „Á‡Â . ¬≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿∆»¬
Bn‡Ó B‡ ÂÈ‡Ó15ÔB‚k ,˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa , ≈»ƒ≈ƒ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¿

˙BÁ‡ BÏ ‰˙È‰Â ÌÈÁ‡ ÌÚ ÂÈ‡ B‡ Bn‡ ‰˙fL∆»¿»ƒ»ƒƒ¬≈ƒ¿»¿»»
B‡ ˙Èa ˙„ÏBÓ :Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ‰ÂÚ BÊ È‰  ˙efÓƒ¿¬≈∆¿»»»∆∆¡«∆∆«ƒ

.ıeÁ ˙„ÏBÓ∆∆

א.8) נד, "אשת 9)סנהדרין משום גם כתב  ולא א. נג, שם
ראה  אביו". מיתת ב "לאחר גם כאן מדובר שהרי  איש",

משנה'. א.10)ב 'לחם נה, א.11)יבמות כב , שם
מקום.12) מכל נקרא שגזרו 13)שאחיו סופרים, מדברי 

האב  מן האב  אחי  אשת משום האם, מן האב  אחי  אשת על
- התורה מן ערוה שהיא (יבמות - אב  צד יש כאן שגם

ה"ה.14)כא.). פ "א אישות -15)הל' ב  ה, מכות
ט ). יח , (ויקרא אמך" בת או אביך בת "אחותן שנאמר:

.‚‡È‰ È‰  ÂÈ‡Ó B˙BÁ‡ ‡È‰L ÂÈ‡ ˙L‡ ˙a«≈∆»ƒ∆ƒ¬≈»ƒ¬≈ƒ
˙„ÏBÓ EÈ‡ ˙L‡ ˙a ˙ÂÚ :Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ‰ÂÚ∆¿»»»∆∆¡«∆¿««≈∆»ƒ∆∆
LÈ‡Ó ˙a dÏ LÈÂ ,‰M‡ ÂÈ‡ ‡O Ì‡ Ï‡ .EÈ‡»ƒ¬»ƒ»»»ƒƒ»¿≈»«≈ƒ

BÏ ˙zÓ ˙a‰ d˙B‡  Á‡16.ÂÈ‡ ˙„ÏBÓ BÊ ÔÈ‡L ; «≈»««À∆∆∆≈∆∆»ƒ
‡Ï‰Â17˙a :Ó‡ ‰nÏÂ ,‰ÈÏÚ iÁ B˙BÁ‡ ÌeMÓ «¬…ƒ¬«»»∆»¿»»∆¡««

‰Ê ÌeMÓ Û‡ ‰ÈÏÚ iÁÏ ?EÈ‡ ˙L‡18. ≈∆»ƒ¿«≈»∆»«ƒ∆

מאיש 16) אפילו "יכול יא: פרק  סוף  קדושים כהנים', 'תורת
אביך". מולדת תלמודֿלומר דבריו,17)אחר, לראש חוזר

מוסגר. מאמר הוא "אביו" עד "אבל" אף 18)ומן כלומר,
אב . אשת בת משום

.„ÂÈ‡ ˙‡eO ˙a ‡È‰L B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«¬∆ƒ«¿«»ƒ
˙Á‡Â ,E˙BÁ‡ ˙ÂÚ ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL iÁ «»¿«ƒ««ƒ∆¿«¬¿¿««
ÂÈ‡ Ò‡ Ì‡ Ï‡ .EÈ‡ ˙L‡ ˙a ˙ÂÚ ÌeMÓƒ∆¿««≈∆»ƒ¬»ƒ»«»ƒ
 ‰ÈÏÚ ‡e ˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â d˙B‡ ‰zt B‡ ‰M‡ƒ»ƒ»»¿ƒƒ∆»«»»∆»

B˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡l‡ iÁ BÈ‡19˙a ÔÈ‡L ;„Ïa ≈«»∆»ƒ¬ƒ¿«∆≈«
.ÂÈ‡ ˙L‡ ˙a ‰Òe‡‰»¬»«≈∆»ƒ

בה"ב .19) כמבואר

.‰d˙BÁ‡ ÔÈa ‰È‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa ,Bn‡ ˙BÁ‡¬ƒ≈¬»≈»ƒ»≈¬»
dn‡Ó20˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,21BÊ È‰  ≈ƒ»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¬≈

ÔÈa ,‡‰ ˙BÁ‡ ÔÎÂ .Ì‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰ÂÚ∆¿»»»ƒ¬≈¿≈¬»»≈
 ˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,‡‰ ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓƒ»≈≈ƒ»»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿

.‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰ÂÚ BÊ È‰¬≈∆¿»»»ƒ¬»

ב .20) נד, בשר",21)יבמות "שאר הן אלו קרובות
(מגידֿמשנה). אישות בלא אפילו ואסורות

.Â ˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ˙eÊ C„ ‰M‡ ÏÚ ‡a‰«»«ƒ»∆∆¿¿ƒƒ∆»«
Bza ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ˙a‰ d˙B‡22Èt ÏÚ Û‡Â . »««∆¿»»»ƒƒ¿««ƒ

Á‡Ó ,‰l‚˙ ‡Ï Eza ˙ÂÚ ‰Bza Ó‡ ‡lL∆…∆¡««»∆¿«ƒ¿…¿«≈≈««
˙a‰ ÔÓ ˜˙L ˙a‰ ˙a Ò‡L23ÔÓ deq‡Â . ∆»««««»«ƒ««¿ƒ»ƒ

‰Bz‰24ÌÈÙBÒ ÈcÓ BÈ‡Â ,25ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ . «»¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»«»«
ÌÈzL iÁ  B˙‡eOpÓ Bza26ÌeMÓe ,Bza ÌeMÓ : ƒƒ¿»«»¿«ƒƒƒƒ

.dze ‰M‡ ˙ÂÚ∆¿«ƒ»ƒ»

א.22) עו, להיותה 23)סנהדרין מלזכרה, הכתוב  "שתק 
מצות  לרבינו, המצוות' ('ספר בגזירהֿשוה" להתלמד אפשר

שלו). שוה',24)לאֿתעשה מ 'גזירה זאת למדים שאנו
הנה", ערותך כי  . . . בנך בת "ערות י ) יח , (ויקרא נאמר
כמו  הנה". שארה . . . ובתה אשה "ערות יז) (שם, ונאמר
בנו  בת באיסור גם כן בתה, נאסרה ובתה אשה שבאיסור
ה"ב , פ "ט  אסורות מאכלות ובהל' עו.) (סנהדרין בתו נאסרה
שהבת  מאליו מובן הבת, בת שאסר שמאחר רבינו, כתב 
לומדים  שאין ואף ֿעלֿפי  שם. אביי  כדעת וזה אסורה,
ומובנים  פשוטים דברים גילויי  כאן מקלֿוחומר, אזהרה

שם). בעלמא, מילתא דבר 25)(גילוי  שכל אף ֿעלֿפי 
בהן) נדרשת (שהתורה מדות משלושֿעשרה באחת הנלמד
המצוות') ב 'ספר השני  (בשורש סופרים" "דברי  נקראים
שוה' ב 'גזירה נלמד זה כי  אם - בתו) (באיסור כאן אולם
רבינו  אומר - הקודמת) בהערה (כמבואר בקלֿוחומר או
רק  שזה מפני  סופרים, מדברי  ולא התורה מן שאיסורה
כאן, מגידֿמשנה ראה מאליהם. המובנים הדברים גילויי 

ה"ב . אישות מהל' שגג,26)ובפ "א אם חטאות שתי 
ה"א. למעלה וכמבואר כאחד, באו האיסורין ששני 

.ÊeÒ‡ ‰M‡ Ì„‡ LcwL ÔÂÈk27‰È˙BBwÓ ÂÈÏÚ ≈»∆ƒ≈»»ƒ»∆∆¿»»ƒ¿∆»
ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ‰ÂÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈL LL≈»ƒ¿»««≈∆∆¿»»»¿»≈

Òk28.d˙BÓ Á‡Ï ÔÈa BzL‡ ÈiÁa ÔÈa ,Lb ÔÈa »«≈≈≈≈¿«≈ƒ¿≈¿««»
dza ˙e dze ,‰È‡ Ì‡Â dn‡ Ì‡Â dn‡ :Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ»¿≈ƒ»¿≈»ƒ»ƒ»«ƒ»
Ô‰ÈL  BzL‡ ÈiÁa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a Ì‡Â .da ˙e«¿»¿ƒ»«««≈∆¿«≈ƒ¿¿≈∆

ÔÈÙO29. ƒ¿»ƒ

א.27) פרק  ריש רבה' ארץ  לחופה.28)'דרך הכניסה
א.29) עה, סנהדרין

.ÁÔ‰ÈÏÚ ‡a30el‡ È‰  BzL‡ ˙˙ÈÓ Á‡Ï »¬≈∆¿««ƒ«ƒ¿¬≈≈
˙Îa31ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ,32L‡a :Ó‡pL . ¿»≈¿≈»∆ƒ«≈ƒ∆∆¡«»≈

Ô‰L ,˙BÓi˜ Ô‰ÈzML ÔÓÊa ;Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙOÈƒ¿¿…¿∆¿∆ƒ¿«∆¿≈∆«»∆≈
,ÔÈÙO ‰ÂÚ‰Â ‡e‰ È‰  ‰ÈÏÚ ‡aL BÊÂ BzL‡ƒ¿¿∆»»∆»¬≈¿»∆¿»ƒ¿»ƒ

.‰ÙO ÌL ÔÈ‡  ˙BÓi˜ Ô‰ÈzL ÔÈ‡L ÔÓÊeƒ¿«∆≈¿≈∆«»≈»¿≈»

למעלה.30) שנזכרו העריות משש אחת עו,31)על שם
עקיבא  כרבי  ופסק  עקיבא, ורבי  ישמעאל דרבי  פלוגתא - ב 
(מגידֿמשנה). מחבירו" עקיבא כרבי  "הלכה הכלל: לפי 
בעלמא", איסורא סבר עקיבא "ורבי  שם: שאמרו ומה
קרא  ביתֿדין למיתות וביחס  כרת, איסור דהיינו רבינו מפרש
"אם  - א סב , בקידושין נמצא וכן בעלמא", "איסורא לכרת
כרת  שם שיש אף ֿעלֿפי  בעלמא", איסורא אל . . . שכב 

שם). ו'מאירי ' לסנהדרין, הרמ "ה כל 32)(חדושי 
(סנהדרין  מחמותו נלמדו זו, בהלכה המפורטות הקרובות
שריפה, בה אין אשתו מיתת לאחר שבחמותו וכיון עו.) עה.
(מגידֿמשנה). מחמותו הנלמדות הקרובות בשאר הואֿהדין

.Ë‡ ÔÎÂ˙eÓzL „Ú ÂÈÏÚ ‰ÂÚ  BzL‡ ˙BÁ ¿≈¬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



קטו                 
         

BzL‡33dn‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa .34,‰È‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa ƒ¿≈¬»≈ƒ»≈¬»≈»ƒ»
˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa35.ÂÈÏÚ ‰ÂÚ BÊ È‰  ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¬≈∆¿»»»

בחייה"33) . . . תקח  לא אחותה אל "ואשה שכתוב :
יח ). יח , א.34)(ויקרא נה, שביארנו 35)יבמות וכמו

אלו. בקרובות לאישות צורך דאין למעלה:

.ÈÔB„Êa ÔÈa ,el‡ ÌÈL ÚMÓ ˙Á‡ ÌÚ Û‡Â Ú»«¿»«ƒ««ƒ∆«»ƒ≈≈¿»
˙Èa ˙˙ÈÓa ˙Ù‡Bp‰Â ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»««ƒ∆¿«∆∆¿ƒ«≈

ÂÈÏÚ BzL‡ ‰Ò‡ ‡Ï  ˙Îa B‡ ÔÈc36ıeÁ ; ƒ¿»≈…∆∆¿»ƒ¿»»
B˙Òe‡ ˙BÁ‡Ó37BÓk ,ÂÈÏÚ BzL‡ ˙ÒB‡ ‡È‰L , ≈¬¬»∆ƒ∆∆ƒ¿»»¿

ÔÈLeb ˙BÎÏ‰a e‡aL38. ∆≈«¿¿ƒ¿≈ƒ

אחותה 36) שכיבת ואין אוסרתה, "שכיבתה א: צה, שם
המבואר 38)שם.37)אוסרתה". האופן באותו כלומר,

ארוסתו  שאחות במקום היינו ח ֿי , הלכה גירושין מהל' בפ "י 
אחותה  ונשא ארוסתו שמתה ששמע  כגון גט , צריכה
שם  (ראה גט  צריכה השניה - חיה שהיא נתברר ואחרֿכך
נושא  יאמרו שמא ארוסתו, עליו נאסרה ולפיכך הטעם),
אינה  בזנות, ארוסתו אחות על בא אם אבל גרושתו, אחות
השגת  מסולקת ובזה עליו, ארוסתו אוסרת ואינה גט , צריכה

(מגידֿמשנה). הראב "ד

.‡ÈÂÈÏÚ eÒ‡ ‡Ï  ˙eÊ C„ ‰M‡ ÏÚBa‰«≈ƒ»∆∆¿…∆∆¿»»
‰È˙BB˜39Ï‡ .eÓ‡L ÌÈL ÚM‰ Ô‰L , ¿∆»∆≈«∆«»ƒ∆»«¿¬»

eÒ‡ ÌÈÓÎÁ40˙Á‡ ‡OÏ ‰M‡ ÌÚ Û‡pL ÈÓ ÏÚ ¬»ƒ»¿«ƒ∆»«ƒƒ»ƒ»««
‰Bf‰L ÔÓÊ Ïk ‰È˙BB˜ ÌÈL ÚM‰ ÔÓƒ«∆«»ƒ¿∆»»¿«∆«»

˙Ói˜41wÏ ‰È˙BB˜Ï ‰‡a ‰Bf‰L ÈtÓ ; «∆∆ƒ¿≈∆«»»»ƒ¿∆»¿«≈
‡BÈÂ ,da Òb BaÏÂ ,dnÚ „ÁÈ˙Ó ‡e‰Â ,Ô˙B‡»¿ƒ¿«≈ƒ»¿ƒ«»¿»
elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰ÂÚ‰ ÏÚiL ‰Ú È„ÈÏƒ≈¬≈»∆ƒ¿«»∆¿»¿…∆»¬ƒ

ÔÚË42‡OÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ‰M‡ ÏÚ43˙Á‡ ƒ¿»«ƒ»¬≈∆…ƒ»««
Ì‡Â .‰ÈÏÚ ÔÚËpL BÊ ˙eÓzL „Ú ‰È˙BBwÓƒ¿∆»«∆»∆ƒ¿»»∆»¿ƒ

Òk44.‡ÈˆBÈ ‡Ï  ‰È˙BB˜ ÌÚ ‰fL ‰Bw‰ »««¿»∆»»ƒ¿∆»…ƒ

א.39) צז, מדרבנן.40)יבמות על 41)שם: בגמרא שם
שהזונה  לאחר היינו לכתחילה, נושאין האומרת: המשנה

צז.).42)מתה. שם (רש"י  קול עליו ויצא נחשד
א.43) כו, ה.44)שם ד, פרק  יבמות תוספתא

.ÈdnÚ Ú ÌL BÏ ‡ˆiL B‡ ‰ÂÚ ÏÚ ÔÚËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»«∆¿»∆»»≈«ƒ»
„Á‡ ÈBÓa dnÚ e„È ‡Ï 45d˙B‡a ‰‡È ‡ÏÂ , …»ƒ»¿»∆»¿…≈»∆¿»

„Á‡a ‰OÚÓe .‰eÎL46ÌÚ ÂÈÁ‡ ÔÈpÓ eÈ‰L ¿»«¬∆¿∆»∆»¿«¿ƒ«¬»ƒ
ÚL ÈtÓ ˙ecÓ ˙kÓ ÌÈÓÎÁ B˙B‡ ek‰Â ,B˙BÓÁ¬¿ƒ¬»ƒ«««¿ƒ¿≈∆»«

.d˙Èa Á˙t ÏÚ«∆«≈»

יב :),45) (קדושין ששת רב  אצל שהיה ממעשה זה דין למד
לוקין  שאין רבינו מדברי  ונראה כאן. ההלכה בסוף  שמובא
לא  אבל בה, גס  שלבו מפני  בחמותו, אלא מרדות מכת
לר"י המיוחסות וב 'תוספות' (מגידֿמשנה). עריות בשאר
את  שגירש מכהן זה דין שלמדו כתוב , שם) (קידושין הזקן
במבוי ". עמו תדור "לא כז:) (כתובות שאמרו אשתו,

שם.46) קידושין,

.‚È‰M‡ ÏÚ B‡ ,˙eÊ Cc dze ‰M‡ ÏÚ ‡a‰«»«ƒ»ƒ»∆∆¿«ƒ»

ÈzL ÏÚ ‡aL ÈÓk ‰Ê È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ d˙BÁ‡Â«¬»¿«≈»∆¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈
‡l‡ BÊ ÌÚ BÊ ‰ÂÚ ˙BOÚ ÔÈ‡L ;˙BiÎ ÌÈL»ƒ»¿ƒ∆≈«¬∆¿»ƒ∆»

˙eÊa ‡Ï ,ÔÈ‡eOa47ÂÈ‡ Ò‡ Ì‡ ÔÎÂ .48Ba B‡ ¿ƒƒ…ƒ¿¿≈ƒ»«»ƒ¿
È‰  d˙B‡ ‰zt B‡ ‰M‡ ÂÈ‡ ÈÁ‡ B‡ ÂÈÁ‡ B‡»ƒ¬ƒ»ƒƒ»ƒ»»¬≈
ÔÈ‡Â ,˙L‡ ‡l‡ Ó‡ ‡lL ;‰p‡OÈÂ BÏ ˙zÓ BÊÀ∆∆¿ƒ»∆»∆…∆¡«∆»≈∆¿≈

.˙eLÈ‡ Ô‡k»ƒ

"שהיתה 47) תורה", אסרה ליקוחין "דרך ב : צז, יבמות
(רש"י ). עליה" כשבא השניה על חייב  לקוחתו, ראשונה

שם.48)

.„È‡OÏ zÓ ‰Ê È‰  ‰M‡ ‡OpL Ba B‡ ÂÈ‡»ƒ¿∆»»ƒ»¬≈∆À»ƒ»
e‡aL BÓk ,dn‡ B‡ dza49‡OÏ Ì„‡Ï zÓe . ƒ»ƒ»¿∆≈«¿À»»»»ƒ»

ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡50B‡ d˙BÁ‡ ˙e ‰M‡ Ì„‡ ‡OBÂ . ≈∆∆»ƒ¿≈»»ƒ»«¬»
˙Á‡k ‰ÈÁ‡ ˙a51ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓe .52˙a Ì„‡ ‡OiL «»ƒ»¿««ƒ¿«¬»ƒ∆ƒ»»»«

ÂÈÁ‡ ˙Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â ,B˙BÁ‡53EOaÓe :Ó‡pL ; ¬¿«ƒ¿«»ƒ∆∆¡«ƒ¿»¿
ÌlÚ˙˙ ‡Ï54. …ƒ¿«»

לאמה.49) והואֿהדין אביו, אשת של בבתה ה"ג למעלה
פ "א.50) רבה' ארץ  ו'דרך ה"ד, פי "א יבמות 'ירושלמי '
חמותו 51) להיות יכולה אחת "שאשה ב : יד, כריתות

שנשא  זה עלֿדרך בהיתר, והוא חמיו ואם חמותו ואם
(מגידֿמשנה). אחותה" ובת אחיה ובת יבמות 52)אשה

ב . ו'תוספות'.53)סב , רש"י  שם שם.54)ראה
תקרא  אז אומר: הכתוב  עליו אחותו, בת את "הנושא
. . . כתיב  מיניה "לעיל ט ), נח , (ישעיה יענה" וה'
אחותו" בת ונושא . . . היינו תתעלם לא ומבשרך

(רש"י ).

ה'תשע"ט  כסלו  י"ט  שלישי יום 

   1 
אשה 1) על או ושוטה חרש ואשת קטן אשת על הבא יבאר

ובת  גדול: אשת קטנה על הבא ודין בספק : מקודשת שהיא
מאורסה  נערה על הבא ודין איש: אשת בעודה שזנתה כהן
מוציא  דין לה: חוצה או אביה בבית וקטנה נערה: או בוגרת
בקדושה  שלא הורתה שהיתה מאורסה נערה ודין רע : שם
הרבה  משמות עליה שחייבין ביאה ודין בקדושה: ולידתה
ביאתה  ושדין חרופה שפחה מהי  ודין הרבה: מלקיות

בתורה. האמורות ביאות מכל משונה

.‡‰ÓÈ ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÔË˜ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰2‡aL «»«≈∆»»¬ƒ»¿»¿»»∆»
eËt ‰Ê È‰  „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰ÈÏÚ3ÔÎÂ . »∆»∆≈«»ƒ¿∆»¬≈∆»¿≈

LÁ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰4‰ËBLÂ5ÌBËÓË ˙L‡Â6 «»«≈∆≈≈¿∆¿≈∆À¿
ÒBÈ‚Bc‡Â7˙LÁ‰ ÏÚÂ ,8‰ËBM‰ ÏÚÂ9˙L‡ ¿«¿¿ƒ¿««≈∆∆¿««»≈∆

˙L‚Ó B‡ ˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‡È‰L ‰M‡ ÏÚÂ ,Áwt‰«ƒ≈«¿«ƒ»∆ƒ¿À∆∆¿»≈¿…∆∆
ÔÈeËt Ôlk  ˜ÙÒa10Ô˙B‡ ÔÈkÓ  ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰ Ì‡Â . ¿»≈À»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«ƒ»

˙ecÓ ˙kÓ11. «««¿

יבמתו 2) על ו"הבא וכוונה דעת צריכה אינה ביבמה וביאה
על  אף  - קנה" ברצון... בין באונס  בין במזיד בין בשוגג בין

פטור. כן לאשת 3)פי  פרט  איש אשת את ינאף  "אשר
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ונישואיו 4)קטן". וקידושיו מדבר, ואינו שומע  שאינו
מדרבנן. אלא ונמצאת 5)אינן דעתו שנטרפה מי  "כל

שוטים  בכלל הדברים... מן בדבר תמיד משובשת דעתו
דין  לו ואין שוטה, כשהיה לו ונישאת ונתקדשה ייחשב ".

כלל. ונישואין הוא".6)קידושין אשה "ספק 
בו 7) הכריעו ולא היא עצמה בפני  ברייה "אנדרוגינוס 

שקידשו  ואנדרוגינוס  "טומטום נקבה". או זכר אם חכמים
ספק . קידושי  אלו הרי  ואינה 8)אשה... שומעת אינה

מדרבנן. אלא אינן ונישואיה ונישאת 9)מדברת נתקדשה
מדרבנן. אפילו נישואין לה ואין שוטה, שאין 10)כשהיא

ולא  וודאיים תורה קידושי  הם כשהקידושין אלא ממיתין
ולא  חכמים תקנת מכוח  רק  החלים ונישואין קידושין על

ספק . קידושי  קידושין 11)על לה שאין בשוטה ואפילו
מכת  חייב  כלל, זנות ונישואין לשם הפנוייה על כבא מרדות

מן  מלקות חייב  בו התרו אם אבל בו, התרו כשלא רק  וזה
הפנוייה. על הבא פנוי  כל כדין התורה

.‰pËw‰ ÏÚ ‡a‰12ÏB„b‰ ˙L‡13dLc˜ Ì‡ , «»««¿«»≈∆«»ƒƒ¿»
ÌeÏkÓ ‰eËt ‡È‰Â ,˜Áa ‰Ê È‰  ‰È‡14. »ƒ»¬≈∆¿∆∆¿ƒ¿»ƒ¿

dÏÚa ÏÚ ‰Ò‡Â15.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , ¿∆∆¿»««¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿»
Ôe‡Ó ˙a ‡È‰ Ì‡Â16B˙B‡ ÔÈkÓ 17,˙ecÓ ˙kÓ ¿ƒƒ«≈«ƒ«««¿

Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,dÏÚÏ ˙zÓ ‡È‰Â18. ¿ƒÀ∆∆¿«¿»«¬ƒ»»…≈

אחד.12) ויום שנים שלוש אבל 13)בת לו, שנישאת
סקילה. ומיתתו ארוסה היא לבד שקטנה 14)בקידושין

עונשין. בת רבינו,15)אינה ודעת ברצון. זנתה אם
אונס  קטנה ש"פיתוי  אומרים אנו ואין רצון לה יש שקטנה
לך  שאין כשוגג נחשב  קטנה שמעשה פי  על ואף  הוא"....
בעלה  תחת שזינתה ו"האשה כקטנה, איסור על שוגגת
שזנתה  שהאשה רבינו, סובר - לבעלה" מותרת בשגגה...
מפני אלא תורה, איסור על שעברה מפני  לא לבעלה, אסורה
כי איש "איש כתוב : ובתורה בבעלה, מרצונה שבגדה
ידעה  לא אם אף  ולכן מעל", בו ומעלה אשתו תשטה
אך  - בדין הייתה ושוגגת בעלה תחת זנות אסרה שהתורה
בו  ("ומעלה בו בוגדת היא זה שבמעשה שידעה מכיוון
בשוגג  זנתה שאם שאמרנו ומה לבעלה. נאסרה מעל"),
ידעה  שלא כגון בזנות, שוגגת כשהייתה היינו מותרת,
פיתוי רבינו, שלדעת מכיוון - ובקטנה בעלה, אינו שהבועל
ולפיכך  מעל" בו "מעלה הרי  - כאונס  נחשב  אינו קטנה

לבעלה. קיבלו 16)נאסרת ואחיה ואמה אב , לה שאין
מדרבנן. אלא אינן שקידושיה הבועל,17)הקידושין, את

עונשין. בת שאינה פטורה, היא שמן 18)אבל מכיוון
שלא  הפנוייה על הבא כפנוי  זה הרי  איש, אשת אינה התורה

זונה. עשאה

.‚‰È‰L ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰Lk ‰˙pfL Ô‰k ˙a«…≈∆ƒ¿»¿∆ƒ≈∆ƒ≈∆»»
dÏÚa ‰È‰ elÙ‡Â ,Ï‡OÈ ‰È‰L ÔÈa Ô‰k dÏÚa«¿»…≈≈∆»»ƒ¿»≈«¬ƒ»»«¿»

ÊÓÓ19ÔÈ˙ B‡20ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ ‡L B‡21BÊ È‰  «¿≈»ƒ¿»≈«»≈«ƒ¬≈
dÏÚBe ,˙BÊÏ ÏÁ˙ Èk Ô‰k ˙e :Ó‡pL ,‰ÙOaƒ¿≈»∆∆¡««…≈ƒ≈≈ƒ¿¬»
Ïk ÔÈ„k ,˜Áa  Ô‰k ˙L‡ Ï‡OÈ ˙a ÔÎÂ .˜Áa¿∆∆¿≈«ƒ¿»≈≈∆…≈¿∆∆¿ƒ»

.LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ

מהעריות".19) מערווה עממים 20)"הבא משבעה אחד

שישבו  - וגרגשי  יבוסי  חוי , חתי , פריזי , אמורי , (כנעני ,
שנתגייר, - ישראל), ידי  על שנכבשה לפני  ישראל בארץ 

נתינים. נקראים הגבעונים, שביאתן 21)כמו פי  על אף 
הכהונה. מן פוסלתה

.„‰Ú ÏÚ ‡a‰22‰O‡Ó23.‰ÏÈ˜Òa Ô‰ÈL  «»««¬»¿…»»¿≈∆ƒ¿ƒ»
,‰Ïe˙a ,‰Ú ‰È‰zL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ÔÈiÁ ÔÈ‡Â¿≈»«»ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬»¿»

‰È‡ ˙Èa ‡È‰Â ,‰L‡Ó24˙‚B ‰˙È‰ .25B‡ , ¿…»»¿ƒ¿≈»ƒ»»¿»∆∆
dÒÓ elÙ‡ ,‰ÏÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰tÁÏ ‰ÒÎpL∆ƒ¿¿»¿À»««ƒ∆…ƒ¿¬»¬ƒ¿»»
.˜Áa BÊ È‰  Cca ‰˙pÊÂ ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ‡‰»»ƒ¿≈«««¿ƒ¿»«∆∆¬≈¿∆∆

הידועים 22) במקומות בגוף  למטה שערות שתי  "הביאה
ומעלה  אחד ויום שנה עשרה שתים מבת והיא שער לגידול

נערה". נכנסה 23)נקראת ולא בלבד קידושין שהיו
אביה.24)לחופה. חדשים 25)ברשות שישה אחרי 

בוגרת. נקראת בגוף  למטה שערות שתי  שהביאה מיום

.‰‰pË˜ ÏÚ ‡a‰Â26‰È‡ ˙Èa ‰O‡Ó27‡e‰  ¿«»«¿«»¿…»»¿≈»ƒ»
‰eËt ‡È‰Â ,‰ÏÈ˜Òa28Ô‰k ˙a ‰O‡Ó ‰ÚÂ . ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¬»¿…»»«…≈

.‰ÏÈ˜Òa  ‰˙pfL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»

ומעלה.26) אחד ויום שנים שלוש קיבל 27)בת שאביה
עונשין.28)הקידושין. בת שאינה

.Â‰Ê ‰È‡ ˙eLa ‰Ïe˙a ‡È‰Â ‰OÚ ‰ÈÏÚ e‡a»»∆»¬»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ»∆
‰na) .˜Áa ÔlÎÂ ,‰ÏÈ˜Òa ÔBL‡‰ È‰  ‰Ê Á‡««∆¬≈»ƒƒ¿ƒ»¿À»¿∆∆«∆
e‡a Ì‡ Ï‡ ;dk„k ‰ÈÏÚ e‡aL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ∆»»∆»¿«¿»¬»ƒ»
ÔlÎÂ ,‰Ïe˙a ‡È‰ ÔÈ„Ú  dk„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»¬«ƒƒ¿»¿À»

.(‰ÏÈ˜Òaƒ¿ƒ»

.ÊÛ‡ ,˙Bi‚ B‡ ˙ÁLÓ ‰˙È‰L ‰O‡Ó ‰Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿À¿∆∆ƒ∆«
LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‡È‰Â ‰ib˙Â ‰ÁzLpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL29˜Áa BÊ È‰ 30˙L‡ ÏÎk , »ƒ¿∆»¬≈¿∆∆¿»≈∆
LÈ‡31. ƒ

אף 29) חוזרים, שבתוליה לפי  בתולה, היא נבעלה, אם ואף 
ישראלית. המאורסה כנערה ולא בחנק  דינה כן פי  על

אלא 30) המאורסה בנערה סקילה תורה חייבה שלא
בישראל. נבלה עשתה כי  שנאמר: כשהיא 31)בישראל,

ומעלה. אחד ויום שנים שלוש מבת

.ÁL„Á ÔÈc32‡e‰ ‰Óe .Ú ÌL ‡ÈˆBÓa LÈ ƒ»»≈¿ƒ≈»«
‰˙pfL ÌÈ„Ú e‡e ,˙Ó‡ c‰ ‡ˆÓ Ì‡L ?LecÁ‰«ƒ∆ƒƒ¿»«»»¡∆»≈ƒ∆ƒ¿»
Á‡ ‰˙pfL Èt ÏÚ Û‡ ,‰O‡Ó ‰Ú ‰˙È‰Lk¿∆»¿»«¬»¿…»»««ƒ∆ƒ¿»««

‰È‡ ˙ÈaÓ ‰‡ˆiL33‰ÒÎpL Á‡ ‰˙pfL elÙ‡Â , ∆»¿»ƒ≈»ƒ»«¬ƒ∆ƒ¿»««∆ƒ¿¿»
‰tÁÏ34Á˙t ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ  ÏÚa‰ ˙ÏÈÚa Ì„˜ ¿À»…∆¿ƒ««««¿ƒ»«∆«

Ô‰Ï ‰È‰ ‡lL ,˙BÒ‡Ó ˙BÚ ‡L Ï‡ .‰È‡ ˙Èa≈»ƒ»¬»¿»¿»¿…»∆…»»»∆
‡‰ ˙ÈaÓ e‡ˆiL Á‡Ó efL ,Ú ÌL ˙‡ˆB‰ ÔÈcƒ»«≈»∆»≈««∆»¿ƒ≈»»
˙L‡aL ,z„ÓÏ ‡‰ .e‡aL BÓk ,˜Áa Ô‰ È‰ ¬≈≈¿∆∆¿∆≈«¿»»«¿»∆¿≈∆

˘È‡35˜Áa ‡È‰L LÈ‡ ˙L‡ LÈ :˙B˙ÈÓ LÏL36, ƒ»ƒ≈≈∆ƒ∆ƒ¿∆∆
‰ÙOa ‡È‰L LÈ‡ ˙L‡ LÈÂ37LÈ‡ ˙L‡ LÈÂ , ¿≈≈∆ƒ∆ƒƒ¿≈»¿≈≈∆ƒ
‰ÏÈ˜Òa ‡È‰L38. ∆ƒƒ¿ƒ»
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הוא".32) חידוש רע  שם אביה.33)"מוציא מרשות
בחנק ,34) וזנתה בעלמא נבעלה ולא לחופה נכנסה "דהא

בסקילה". רע  שם מוציא נשואה.35)ואילו אשה
שזנתה.36) נשואה ישראל נשואה.37)בת כהן בת
לחופה.38) כניסתה אחר שזינתה אמת ונמצא רע  שם מוציא

.Ë‰˙pÊ Ì‡ ?‰˙pfL ‰O‡Ó ‰Ú ÔÈÏ˜BÒ ÔÎÈ‰Â¿≈»¿ƒ«¬»¿…»»∆ƒ¿»ƒƒ¿»
ÌÈ„Ú‰ ‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡ ˙Èa¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈ƒ»∆»»≈ƒ
BÊ È‰  (˙qÂ) ‰ÈÓÁ ˙ÈÏ ‰‡aL Á‡ ‡l‡∆»««∆»»¿≈»ƒ»¿ƒ»¬≈

‰È‡ ˙Èa Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò39Ì„˜ ‰ÈÓÁ ˙Èa ‰˙pÊ ; ƒ¿∆∆«∆«≈»ƒ»ƒ¿»¿≈»ƒ»…∆
‡‰ d˙B‡ ÒÓiL40Á‡ ‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿…»»»««ƒ∆≈ƒ»∆»««

ÚL Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò BÊ È‰  ‰È‡ ˙ÈÏ ‰ÊÁL∆»¿»¿≈»ƒ»¬≈ƒ¿∆∆«∆«««
‡È‰‰ ÈÚ‰41. »ƒ«ƒ

שגדלתם".39) גידולים ראו כדין 40)"כלומר שדינה
"ראו 41)ארוסה. הטעם את אין חמיה בבית דבזינתה

שגדלתם". גידולים

.È‰‚aL Á‡ ÌÈ„Ú e‡a42,dÏÚa dÏÚaL Á‡ B‡ »≈ƒ««∆»¿»««∆¿»»«¿»
‰˙È‰Lk ‰È‡ ˙Èa ‰˙fL e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆ƒ¿»¿≈»ƒ»¿∆»¿»

‰ÏÈ˜q‰ ˙Èa ˙Ï˜Ò BÊ È‰  ‰Ú43. «¬»¬≈ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

נערות.42) סימני  הבאת מיום חדשים שישה כעבור
שם 43) עליה הוציא ומשבגרה שזינתה המאורסה "נערה

הגמרא: שכוונת רבינו, ודעת הסקילה". לבית מקדימין רע ...
פתח  על ולא אביה בית לפתח  לא היינו, הסקילה, לבית
וסובר  סוקלין, היו ששם המיוחד למקום אלא העיר, שער
את  משנה לעדות, זנות בין הבאה שהבגרות כמו רבינו,
נבעלה  אם כך הסקילה, לבית אביה בית מפתח  דינה,
מפני הסקילה, בבית נסקלת לעדות, זנות בין לבעלה
על  ואף  בחנק  דינה הרי  עכשיו, מזנה הייתה אם שבשניהם,
מפתח  היא, משתנה לחנק , מסקילה משתנה דינה שאין פי 

הסקילה. לבית אביה בית

.‡È‰M„˜a d˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡lL d˙B‰ ‰˙È‰44 »¿»»»∆…ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»
d˙ÂˆnL ÈÓ Ïk .ÈÚ‰ ÚL Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò ƒ¿∆∆«∆«««»ƒ»ƒ∆ƒ¿»»
ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÈÚ‰ ÚL Á˙t ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏƒ¿…»«∆«««»ƒƒ»¿»ƒ
ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏ˜BÒŒ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ daL∆À»¿≈»ƒ«»¿ƒ»«

ÔÈc ˙Èa Á˙t45ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏ d˙ÂˆnL ÈÓ ÏÎÂ . ∆«≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿…»«
dÏ ‰È‰L B‡ ‡ dÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰È‡ ˙Èa Á˙t∆«≈»ƒ»ƒ…»»»»∆»»»
˙Èa ˙Ï˜Ò BÊ È‰  ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ‡»¿…»»«ƒ¬≈ƒ¿∆∆¿≈
.‰ÂˆÓÏ ‡l‡ ‡ ˙Èa Á˙t Ó‡ ‡Ï .‰ÏÈ˜q‰«¿ƒ»…∆¡«∆«≈»∆»¿ƒ¿»

הלידה.44) ולפני  ההריון לאחר נתגיירה שאמה
נקרא 45) העיר שער אין גויים שרובה בעיר כי  והטעם:

כך. קרויים הדין בית שערי  אלא "שעריך"

.ÈiÁ  ‰a‰ ˙B‡Èa ˙BÈÚ‰ ÔÓ ‰ÂÚ ÏÚ ‡a‰«»«∆¿»ƒ»¬»ƒ«¿≈«»
ÏÚ Û‡ .‰‡Èe ‰‡Èa Ïk ÏÚ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ B‡ ˙k»≈ƒ«≈ƒ«»ƒ»ƒ»««
È‰ ,˙Á‡ ‰˙ÈÓ ‡l‡ ˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ»««¬≈

ÔÎÂ .‰a‰ ˙BÚk BÏ ˙BLÁ ˙B‡Èa‰‰‡È ‡a Ì‡ «ƒ∆¿»«¬≈«¿≈¿≈ƒ»ƒ»
‰a‰ ˙BÓMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL ˙Á‡46‚‚BL ‰È‰ Ì‡ , ««∆«»ƒ»∆»ƒ≈«¿≈ƒ»»≈

‰‡Èa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌLÂ ÌL Ïk ÏÚ Ôa˜ ‡ÈÓ ≈ƒ»¿»«»≈»≈««ƒ∆ƒƒ»

„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â .˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,˙Á‡««¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ»»≈ƒ
‰‡Èa ‡a LÈ ÔÎÂ .‰a‰ ˙BÚk BÏ ˙LÁ BÊ È‰ ¬≈∆¿∆∆«¬≈«¿≈¿≈≈»ƒ»
.‡a˙iL BÓk ,‰a‰ ˙Bi˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ˙Á‡««¿∆»∆»«¿À«¿≈¿∆ƒ¿»≈

הרבה.46) מלאוין

.‚È‰Bza ‰eÓ‡‰ ‰ÙeÁ ‰ÁÙL47dÈˆÁL ‡È‰ ƒ¿»¬»»¬»«»ƒ∆∆¿»
ÔÈBÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL48ÈÚ „ÚÏ ˙Lc˜Óe49; ƒ¿»¿∆¿»«ƒ¿À∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ

‰ÁzL Ì‡ ‡‰ .‰LtÁ ‡Ï Èk e˙ÓeÈ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…¿ƒ…À»»»ƒƒ¿«¿¿»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁ  dlÎ50˙ÈOÚ È‰L ; À»«»ƒ»∆»ƒ«≈ƒ∆¬≈«¬≈

.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‰eÓb LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

לאיש".47) נחרפת שפחה והיא אשה... את ישכב  כי  "ואיש
ונשארה 48) שחררה ואחד שותפים, שני  של שפחה

החצי - שפחה חצייה היא הרי  חלקו, כפי  לשני  משועבדת
ששוחררה. החצי  - חורין בת וחצייה שוחררה, שלא

מצד 49) אסורה, היא לישראל שהרי  עברי , לעבד רק  כלומר
שאס  שפחות, של לאשה,החצי  כנענית שפחה לקחת לו ור

שאסורה  שלה, חורין בת החצי  מצד אסורה כנעני  ולעבד
עברי לעבד היא וראוייה כנעני  לעבד להינשא לישראלית

לאשה. כנענית שפחה לקחת לו שמותר חנק .50)בלבד,

.„È˙BeÒ‡ ˙B‡Èa ÏkÓ ‰pLÓ BÊ ‰ÁÙL ˙‡Èaƒ«ƒ¿»¿À»ƒ»ƒ¬
‰È‰z ˙wa :Ó‡pL ,‰˜BÏ ‡È‰ È‰L ,‰BzaL51, ∆«»∆¬≈ƒ»∆∆¡«ƒ…∆ƒ¿∆

‡e‰Â52ÌL‡ Ôa˜ iÁ53˙‡ ‡È‰Â :Ó‡pL , ¿«»»¿«»»∆∆¡«¿≈ƒ∆
„ÈÊÓ „Á‡ ‚‚BL „Á‡ .BÓL‡54‰ÙeÁ ‰ÁÙLa ¬»∆»≈∆»≈ƒ¿ƒ¿»¬»

ÌL‡ ‡ÈÓ55ÔB„Êa ÔÈa ,‰a‰ ˙B‡Èa ‰ÈÏÚ ‡a‰Â . ≈ƒ»»¿«»»∆»ƒ«¿≈≈¿»
˙iÁ ‡È‰ Ï‡ .„Á‡ ÌL‡ ‡ÈÓ  ‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»≈ƒ»»∆»¬»ƒ«∆∆
,‰„ÈÊÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,‰‡Èe ‰‡Èa Ïk ÏÚ ˙e˜ÏÓ«¿«»ƒ»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ»

.ÔÈÂ‡Ï ÈiÁ ‡Lkƒ¿»«»≈»ƒ

וכתבה 51) מלקות זה ש"ביקורת" דרשו יא. ובכריתות
לוקה. לא הוא אבל לוקה, היא היינו "תהיה" התורה

לוקה.53)הבועל.52) אינו שחיובה 54)אבל היא אבל
ובהתראה. במזיד רק  שזה מובן, על 55)מלקות, ודווקא

על  אשם חייב  שפחות הרבה על בא אם אבל אחת, שפחה
ושפחה". שפחה כל על "לחלק  ואחת אחת כל

.ÂË B˙‡Èa Ó‚ ‡ÏÂ ‰ÙeÁ ‰ÁÙLa ‰Ún‰««¬∆¿ƒ¿»¬»¿…»«ƒ»
ÏÚ ‡l‡ iÁ BÈ‡Â .B˙‡Èa Ó‚iL „Ú ,eËt»«∆ƒ¿…ƒ»¿≈«»∆»«

‰ÏB„b‰56Ì‡ Ï‡ .dBˆe ,‰„ÈÊn‰ ,‰ÏeÚa‰ , «¿»«¿»«¿ƒ»ƒ¿»¬»ƒ
‰pË˜ ‰˙È‰57‰˙È‰ B‡ ,‰ÏeÚa ‰˙È‰ ‡lL B‡ , »¿»¿«»∆…»¿»¿»»¿»

‰LÈ B‡ ‰Òe‡ B‡ ˙‚‚BL58‡a Ì‡ ÔÎÂ] .eËt  ∆∆¬»¿≈»»¿≈ƒ»
‡Ï ‰ÙeÁ ‰ÁÙLaL ;eËt  dk„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»»∆¿ƒ¿»¬»…
:Ó‡pL ,dk„k ‡lL ‰‡ÈÏ dk„k ‰‡Èa ‰ÂL‰ƒ¿»ƒ»¿«¿»¿ƒ»∆…¿«¿»∆∆¡«
‰‡Èa ÔÈa ˜ÏÁ ‡Ï ˙B‡Èa ‡La Ï‡ .ÚÊ ˙ÎLƒ¿«∆«¬»ƒ¿»ƒ…»«≈ƒ»
,e˙k‰ [EÏ] „ÈbÓ  ‰M‡ ÈkLÓ Ó‡pL ;‰‡ÈÏ¿ƒ»∆∆¡«ƒ¿¿≈ƒ»«ƒ¿«»

.[‰M‡a ˙BkLÓ ÈML∆¿≈ƒ¿»»ƒ»
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לומר  ויש  ברצונה . שלא  ובי לרצונה  בי כדרכה , שלא  ובי
חייב שהוא  היינו  תהיה ", "ביקורת שנאמר מכיו , הטע
תלוי האיסור כל ונמצא  מלקות, חייבת כשהיא  רק  קרב
(הביאה ) בה  הפעולה   ג להיות צריכה  לכ בה , רק 
עליו  שהחיוב  בעריות ־כמה ־שאי וברצונה , בשלימות

שיהיה . אופ בכל חייב  ולכ עליה , שהוא   כש
       

האשה 56) אין קרבן מביא האיש לוקה שהאשה "בזמן
קרבן". מביא האיש אין ממלקות.57)לוקה פטורה שהיא

ממלקות.58) פטורה שהיא

.ÊË‡e‰  eËt ‡e‰L ‰ÁÙLa eÓ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿¿ƒ¿»∆»
Ï‡ .˙e˜Ïn‰ ÔÓ ‰eËt ‡È‰Â ,Ôaw‰ ÔÓ eËt»ƒ«»¿»¿ƒ¿»ƒ««¿¬»
Ô‰ÈL eÈ‰ Ì‡ ,Ì‰ÈcÓ ˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ«ƒ«««¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿≈∆

.ÌÈÏB„‚e ÔÈ„ÈÊÓ¿ƒƒ¿ƒ

.ÊÈ‰ÙeÁ ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«ƒ¿»¬»
Ôa˜ ‡ÈÓ ‡e‰Â ,‰˜BÏ ‡È‰ 59‰È‰zL ‡e‰Â . ƒ»¿≈ƒ»¿»¿∆ƒ¿∆

LÈ‡‰ ÔÈ‡L ;e‡aL BÓk ,dBˆe ‰ÏeÚe ‰ÏB„‚¿»¿»ƒ¿»¿∆≈«¿∆≈»ƒ
˙wa :Ó‡pL ,˙e˜ÏÓ ‡È‰ iÁ˙zL „Ú Ôa˜ iÁ«»»¿»«∆ƒ¿«≈ƒ«¿∆∆¡«ƒ…∆

.BÓL‡ ˙‡ ‡È‰Â ‰È‰zƒ¿∆¿≈ƒ∆¬»

  

          
  

,עונשי בר קט מצינו  שלא  שיבוש , "זה  הראב "ד  ומשיג
מקשו  דהא  פטורה  כ כמו  והיא  הוא , העונשי מ זה  וקרב

בכריתות". איתא  והכי  אהדדי ,
מצינו  אבל ,עונשי בר לא   אמנ הוא  קט בזה : והביאור
תוק מקבלת מצוה , שמכשירה  שפעולה  מקומות בכמה 
מכשירי א . לדבר: רבות ודוגמאות מצוה . של וחשיבות
א ר"א , לדעת  עליה השבת את שמחללי מילה  מצות
סוכה  בניית ב . המילה . ממצות חלק  אינ  עצמ  שה
ממצות  חלק  שאינה   א הירושלמי , לדעת עליה  שמברכי

ועוד . בסוכה , הישיבה 
חשיבות   שמקבלי  דברי  ג מצינו  יותר, גבוהה  ברמה 
שה אלא  המצוה  אפשרות את  הגורמי  בהיות רק  לא 
החיוב  שאמנ ,הקט חינו ולדוגמא , לחיוב . הפכו   עצמ
האב חיוב   לקיו אמצעי  רק  אינו  הב אבל האב , על הוא 
כמובא  האישי , חיובו  הוא  על־ידו  המצוה   שקיו אלא 
להתעט שיודע  קט "..שכל   " ברמב מקומות בכמה 
בברכת  חייבי  הקטני" במצוות", לחנכו  כדי  בציצית חייב 
שאינו  קט" במצוות", לחנכ כדי   סופרי מדברי  המזו
במצוות", לחנכו  כדי  מד "ס  בסוכה  חייב  כו ' לאמו  צרי
במצוות". לחנכו  כדי  מד "ס  בלולב  חייב  לנענע  היודע  קט"
"גר   " ברמב ההלכה  את להסביר אפשר על־דר־זה 
 בי שהגדיל קט וכ שני , לפסח  ראשו פסח  בי שנתגייר

עליו  שחטו   וא שני , פסח  לעשות חייבי  פסחי שני 
למה  משמעות לכאורה  שאי  והג פטור". בראשו
כלל, חיוב  בר היה  לא  שהרי  ,בראשו עליו  ששחטו 
להיות  יכול שהקט אמרה  שהתורה  כיו  מכל־מקו
על  התורה  מצוות שמצד  הרי  הפסח , קרב על  מהמנויי

פסח . קרב ב "גדר" הקט נמצא  האב ,
שפחה  על הבא  קט של הדי להסבר  ג נבוא  ומכא

שחיי הקרב חרופה  חיוב  את תלתה  שהתורה  בזה  .קרב ב 
וחשיבות   תוק נתנה  ,ולהיפ שלה  המלקות בחיוב  שלו 
א על   קרב חייב  ולכ מלקות, חיוב   הגור כזה  למעשהו 

מצוות. חיוב  עליו  שאי קט היותו 
     

שראוי59) אחד ויום שנים תשע  בן איש, אלא לי  אין "איש,
שפחה  גבי  "ואיש" ואיש". לומר תלמוד מניין? לביאה

כתיב . חרופה

   1 
הפרש 1) יש אם העריות: כל כשאר היא הרי  שהנדה יבאר

ויולדת  וזבה נדה ודין וזבות: נדות בענין לקטנה גדולה בין
משום  עליהן חייבים אם הגויה ודין מקוה: במי  טבלו שלא
בעלה  הלך בלילה: ויולדת נדה טבילת ודין וזבה: נדה
אני טמאה שאמרה האשה טהורה: והניחה אחרת למדינה
ואמרה  הטהורה עם משמש היה אני : טהורה ואמרה וחזרה
אחר  לבדוק  ושמצוה לוסתה: סמוך ישמש אם נטמאתי : לו
שמשה  או לה בדוק  שאינו בעד עצמה קנחה התשמיש:
שראתה  מי  ודין עגול: או משוך דם בו מצא ואם העד, ואבד

ושלישית. ושניה ראשונה פעם תשמיש בשעת דם

.‡˙BÈÚ‰ Ïk ‡Lk ‡È‰ È‰  ‰cp‰2‰Ún‰ . «ƒ»¬≈ƒƒ¿»»»¬»««¬∆
da3dk„k ‡lL ÔÈa dk„k ÔÈa] ,4˙k iÁ  [5. »≈¿«¿»≈∆…¿«¿»«»»≈

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡Â6, «¬ƒ»¿»¿«»«»»ƒ¿∆»
˙a‰L .˙BÈÚ ‡Lk7ÌBÈa elÙ‡Â ‰ca ‰‡nË˙Ó ƒ¿»¬»∆««ƒ¿«¿»¿ƒ»«¬ƒ¿

d˙„Ï8ÌÈÓÈ ‰OÚ ˙e ,9‰ÈÊa ‰‡nhÓ10‰Ê „Â . ≈»»«¬»»»ƒƒ«¿»¿ƒ»¿»»∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ11Ù‰ ÔÈ‡L ,‰ÏB„b ÔÈa L ƒƒ«¿»»¿∆≈∆¿≈≈¿»

.˙BÊÂ ˙Bc ˙‡ÓËÏ ‰pË˜Ïƒ¿«»¿À¿«ƒ¿»

איסור 2) אלא טומאה איסור אינו נדה שלבעול כלומר,
'ירושלמי ' יא; פרק  ג, פרשה קדושים 'ספרא' ראה ערוה.
 ֿ דיבור א יא, בבאֿקמא 'תוספות' ה"ה. פ "ז, סנהדרין

דאין. א.3)המתחיל נד, פ "א,4)יבמות למעלה ראה
מה. א.5)הערה ב , ביאתו 6)כריתות אין  מזה, שפחות

נט *. הערה פ "א למעלה ראה מג,7)ביאה. נדה תינוקת,
משום 8)ב . עליה חייב  שאינו אלא דם, ממנה יצא אם

אחד. ויום שנים שלש בת שהיא לפני  עליה כשבא נדה
דם 10)שם.9) ראתה ואם זבה. מדיני  נדה דיני  הן חלוקין

- נדתה ימי  שבעה עליה שעברו אחר רצופים ימים שלשה
שתטמא  כדי  לפיכך פ "ו. להלן כמבואר זבה, היא הרי 

ימים. עשרה בת לפחות להיות צריכה לב ,11)בזיבה, שם
אקראי ". רבנן ואסמכינהו נינהו, "הלכתא א:

.elÙ‡Â ,ÌÈÓi‰ ˙ÚL Ïk ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ „Á‡Â¿∆»«»««ƒ»»ƒ¿««»ƒ«¬ƒ
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ÔBL‡ ÌBÈ ‡l‡ ‰˙‡ ‡Ï12˙„ÏBÈ ÏÚ ‡a‰ „Á‡Â ,13 …»¬»∆»ƒ¿∆»«»«∆∆
,OÚ ‰Úa‡ Ïk ‰˜ ˙„ÏBÈ ÏÚ B‡ ‰ÚL Ïk ÎÊ»»»ƒ¿»«∆∆¿≈»»«¿»»»»

dBÊ ÈÓÈ Ïk ‰f‰ ÏÚ B‡14d˙ÈÙÒe15‰ÁÙL ÔÈa ,16 ««»»»¿≈»¿ƒ»»≈ƒ¿»
˙Îa Ïk‰  ˙ÁLÓ ÔÈa17˙ÚL :‰ca Ó‡pL . ≈¿À¿∆∆«…¿»≈∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿«

BÊ ÈÓÈ Ïk :Ó‡ ‰Êe ;d˙c ‰È‰z ÌÈÓÈ»ƒƒ¿∆¿ƒ»»¿»»∆¡«»¿≈
:ÓB‡ ‡e‰ ÎÊ ˙„ÏBÈe ;‰È‰z d˙c ÈÓÈk d˙‡ÓËÀ¿»»ƒ≈ƒ»»ƒ¿∆¿∆∆»»≈
‰‡ÓËÂ :‰˜ ˙„ÏBÈe ;‡ÓËz d˙Bc ˙c ÈÓÈkƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»¿∆∆¿≈»¿»¿»

.d˙ck ÌÈÚL¿À«ƒ¿ƒ»»

מטהרת 12) אינה שהטבילה הימים, שבעת בתוך וטבלה
תלה  וטבילה "שבימים ימים שבעה אחרי  אלא בנדה

ה"ג). (להלן ואף ֿעלֿפי13)הכתוב " כנדה טמאה שהיא
ה"א. פ "י  להלן כמבואר דם, ראתה הימים 14)שלא

דם. רואה להיות 15)שהיא נקיים שבעה סופרת שהיא
בתוך  כשטבלה ואפילו ה"ח , פ "ו להלן כמבואר טהורה,

הזמן. "בין 16)אותו ה: פרשה ז פרק  מצורע  'ספרא'
משוחררת". בין נדה.17)שפחה נקראו שכולן

.‚?ÌÈÓÈa ‰ÈeÏz ‰‡Óh‰L ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na18 «∆¿»ƒ¬ƒ∆«À¿»¿»¿»ƒ
Ï‡ ;ÌÈeÙq‰ ÌÈÓi‰ Á‡ ‰Â˜Ó ÈÓa ‰ÏhLa¿∆»¿»¿≈ƒ¿∆«««»ƒ«¿ƒ¬»
ÏÚ ‡a‰ ,‰Â˜Ó ÈÓa eÏË ‡lL ˙„ÏBÈÂ ‰ÊÂ ‰cƒ»¿»»¿∆∆∆…»¿¿≈ƒ¿∆«»«
;˙k iÁ  ÌÈL ‰nk Á‡ elÙ‡ Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¬ƒ«««»»ƒ«»»≈
eˆÁÂ :Ó‡pL ,e˙k‰ ‰Ïz ‰ÏÈËe ÌÈÓÈaL∆¿»ƒ¿ƒ»»»«»∆∆¡«¿»¬

‡ ÔÈa ‰Ê .ÌÈn19„Ú B˙‡ÓËa ‡e‰L ,‡ÓË ÏÎÏ ««ƒ∆ƒ¿«»¿»»≈∆¿À¿»«
.ÏaËiL∆ƒ¿…

נקבה,18) ליולדת עשר וארבעה זכר, וליולדת לנדה שבעה
טהורה. היא שיעברו ואחרי  לזבה, נקיים ושבעה זיבה וימי 

ללמוד 19) יסוד משמש אחד, במקום בתורה המפורש דבר
אב  כבנין "ורחצו" זה: לימוד אחרים. במקומות גם ממנו
- קבלה דברי  שדבריהם - הגאונים מן לקוח  הטמאים, לכל
זה  במים", "ורחצו הכתוב  מן זה שלמדו הגאונים מן "ויש
('רבינו  שיטבלו" עד בטומאתן שיהיו הטמאים לכל אב  בנין
במבוא  מיימון ל. י . הרב  - מצורע  פרשת התורה, על בחיי '
'אוצר  עח , יומא 'תוספות' ראה רומי ). דפוס  לרמב "ם

יא. חגיגה הגאונים'

.„‡ÏÂ ‰c ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  Ì"ekÚ‰»«≈«»ƒ¬≈∆ƒƒ»¿…
‰Ê ÌeMÓ20eÊb ÌÈÓÎÁÂ .˙„ÏBÈ ÌeMÓ ‡ÏÂ21ÏÚ ƒ»»¿…ƒ∆∆«¬»ƒ»¿«

,„ÈÓz ÌÈÊk e‰iL ,˙B˜p‰Â ÌÈÎf‰ ,Ì"ekÚ‰ Ïk»»««¿»ƒ¿«¿≈∆¿¿»ƒ»ƒ
.‰‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ,e‡ ‡Ï ÔÈa e‡ ÔÈa≈»≈…»¿ƒ¿«À¿»¿»√»

א.20) לד, שם.21)נדה

.‰ÎÊ ÏL ‚"Ï CB˙a ˙„ÏBi‰ ‰‡zL Ìc Ïk22 »»∆ƒ¿∆«∆∆¿∆»»
‰˜ ÏL Â"ÒÂ23‰Ë Ì„ ‡˜p‰ ‡e‰ 24ÔÈ‡Â , ¿∆¿≈»«ƒ¿»«…«¿≈

‰ÚL Á‡ ˙ÏBË ‡l‡ ;dÏÚaÓ ‰M‡‰ ˙‡ ÚBÓ≈«∆»ƒ»ƒ«¿»∆»∆∆««ƒ¿»
Úa‡ Á‡Â ÎÊÏd˙hÓ ˙LnLÓe ‰˜Ï OÚ ‰25, ¿»»¿«««¿»»»»ƒ¿≈»¿«∆∆ƒ»»

„BÈÂ ˙˙BL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡26. ««ƒ∆«»≈¿≈

הלידה.22) ימי  שבעת ללידה.23)אחר שבועיים אחרי 
טהרה.24) בדמי  תשב  ד) יב , (ויקרא מזדווגת 25)שנאמר

בעלה. או 26)עם שבעה, לאחר זכר של שבעה מתוך

 ֿ ואף ֿעל עשר, ארבעה לאחר נקבה של עשר ארבעה מתוך
לח :). (שם הוא אחד שממעין פי 

.ÂÌBia Ô˙ÏÈË  ˙BÏÈË ÈiÁ Ïk27‰cpÓ ıeÁ , »«»≈¿ƒ¿ƒ»»«ƒƒ»
‰È‰z ÌÈÓÈ ˙ÚL :‰ca ÓB‡ ‡e‰ È‰L .˙„ÏBÈÂ¿∆∆∆¬≈≈¿ƒ»ƒ¿«»ƒƒ¿∆

Ôlk ‰ÚM‰  d˙c28ÏÈÏa ˙ÏBËÂ ,d˙ca ¿ƒ»»«ƒ¿»À»¿ƒ»»¿∆∆¿≈
‰˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÈÈÓL ÏÈÏa  ÎÊ ˙„ÏBÈ ÔÎÂ .ÈÈÓL¿ƒƒ¿≈∆∆»»¿≈¿ƒƒ¿∆∆¿≈»
BÓk ,‰ck ˙„ÏBi‰L ;OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ¿≈¬ƒ»»»∆«∆∆¿ƒ»¿

e‡aL29. ∆≈«¿

  

         


ולא   רבי  ימי נתאחרה   א  שג ז' בהלכה  וממשי
תבוא   ביו תטבול  שא בלילה , אלא  תטבול לא  טבלה ,
ומסיי השביעי .  ביו ותטבול טעות לידי  אחרת נדה 
 ואי רחוק   המקו שהיה  או  חולה  היתה   שא ח ' בהלכה 
כו '  הליסטי מפני  בלילה  ולחזור לו  להגיע  יכולות  הנשי

השמיני ".  ביו טובלת
ד דעירובי בה עיי" קצרה : בהערה  הרוגוצו 'בי  והקשה 
הכוס  על שהחיינו  ברכת אודות שכוונתו  לומר ויש  ע "ב ". מ 
"למיסר אתי  "דילמא  לתינוק  להשקות שאי ביוהכ "פ
אחרי אחר, ביוהכ "פ ממנו  לשתות ויבוא  הזה  המנהג אחר
אתי "דילמא  שהחשש  הגמרא  מדברי  מוכח  וא "כ  שיגדיל.
ג כ  וא אחרת, ברירה  כשאי מתבטל אינו  "למיסר
בטבילתה  נתאחרה   א  שג הדי להיות היה  צרי בעניננו 
 למיסר אתי  דילמא  לחשוש   מקו היה  וכו ' חולי   משו

השביעי .  ביו ולטבול אחריה 
אינה  הטהרה  כי  מיוחד , עניי ישנו  שבטבילה  , ומתר
היא   למי חברתה  תדחפנה   א  וג , האד בפעולת תלויה 
מהגמ ' כדמוכח  הכוונה , חשובה  לא  במקווה  כי  טהורה ,
לביתה " טהורה  וטבלה ... שנאנסה  "נדה  ע "א ) (ל"א  בחולי
, המי עליה  שיבואו  רק  אלא  כוונתה  נוגע  אי בזה  כי 
פעולת  על־ידי  ולא  ממילא  נעשית שהטהרה  כיו וממילא 
בתה ) סר  משו) לגזור שיי שלא   כש הרי  הטבילה ,
תטבול  שלא  לגזור שיי לא  כ , במי מכוסה  תהיה  שלא 
מכוסה  נעשית שעי "ז צדדי  דבר אלא  אינה  שהטבילה  כיו
ותקנה  גזירה  שיי לא  מטהר  המי שכיסוי  זה  ועל , במי

יטהר. שלא 
על   ג  דני אז מרצונה , טבלה  ולא  נתאחרה   א  אמנ
 ולכ מרצונה , זו  פעולה  שביטלה  מכיו הטבילה , פעולת

בתה . סר  משו  ביו תטבול שלא  עליה  לגזור שיי
    

א.27) ו, הערב ".28)יומא "עד א. צ , פסחים
ה"ב .29) למעלה

.ÊÌÈa ÌÈÓÈ ‰Á‡˙30‡Ï  ÏaËzLk ,‰ÏË ‡ÏÂ ƒ¿«¬»»ƒ«ƒ¿…»¿»¿∆ƒ¿……
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‡L ;‰ÏÈla ‡l‡ ÏaËz,eÚËÈ  ÌBia ÏaËz Ì ƒ¿…∆»««¿»∆ƒƒ¿…«ƒ¿
ÈÚÈMa ÏaËÏ ˙Á‡ ‰c ‡B˙Â31. ¿»ƒ»«∆∆ƒ¿…«¿ƒƒ

בנדתה.30) היתה כולן השבעה ב .31)וכל סז, נדה

.Á‰ÏBÁ ‰˙È‰32˜BÁ ‰ÏÈh‰ ÌB˜Ó ‰È‰L B‡ , »¿»»∆»»¿«¿ƒ»»
ÈtÓ ‰ÏÈla ÊÁÏÂ BÏ ÚÈb‰Ï ˙BÏBÎÈ ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â¿≈«»ƒ¿¿«ƒ«¿«¬…««¿»ƒ¿≈
ÈÚL ÔÈÏÚBpL ÈtÓ B‡ ‰pv‰ ÈtÓ B‡ ÌÈËÒl‰«ƒ¿ƒƒ¿≈«ƒ»ƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈

ÈÈÓM‰ ÌBia ˙ÏBË BÊ È‰  ‰ÏÈla ‰È„n‰33B‡ «¿ƒ»««¿»¬≈∆∆««¿ƒƒ
.ÌBia ÂÈÁ‡ ÏL ÌÈÓia«»ƒ∆«¬»«

פ "ב 33)שם.32) (נדה ב 'ירושלמי ' דאמרינן לכתחילה,
בטומאה. לשהות אסור ה"ד)

.Ë˙ÒÂ Ô‰Ï LiL ÌÈLp‰ Ïk34‰‰Ë ˙˜ÊÁa  »«»ƒ∆≈»∆∆∆¿∆¿«»√»
Ô‰ÈÏÚÏ35„Ú B‡ ,È‡ ‰‡ÓË :BÏ Ó‡zL „Ú , ¿«¿≈∆«∆…«¿≈»¬ƒ«

‰È˙BÎLa ‰c ˜ÊÁzL36˙Á‡ ‰È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰ . ∆À¿«ƒ»ƒ¿≈∆»»««¿»ƒ¿ƒ»«∆∆
;dÏ Ï‡LÏ CÈˆ BÈ‡  ‡BiLk ,‰B‰Ë dÁÈp‰Â¿ƒƒ»¿»¿∆»≈»ƒƒ¿…»
‡lL ‰ÈÏÚ ‡BÏ zÓ ‰Ê È‰  ‰LÈ d‡ˆÓ elÙ‡¬ƒ¿»»¿≈»¬≈∆À»»»∆»∆…
Ì‡Â .‡È‰ ‰c ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,dzÒÂ ˙BÚa¿«ƒ¿»¿≈≈∆»ƒ»ƒ¿ƒ

BÏ ‰eÒ‡  ‰c dÁÈp‰37‰B‰Ë :BÏ Ó‡zL „Ú , ƒƒ»ƒ»¬»«∆…«¿»
È‡38. »ƒ

יום.34) באותו נדות דם לראות רגילה זמן, קביעות
בשעת 35) שלא מותר - וסת לה יש אם ודוקא א. טז, נדה

אם  אותה לשאול צריך - קבוע  וסת לה אין אם אבל וסתה,
(מגידֿמשנה). דם צד.36)ראתה הערה פ "א למעלה ראה

טמאה.37) בחזקת  שהניחה  כיון ב . יא, טבלתי38)שם
אני . וטהורה

.È‰ÊÁÂ ,È‡ ‰‡ÓË :dÏÚÏ ‰Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»¿≈»¬ƒ¿»¿»
È‡ ‰B‰Ë :‰Ó‡Â39‰lÁz EÏ ÈzÓ‡ ˜BÁO C„Â , ¿»¿»¿»¬ƒ¿∆∆¿»«¿ƒ¿¿ƒ»

˙Ó‡ dÈ‡ 40‡Ï˙Ó‡ ‰˙ Ì‡Â .41 ‰È„Ï ≈»∆¡∆∆¿ƒ»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»
˙Ó‡42B‡ B˙BÁ‡Â ,dÏÚa dÚz ?„ˆÈk .dnÚ Bn‡ ∆¡∆∆≈«¿»»«¿»«¬ƒƒ»

:‰Ó‡Â ‰ÊÁ Ck Á‡Â ,È‡ ‰‡ÓË :‰Ó‡Â ,ˆÁa∆»≈¿»¿»¿≈»¬ƒ¿««»»¿»¿»¿»
E˙BÁ‡ ÈtÓ ‡l‡ ‰‡ÓË EÏ ÈzÓ‡ ‡ÏÂ ,È‡ ‰B‰Ë¿»¬ƒ¿…»«¿ƒ¿¿≈»∆»ƒ¿≈¬¿
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Ó‡ BÊ È‰  e˙B‡ e‡È ‡nL En‡Â¿ƒ¿∆»ƒ¿»¬≈∆¡∆∆¿≈…«≈

‰Êa43. »∆

נדה.39) הייתי  א.40)שלא כב , נתינת 41)כתובות
אני ". טמאה "אמרה על בטעות 43)שם.42)טעם כגון

או  כן, שלא מצאתי  ועתה נדה, להיות הייתי  סבורה אמרתי ,
זו  הרי  אני , שטמאה אמרתי  כח  תשות מחמת שאמרה:

מיימוני ). (הגהות ונאמנת הדעת על מתקבלת אמתלא

.‡È È˙‡ÓË :BÏ ‰Ó‡Â ,‰B‰h‰ ÌÚ LnLÓ ‰È‰»»¿«≈ƒ«¿»¿»¿»ƒ¿≈ƒ
B˙‡ÈˆÈa BÏ ‰‡‰L ,BÈeM˜a ‡e‰Â „iÓ LÙÈ ‡Ï…ƒ¿ƒ»¿¿ƒ∆¬»»ƒƒ»

B˙‡Èk44˙k iÁ  BÈeM˜a ‡e‰Â Lt Ì‡Â .45BÓk ¿ƒ»¿ƒ≈«¿¿ƒ«»»≈¿
˙BÈÚ ‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰c ÏÚaL46„ˆÈk ‡l‡ . ∆»«ƒ»¿«ƒƒ¿»¬»∆»≈«

BÈ‡Â ‰‰BLÂ ,Ú˜wa ÂÈÏ‚ Ètˆ ıÚB ?‰OÚÈ«¬∆≈ƒ»¿≈«¿»««¿«¿∆¿≈
.‰pnÓ ËÓL Ck Á‡Â ,È‡‰ ˙eÓiL „Ú ÚÊÚcÊÓƒ¿«¬≈««∆»»≈»¿««»ƒ¿»ƒ∆»

כהכנסתו.44) האבר פטורה,45)בהוצאת היא אבל

שיפרוש  לו אמרה לא אבל לו, הודיעה רק  שהיא מכיוון
ס "ו, קפה סי ' יורהֿדעה רמ "א ראה אנוסה. היא הרי  מיד,

שם. תשובה' איתמר 46)וב 'פתחי  "כי  א: יח , שבועות
ובא  אשתו שהיא דסבר "כגון איתמר", בעלמא דאביי ,

חננאל). (רבינו אחותו" ונמצאת עליה,

.ÈdzÒÂÏ CeÓÒ BzL‡ ÏÚ ‡BÏ Ì„‡Ï BÏ eÒ‡Â47, ¿»»»»»«ƒ¿»¿ƒ¿»
Ìzf‰Â :Ó‡pL ;LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰‡z ‡nL∆»ƒ¿∆»ƒ¿««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿∆
dk„ ‰È‰ Ì‡ ?‰nÎÂ .Ì˙‡ÓhÓ Ï‡OÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈ƒÀ¿»»¿«»ƒ»»«¿»

ÌBia ˙B‡Ï48Ì‡Â ;ÌBi‰ ˙lÁzÓ LnLÏ eÒ‡  ƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ««¿ƒ
˙lÁzÓ LnLÏ eÒ‡  ‰ÏÈla ˙B‡Ï dk„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿««¿»»¿«≈ƒ¿ƒ«

.‰ÏÈl‰««¿»

עליו,47) החמירו לא פרישות שאר אבל אסור, בתשמיש רק 
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא אינן שווסתות נדה 48)כיון

ב . סג,

.‚ÈÁ‡ LnLÏ ˙zÓ  ‰˙‡ ‡ÏÂ dzÒÂ Ú»«ƒ¿»¿…»¬»À∆∆¿«≈««
˙Òe‰ ˙BÚ ÚzL49˙B‡Ï dk„ ‰È‰ ?„ˆÈk . ∆«¬…««∆∆≈«»»«¿»ƒ¿

;ÌBi‰ ˙lÁzÓ LnLÏ ‰eÒ‡  ÌBia ˙BÚL LLa¿≈»«¬»¿«≈ƒ¿ƒ««
LnLÏ ‰eÒ‡  ‰˙‡ ‡ÏÂ ÌBia ˙BÚL LL eÚ»¿≈»«¿…»¬»¬»¿«≈

ÚÏ „Ú50˙BÚL LLa ˙B‡Ï dk„ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»∆∆¿≈ƒ»»«¿»ƒ¿¿≈»
„Ú LnLÏ ‰eÒ‡  ‰˙‡ ‡ÏÂ eÚÂ ,‰ÏÈla««¿»¿»¿¿…»¬»¬»¿«≈«

LÓM‰ ÁÊzL51. ∆ƒ¿««∆∆

החמה.50)שם.49) שקיעת עד הנץ 51)היינו מתחילת
(מגידֿמשנה). החמה

.„ÈÈa Cc˜cÏ ÌÏBÚÏ Ï‡OÈ ˙Be Ï‡OÈ ∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿…
BÓˆÚ LÈ‡‰ Áp˜Ó ?„ˆÈk .LÈÓLz‰ Á‡ ÌÓˆÚ«¿»««««¿ƒ≈«¿«≈«»ƒ«¿
˙ÈÏËÓa dÓˆÚ ‰M‡‰ ˙Áp˜Óe ,BÏ ‰BÎ ˙ÈÏËÓa¿«¿ƒ¿»¿«««»ƒ»«¿»¿«¿ƒ
˙ÚLa Ìc ‰˙‡ ‡nL Ô‰a ÔÈ‡BÂ ,dÏ dBÎ¿»»¿ƒ»∆∆»»¬»»ƒ¿«

˜czL BzL‡ ÁÈp‰Ï LÈ‡Ï LÈÂ .LÈÓLz52˙ÈÏËna «¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ«ƒ¿∆ƒ¿…««¿ƒ
.BlL ÏÚ ˙Ó‡ dlL ÏÚ ˙Ó‡pL CBzÓ ;BlL∆ƒ∆∆¡∆∆«∆»∆¡∆∆«∆

(ביאורי52) תבדוק  בדקה, באשה: הכל הבדיקה הוזכר שכן
קפו). סי ' יורהֿדעה הגר"א,

.ÂËÏL eÈ‰iL ÔÈÎÈˆ Ô‰a ÔÈÁp˜nL el‡ ÌÈ„‚a¿»ƒ≈∆¿«¿ƒ»∆¿ƒƒ∆ƒ¿∆
ÔzLt53ÌÈÏe ÌÈ˜ÁL ,54ÌÈ„Ú ÌÈ‡˜p‰ Ì‰Â . ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ≈ƒ

,BlL „Ú ‡˜ ‡e‰ Ba Áp˜nL „‚a‰Â .‰Ê ÔÈÚa¿ƒ¿»∆¿«∆∆∆¿«≈«ƒ¿»≈∆
.dlL „Ú ‡˜ Ba ‡È‰ ˙Áp˜nL „‚a‰Â¿«∆∆∆¿«««ƒƒ¿»≈∆»

דוקא 53) בלשונו, דקדק  שרבינו לומר ואפשר א. יז, שם
יפה  אינו ורך נקי  אפילו צמר אבל בגד, ודוקא פשתן
כמו  רך דבר שיהא לדוגמא רק  שזהו לפרש יש או  לבדיקה.
כל  והואֿהדין בו, לבדוק  ונוח  שחוק  פשתן בגד של מטלית
שמואל  בדברי  שם כמבואר ורך, נקי  צמר כמו רך דבר

שחוק 54)(כסף ֿמשנה). אפילו או שחוק  שאינו בגד אבל
לבדיקה. יפה אינו צבוע , שהוא אלא

.ÊË˙BÚev‰55e˜ciL „Ú ‡l‡ ˙BLnLÓ ÔÈ‡ «¿≈¿«¿∆»«∆ƒ¿¿
 ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡Â .LÈÓLz Ì„˜ ‰lÁz ÔÓˆÚ«¿»¿ƒ»…∆«¿ƒ¿ƒ»∆≈»∆∆

˜czL „Ú LnLÏ ‰eÒ‡56˙LnLÓ ‡È‰ CÎÈÙÏ . ¬»¿«≈«∆ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿«∆∆
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קכי                 
         

ÌÈ„Ú ÈLa57LÈÓLz‰ ÈÙÏ „Á‡ :58Á‡Ï „Á‡Â , ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿≈««¿ƒ¿∆»¿««
LÈÓLz‰59‰ÎÈˆ dÈ‡  ˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ Ï‡ . ««¿ƒ¬»ƒ»∆≈»∆∆≈»¿ƒ»

Ï‡ .„Ïa ˙eÚÈˆ ÌeMÓ ‡l‡ ,LÈÓLz ÈÙÏ „Ú≈ƒ¿≈«¿ƒ∆»ƒ¿ƒƒ¿«¬»
ÌÈ„Ú ÈL ÔÈÎÈˆ Ïk‰  LÈÓLz Á‡60BÏ „Á‡ : «««¿ƒ«…¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»

‰pË˜e .‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙aÚÓ elÙ‡ ,dÏ „Á‡Â61‡Ï ¿∆»»¬ƒ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»¿«»…
Ï‡ .dÏ „Á‡Â BÏ „Á‡ :ÌÈ„Ú ÈLa ‡l‡ LnLz¿«≈∆»ƒ¿≈≈ƒ∆»¿∆»»¬»

‰Ïe˙a62‰Ë Ìc ÏÚ ˙LBÈÂ63,ÌÈ„Ú ‰ÎÈˆ dÈ‡  ¿»¿∆∆««…«≈»¿ƒ»≈ƒ
.‰pnÓ ˙˙BL Ìc‰ È‰L∆¬≈«»≈ƒ∆»

א.55) יד, אמר 56)שם זירא רבי  "אמר ב : יא, שם
שתבדוק ". עד לשמש אסורה וסת לה שאין אשה שמואל,

ב 'עדים'.57) בדיקות שלה.58)שתי  והאיש 59)בעד
תשמיש. לאחר בלבד אחד שאינן 60)בעד אלו אפילו

הראב "ד. השגת ראה כצנועות. א.61)מתנהגות יא, שם
דם. לראות עלולות שאינן דם 62)אף ֿעלֿפי  ראתה שלא

בתולים  דם הוא ראשונה בבעילה שרואה והדם מימיה,
היממות  ארבע  כל לבעלה מותרת והיא טמא, שאינו

הי "ט . פ "ה להלן כמבואר של 63)הראשונות. טהרה בימי 
יולדת.

.ÊÈB˙hÓ LnLÓ‰64ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡  ˙Ba ÌÈÓÚt «¿«≈ƒ»¿»ƒ«≈»¿ƒƒ
‡l‡ ,‰‡Èe ‰‡Èa Ïk ÏÚ Ô‰lL ÌÈ„Ú‰ ÈL ˜cÏƒ¿…¿≈»≈ƒ∆»∆«»ƒ»ƒ»∆»
‰‡Èa Ïk Á‡ dlL „Úa ‡È‰Â BlL „Úa ‡e‰ Áp˜Ó¿«≈«»≈∆¿ƒ»≈∆»««»ƒ»
‡ˆÓ .ÌÈ„Ú‰ e˜cÈ ÁÓÏe ,‰ÏÈl‰ Ïk ÏL ‰‡Èeƒ»∆»««¿»¿»»ƒ¿¿»≈ƒƒ¿»
.‰‡ÓË BÊ È‰  BlL „Ú ÏÚ B‡ dlL „Ú ÏÚ Ìc‰«»«≈∆»«≈∆¬≈¿≈»

„Ú‰ „‡Â dÓˆÚ ‰Áp˜Â d˙hÓ ‰LnL65BÊ È‰  ƒ¿»ƒ»»¿ƒ¿»«¿»¿»«»≈¬≈
˜czL „Ú ‰iL ÌÚt LnLz ‡Ï66Á‡ „Úa …¿«≈««¿ƒ»«∆ƒ¿…¿≈«≈

.„‡L „Ú‰ ÏÚ ‰È‰ Ì„ ‡nL ,‰lÁz¿ƒ»∆»»»»«»≈∆»«

א.64) טז, שלא 66)שם.65)שם כמו היא "דהרי 
שם). (רש"י  בדקה"

.ÁÈ‰„Ú‰ ‰ÁÈp67‡ˆÓÂ ,˙Òk‰ ˙Áz B‡ k‰ ˙Áz ƒƒ»»≈«««««««∆∆¿ƒ¿»
;Áepw‰ ÔÓ B˙˜ÊÁL ,‰‡ÓË  CeLÓ Ì‡ :Ìc ÂÈÏÚ»»»ƒ»¿≈»∆∆¿»ƒ«ƒ«

‰B‰Ë  Ïe‚Ú ‰È‰ Ì‡Â68Ì„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L , ¿ƒ»»»¿»∆≈∆∆»«
˙ÏÎ‡Ó69.k‰ ˙Áz ‰‚‰pL «¬…∆∆∆∆¿»«««»

שקינחה 67) לפני  העד את שבדקה כאן, ומדובר ב . נז, שם
אינה  - בדוק  היה לא העד אם אבל דם, עליו היה ולא בו

(מגידֿמשנה). ועוד כגריס  הכתם אין אם וכל 68)טמאה
אם  אבל ועוד, מכגריס  פחות הוא כשהכתם אלא אינו זה
פ "ט  להלן כמבואר טמאה, - עגול אפילו ועוד, כגריס  הוא
אפילו  בקופסא, אלא הכר תחת העד הניחה לא אם וכן ה"ו.
בדם  לתלות אין שאז מפני  טמאה, מכגריס  ופחות עגול

(מגידֿמשנה). כנה.69)מאכולת

.ËÈ,dÎÈa ezÁËÂ dÏ ˜e„a‰ „Úa dÓˆÚ ‰Ápƒ̃¿»«¿»¿≈«»»¿»«ƒ≈»
‰‡ÓË BÊ È‰  Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓ ÁÓÏe70ÔÈ‡Â , ¿»»ƒ¿»»»»¬≈¿≈»¿≈

‰‚‰ dÎÈa d˙B‡ ‰ÁhLk ‡nL :ÌÈÓB‡¿ƒ∆»¿∆»»»ƒ≈»∆∆¿»
dÏ ˜e„a BÈ‡L „Úa dÓˆÚ ‰Áp˜ .˙ÏÎ‡Ó71‡ÏÂ , «¬…∆ƒ¿»«¿»¿≈∆≈»»¿…

‰È‰ ‡Ï B‡ Ba Áp˜zL Ì„˜ Ìc ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ‰Ú„È»¿»ƒ»»»»»…∆∆¿««…»»
BÊ È‰  „BÚÂ ÒÈ‚k Ìc‰ ‰È‰ Ì‡ :Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»»»ƒ»»«»ƒ»ƒ¿¬≈

‰c72ÔÓ ‡l‡ BÈ‡L ,‰B‰Ë  ÔkÓ ˙BÁt ‰È‰ ; ƒ»»»»ƒ≈¿»∆≈∆»ƒ
.˙ÏÎ‡n‰««¬…∆

בדם 70) תולין אין מכגריס , ופחות עגול ואפילו א. יד, שם
דומה  זה שאין מפני  הקודמת, בהלכה כמו מאכולת

(מגידֿמשנה). הכר תחת בדקתו 71)להניחתו שלא
נודע  ולא אחת, שעה והניחתו בדקתו אם אבל מעולם,
(מגידֿמשנה). בדוק  בחזקת העד הרי  דם, כתם בו שנכתם

כגריס 72) של שם.השיעור להלן מבואר ועוד,

.Î˙zÓ BÊ È‰  LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ¬≈À∆∆
‰iL ÌÚÙa Ìc ‰˙‡ .‰iL ÌÚt ‰ËzLk LnLÏ¿«≈¿∆ƒ¿«««¿ƒ»»¬»»¿««¿ƒ»
 ˙ÈLÈÏMa Ìc ‰˙‡ .˙ÈLÈÏL ÌÚt ˙LnLÓ ¿«∆∆««¿ƒƒ»¬»»«¿ƒƒ

ÌÏBÚÏ ‰Ê ÏÚa ÌÚ LnLÏ ‰eÒ‡ BÊ È‰73‰na . ¬≈¬»¿«≈ƒ««∆¿»«∆
;Ba ˙BÏ˙Ï c ÌL ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»»»»ƒ¿

˙Òea ‰ÏBz  dzÒÂÏ CeÓÒ ‰LnL Ì‡ Ï‡74‰˙È‰ . ¬»ƒƒ¿»»¿ƒ¿»»«∆∆»¿»
‰kÓ da75‰kna ‰ÏBz 76d˙kÓ Ì„ ‰È‰ Ì‡Â . »«»»««»¿ƒ»»««»»

‰ÏBz dÈ‡  LÈÓLz‰ ˙Úa ‰‡zL ÌcÓ ‰pLÓ¿À∆ƒ«∆ƒ¿∆¿≈««¿ƒ≈»»
˙Ó‡Â .‰kna77CB˙a ÈÏ LÈ ‰kÓ :ÓBÏ ‰M‡ ««»¿∆¡∆∆ƒ»««»≈ƒ¿

,dÏÚÏ ˙zÓ ‰È‰˙Â ,‡ˆBÈ Ìc‰ ‰pnnL B˜n‰«»∆ƒ∆»«»≈¿ƒ¿∆À∆∆¿«¿»
.LÈÓLz ˙ÚLa B˜n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÌcL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»≈ƒ«»ƒ¿««¿ƒ

ב .73) סה, תולה 74)שם וסת, לה יש "ואם א: סו, שם
ברש"י . שם ראה נדותה.75)בווסתה". דם מקור במקום

א.77)שם.76) עב , כתובות

.‡Î‰BL‡ ÌÚt LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ««ƒ»
BÊ È‰  Ba ˙BÏ˙Ï c ÌL ÔÈ‡Â ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»»»ƒ¿¬≈

ÈLÏ ‡Op‰Ï ˙zÓe ,Lb˙z78‰˙‡Â ÈLÏ ˙‡O . ƒ¿»≈À∆∆¿ƒ»≈¿≈ƒƒ»¿≈ƒ¿»¬»
BÊ È‰  ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck Ìc»»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈

˙Â ,Lb˙zÌc ‰˙‡Â ÈLÈÏLÏ ˙‡O .ÈLÈÏLÏ ‡Op ƒ¿»≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒ¿»¬»»
,Lb˙z BÊ È‰  ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈ƒ¿»≈

‡Op‰Ï ‰eÒ‡Â79‡ÈzL „Ú80.‰Ê ÈÏÁÓ «¬»¿ƒ»≈«∆«¿ƒ≈…ƒ∆

שם.78) תשמיש 79)נדה, מחמת דם  לראות שהוחזקה
תשמיש, מחמת דם תראה שלעולם וחזקה גבר, כל עם

להנשא. אסורה "עד 80)ולפיכך הגירסא: שם, בגמרא
מחולי נתרפאה אם שתבדוק  עד כלומר, עצמה", שתבדוק 

בסמוך. שיתבאר כמו זה,

.Î‡Ï B‡ ˙‡t Ì‡ Ú„ÈÏ dÓˆÚ ˙˜„Ba „ˆÈk≈«∆∆«¿»≈«ƒƒ¿»…
‡ ÏL ˙ÙBÙL ‰‡ÈÓ ?˙‡t81Ûeˆ ‰ÈÙe ,82 ƒ¿»¿ƒ»¿∆∆∆»»ƒ»»

,‰ÏBÎÈ ‡È‰L ÌB˜Ó „Ú ˙ÙBÙM‰ ˙ÒÎÓe ,dÎB˙Ï¿»«¿∆∆«¿∆∆«»∆ƒ¿»
ÏBÁÎÓ ˙ÙBÙM‰ CB˙a ˙ÒÎÓe83ÏÚ ÁpÓ CBÓe , «¿∆∆¿«¿∆∆ƒ¿À»«

BL‡84‡eˆÏ CBn‰ ÚÈbiL „Ú B˙B‡ ˙˜ÙB„Â , …¿∆∆«∆«ƒ««¿««
ÌÁ‰85L‡ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ Ì‡ .CBn‰ ‰‡ÈˆBÓe , »∆∆ƒ»«ƒƒ¿»»«…

LÈÓLz ˙ÚLa ‰‡B ‡È‰L Ìc‰L Úe„Èa  CBn‰«¿»«∆«»∆ƒ»ƒ¿««¿ƒ
Úe„Èa  ÌeÏk CBn‰ ÏÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;B˜n‰ ÔÓƒ«»¿ƒ…ƒ¿»««¿¿»«
˙zÓe ,‡È‰ ‰B‰Ëe ,ÔÈ„„v‰ ˜ÁcÓ ‰‡BL Ìc‰L∆«»∆»ƒ…««¿»ƒ¿»ƒÀ∆∆

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,ÌÈÁ‡Ï ‡Op‰Ï86. ¿ƒ»≈«¬≈ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

חוץ 81) מסרטים, שאינם מתכת מיני  בשאר והואֿהדין שם.

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



קכב                
         

אינה  קנה, של או עץ  של שפופרת אבל (ש"ך). מברזל
דם. ויוצא ויסרט  בראשה שאם 83)כפול.82)חלקה

אין  המוך, בראש דם כשנמצא השפופרת תוך המכחול אין
המכחול  אם כן לא המקור. מן בא שהדם בוודאות ידוע 
מן  שהוא ברור המוך, על דם ונמצא השפופרת, בתוך
('בית  לצדדים בינו ומפסקת חוצצת השפופרת שהרי  המקור

(שם).שראש84)יוסף '). דם ויוצא יסרט  לא המכחול
בתשמיש.85) לו שמגיעים ה"ח :86)המקום פכ"ה

נתרפאה) אם אפילו (פירוש: לעולם יחזיר ולא "ויוציא
בשעת  לגרשה [בלבו] גמר שלא ונמצא תתרפא שמא
להנשא  אותה מתירה הזו שהבדיקה רבינו [דעת גירושין".
מחמת  דם לראות אצלו שהוחזקה לבעל לא אבל לאחרים,
ולא  תראה לא שמא לאחרים שתינשא מוטב  כי  תשמיש,
נתברר  לא אבל (מגידֿמשנה), הבדיקה על לסמוך נצטרך
לכל  הוחזקה כבר הרי  יחזיר, ולא שלישי  מבעל תצא למה
על  שסומכים מפני  להינשא אותה מתירים ואף ֿעלֿפי ֿכן
ראה  שלישי ? לבעל נתירה לא למה כן ואם הבדיקה,

כאן]. מגידֿמשנה

   1 
פירוש 1) ולזיבות: לנידה באונס  מתטמאה שהאשה יבאר

חמישה  שהוא: בכל מתטמאה ואם ופרוזדור: עליה חדר,
הפילה  ואם הדם: בודקין כיצד באשה: יש טמאים דמים
האשה  ודין בהם: ודם אחרים דברים או קרועה חתיכה
לנערה  לקטנה, בתולים דם דם: ויצא מים שהשתינה

ראו. לא או [נדות] דם שראו ולבוגרת

.‡Ò‡a ˙‡nh˙Ó ‰M‡‰2˙eÈÊÏ ÔÈa ‰cÏ ÔÈa3. »ƒ»ƒ¿«≈¿…∆≈¿ƒ»≈¿ƒ
‰˙‡ B‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰ˆÙwL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»¿»ƒ»¿»»¬»
‰„ÓÁÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˜qÚ˙Ó ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a¿≈»«»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»¿»

Ìc ‰˙‡Â4Ìc ‰˙‡Â ÏÈ‡B‰  ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ¿»¬»»¿≈…«≈»∆ƒ¿»¬»»
‡e‰L ÏÎa ‰‡nhÓe .˙‡ÓË ,ÌB˜Ó ÏkÓ5elÙ‡ . ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¿»¿»∆¬ƒ

ÏcÁk ‰tË Ìc ‰˙‡6‰pnÓ fL ÈÓk BÊ È‰  »¬»»ƒ»¿«¿»¬≈¿ƒ∆»ƒ∆»
.‰a‰ ÌÈÓ„»ƒ«¿≈

באונס .2) ב .3)אפילו לו, שדם 4)נדה - ב  כ, שם
טמא. א.5)חימוד מ , בכל 6)שם "ומטמאין שם:

מכן". ובפחות החרדל כעין אפילו שהוא,

.ÔBˆÈÁ‰ ˙Èaa ˙B‡nË˙Ó ÌÈLp‰ Ïk7Èt ÏÚ Û‡Â , »«»ƒƒ¿«¿««ƒ«ƒ¿««ƒ
‡ÏÂ ÌÁ‰ ÔÓ ˜Ú ‡l‡ ,ıeÁÏ Ìc‰ ‡ˆÈ ‡lL∆…»»«»«∆»∆¡«ƒ»∆∆¿…

ÌÈpM‰ ÔÈaÓ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙˙L8,‰‡ÓË BÊ È‰  »«ƒ¿»»ƒ≈«ƒ«ƒ¬≈¿≈»
‰È‰È Ìc :Ó‡pL ;dOa Ìc‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆¬«ƒ«»ƒ¿»»∆∆¡«»ƒ¿∆
ÌB˜Ó „Ú ?ÌÈpM‰ ÔÈa ‡e‰ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .dOa dBÊ»ƒ¿»»¿«≈»≈«ƒ«ƒ«»

‡‰ ÂÈÏ‡ ÚÈbiL9ÌÈpM‰ ÔÈe .‰‡Èa Ób ˙ÚLa ∆«ƒ«≈»»≈∆ƒ¿«¿«ƒ»≈«ƒ«ƒ
ÌÈÙÏk BÓˆÚ10. «¿¿ƒ¿ƒ

לחוץ .7) הדם יצא שלא ואפילו ב :8)שם. מא, שם
שם). (רש"י  הרחם" בתוך בשר שם.9)"תלתולי 

השיניים.10) מבין לחוץ  ביצא רק  מתטמאות ואינן שם.

.‚‰M‡a ÌÈÓÎÁ eÏLÓ ÏLÓ11Ba ˆBpL ÌÁ‰ : »»»¿¬»ƒ¿ƒ»»∆∆∆»
‡ˆBÈ ‰ÊÂ ‰c ÌcL ‡e‰Â ,B˜Ó ‡˜p‰ ‡e‰ ,„Ïe‰«»»«ƒ¿»»¿∆«ƒ»¿»»≈

.ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ‡e‰L ÈÙÏ ,„Á B˙B‡ ÔÈ‡B˜Â  epnÓƒ∆¿¿ƒ∆∆¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
ıa˜˙nL C‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,Blk ÌÁ‰ ‡eˆÂ¿««»∆∆À¿«»»»…∆ƒ¿«≈
ÁzÙÂ ,„Ïe‰ ÏtÈ ‡lL È„k eaÚ‰ ˙ÚLa BL‡…ƒ¿«»ƒ¿≈∆…ƒ…«»»¿ƒ¿»
,ÓBÏk .B„ÊBt B˙B‡ ÔÈ‡B˜  ‰„Ï ˙ÚLa ‰a‰«¿≈ƒ¿«≈»¿ƒ¿¿¿«

.ÌÁÏ ÚL ˙Èa ‡e‰L∆≈««»∆∆

ב .11) יז, שם

.„BÈ‡Â B„ÊBta ÒÎ ‡‰ ‰‡Èa Ób ˙ÚLeƒ¿«¿«ƒ»»≈∆ƒ¿»«¿¿¿≈
ËÚÓ epnÓ ˜BÁ ‡l‡ ,ÌÈÙanL BL‡ „Ú ÚÈbÓ«ƒ««…∆ƒƒ¿ƒ∆»»ƒ∆¿«

˙BÚaˆ‡‰ ÈÙÏ12,B„ÊBt‰ ÔÓe „Á‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏe . ¿ƒ»∆¿»¿«¿»ƒ«∆∆ƒ«¿¿
ÌÈˆÈa ÈzL Ba LiL ÌB˜n‰ ‡e‰ ,B„ÊBÙÏ „Á ÔÈa≈∆∆ƒ¿¿«»∆≈¿≈≈ƒ
ÚÊ ˙ÎL ˙ÏMa˙Ó Ô‰aL ÌÈÏÈM‰Â ‰M‡ ÏL∆ƒ»¿«¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«∆∆ƒ¿«∆«
Áe˙t ˜ BÓÎe .‰iÏÚ ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÌB˜Ó  dlL∆»»∆«ƒ¿»¬ƒ»¿∆∆»«
B˙B‡ ÔÈ‡B˜ ‰Ê ˜Â ,B„ÊBt‰ ‚‚Ï ‰iÏÚ‰ ÔÓƒ»¬ƒ»¿««¿¿¿∆∆∆¿ƒ
.‰‡Èa Ób ˙ÚLa Ïel‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒÎ ‡‰Â .ÏeÏ¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«¿«ƒ»

(פסחים 12) שוות" האצבעות כל "שאין המין לאבר כינוי 
קיב :).

.‰‰Ë ÌcÓ ıeÁ ;‡ÓË Blk  „Á‰ ÔÓ ‡a‰ Ìc13 »«»ƒ«∆∆À»≈ƒ«…«
ez‰Ë ‰Bz‰L14‡a˙iL BÓk ,ÈL˜ Ì„Â ,15Ì„Â . ∆«»ƒ¬«¿«ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«

ÌÈÚnaL ‰kÓ Ì„ BÓk ‡e‰L ,B‰Ë Blk  ‰iÏÚ‰»¬ƒ»À»∆¿««»∆«≈«ƒ
‡ˆÓp‰ Ì„Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡ÈÏka B‡ „ka B‡«»≈«À¿»¿«≈»∆¿»«ƒ¿»

ÌÈÙÏÂ Ïel‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ :B„ÊBta16‰Ê È‰  «¿¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
˙‡Èa ÏÚ ÂÈÏÚ ÔÈiÁÂ .„Á‰ ÔÓ B˙˜ÊÁL ,‡ÓË»≈∆∆¿»ƒ«∆∆¿«»ƒ»»«ƒ«

Lc˜Ó17ÌÈL„˜Â ‰Óez ÂÈÏÚ ÔÈÙBOÂ ,18ÔÈ‡Â ; ƒ¿»¿¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈
L ,˜p‰ Cc „È ‰iÏÚ‰ ÔÓ ‡nL :ÌÈÓB‡¿ƒ∆»ƒ»¬ƒ»»«∆∆«∆∆∆…

Ô‡k ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÓc‰19Ìc‰ ‡ˆÓ .„Á‰ ÔÓ  «»ƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆∆ƒ¿»«»
˜pÏ ıeÁ B„ÊBta20‡nL ,˜ÙÒa B˙‡ÓË È‰  «¿¿«∆∆¬≈À¿»¿»≈∆»

CÎÈÙÏ .Ïel‰ Cc ˙˙L ‰iÏÚ‰ ÔÓ B‡ ‡a „Á‰ ÔÓƒ«∆∆»ƒ»¬ƒ»»«∆∆«¿ƒ»
Â ,ÌÈL„˜Â ‰Óez ÂÈÏÚ ÔÈÙBO ÔÈ‡ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡ ≈¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ»»

Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ21. «ƒ««ƒ¿»

ה"א.13) פ "ו להלן כמבואר המקור, מן בא הוא שגם
ה"ב .14) פ "ד למעלה ה"ה.15)כמבואר פ "ז להלן
החדר.16) לצד למקדש 17)כלומר, בשוגג נכנסה אם

בקרבן. חייבת זה, דם בימי18)בטומאת בהם שנגעה
שם.19)טומאתה. הנמצאים תימן: שנמצא 20)בכת"י 

חוץ . לצד אלא החדר לצד לא ספק 21)בפרוזדור, כדין
טומאה.

.ÂÌc‰ ‡l‡ ,‡nËÓ „Á‰ ÔÓ ‡a‰ ‰˜LÓ Ïk ‡Ï…»«¿∆«»ƒ«∆∆¿«≈∆»«»
˙˙L Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dBÊ ‰È‰È Ìc :Ó‡pL ;„Ïaƒ¿«∆∆¡«»ƒ¿∆»¿ƒ»ƒ»«

˜È ‰˜LÓ B‡ ÔÏ ÌÁ‰ ÔÓ22Èt ÏÚ Û‡ , ƒ»∆∆…∆«¿∆»…««ƒ
B˙ÎÈÓqL23 Ì„ ‰‡Ó ÂÈ‡Ó ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ì„k ∆¿ƒ»¿»ƒ¿≈«¿»«¿≈»

B‰Ë ‰Ê È‰24. ¬≈∆»

כזהב 22) ירוק  מפרשים ויש ('תוספות'), אתרוג כמראה
ככרתי . ירוק  וכלֿשכן מיימוניות'). 'הגהות (מגידֿמשנה,

כדם.23) כחכמים.24)מעובה א יט , שם

.ÊÌÈÓ„ ‰MÓÁÂ25.ÔÈB‰Ë ‡M‰Â ,‰M‡a ÌÈ‡ÓË «¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ
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Ìkk Ô˜Îe ,BÁM‰Â ,Ì„‡‰ :Ô‰ el‡Â26ÈÓÈÓÎe , ¿≈≈»»…¿«»¿∆∆«¿…¿≈≈
.‚eÊn‰ ÔÈiÎÂ ,‰Ó„‡¬»»¿««ƒ«»

פניו 26)שם.25) עור קרן מן נגזר שבכרכום, "הזך
מ "ו). פ "ב  שם לרבינו, המשנה (פירוש כט )" לד, (שמות

.Á„enÚk BÈÚ ?‡e‰ „ˆÈk Ì„‡‰27ÔBL‡ ‡ˆiL »»…≈«≈»«∆»»ƒ
‰Êw‰ ÌcÓ28ÛÈwÓe ÒBka Ìc‰ Ô˙B .Ì„‡ Èa ÏL29 ƒ««»»∆¿≈»»≈«»««ƒ

Li‰ BÈc‰ ÔÈÚk  BÁM‰Â .e‰‡BÂ BÏ30Ô˜k . ¿≈¿«»¿≈«¿«»≈¿∆∆
,ÂÈÏÚL ‰Ó„‡ Le‚a ÁÏ Ìkk ‡ÈÈ ?„ˆÈk Ìkk«¿…≈«»ƒ«¿…«¿¬»»∆»»
BlkL .BlL ÈÚˆÓ‡‰ ‰w‰ BaL ea‰ ÔÓ Á˜BÏÂ¿≈«ƒ«»∆«»∆»∆¿»ƒ∆∆À
ÏÎe ,ÌÈ˜ ‰LÏL „Á‡Â „Á‡ ÏÎe ,‡e‰ ‰˜ BÓk¿»∆¿»∆»¿∆»¿»»ƒ¿»
ÈÚˆÓ‡‰ ‰ÏÚÏ Ìc‰ ÛÈwÓe .ÌÈÏÚ ‰LÏL ‰»̃∆¿»»ƒ«ƒ«»∆»∆»∆¿»ƒ

Ba ‰‡BÂ ÈÚˆÓ‡‰ ‰waL31?„ˆÈk ‰Ó„‡ ÈÓÈÓk . ∆«»∆»∆¿»ƒ¿∆¿≈≈¬»»≈«
,‰n„‡ ‡È‰L ,da ‡ˆBiÎÂ ÈÎÈÒ ˙Ú˜aÓ ‰Ó„‡ ‡ÈÈ»ƒ¬»»ƒƒ¿«ƒ¿≈¿«≈»∆ƒ¬À»
ÙÚ‰ ÏÚ ÌÈn‰ ‰ÏÚiL „Ú ÈÏÎa ÌÈÓ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ¿≈»∆»«ƒƒ¿ƒ«∆«¬∆««ƒ«∆»»

ÌeM‰ ˙tÏ˜k32.ÙÚÏ ‡ÏÂ ÌÈnÏ eÚL ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒ««¿≈ƒ««ƒ¿…∆»»
ÔkÚÓe33BÓB˜Óe B˙ÚLÏ Ô‰a ÚLÓe ÈÏka34 ¿«¿»«¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿

ÔkÚÓe ÊBÁ  eÏÏˆ Ì‡Â .ÔÈeÎÚ Ô‰Lk35. ¿∆≈¬ƒ¿ƒ»¿≈¿«¿»

שלה.27) ב .28)גון לו.29)שם, כ,30)וסומך שם
צפים.32)שם.31)א. המים שיהיו מים", "ומציף  שם.

בעכורים.33) אלא  בצלולים בודקים כלומר,34)שאין
ולא  לשאול, לחכם באה כשהיא לח  עוד כשהדם אפילו
שעיניו  מה אלא לדיין "דאין טמא, היה יבש היה אילו יאמר

קפח . סי ' יו"ד ובט "ז בש"ך ראה (שם) שם.35)רואות"

.Ë˙B‡Ó ‰Úa‡36eÏl‰37Ìc‰ ‰‡Ó ‰È‰ Ì‡ , «¿»»«¿«»ƒ»»«¿≈«»
˜ÓÚ B‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰‡Ók38‰Ê È‰  Ô‰Ó ¿«¿≈»∆»≈∆»…≈∆¬≈∆

‡ÓË39‰‰„ ‰È‰ ;40B‰Ë ‰Ê È‰  epnÓ41?„ˆÈk . »≈»»≈∆ƒ∆¬≈∆»≈«
BÈ„kÓ ˙BÈ BÁL Ìc‰ ‰È‰42‰È‰ ;‰‡ÓË  Li‰ »»«»»≈ƒƒ¿«»≈¿≈»»»

BÁM‰ ˙Èf‰ ÔÈÚk e‰‡Ó ‰È‰L ÔB‚k ,epnÓ ˙BÁt»ƒ∆¿∆»»«¿≈¿≈««ƒ«»
ÔÎÂ .B‰Ë ‰Ê È‰  BÚ‰ ÔÈÚk B‡ ˙Ùf‰ ÔÈÚk B‡¿≈«∆∆¿≈»≈¬≈∆»¿≈

.˙B‡Ó ‰LÏM‰ ‡Laƒ¿»«¿»«¿

אדמה.36) וכמימי  כרכום שחור, תימן:37)אדום, בכת"י 
שחור.38)האלו. יותר או אדום א.39)יותר כ, שם

שחור.40) פחות או אדום בכת"י42)שם.41)פחות
הדיו. מן תימן:

.ÈÔÈi‰ ÔÓ ,ÔÈÈ „Á‡ ˜ÏÁ ?„ˆÈk ‚eÊn‰ ÔÈik««ƒ«»≈«≈∆∆»«ƒƒ««ƒ
ÈBM‰43ÈÁ ,Ï‡OÈ ı‡ ÏL44ÌÈ˜ÏÁ ÈLe ,L„ÁÂ «»ƒ∆∆∆ƒ¿»≈«¿»»¿≈¬»ƒ

ÌÈÓ45 epnÓ ‰‰„ B‡ epnÓ ˜ÓÚ Ìc‰ ‰‡Ó ‰È‰ . «ƒ»»«¿≈«»»…ƒ∆≈∆ƒ∆
B‰Ë ‰Ê È‰46˙Ó‡Â .„Ïa ‰Ê ‚ÊÓk ‰È‰iL „Ú , ¬≈∆»«∆ƒ¿∆¿∆∆∆ƒ¿«¿∆¡∆∆

ÌÎÁ‰Â ,ÂÈz„a‡Â È˙È‡ ‰Ê ‰‡Ók :ÓBÏ ‰M‡ƒ»«¿«¿∆∆»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆»»
‰ËÓ B‡ dÏ ‡nËÓ47. ¿«≈»¿«≈

בשרון.43) הנטועות גפנים מזוג.44)יין שם 45)לא
א. א.46)יט , כ, ב .47)שם שם,

.‡Èda LiL ˙ÈÏËn‰ Á˜BÏ ?‰‡BÂ ÛÈwÓ „ˆÈk≈««ƒ¿∆≈«««¿ƒ∆≈»
,Ìkk ÏL ‰ÏÚa B‡ ,BÈce Ba ËÈaÓe ,B„Èa Ìc‰«»¿»«ƒ«¿∆»∆∆«¿…
‚Êna B‡ ,‰Ó„‡ ÈÓÈÓa B‡ ,ÒBkaL ‰Êw‰ Ì„a B‡¿««»»∆«¿≈≈¬»»«∆∆

dÏ CBÚÂ ,ÒBkaL48‡nËÓe ,˙B‡B ÂÈÈÚM ‰Ó ÈÙk ∆«¿≈»¿ƒ«∆≈»¿«≈
,ıeÁaÓ ÒBk ÏL ˙ÈÎeÎfa ËÈaÓ BÈ‡Â .‰ËÓ B‡¿«≈¿≈«ƒ«¿ƒ∆ƒ«
‰Ó BÏ˜LÓ Á ÒBk‰ ‰È‰ÈÂ .ÒBkaL ‰˜Lna ‡l‡∆»««¿∆∆«¿ƒ¿∆«»»ƒ¿»»∆

ÔÈbÏ ÈL ˜ÈÊÁÓe49‰È‰È ‡ÏÂ ‰B‡‰ Ba ÒkzL È„k , «¬ƒ¿≈Àƒ¿≈∆ƒ»≈»»¿…ƒ¿∆
.ÏÙ‡»≈

הדרוש.48) אדום מראה יש אם א.49)משער כא, שם
יותר  משקלה יהא לא לוגין, שני  מחזיקה הכוס  אם כלומר,
תהיה  ולא במשקל, וקלה דקה מזכוכית נעשית שהיא ממנה,
עבה, כוס  אבל היין. אדמומית יותר בה ותראה אפלה הכוס 
הוא  המנה (משקל יותר כהה היין ומראה מאפילה הזכוכית
שש  בערך, לוגין ושני  גרם, וחמשים מאות ארבע  בערך

גרם). ושמונים מאות

.È‰Ï ˙ÈÏËÓ Èab ÏÚ ‡l‡ Ìc‰ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡≈¿ƒ«»∆»««≈«¿ƒ¿»»
„ÓBÚ ‡e‰Â ,Ìc‰ ÏÚ B„Èa Ïˆ ‰OBÚÂ .‰nÁe««»¿∆≈¿»««»¿≈
Ïk ‡ÏÂ .‡È‰L ˙BÓk BÈÚ ‰‡iL È„k ,‰nÁa««»¿≈∆ƒ¿∆≈¿∆ƒ¿…»
,‰‡iL ˙Ú ÏÎa ÌÈc‰ el‡ ÏÎÏ CÈˆ ‰‡B‰»∆»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»≈∆ƒ¿∆
‰‡iL ˙Úe ,ÌÈÓ„a ÌÎÁÏ LÈ ÔÈÚ ˙eÚÈË ‡l‡∆»¿ƒ«ƒ≈∆»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆

BÏ ˜tzÒ Ì‡Â .‰ËÈ B‡ ‡nËÈ „iÓ50ÔÓ ‰‡Óa ƒ»¿«≈¿«≈¿ƒƒ¿«≈¿«¿∆ƒ
‰Êw‰ Ì„Ï B‡ BÈ„Ï CÚÏÂ ÛÈw‰Ï CÈˆ  ˙B‡n‰««¿»ƒ¿«ƒ¿«¬…ƒ¿¿««»»

.˙B‡n‰ ‡LÏ B‡ƒ¿»««¿

שם.50) משנה' וב 'מגיד ה"ג, פי "א להלן ראה

.‚È‰ÎÈ˙Á ˙Ïtn‰51Ì‡ :‰n„‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ««∆∆¬ƒ»««ƒ∆ƒ¬À»ƒ
‰B‰Ë  Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË  Ìc dnÚ LÈ52elÙ‡Â . ≈ƒ»»¿≈»¿ƒ«¿»«¬ƒ

BÊ È‰  Ì„ ‰‡ÏÓ ˙‡ˆÓÂ ‰ÎÈ˙Á‰ ‰Ú˜ƒ¿¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»¿≈»»¬≈
‰B‰Ë53Ì„ ‡l‡ ,‰c Ì„ ‰Ê ÔÈ‡L ;.‰ÎÈ˙Á ¿»∆≈∆«ƒ»∆»«¬ƒ»

בשר.51) הרחם 52)של שנפתח  ואף ֿעלֿפי  שם.
ולפיכך  דם, בלא הרחם לפתיחת שאפשר מפני  כשהפילה,
שהפלת  טמאה, אינה יולדת ומשום נדה, משום טמאה אינה

לידה. נקראת אינה עמה 53)חתיכה דם יש אם דדווקא
(מגידֿמשנה). בתוכה דם ולא טמאה,

.„È‰Úe˜ ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰54e‚‡ Ì„Â ,55 dÎB˙a ƒƒ»¬ƒ»¿»¿»»¿»
‰‡ÓË56ÔÈÓk ,‰ÚO ÔÈÓk ,‰tÏ˜ ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ . ¿≈»ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«¬»¿ƒ

ÔÈLeÁÈ BÓk ,ÙÚ57el‡ ÌÈ„ ‰‡Ó ‰È‰ Ì‡ , »»¿«¿ƒƒ»»«¿≈¿»ƒ≈
ÔÈLBt ÌÈÓÏ ÏÈhz  Ì„‡58eÁBn Ì‡ :59BÊ È‰  »…«ƒ¿«ƒ¿ƒƒƒ¬≈

LÈ Ì„ ‰‡B‰ ÏÎÂ ,‰Ù˜Â ‡e‰ ÌcL ,‰‡ÓË60 ¿≈»∆»¿»»¿»»»»»≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈLBta e‰L Ì‡Â ;‰‡ÓË61Ck Á‡Â62 ¿≈»¿ƒ»«¿ƒ≈≈¿≈¿««»

‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È‰  eÁBn63˙ÚÏ ˙ÚÓ eÁBn ‡Ï ; ƒ¬≈»≈¿≈»…ƒ≈≈¿≈
.‡È‰ ‰B‰Ëe ,‰knÓ el‡ È‰ ¬≈≈ƒ«»¿»ƒ

לקורעה 54) יש שם, בגמרא גירסתנו ולפי  ב . כא, שם
ולבודקה. סדקים 56)מכונס .55)לכתחילה שיש מכיון

דרך  ברחם הדם נוגע  הרי  שם, והדם החתיכה של מבחוץ 
ספר'). ('קרית מבשרה" זובה יהיה "דם זה ונקרא הסדקין,

בשם 58)יתושים.57) יוסף ' ('בית הרוק  כחמימות חומם
שעות 59)הריטב "א). שתיםֿעשרה עליהם שעברו לפני 

כאן). ומגידֿמשנה שם, רש"י  יבש 60)(ראה ואפילו שם.
שעות.61)מעיקרו. וארבע  "ואחר 62)עשרים המלים
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קכד                
         

הכוונה  אלא שעות, וארבע  עשרים אחר משמעותן אין כך"
למעלה, שנאמר הזמן במשך בפושרין ששהו אחרי  היא:
שעות. וארבע  עשרים עד שתיםֿעשרה מן היינו

כשרץ 63) מעתֿלעת צריך בדם גם אם מסתפקת שם הגמרא
המעת  תוך וכשנמוחו יבשין) ולא לחין (שמטמאין ונבלה
נדה  דם זה הרי  שעות, עשרה שתים עבור אחרי  אפילו לעת,
 ֿ שתים של שהייה מספיקה רך שהוא שבדם או וטמאה.
ונשארה  נדה, דם זה אין נימוחו לא ואם שעות, עשרה

(מגידֿמשנה). טמאה ספק  היא ולפיכך בתיקו, הבעיה

.ÂËÌÈˆ˜L ,ÌÈ‚c ÔÈÓk ,ÌÈ‚Á ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ
 Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË  Ìc Ô‰nÚ LÈ Ì‡ :ÌÈOÓe¿»ƒƒ≈ƒ»∆»¿≈»¿ƒ«

‰B‰Ë64. ¿»

הערה64) למעלה נ.ראה

.ÊË‰˙‡Â ,B„ÊBta ˙ÙBÙL ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿∆∆«¿¿¿»¬»
‰È‰È Ìc :Ó‡pL ;‰B‰Ë  ˙ÙBÙM‰ CB˙a Ìc‰«»¿«¿∆∆¿»∆∆¡«»ƒ¿∆
ÌÈLp‰L C„k ,dOa ‰‡zL „Ú  dOa dBÊ»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆ƒ¿»»¿∆∆∆«»ƒ

˙ÙBÙLa ˙B‡Ï ‰M‡‰ Cc ÔÈ‡Â ,˙B‡B65. ¿≈∆∆»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆∆

ב .65) כא, שם

.ÊÈ,ÌÈÏ‚ ÈÓ ÌÚ Ì„ ‡ˆÈÂ ÌÈÓ ‰ÈzL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»»»ƒ≈«¿«ƒ
‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa ˙„ÓBÚ ‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

‰B‰Ë BÊ È‰  ˙LBÈ66dÙeb LÈb‰ elÙ‡Â . ∆∆¬≈¿»«¬ƒƒ¿ƒ»
‡È‰ ÌÈÏ‚ ÈÓ ˙Lb‰L ;˙LLBÁ dÈ‡  ‰ÚÊÚcÊÂ¿ƒ¿«¿¿»≈»∆∆∆«¿»«≈«¿«ƒƒ
‡e‰ ‰kÓ Ìc ‰Ê Ì„Â ,„Á‰ ÔÓ ÌÈÏ‚ ÈÓ ÔÈ‡L .BÊ∆≈≈«¿«ƒƒ«∆∆¿»∆««»

˙ÏÁÏÁa67.‡ÈÏka B‡ ««¿…∆«À¿»

ב .66) נט , בו 67)שם ואין שוה שהוא האחרון "המעי 
הט "ז). שחיטה מהל' (פ "ו בו" יוצא שהרעי  והוא עיקום,

.ÁÈ‡ÏÂ ‰c Ì„ ‡Ï BÈ‡Â ,‡e‰ B‰Ë  ÌÈÏe˙a Ìc«¿ƒ»¿≈…«ƒ»¿…
.‰eaÁ Ì„ BÓk ‡l‡ ,B˜n‰ ÔÓ BÈ‡L ,‰ÈÊ Ì„«ƒ»∆≈ƒ«»∆»¿««»

‰pË˜ ˙‡O Ì‡ ?ÌÈÓ„a ‰Ïe˙a‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ68ÔÈa , ¿≈«ƒ«¿»¿»ƒƒƒ»¿«»≈
 ‰È‡ ˙Èa Ìc ‰˙‡L ÔÈa ‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡ ‡Ï…»¬»»ƒ»∆»≈∆»¬»»¿≈»ƒ»

‰kn‰ ‰ÈÁzL „Ú dÏÚÏ ˙zÓ BÊ È‰69Ìc ÏkL , ¬≈À∆∆¿«¿»«∆ƒ¿∆««»∆»»
‰kn‰ ˙ÓÁÓ  ‰‡zLÁ‡ Ìc ‰˙‡ Ì‡Â .‡e‰ ∆ƒ¿∆≈¬«««»¿ƒ»¬»»««

.‰c BÊ È‰  ‰kn‰ ‰ÈÁzL∆ƒ¿∆««»¬≈ƒ»

דם 68) ראיית זמן כי  אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה לפני 
נערות. מימי  עלֿידי69)מתחיל הבאה החבורה שתתרפא

הבתולים. השרת

.ËÈ‰Ú ‡È‰Lk ˙‡O70Ìc ‰ÈÓiÓ ‰˙‡ ‡Ï Ì‡ : ƒ»¿∆ƒ«¬»ƒ…»¬»ƒ»∆»»
ÌÈÓÈ ‰Úa‡ dÏÚÏ ˙zÓ BÊ È‰ 71,‰ÏÈle ÌBia ¬≈À∆∆¿«¿»«¿»»»ƒ«««¿»

˙˙BL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡72.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â . ««ƒ∆«»≈¿∆…»¿»««»
ÔÈ‡  ˙‡O Ck Á‡Â ‰È‡ ˙Èa Ìc ‰˙‡ Ì‡Â¿ƒ»¬»»¿≈»ƒ»¿««»ƒ»≈

LBÙe ‰BL‡ ‰ÏÈÚa ‡l‡ ‰ÈÏÚ ‡Ï BÏ73‰È‰ÈÂ , »…»∆»∆»¿ƒ»ƒ»≈¿ƒ¿∆
˙‚Be .‰c ˙lÁz ‡È‰ el‡k ‰Ê ÌÈÏe˙a Ì„74‡lL «¿ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆∆∆…

‰˙‡75.ÔBL‡‰ ‰ÏÈÏ Ïk dÏ ÔÈ˙B  ‰ÈÓiÓ »¬»ƒ»∆»¿ƒ»»«¿»»ƒ

לראות.70) זמנה ב .71)שהגיע  סד, שמחמת 72)שם
הוא. מפרש 73)מכה ורבינו ושמואל, כרב  - ב  סה, שם

(מגידֿמשנה). אביה בבית וראתה בנערה, שמדובר
נערות.74) מימי  חדשים ששה עבור אבל 75)אחרי 

מצוה. בעילת בועל ראתה,

.Î˙BÏÈÏ ‰Úa‡76Ì„ ‰˙‡ ‡lL ‰ÚÏ ÔÈ˙BpL «¿»»≈∆¿ƒ¿«¬»∆…»¬»»
ÔÈ‚eÒa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ 77,ÔBL‡‰ ‰ÏÈÏ ÏÚBa . ««ƒ∆≈¿≈ƒ≈«¿»»ƒ

‰ÏÈÏ ÏÚBe ,‰LÏL B‡ ÌÈL„Á ÈL elÙ‡ ÔÈzÓÓe«¿ƒ¬ƒ¿≈√»ƒ¿»≈«¿»
.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â .ÈL≈ƒ¿∆…»¿»««»

הי "ט .76) למעלה כמבואר ובלילה, ימים ארבעה כלומר,
ב .77) סה, שם

.‡Î‰pË˜ ÔÎÂ78,‰kn‰ ‰ÈÁzL „Ú dÏ ÔÈ˙BpL ¿≈¿«»∆¿ƒ»«∆ƒ¿∆««»
ÔÈa ,‰M‰ Ïk ÏÚBa ‰Ê È‰  ‰L ‰˙ÈÁ ‡Ï elÙ‡¬ƒ…»¿»»»¬≈∆≈»«»»≈

.ÌBÈ Á‡ ÌBÈa ÔÈa ÔÈ‚eÒa¿≈ƒ≈¿««

ראתה.78) אפילו

.ÎÔÈ„ÚÂ ,dÏÚa ˙Áz ‰Ú ˙OÚÂ ,˙‡OpL ‰pË¿̃«»∆ƒ»¿«¬»«¬»«««¿»«¬«ƒ
ÏÚaL ˙BÏÈÚa Ïk  ‰kn‰ ˙ÓÁÓ ˙˙BL Ìc‰«»≈≈¬«««»»¿ƒ∆»«
ÔÈÓÈÏLÓe ,„Á‡ ‰ÏÈÏk BÏ ˙BLÁ ‰pË˜ ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«»∆¿»¿«¿»∆»«¿ƒƒ

ÌÈÓÈ ‰Úa‡ Ïk BÏ79eÈ‰ elÙ‡Â .˙eÚp‰ ÈÓÈa »«¿»»»ƒƒ≈««¬«¬ƒ»
,ÔÈ‚eÒa ˙eÚp‰ ÈÓÈa BÏ ÔÈ˙BpL ÌÈÓÈ ‰LÏM‰«¿»»ƒ∆¿ƒƒ≈««¬¿≈ƒ
.zÓ ‰Ê È‰  „Á‡ ‰ÏÈÏ ÌÈL„Á ÈL ÏÎa ÏÚe»«¿»¿≈√»ƒ«¿»∆»¬≈∆À»

.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»¿»««»

הי "ט .79) למעלה כמבואר שם.

.‚Î?‰˙ÈÁ ‡Ï B‡ ‰kn‰ ‰˙ÈÁ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ „ˆÈk≈«¿ƒƒ»¿»««»…»¿»
,‰‡z ‡Ï LzLÎe ,„ÓÚzL ˙Úa Ìc‰ ‰‡B ‰˙È‰»¿»»«»¿≈∆«¬…¿∆≈≈…ƒ¿∆
Èab ÏÚ Lz Ì‡Â ,‰‡z Ú˜w‰ ÏÚ LzL ˙Úe¿≈∆≈≈«««¿«ƒ¿∆¿ƒ≈≈««≈
;‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡Ï ÔÈ„Ú  ‰‡˙ ‡Ï ˙B˙ÒÎe ÌÈk»ƒ¿»…ƒ¿∆¬«ƒ…»¿»««»
ÏÚ ˙LBÈ ÔÈa ˙„ÓBÚ ÔÈa ÏÏk ‰˙‡ ‡ÏÂ Ìc‰ ˜Òt»««»¿…»¬»¿»≈∆∆≈∆∆«
‡l‡ ,ÏÏk ˜Òt ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰kn‰ ‰˙ÈÁ k  k‰««¿»»¿»««»¿≈ƒ…»«¿»∆»
ÌÈk‰ ÏÚ ˙LBÈ ‡È‰Lk elÙ‡Â Ìc‰ ‰‡zƒ¿∆«»«¬ƒ¿∆ƒ∆∆««»ƒ

‰c Ì„ ‡l‡ ,‰kÓ Ì„ ‰Ê ÔÈ‡  ˙B˙Òk‰Â80. ¿«¿»≈∆««»∆»«ƒ»

שם.80)

.„ÎLÈÓLz ˙Úa ‰‡B ‰˙È‰81˙ÓÁÓ ‰Ê È‰  »¿»»¿≈«¿ƒ¬≈∆≈¬«
Ck Á‡Â ,Ìc ‰˙‡ ‡ÏÂ d˙hÓ ‰LnL .‰kn‰««»ƒ¿»ƒ»»¿…»¬»»¿««»
.‰c Ì„ ‰Ê È‰  LÈÓLz ˙ÓÁÓ ‡lL Ìc ‰˙‡»¬»»∆…≈¬««¿ƒ¬≈∆«ƒ»

סד:).81) (שם תשמיש ומחמת

.‰ÎdÏÚe ÊÁÂ ,Ìc ‰pnÓ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ‰Ïe˙a ÏÚBa‰«≈¿»¿…»»ƒ∆»»¿»«¿»»
;‰c Ì„ ‰Ê È‰  ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ ,Ì„ ‡ˆÈÂ¿»»»¬ƒ»¿»¿«»¬≈∆«ƒ»
ÏÚBa‰ .‰lÁza ‡a ‰È‰  ÌÈÏe˙a Ì„ ‰È‰ el‡L∆ƒ»»«¿ƒ»»»«¿ƒ»«≈

ÌÈÏe˙a Ì„ ‰Ê È‰  Ì„ ‡ˆÈÂ LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt82. ¿»ƒ«»¿»»»¬≈∆«¿ƒ

א.82) סה, שם
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קכה                 
         

ה'תשע"ט  כסלו  כ' רביעי יום 

   1 
אחד;1) הכל טוהר ודם והיולדת והזבה הנדה שדם יבאר

זבה  ככה נקראו למה זיבה; וימי  נדתה ימי  הנקראים ימים
של  שביעי  ביום גדולה זבה על הבא קטנה; וזבה גדולה
ובשביעי נקיים שבעה שספרה זבה הטבילה; אחר ספירה
בשני עצמה שבדקה נדה החמה; לשקיעת סמוך ראתה
ומצאה  רבים ימים עד בדקה ולא הדם שפסק  ומצאה לנדתה
אם  לידה וימי  זבה; וספק  נדה ספק  שהיא האשה טמאה;

נקיים. לשבעה עולין

.‡ÈLw‰ Ì„Â ‰f‰ Ì„Â ‰cp‰ Ìc2Ì„Â ˙„ÏBÈ Ì„Â ««ƒ»¿««»»¿««ƒ¿«∆∆¿«
B˜n‰ ÔÓe ,‡e‰ „Á‡ Ìc Blk  ˙„ÏBÈ ÏL ‰Ë…«∆∆∆À»∆»ƒ«»

‡e‰ „Á‡ ÔÈÚÓe ,‡a ‡e‰3‡e‰ „Ïa ÌÈpÓfe , »«¿»∆»«¿«ƒƒ¿«
BÊÂ ,‰B‰Ë BÊ  Ì„ ‰‡B ‰È‰˙Â ,BÈ„ ‰pzLiL∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿∆»»¿»¿

.‰Ê BÊÂ ,‰cƒ»¿»»

לידה 2) חבלי  ואחזוה להצטער שהתחילה "מעוברת
דם  הנקרא הוא הדם אותו שתלד, קודם לצאת הדם והתחיל

והתורה 3)הקושי ". טמאתו התורה הוא, אחד "מעיין
טהרתו".

.‰lÁz Ì„ ‰M‡‰ ‰‡zLk ?„ˆÈk4‰‡zLk B‡ , ≈«¿∆ƒ¿∆»ƒ»»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆
BÊ È‰  d˙cÏ ‰ÚwL ˙Ú‰ ‡e‰Â ,dzÒÂ ˙ÚLaƒ¿«ƒ¿»¿»≈∆»¿»¿ƒ»»¬≈
ÔÈa ‰ÚL Ïk ‰˙‡ ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙ÚL Ïk ‰cƒ»»ƒ¿««»ƒ≈»¬»»ƒ¿»≈

Ïa ‰BL‡ ‰tË ‡l‡ ‰˙‡ ‡lLÌc ‰˙‡ .„ ∆…»¬»∆»ƒ»ƒ»ƒ¿«»¬»»
‡Ïa ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÈÊ Ì„ ‰Ê È‰  ÈÈÓM‰ ÌBia««¿ƒƒ¬≈∆«ƒ»ƒ¿≈∆¿…

d˙c ˙Ú5. ∆ƒ»»

בחייה.4) הראשונה זבה.5)בפעם בעניין הנאמר

.‚ÌÈÓi‰ CB˙a ‰‡zL Ìc Ïk ÔÎÂ6‰c ˙ÒÂ ÔÈaL ¿≈»»∆ƒ¿∆¿«»ƒ∆≈∆∆ƒ»
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .‰ÈÊ Ì„ ‡e‰ È‰  ‰c ˙ÒÂÏ¿∆∆ƒ»¬≈«ƒ»«¬»»¿∆
OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰c ÔÓÊÏ ‰c ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡L ,ÈÈqÓƒƒ«∆≈≈¿«ƒ»ƒ¿«ƒ»∆»««»»

.„Ïa ÌBÈƒ¿«

לקמן 6) וראה לנדה. נדה שבין עשר האחד ביום ואפילו
שלפניו. הימים לעשרת זה יום שבין ההבדל י "א בהלכה

.„ Ô˙lÁ˙a ˙ÒÂ dÏ ‰Úa˜pL ÌÈÓi‰ ˙ÚL Ïk»ƒ¿««»ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆ƒ¿ƒ»»
‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡ ÔÈa ,d˙c ÈÓÈ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰≈«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…

Ìc Ô‰a ‰˙‡7ÈtÓ ?‰c ÈÓÈ ÔÈ‡˜ ‰Ó ÈtÓe . »¬»»∆»ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈
‰c Ìc  Ì‰a ‰‡zL Ìc ÏÎÂ ,‰cÏ ÔÈÈe‡ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ»¿»»∆ƒ¿∆»∆«ƒ»

.LÁÈ≈»≈

יומה 7) עד הווסת מהתחלת האשה ימי  שכל רבינו, שיטת
אפילו  - זה אחרי  זה - יום עשר ואחד שבעה מונה האחרון
הוא  הימים בשבעת רואה שהיא דם וכל דם. בהם ראתה לא
הימים  עשר אחד בתקופות רואה שהיא ודם נדה, דם

הוא. זיבה דם שלאחריהם,

.‰ÔÈ‡˜p‰ Ô‰  ‰ÚM‰ Á‡L ÌBÈ OÚ „Á‡ ÏÎÂ¿»««»»∆«««ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ
‰nÏÂ .‰˙‡ ‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡ ÔÈa ,d˙ÈÊ ÈÓÈ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…»¬»¿»»
Ìc ÏÎÂ ,‰ÈÊÏ ÔÈÈe‡ Ô‰L ÈtÓ ?‰ÈÊ ÈÓÈ ÔÈ‡˜ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿ƒ»¿»»

˙BÓL ÈLa ‰f‰Â .LÁÈ ‰ÈÊ Ì„  Ô‰a ‰‡zL∆ƒ¿∆»∆«ƒ»≈»≈¿ƒ»≈ƒ¿≈≈
.d˙ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ :Ô‰L ,el‡≈∆≈¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»

.Â˙eÓzL „Ú ˙ÒÂ dÏ ÚwiL ÌBiÓ ,‰M‡‰ ÈÓÈ Ïk»¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ»«»∆∆«∆»
‰ÚL ÌÏBÚÏ tÒz ,Á‡ ÌBÈÏ ˙Òe‰ ˜ÚiL „Ú B‡«∆≈»≈«∆∆¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»
[Ô‰ÈÁ‡Â] ,OÚ „Á‡ Ô‰ÈÁ‡Â ,˙Òe‰ ÌBÈ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««∆∆¿«¬≈∆««»»¿«¬≈∆
È„k ,ÔÈna ‰f˙Â .OÚ „Á‡ Ô‰ÈÁ‡Â ,‰ÚLƒ¿»¿«¬≈∆««»»¿ƒ»≈«ƒ¿»¿≈
B‡ ‰˙‡ ‰c ÈÓÈa Ì‡ Ì„ ‰‡zL ˙Úa Ú„zL∆≈«¿≈∆ƒ¿∆»ƒƒ≈ƒ»»¬»
ÈÓÈ ‰ÚL :Ô‰ Ck ‰M‡ ÏL ‰ÈÓÈ ÏkL .‰ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»∆»»∆»∆ƒ»»≈ƒ¿»¿≈
‰˜ÈÒÙ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÈÊ ÈÓÈ OÚ „Á‡Â ‰cƒ»¿««»»¿≈ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ»

.‡a˙iL BÓk ,‰„l‰«≈»¿∆ƒ¿»≈

.ÊB‡ „Ïa „Á‡ ÌBÈ d˙ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡L ‰M‡ƒ»∆»¬»»ƒ≈ƒ»»∆»ƒ¿«
˙‡˜Â ,‰pË˜ ‰Ê ˙‡˜  ‰Ê Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒ∆««∆ƒ¿≈»»¿«»¿ƒ¿≈
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡ Ì‡Â .ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙ÓBL∆∆¿∆∆¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆
‰Ê ˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,‰eÓ‚ ‰Ê BÊ È‰  ‰Ê Á‡««∆¬≈»»¿»¿ƒ«ƒ¿≈»»
eÊÈ Èk ‰M‡Â :Ó‡pL .Ì˙Ò ‰Ê ˙‡˜Â ,‰ÏB„‚¿»¿ƒ¿≈»»¿»∆∆¡«¿ƒ»ƒ»
'ÌÈa' ,ÌÈL  'ÌÈÓÈ' ËeÚÓ .ÌÈa ÌÈÓÈ dÓc BÊ»»»ƒ«ƒƒ»ƒ¿«ƒ«ƒ

.‰LÏL ¿»

.Á˙ÈÙÒ ‡l‡ ‰pË˜ ‰ÊÏ ‰ÏB„‚ ‰Ê ÔÈa ÔÈ‡≈≈»»¿»¿»»¿«»∆»¿ƒ«
tÒÏ ‰ÎÈˆ ‰ÏB„‚ ‰fL :Ôa˜ ˙‡‰Â ‰ÚLƒ¿»«¬»«»¿»∆»»¿»¿ƒ»ƒ¿…
‡l‡ ˙ÙBÒ dÈ‡ ‰pË˜ ‰ÊÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰ÚLƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿«»≈»∆∆∆»
Ôa˜ ‰‡ÈÓ ‰ÏB„‚ ‰ÊÂ ;„Ïa „Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ»»¿»
Ôa˜ ‰‡ÈÓ dÈ‡ ‰pË˜ ‰ÊÂ] ,‰ËzLk¿∆ƒ¿«¿»»¿«»≈»¿ƒ»»¿»
Ô‰ÈzL  ‰‡Èa eq‡Â ‰‡ÓË ÔÈÚÏ Ï‡ .[‰ËzLk¿∆ƒ¿«¬»¿ƒ¿«À¿»¿ƒƒ»¿≈∆

.˙BÂL»

.Ë‰˙‡L ÔÈa ,d˙ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡ ?„ˆÈk≈«»¬»»ƒ≈ƒ»»≈∆»¬»
B˙B‡ È‰  ÌBi‰ ÛBÒa ‰˙‡L ÔÈa ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»≈∆»¬»¿«¬≈
‰˙‡L ˙ÚÓ Ìc‰ ˜Òt ‡Ï el‡Îe ,‡ÓË Blk ÌBi‰«À»≈¿ƒ…»««»≈≈∆»¬»
‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈl‰ Ïk ˙nLÓe ,‰nÁ‰ ‰Ú˜ML „Ú«∆»¿»««»¿«∆∆»««¿»¿ƒ…
Á‡ ˙ÏBËÂ ÁÓÏ ˙ÓkLÓ  ‰ÏÈla ÌeÏk ‰˙‡»¬»¿««¿»«¿∆∆¿»»¿∆∆««
‰˙‡ ‡Ï Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙nLÓe ,‰nÁ‰ ızL∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ…»¬»
‡Óh‰ ÌBi‰ „‚k B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È‰  ÌeÏk8, ¿¬≈∆∆»»¿∆∆««»≈

.ÚÏ dÏÚÏ ˙zÓ ‡È‰ È‰Â«¬≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

יום.8) כנגד יום שומרת נקראת ולפיכך

.ÈBÓBÈa ÔÈa BÏÈÏa ÔÈa ,ÈM‰ ÌBia Ìb Ìc ‰˙‡»¬»»«««≈ƒ≈¿≈≈¿
Ïk ˙nLÓe ,‡ÓË ÈM‰ ÌBi‰ È‰  ‰ÏhL Á‡««∆»¿»¬≈««≈ƒ»≈¿«∆∆»

ÈLÈÏL ÏÈÏ9Ì‡ .ÁÓÏ ˙ÓkLÓ  ‰˙‡ ‡Ï ≈¿ƒƒƒ…»¬»«¿∆∆¿»»
Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙nLÓe ,‰nÁ‰ ızL Á‡ ˙ÏBËÂ¿∆∆««∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ
ÈL „‚k B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È‰  ÌeÏk ‰˙‡ ‡Ï…»¬»¿¬≈∆∆»»¿∆∆¿≈

.ÚÏ dÏÚÏ ˙zÓe ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈÓÈ»ƒ«¿≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

למפרע .9) זבה תהא דם תראה שאם

.‡È BÏÈÏa ÔÈa BÓBÈa ÔÈa ,ÈLÈÏMa Ìb Ìc ‰˙‡»¬»»««¿ƒƒ≈¿≈¿≈
ÌÈÓÈ ‰ÚL tÒÏ ‰ÎÈˆe ,‰ÏB„‚ ‰Ê BÊ È‰¬≈»»¿»¿ƒ»ƒ¿…ƒ¿»»ƒ
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קכו                
         

ÌÈB‰Ë10ÌÈÓÈ ˙ÚL dl ‰ÙÒÂ :Ó‡pL ;Ì„ ‡Ïa ¿ƒ¿…»∆∆¡«¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
È‰Â ,‰nÁ‰ ı‰ Á‡ ÈÚÈM‰ ÌBia ˙ÏBËÂ .ÓB‚Â¿≈¿∆∆««¿ƒƒ««»≈««»«¬≈
‰‡ÈÓ ÈÈÓM‰ ÌBie .ÚÏ dÏÚÏ ˙zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆««¿ƒƒ¿ƒ»

.‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈB˙ ÈzL ,da»̃¿»»¿≈ƒ¿≈¿≈»

נקיים.10) שבעה התלמוד: בלשון

.ÈB‡ ,eÓM‰ ÌBÈ ÏL ‰ÏÈla ‰ÏhL ‰pË˜ ‰Ê»»¿«»∆»¿»««¿»∆«»
,‰ÏË ‡Ï el‡k  ÈÚÈL ÏÈÏa ‰ÏhL ‰ÏB„‚ ‰Ê»»¿»∆»¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ…»¿»

.‰ÚL CB˙a ‰ÏhL ‰ck ‡È‰ È‰Â«¬≈ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»

.‚È‰ÈÙÒ ÏL ÈÚÈL ÌBÈa ‰ÏB„‚ ‰Ê ÏÚ ‡a‰«»«»»¿»¿¿ƒƒ∆¿ƒ»
Á‡ eÓM‰ ÌBia ‰pË˜ ‰Ê ÏÚ B‡ ,‰ÏhL Á‡««∆»¿»«»»¿«»««»««
ÔÓÊa ‰ÏhL ÔÂÈk ;˙k‰ ÔÓ eËt  ‰ÏhL∆»¿»»ƒ«»≈≈»∆»¿»ƒ¿«
dÏ ‰È‰È BÊ ‰M‡Ïe .‰B‰Ë  d˙ÏÈËÏ Èe‡‰»»ƒ¿ƒ»»¿»¿ƒ»ƒ¿∆»

‰Ú ˙eaz11ÔÈÈeÏz dÚbÓe d˙ÏÈÚa È‰L ,12. «¿»»∆¬≈¿ƒ»»«»»¿ƒ

רע .11) וחינוך לימוד עד 12)כלומר, ועומד תלוי 
שיבורר.

.„È‰ÏÈh‰ Á‡ ÌBi‰ ÌÏL Ì‡ ?ÔÈÈeÏz Ô‰ „ˆÈk≈«≈¿ƒƒƒ¿«««««¿ƒ»
d˙ÏÈË Á‡ Ba ‰Ú‚pL Ïk È‰  Ìc ‰˙‡ ‡ÏÂ¿…»¬»»¬≈…∆»¿»««¿ƒ»»

Á‡ d˙ÏÈÚe ,B‰Ë‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ‰ÏÈh‰  »¿ƒ»»«««¿ƒ»≈«»ƒ»∆»
ÌeÏk13 ‰ÏhL Á‡ ‰Ê ÌBÈa Ìc ‰˙‡ Ì‡Â ; ¿¿ƒ»¬»»¿∆««∆»¿»

,‡ÓË  ÚÙÓÏ Ba ‰Ú‚pL ÏÎÂ ,ÚÙÓÏ ‰Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿«¿≈«¿…∆»¿»¿«¿≈«»≈
Ôa˜a ÔÈiÁ dÏÚBe ‡È‰Â14‰eÒ‡ ‡È‰ CÎÈÙÏe . ¿ƒ¬»«»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¬»

˜ÙÒ È„ÈÏ dÓˆÚ ‡Èz ‡lL ,ÚÏ „Ú dÏÚÏ15. ¿«¿»«»∆∆∆…»ƒ«¿»ƒ≈»≈

בשוגג.13) קרבן ולא במזיד כרת הזבח .14)לא על כבא
חכמים 15) אמרו אבל תטהר, מעשה אחר תטהר, "אחר

ספק ". לידי  תבוא שמא כן לעשות אסור

.ÂË‰˙‡ ÈÚÈMe ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙LL ‰ÙqL ‰Ê»»∆»¿»≈∆»ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ»¬»
,Ïk‰ ˙˙BÒ  ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ elÙ‡ ,Ìc»¬ƒ»ƒ¿ƒ«««»∆∆«…
ÌÈÓÈ ‰ÚL ‡Óh‰ ÌBi‰ Á‡Ó ˙BÓÏ ˙ÊBÁÂ¿∆∆ƒ¿≈««««»≈ƒ¿»»ƒ

.ÌÈi˜¿ƒƒ

.ÊË‰ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a ÚÊ ˙ÎL ‰ËÏt16˙˙BÒ  »¿»ƒ¿«∆«¿¿≈«¿ƒ»∆∆
ÌBÈ ˙BqL ,È˜ ‰‡L Êk ‡e‰L ÈtÓ ;„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈∆¿»∆»»∆ƒ∆≈

„Á‡17OÚ „Á‡e d˙ÈÊ ÈÓÈÓ ÈÈOÚa Ìc ‰˙‡ . ∆»»¬»»»¬ƒƒƒ≈ƒ»»»««»»
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡L Èt ÏÚ Û‡ ,OÚ ÌÈMe«¿≈»»««ƒ∆»¬»¿»»ƒ∆
˙eÈfÓ ˙‡ˆÈ ‡l‡ ,‰ÏB„‚ ‰Ê dÈ‡  ‰Ê Á‡««∆≈»»»¿»∆»»»ƒƒ
,d˙c ˙ÏÁ˙Ó OÚ ÌÈL ÌBiL ;‰cÏ ‰pË¿̃«»¿ƒ»∆¿≈»»«¿∆∆ƒ»»

e‡aL BÓk ,‰Ê dÈ‡  d˙c ÈÓÈa ‰‡B‰Â18. ¿»»ƒ≈ƒ»»≈»»»¿∆≈«¿

זרע .16) שכבת ממנו שיוצאת כאיש היא ומה 17)והרי 
שבעה  ולספור להתחיל שצריכה הקודמת בהלכה שנאמר
השביעי , ביום אפילו טמא יום כשהפסיקה נקיים, ימים
כגון  אחרת, טומאה אבל זיבה. טומאת הפסיקה אם היינו
הימים  את סותרת אינה בזבה זרע  שכבת פולטת או בזב  קרי 
מיום  החל ספירתה את להמשיך ויכולה שעברו הנקיים

הזרע . שכבת לפליטת טבילתה אחרי  למעלה 18)המחרת
ייחשב ". נדה דם בהם, שתראה דם "וכל ד: הלכה

.ÊÈÏÚ eÊ˙ ÈÎ B‡ :‰Bza e˙kL ‰Ê ‡e‰ ‰Óe«∆∆»«»ƒ»«
È‰  d˙cÏ CeÓÒ ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡ Ì‡L ?d˙cƒ»»∆ƒ»¬»¿»»ƒ»¿ƒ»»¬≈
ÈÚÈLze d˙cÏ ÈÈÓMa ‰˙‡L ÔB‚k .‰Ê BÊ»»¿∆»¬»«¿ƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ
OÚ „Á‡‰Ó ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡ Ô‰L ,ÈÈOÚe»¬ƒƒ∆≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ≈»««»»
ÈÓÈÓ OÚ „Á‡a Ìc ‰˙‡ .d˙ÈÊ ÈÓÈ Ô‰L ÌBÈ∆≈¿≈ƒ»»»¬»»»««»»ƒ≈
,OÚ ÌÈL ÏÈÏ ‡e‰L ,ÚÏ ‰ÏËÂ d˙ÈÊƒ»»¿»¿»»∆∆∆≈¿≈»»
dÏÚBe ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙hÓ ‰LnLÂ¿ƒ¿»ƒ»»««ƒ∆ƒ¿≈»¬»

˙k ÌÈiÁ ÌÈ‡  LBÓe kLÓ ÔÈOBÚÂ ‡ÓË19; »≈¿ƒƒ¿»»≈»«»ƒ»≈
L ÌBÈ ÔÈ‡L ÈtÓOÚ „Á‡ ÌBÈÏ ÛËˆÓ OÚ ÌÈ ƒ¿≈∆≈¿≈»»ƒ¿»≈¿««»»

dÏÈv‰Ï ‰Ê ÏÈÏ ˙ÏÈË dÏ ‰ÏÈÚB‰ ,‰Ê d˙BOÚÏ«¬»»»ƒ»»¿ƒ«≈∆¿«ƒ»
.Ôaw‰ ÔÓƒ«»¿»

אסורה 19) אבל הלל, כבית הקרבן מן פטור שוגג היה ואם
מדרבנן. לשמש

.ÁÈ ‰nÁ‰ ızL Á‡ OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰ÏË»¿»¿¿≈»»««∆»≈««»
‰Ê Ïk ÔÈ„k ,ÚÏ „Ú dÏÚÏ ‰eÒ‡ BÊ È‰¬≈¬»¿«¿»«»∆∆¿ƒ»»»

‰pË˜20.ÌeÏkÓ ÔÈeËt Ô‰ÈL  dÏÚe Ú Ì‡Â ; ¿«»¿ƒ»«¿»»¿≈∆¿ƒƒ¿
OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰ÈÏÚ ‡aL Á‡ Ìc ‰˙‡ elÙ‡Â«¬ƒ»¬»»««∆»»∆»¿¿≈»»

ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ 21ÛËˆÓ BÈ‡Â ,‡e‰ ‰c Ìc ‰fL ; ≈¿»¿∆∆«ƒ»¿≈ƒ¿»≈
.ÂÈÙlL ÌBiÏ«∆¿»»

התורה,20) מן שימור צריך לא עשר אחד שיום פי  על אף 
יום  כנגד יום כשומרת ודינה שימור צריך מדרבנן אך

טומאת 21)מדרבנן. פסקה אלא קטנה, זבה אינה כלומר
כנדה. וטמאה זיבה

.ËÈ˙BLÓM‰ ÔÈa d˙cÏ ÈÚÈL ÛBÒa Ìc ‰˙‡22, »¬»»¿¿ƒƒ¿ƒ»»≈«¿»
‰Ê ˜ÙÒ BÊ È‰  ÈÈOÚe ÈÚÈLza ‰˙‡Â23‡nL ; ¿»¬»«¿ƒƒ»¬ƒƒ¬≈¿≈»»∆»

‰˙‡L ˙‡ˆÓÂ ,‰˙È‰ ÈÈÓL ÏÈÏa ‰BL‡ ‰i‡¿ƒ»ƒ»¿≈¿ƒƒ»¿»¿ƒ¿≈∆»¬»
Ì‡ ÔÎÂ .d˙ÈÊ ÈÓÈ ˙lÁzÓ ‰Ê Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒ∆««∆ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»»¿≈ƒ
‰˙‡Â ,d˙ÈÊ ÈÓÈÓ ÈÈOÚe ÈÚÈLza Ìc ‰˙‡»¬»»«¿ƒƒ»¬ƒƒƒ≈ƒ»»¿»¬»
˜ÙÒ BÊ È‰  ˙BLÓM‰ ÔÈa OÚ „Á‡ ÌBÈ ÛBÒa¿««»»≈«¿»¬≈¿≈
,‰˙È‰ OÚ „Á‡ ÌBÈa ‰BÁ‡ ‰i‡ ‡nL ;‰Ê»»∆»¿ƒ»«¬»¿««»»»¿»
.d˙ÈÊ ÈÓÈa ‰Ê Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡ È‰Â«¬≈»¬»¿»»ƒ∆««∆ƒ≈ƒ»»

בינונים 22) כוכבים שלושה שיראו עד החמה "משתשקע 
"בי הנקרא הזמן מן הוא ספק  והוא מקום, בכל השמשות" ן

מקום". בכל להחמיר בו ודנים הלילה מן ספק  היום
נאכל,23) ואינו קרבן ומביאה נקיים שבעה וסופרת גדולה,

הספק . על הבא קרבן ככל

.Î‰‡ˆÓe d˙c ÈÓÈ CB˙a dÓˆÚ ‰˜„aL ‰cƒ»∆»¿»«¿»¿¿≈ƒ»»»¿»
d˙cÏ ÈMa ˜Òt elÙ‡Â ,Ìc‰ ˜ÒtL24B‡ ‰‚‚LÂ , ∆»««»«¬ƒ»««≈ƒ¿ƒ»»¿»¿»
d˙c Á‡Ï „Ú ‰˜„a ‡ÏÂ ‰„ÈÊ‰25,ÌÈa ÌÈÓÈ ≈ƒ»¿…»¿»«¿««ƒ»»»ƒ«ƒ

Ïk ‡nL :ÌÈÓB‡ ÔÈ‡  ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ ‰˜„aLÎe¿∆»¿»»¿»À¿»≈¿ƒ∆»»
Ë ‰˙È‰ ÌÈÓi‰ Ô˙B‡Ô˙B‡ Ïk ‡l‡ ,‰Ê ‰È‰˙Â ‰‡Ó »«»ƒ»¿»¿≈»¿ƒ¿∆»»∆»»»

‰‰Ë ˙˜ÊÁa ‰˜„a ‡lL ÌÈÓi‰26dÓˆÚ ‰˜„a . «»ƒ∆…»¿»¿∆¿«»√»»¿»«¿»
ÔÈe ,d˙cÏ ÈÚÈMa ‰˜„a elÙ‡ ,‰‡ÓË ‰‡ˆÓe»¿»¿≈»¬ƒ»¿»«¿ƒƒ¿ƒ»»≈
,‰c ˙‡ÓhÓ LÙÏ È„k dÓˆÚ ‰˜„a ‡Ï ˙BLÓM‰«¿»…»¿»«¿»¿≈ƒ¿ƒÀ¿«ƒ»
‰B‰Ë ‰‡ˆÓe ‰˜„a Ck Á‡Â ÌÈÓÈ ‰ÈzÓ‰ ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»»ƒ¿««»»¿»»¿»¿»
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‰Ê BÊ È‰  ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ Ì‡Â .‰Ê ˜ÙÒ BÊ È‰ ¬≈¿≈»»¿ƒ»¿»¿≈»¬≈»»
ÛBqÏe ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ ‰lÁzaL ÔÂÈkL ;˙È‡cÂ«»ƒ∆≈»∆«¿ƒ»»¿»¿≈»¿«
ÏL ÔBL‡ ÌBÈÂ .˜Òt ‡lL ˙˜ÊÁa BÊ È‰  ‰‡ÓË¿≈»¬≈¿∆¿«∆…»«¿ƒ∆
ÈÓk BÊ È‰  ‰B‰Ë B ‰‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰cƒ»««ƒ∆»¿»¿»¬≈¿ƒ
ÔÈÚn‰ ˜ÊÁ‰ Blk ÔBL‡ ÌBiL ;‰‡ÓË ‰‡ˆnL∆»¿»¿≈»∆ƒÀÀ¿«««¿»

.Áe˙t»«

המעיין 24) הוחזק  כולו ראשון שיום בראשון, לא אבל
ההלכה. בסוף  שמסיים כמו ימי25)פתוח  שבעת לאחר

אינה 26)נדתה. ולפיכך דם ראתה שלא בחזקת כלומר,
ותיטהר. לנדתה וטובלת זבה,

.‡Î‰ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡a dÓˆÚ ‰˜„aL ‰Ê»»∆»¿»«¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
‰‡ˆÓe ÈÚÈL ÌBÈ „Ú ‰˜„a ‡ÏÂ ,B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»»¿…»¿»«¿ƒƒ»¿»
Ïk ‰˜„a el‡Îe ,‰‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È‰  B‰Ë»¬≈¿∆¿«»√»¿ƒ»¿»»

.B‰Ë ‰‡ˆÓe ‰ÚLƒ¿»»¿»»

.Î‰ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡ ÌBÈa ‰˜„a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
ÈÈÓM‰ ÌBie ,B‰Ë ‰‡ˆÓe27È‰  B‰Ë ‰‡ˆÓe »¿»»««¿ƒƒ»¿»»¬≈

d˙ÈÊÏ ÈLÈÏL ÌBÈa ‰˜„a .‰‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ¿∆¿«»√»»¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»»
ÈÓÈÓ ÔBL‡ ÌBÈa ‰˜„a ‡ÏÂ ,Ìc‰ ˜ÒtL ‰‡ˆÓe»¿»∆»««»¿…»¿»¿ƒƒ≈

‰˜„a ÈÚÈMe ,‰ÈÙq‰28BÊ È‰  B‰Ë ‰‡ˆÓe «¿ƒ»«¿ƒƒ»¿»»¿»»¬≈
,˙B˜È„a‰ el‡ ÏÎa ÊÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰‰Ë ˙˜ÊÁa¿∆¿«»√»¿«ƒ¿»¿»≈«¿ƒ

.‰ÈÙÒ ÈÓÈ BÏ eÏÚÂ B‰Ë ‡e‰L∆»¿»¿≈¿ƒ»

ורק 27) הספירה ימי  בסוף  בשביעי  בדקה שלא פי  על אף 
ולא 28)בתחילתם. הספירה ימי  בסוף  הייתה שהבדיקה
בתחילתם.

.‚Î‰ÎÈˆ  ‰Ê ˜ÙÒ ‰c ˜ÙÒ ‡È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»¿≈»»¿ƒ»
ÏÈÏa ˙ÏBËÂ ,˜ÙqÓ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL LÈÏ≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»≈¿∆∆¿≈

ÈÈÓL29‰‡ÈÓe .dÏÚÏ ˙zÓ ‰È‰z Ck Á‡Â , ¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»
.BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,ÏÎ‡ BÈ‡Â ‰Ê Ôa»̃¿«»»¿≈∆¡»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

ביום.29) טובלת שאינה כנדה

   1 
יולדת 1) היא זו ואי  דינו; והיאך לידה של קשוי  דם יבאר

ואחר  נקבה היולדת דמה; פסק  שלא בזוב  ויולדת בזוב ;
בתוך  הקושי  דם והתחיל נתעברה שלא עשר ארבעה
מן  דם יום עשר וארבעה מאה שתראה אפשר אם שמונים;

זבה. תהיה ולא יום אחר יום המקור

.‡‰„Ï ÈÏÁ ‰eÊÁ‡Â ÚËˆ‰Ï ‰ÏÈÁ˙‰L ˙aÚÓ2, ¿À∆∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¬»»∆¿≈≈»
‡e‰ Ìc‰ B˙B‡  „ÏzL Ì„˜ ˙‡ˆÏ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«»»≈…∆∆≈≈«»
d˙c ÈÓÈa ‡a Ì‡ ?BÈc C‡È‰Â .ÈLw‰ Ì„ ‡˜p‰«ƒ¿»««ƒ¿≈«ƒƒ»ƒ≈ƒ»»
‡a Ì‡Â ;‰c ‰‡ÓË BÊ È‰Â ,‰c Ì„ ‡e‰ È‰ ¬≈«ƒ»«¬≈¿≈»ƒ»¿ƒ»
Ìc :‰Êa Ó‡pL .‰B‰Ë BÊ È‰  ‰˙ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»»¬≈¿»∆∆¡«¿»»»

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .dOa dBÊ ‰È‰È3dBÊ : ƒ¿∆»ƒ¿»»ƒƒ«¿»»¿»
„ÏÂ „ÏzL „Ïe .„ÏÂ ˙ÓÁÓ ‡ÏÂ ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿…≈¬«»»ƒ¿«∆≈≈»»

ÌÈÏÙÏ ÈL˜ ÔÈ‡  ‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï‡ ;ÈÁ4‰È‰ elÙ‡ . «¬»ƒƒƒ»≈ƒƒ¿»ƒ¬ƒ»»
OÚ ‰Úa‡ Úv‰Â ÌÈÏÁ‰ ÌÚ „BÈÂ ˙˙BL Ìc‰5 «»≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿««««¿»»»»

Ì‡ Ï‡ ;B‰ËÂ ÈL˜ Ì„ ‰Ê È‰  „ÏzL Ì„˜ ÌBÈ…∆∆≈≈¬≈∆«ƒ¿»¬»ƒ
˙È B‡ ÌBÈ OÚ ‰MÓÁa ‰„l‰ Ì„˜ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ«»…∆«≈»«¬ƒ»»»»≈

BÊa ˙„ÏBÈ ‡È‰ È‰Â ,‰ÈÊ Ì„ ‰Ê È‰ 6. ¬≈∆«ƒ»«¬≈ƒ∆∆¿

"חבלי2) לידה, חבלי  נקראים לילד העומדת אשה מכאובי 
יג). יג, (הושע  לו" יבאו ב .3)יולדה לו, שם 4)נדה

ב . ה),5)לח , יב , (ויקרא כנדתה שבועיים "וטמאה שם
וכמה? טהורה, דזיבתה מכלל כזיבתה. ולא כנדתה
יום  אחדֿעשר היא זיבה שתקופת ואף ֿעלֿפי  שבועיים".
שהוולד  התורה גילתה ביולדת ה"ג). פ "ו (למעלה בלבד

יום. ארבעהֿעשר ואם 6)מטהר זבה. דין לה יש כלומר,
הרי הלידה, קודם יום ארבעהֿעשר לפני  ימים שלשה ראתה
קטנה  זבה היא - שנים או אחד יום ואם גדולה, זבה היא
יולדת  דיני  שאר הֿז בהלכות לקמן וראה (מגידֿמשנה).

בזוב .

.ÌÈÈv‰ e˜Òt ‡lLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»¿«ƒƒ
;‰„ÏiL „Ú ˙ÎÏB‰Â ‰M˜˙Ó ‡l‡ ,Úv‰Â ÌÈÏÁ‰Â¿«¬»ƒ¿«««∆»ƒ¿«»¿∆∆«∆»¿»
d˙ÈÊ ÈÓÈa ˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ìc ‰˙‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¬»»¿»»ƒ»≈ƒ≈ƒ»»
ÔÓ dÏ ÁÂÂ Úv‰ dÏ ˜ÒÙe ,ÌÈÏÁÂ Úˆa¿«««¬»ƒ»«»«««¿»«»ƒ
ÌÈOÚ ˙Áa ‰„ÓÚÂ ,ÌÈÓÈ ‰LÏM‰ Á‡ ÌÈÏÁ‰«¬»ƒ«««¿»»ƒ¿»¿»¿««∆¿ƒ

˙BÚL Úa‡Â7Ìc‰ ˜Òt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙È B‡8 ¿«¿«»»≈««ƒ∆…»««»
ÌÈOÚ Á‡ ÌÈÏÁ‰Â Úv‰ ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»««««¿«¬»ƒ««∆¿ƒ
˙ÓÁÓ Ìc‰ ‰È‰ el‡L ;‰Ê BÊ È‰  ˙BÚL Úa‡Â¿«¿«»¬≈»»∆ƒ»»«»≈¬«
‰„ÏÈ Ì‡Â .ÌÈÏÁ‰ ‡ÏÂ Úv‰ ˜Òt ‡Ï  „Ïe‰«»»…»««««¿…«¬»ƒ¿ƒ»¿»

.BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È‰  ÔÎ ÈÁ‡«¬≈≈¬≈∆∆¿

ב .7) לו, שם.8)שם

.‚,‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌÈLe Úˆ ‡Ïa „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡»¬»∆»¿…««¿«ƒ¿ƒ¿»¿»
B‡ ,‰„ÏÈÂ ÈL˜a „Á‡ ÌBÈÂ Úˆ ‡Ïa ÌÈL B‡ÌBÈ ¿«ƒ¿…««¿∆»¿ƒ¿»¿»

dÈ‡  ‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a¿ƒ¿¿…««¿¿ƒ¿»¿»≈»
ÌÈLe ÈL˜a „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡ Ì‡ Ï‡ .BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿¬»ƒ»¬»∆»¿ƒ¿«ƒ
Úˆ ‡Ïa „Á‡Â ÈL˜a ÌÈL B‡ ,‰„ÏÈÂ Úˆ ‡Ïa¿…««¿»¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»¿…««
Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ Úˆ ‡Ïa ÌBÈ B‡ ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿…««¿¿ƒ¿¿…««
CeÓÒ ÈL˜ :ÏÏk‰ ‰Ê .BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È‰  ‰„ÏÈÂ¿»¿»¬≈∆∆¿∆«¿»ƒ»

ÈÙL ;BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡  ‰„ÏÏ9 ‰„ÏÏ CeÓÒ ¿≈»≈∆∆¿…ƒ»¿≈»
.BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È‰¬≈∆∆¿

הצער.9) מן נחה

.„Ïk elÙ‡ ,‰„l‰ ÌBÈa ˙BÈ‰Ï d˙i‡Ï ÈLÈÏL ÏÁ»¿ƒƒƒ¿ƒ»»ƒ¿¿«≈»¬ƒ»
ÌBÈ È‰L ;BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡  ÈÙLa Blk ÌBi‰«À¿…ƒ≈∆∆¿∆¬≈

ÈLwÏ CeÓÒ ‰„l‰10ÈLÈÏMe ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡ . «≈»»«ƒ»¬»¿≈»ƒ«¿ƒƒ
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰ÏÈt‰ ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÈt‰ƒƒ»¿≈»««ƒƒ»¬≈¿≈∆∆

‰Ê ˜ÙÒe11. ¿≈»»

לידי10) המביא יום - השלישי  שהיום צריכין שאנו מפני 
קושי לך אין - יום באותו שילדה ומכיון בשופי , יהא - זיבה

ספר'). ('קרית בזוב  יולדת זו אין ולכן מזה, שם 11)גדול
זבה, וספק  ולד, הפילה שמא יולדת ספק  כלומר, ב . כא,
זבה  ונעשית לידה בלא הרחם בפתיחת דם ראתה שמא
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קכח                
         

ימים  שני  רק  ונשארו דם, ראתה לא ואולי  גדולה,
הראשונים.

.‰ÌÈÓÈ ‰ÚL LÈÏ ‰ÎÈˆ ?BÊa ˙„ÏBÈ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ∆∆¿¿ƒ»≈≈ƒ¿»»ƒ
,dÏÚÏ ˙zÓ ‰È‰z Ck Á‡Â ,ÚÏ ˙ÏBËÂ ÌÈi˜¿ƒƒ¿∆∆»∆∆¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

‰Ë Ìc dÏ ‰È‰È Ck Á‡Â12‰Ê Ôa˜ ‰‡ÈÓe , ¿««»ƒ¿∆»«…«¿ƒ»»¿«»»
˜Òt elÙ‡ ,ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙„ÏBÈ Ôa˜Â¿»¿«∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»»¬ƒ»«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÙBÒ ,‰„l‰ ÌBÈa Ìc‰«»¿«≈»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

˙ÏBËÂ13ÌÈi˜ ‰ÚL ‰ÙÒÂ ,‰˜ ‰„ÏÈ Ì‡Â ; ¿∆∆¿ƒ»¿»¿≈»¿»¿»ƒ¿»¿ƒƒ
 Ô‰ÈÁ‡Ï B‡ ‰„Ï ÏL OÚ ‰Úa‡ ÌÚ eÓÏLÂ¿»¿ƒ«¿»»»»∆≈»¿«¬≈∆
ÈÓÈ eÓÏL Ì‡Â ;dÏÚÏ ˙zÓe ˙ÏBË BÊ È‰¬≈∆∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»¿¿≈
dÏÚÏ ‰eÒ‡ BÊ È‰  OÚ ‰Úa‡ CB˙a ‰ÈÙq‰«¿ƒ»¿«¿»»»»¬≈¬»¿«¿»

.OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú«≈¬ƒ»»»

לנקבה.12) ושמונים לזכר, יום ארבעים לז,13)עד שם
לקמן  שמבואר כמו המנין, מן לה עולין לידתה וימי  א.

בה"ו.

.Â˙ÚL ‰ÙÒÂ ,‰LÏL Ìc ‰˙‡L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¬»»¿»¿»¿»ƒ¿«
dÏÚÏ ‰eÒ‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ;‰OÚ È‰  ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¬≈¬»»«¬«ƒƒ¬»¿«¿»

OÚ ‰Úa‡ ÏkL ,OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú14‡È‰ «≈¬ƒ»»»∆»«¿»»»»ƒ
‰ck15BÊa ˙„ÏBi‰ ˙‡ ÔÈÎÈˆÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ . ¿ƒ»¿»»≈«¿ƒƒ∆«∆∆¿

‰Úa‡ Á‡Â ÎÊ ÏL ‰ÚL Á‡ ‰ÚL ˙ÈÙÒÏƒ¿ƒ«ƒ¿»««ƒ¿»∆»»¿«««¿»»
d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓiL ÈtÓ ?‰˜ ÏL OÚ»»∆¿≈»ƒ¿≈∆¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»

dÏ ÔÈÏBÚ Ô‰a ‰‡B dÈ‡L16BÓk ,‰ÚL ˙ÈÙÒÏ ∆≈»»»∆ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿
.‡a˙iL∆ƒ¿»≈

נקיבה.14) ה"ב .15)ללידת פ "ד למעלה כמבואר
כרבא.16) שם,

.Ê‰Ë Ìc dÏ ÔÈ‡  dÓc ˜Òt ‡lL BÊa ˙„ÏBÈ17, ∆∆¿∆…»«»»≈»«…«
Ì‡ Ï‡ .‡e‰ ‰ÈÊ Ì„k  ‰‡zL Ìc Ïk ‡l‡∆»»»∆ƒ¿∆¿«ƒ»¬»ƒ
ÏL OÚ ‰Úa‡ eÓÏLÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ‰ÙÒ»¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»»»»∆
ÏL ÌÈÚa‡ CB˙a Ìc ‰˙‡ Ck Á‡Â ,‰ÏËÂ ‰˜¿≈»¿»¿»¿«««»¬»»¿«¿»ƒ∆

.‰Ë Ì„ ‰Ê È‰  ‰˜ ÏL ÌÈBÓLe ÎÊ»»¿ƒ∆¿≈»¬≈∆«…«

כדם 17) הוא הרי  הדם, פסק  שלא זמן שכל ב . לה, שם
זיבה.

.ÁCk Á‡Â ,‰ÏË ‡ÏÂ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰ÚL ‰ÙÒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿…»¿»¿«««
;„iÓ dÏÚÏ ˙zÓe ˙ÏBË BÊ È‰  Ìc ‰˙‡»¬»»¬≈∆∆À∆∆¿«¿»ƒ»

‰ÈÊÏ ‡ÏÂ ‰cÏ ‡Ï ˙BÈe‡ ÔÈ‡ ‰Ë ÈÓÈ ÏkL18. ∆»¿≈…«≈»¿…¿ƒ»¿…¿ƒ»
‡nËÓe ‡ÓË  Ìc ÏL BÓˆÚ Ï‡19,‰cp‰ Ìc ÔÈ„k , ¬»«¿∆»»≈¿«≈¿ƒ««ƒ»
.ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…

אינו 18) - וזבה נדה דמי  שממנו מהמעין בא שהדם אע "פ 
הטוהר. בימי  -19)סותר בזוב  שיולדת  שם. כביתֿהלל

היא  טבלה שלא זמן וכל טהרתה, תלויה וטבילה בימים
טמא. ממנה היוצא הדם וממילא טמאה,

.ËdlL OÚ ‰Úa‡ Á‡Â ,‰˜ ˙„ÏBi‰«∆∆¿≈»¿«««¿»»»»∆»
ÌÈBÓL CB˙a dÏ ‡BÏ ÈLw‰ Ìc ÏÈÁ˙‰Â ,‰aÚ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ««ƒ»»¿¿ƒ
ÈL˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ë Ì„ ‡e‰ È‰ ¬≈«…«««ƒ∆≈ƒ

ÌÈÏÙpÏ20 ‰Ë ÈÓÈ CB˙a ‰‡zL ÌÈÓc ÏkL ; «¿»ƒ∆»»ƒ∆ƒ¿∆¿¿≈…«
„Ïe‰ ÏÈtzL „Ú ,‡e‰ B‰Ë21‰È‰z  ÏÈtzLÎe . »«∆«ƒ«»»¿∆«ƒƒ¿∆

Ì‡Â ,ÎÊ ˙‡ÓË  ÎÊ ‰ÏÈt‰ Ì‡ :‰„Ï ‰‡ÓË¿≈»≈»ƒƒƒ»»»À¿«»»¿ƒ
ÈÓÈÂ ‰‡ÓË ÈÓÈ ‰BÓe .‰˜ ˙‡ÓË  ‰˜ ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿≈»À¿«¿≈»»¿≈À¿»ƒ≈

ÌÈÓB‡z eÈ‰ elÙ‡ .ÈL „ÏeÓ ˙‡ÏÓ22‰ÏÈt‰Â , ¿…ƒ»»≈ƒ¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ»
 ÌÈÓÈ ‰nk Á‡ elÙ‡ Á‡‰ ‰ÏÈt‰Â „Á‡ ÌBi‰«∆»¿ƒƒ»»«≈¬ƒ«««»»ƒ

.˙‡ÏÓ ÈÓÈÂ ‰‡ÓË ÈÓÈ ÈMÏ ‰BÓ»«≈ƒ¿≈À¿»ƒ≈¿…

מפני20) אלא קושי  דם משום לא אותה שמטהרים שם,
טוהר. דם ב .21)שזה לח , ב .22)שם כה, שם

.ÈÌÈÓÈ ˙ÚL ˙BÓÏ ‰ÏÈÁ˙‰Â ,dBÊ ˜ÒtL ‰Ê»»∆»«»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
BÈ‡  ÌÈi˜ ÌÈÓÈ CB˙a ÈL˜ Ìc dÏ ‡e ,ÌÈi˜¿ƒƒ»»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈

˙BÒ23‰ÚL ÔÈÓÏ ÌÈÏBÚ ÈLw‰ ÈÓÈÂ ,24Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ≈«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈ƒ
˙˙BÒ ‰„l‰ ÔÈ‡  ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰ÚLa ‰„ÏÈ25, »¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ≈«≈»∆∆

‰ÚL ÔÈÓÏ dÏ ÔÈÏBÚ ‰„l‰ ÈÓÈÂ26Èt ÏÚ Û‡ , ƒ≈«≈»ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿»««ƒ
Ô‰a ‰‡ÓË ‡È‰L27.dBfÓ ‰‰Ë Ì‡Â :Ó‡pL . ∆ƒ¿≈»»∆∆∆¡«¿ƒ»¬»ƒ»

‰‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dBfÓ ‰‰hL ÔÂÈk≈»∆»¬»ƒ»««ƒ∆ƒ¿≈»À¿»
˙‡ÓË B‡ ‰c ˙‡ÓË B‡ ‰„Ï ˙‡ÓË ÔB‚k ,˙Á‡«∆∆¿À¿«≈»À¿«ƒ»À¿«
el‡ ˙B‡ÓË ÔÈ‡Â ,Ô‰a ˙ÙBÒ BÊ È‰  ˙Ú»̂««¬≈∆∆»∆¿≈À¿≈

.‰ÈÙq‰ ÔÈ˙BÒ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ«¿ƒ»

א.23) לז, שזבה 24)שם הוא, גמור טהור זה שדם מפני 
ולכן  ולד, מחמת לא עצמה, מחמת רואה היא אם רק  טמאה
שראתה  דם מהֿשאיןֿכן השבעה, למנין הקושי  ימי  עולים
שיולדת  מפני  מניינה, סותר סופרת, בעודה טהרה ימי  בתוך
השגת  ראה טמא, הוא הדם וממילא טוהר, דם לה אין בזוב 

לידתה,25)הראב "ד. בימי  דם שראתה אפילו א. לד, שם
בהי "א. להלן דם.26)כמבואר ראתה שם 27)כשלא

כרבא. א. לז,

.‡È Ìc Ô‰a ‰˙‡ ‡Ï Ì‡ ,d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓÈ¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»ƒ…»¬»»∆»
Ì‡Â ;ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÈÙÒÏ dÏ ÔÈÏBÚ el‡ È‰¬≈≈ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
‡ÏÂ ‰i‡‰ ÈÓÈ dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡  Ìc Ô‰a ‰˙‡»¬»»∆»≈ƒ»¿≈»¿ƒ»¿…
‰ÙqL ÌÈÓi‰ ÏÚ ˙ÓÏLÓ ‡l‡ ,ÌÈÓi‰ Ïk ÔÈ˙BÒ¿ƒ»«»ƒ∆»«¿∆∆««»ƒ∆»¿»
,BÊ ÏL ‰i‡ ‡l‡ Ïk‰ ˙BÒ ÔÈ‡L .Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆≈≈«…∆»¿ƒ»∆

.„Ïa ÔÓBÈ ÔÈ˙BÒ el‡ Ï‡¬»≈¿ƒ»ƒ¿«

.ÈEÏ ‡a˙È ,e‡aL ÌÈwÚ‰ Ïk ÔÈzL Á‡Ó≈««∆»ƒ»»ƒ»ƒ∆≈«¿ƒ¿»≈¿
ÌÈÓÎÁ eÓ‡M ‰Ó28Ì„ ‰M‡‰ ‰‡zL LÙ‡L , «∆»¿¬»ƒ∆∆¿»∆ƒ¿∆»ƒ»»

‡ÏÂ ÌBÈ OÚ ‰Úa‡Â ‰‡Ó ÌBÈ Á‡ ÌBÈ B˜n‰ ÔÓƒ«»««≈»¿«¿»»»»¿…
‰Ê ‰È‰z29d˙c ÈÙÏ ÌÈL ?„ˆÈk .30ÈÓÈ ‰ÚLÂ , ƒ¿∆»»≈«¿«ƒƒ¿≈ƒ»»¿ƒ¿»¿≈

d˙c ÈÓÈ Á‡Ï ÌÈLe ,d˙c31OÚ ‰Úa‡Â , ƒ»»¿«ƒ¿««¿≈ƒ»»¿«¿»»»»
ÈL˜32ÌÈLe ,‰c ÈÓÈ ‰ÚLÂ ,‰˜ ÏL ÌÈBÓLe , ƒ¿ƒ∆¿≈»¿ƒ¿»¿≈ƒ»¿«ƒ

‰c ÈÓÈ Á‡33‰M‡‰ ‰‡zL Ìc ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . ««¿≈ƒ»»»«¿»∆»»∆ƒ¿∆»ƒ»
d˙c ˙lÁz ‡e‰  ˙‡ÏÓ ÌBÈ Á‡34ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â , ««¿…¿ƒ«ƒ»»¿≈«¿ƒƒ

Ì„wnL ˙B˙ÒÂ ÏÚ35ÌBÈ ÛBÒa Ì„ ‰‡B‰ ,CÎÈÙÏ . «¿»∆ƒ…∆¿ƒ»»»»¿
˙‡ÏÓ36˙BLÓM‰ ÔÈa37‡nL ;‰c ˜ÙÒ BÊ È‰  ¿…≈«¿»¬≈¿≈ƒ»∆»

.d˙c ÈÓÈ ˙lÁz ‡e‰L ,Ìc‰ ‰˙‡ ‰ÏÈla««¿»»¬»«»∆¿ƒ«¿≈ƒ»»

א.28) לח , של 30)גדולה.29)שם האחרונים ימים שני 
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קכט                 
         

זיבה. זיבה.31)ימי  ימי  של הראשונים ימים שני 
(ה"א).32) למעלה של 33)כמבואר הראשונים ימים שני 

זיבה. דעת 34)ימי  לידה, שבלא המנין, מפסקת שהלידה
ואחדֿעשר  נדה ימי  שבעה הסדר: לפי  מונה שהיא רבינו
אבל  ה"ו, פ "ו למעלה כמבואר חייה, ימי  כל זיבה ימי 

מפסקת. שלא 35)הלידה הטוהר ימי  אחרי  ראתה ואם
נדה. היא - (הקודם) וסתה ב .36)בשעת נג, שם

לח .37) הערה פ "ו, למעלה ראה

.‚Èe‡a k38 ‰ÚL Ïk Ìc ‰˙‡L ‰cp‰L , ¿»≈«¿∆«ƒ»∆»¬»»»ƒ¿»
‰pË˜ ‰ÊÂ .ÏaËzL Á‡ ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙zÓÀ∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ««∆ƒ¿…¿»»¿«»
LnLÏ ˙zÓe ,˙ÏBËÂ B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ˙nLÓ ¿«∆∆∆»»¿∆∆À∆∆¿«≈
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÙBÒ  ‰ÏB„‚ ‰ÊÂ .ÚÏ»∆∆¿»»¿»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡Â .ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙zÓe ,˙ÏBËÂ¿∆∆À∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ¿≈≈¿«
„Á‡‰ Ô˙B‡e ,„Ïa ÌBÈ OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰cÏ ‰cƒ»¿ƒ»∆»««»»ƒ¿«¿»»««

.‰ÏB„‚ B‡ ‰pË˜ ‰Ê ‰È‰z OÚ»»ƒ¿∆»»¿«»¿»

ט ֿיא.38) הלכות פ "ו ה"ו, פ "ד למעלה

.„È‡a˙È ,ÌÈwÚ‰ el‡ Ïk ÎBÊ ‰È‰zL Á‡Óe≈««∆ƒ¿∆≈»≈»ƒ»ƒƒ¿»≈
ÌÈÓÎÁ eÓ‡L ‰Ê EÏ39‰ÈÓÈ Ïk ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰ : ¿∆∆»¿¬»ƒ»ƒ»∆À¿¿»»»∆»

‰‡z ÌBÈ40‰lÁza  ‰‡z ‡Ï ÌBÈÂ Ìc41˙LnLÓ ƒ¿∆»¿…ƒ¿∆«¿ƒ»¿«∆∆
ÏÈÏa42ÈÈÓL ÌBÈe ÈÈÓL43Á‡ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L , ¿≈¿ƒƒ¿¿ƒƒ∆∆»««

‰Úa‡ ÌBÈ OÚ ‰BÓL ÏÎa ˙LnLÓe .d˙c ÈÓÈ¿≈ƒ»»¿«∆∆¿»¿»»»«¿»»
„Ïa ˙BÏÈÏ44ÌÈÓia LnLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â . ≈ƒ¿«¿≈»¿»¿«≈«»ƒ

‡Óh‰ ÌBiÏ ÓBL ‡e‰ B‰h‰ ÌBi‰L ,ÌÈB‰h‰45. «¿ƒ∆««»≈««»≈
˙lÁzÓ ‡ÓË ÌBÈ ÏÎa Ìc‰ ‰‡B ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»»«»¿»»≈ƒ¿ƒ«

„Ïa ÈÈÓMa ‡l‡ ˙LnLÓ dÈ‡  ‰ÏÈl‰46‡e‰L , ««¿»≈»¿«∆∆∆»«¿ƒƒƒ¿«∆
.d˙c ÈÓÈ Á‡ „Á‡ ÌBÈ∆»««¿≈ƒ»»

א.39) נד, ביום.40)שם רק  בראיה 41)כלומר,
נדה. ימי  שבעה לספור מתחילה שאז בכת"י42)ראשונה,

שמיני . וביום בלילה טבלה 43)תימן: בשביעי  שהרי 
וביום  בלילה משמשת לפיכך תשיעי , עד תראה ולא לערב 
כבר  הוא הראשונה לראייתה התשיעי  והיום השמיני ,
יום  הוא העשירי  ויום הזיבה, ימי  אחדֿעשר של בחשבון
הלילה. עד לשמש ואסורה התשיעי  יום של השימור

אור 44) והיינו: שאמרנו, השמיני  ויום השמיני  ליל מלבד
וֿיז. טו יג, ה"י .45)לֿיא, פ "ו למעלה ששאר 46)ראה

היא  הרי  ובערב  הטמא, ליום שומרים הם הטהורים הימים
דם. תראה פן לשמש ואסור הלילה, מתחילת לראות רגילה

.ÂËÌÈÓÈ ÈLe ÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ÈL ‰‡B ‰˙È‰»¿»»¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
OÚ ÌÈMe ÈÈÓMa ˙LnLÓ  ÌÈB‰Ë47‰MMe ¿ƒ¿«∆∆«¿ƒƒ«¿≈»»«ƒ»

.ÌÈOÚe OÚ»»»∆¿ƒ

ימי47) מאחדֿעשר הם רואה, שהיא הימים - ט ֿי  שימי 
ביום  מותרת ולכן שימור, יום הוא האחדֿעשר והיום הזיבה,
רואה  שהיא יגֿיד והימים שלפניו, בלילה וגם השניםֿעשר
שימור, יום הוא חמשהֿעשר ויום זיבה, ימי  הם בהם,
תשעהֿעשר  ויום זיבה, ימי  הם יזֿיח  וימי  טז, ביום ומותרת
שלפניו  ובלילה העשרים ביום ומותרת השימור, יום הוא

למעלה. כאמור

.ÊËÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰‡B ‰˙È‰48‰LÏLe »¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
ÔÈB‰h‰ ‰LÏM‰Ó ÌÈÓÈ ÈL ˙LnLÓ  ÔÈB‰Ë¿ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ≈«¿»«¿ƒ
ÌÈMÏ eÓL Ô‰Ó „Á‡‰L ;d˙c ÈÓÈ Á‡L∆««¿≈ƒ»»∆»∆»≈∆»«¿«ƒ
˙LnLÓ dÈ‡ eLÂ .d˙cÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆
˙ÚL dÏ ÔÈ‡Â ,‰ÏB„‚ ‰Ê ‰˜ÊÁ‰ È‰L ;ÌÏBÚÏ¿»∆¬≈À¿¿»»»¿»¿≈»ƒ¿«

.ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ

כן 48) ואחר נדתה, בתחילת ג ב , א, בימים דם שראתה
ימים  שלשה התחילו השביעי  וביום טהורים, ימים שלשה
ויום  זיבה, מימי  הם האחרונים הימים ושני  ט  ח , ז, הטמאים

ויב . יא ביום ומותרת שימור, יום הוא העשירי 

.ÊÈÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰Úa‡ ‰‡B ‰˙È‰49‰Úa‡Â »¿»»«¿»»»ƒ¿≈ƒ¿«¿»»
ÔÈB‰Ë ÌÈÓÈ50„Á‡ ÌBÈ ˙LnLÓ 51,d˙c Á‡L »ƒ¿ƒ¿«∆∆∆»∆««ƒ»»

ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ eLÂ52. ¿≈»¿«∆∆¿»

נדתה.49) לתחילת ד ג, ב , א, ח .50)בימים ז, ו, ה,
שמיני .51) נקיים.52)יום שבעה לה שאין

.ÁÈÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ‰‡B ‰˙È‰53‰MÓÁÂ »¿»»¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»
ÌÈB‰Ë ÌÈÓÈ54Óq‰ ‰LÏM‰ ˙LnLÓ ÌÈÎe »ƒ¿ƒ¿«∆∆«¿»«¿ƒ

d˙cÏ55ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ eLÂ ,56. ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆¿»

נדתה.53) לתחילת ה, ד, ג, ב , א, ט ,54)בימים ח , ז, ו,
הטהורים.55)י . הימים ועשירי , תשיעי  שמיני .

רצופים 56) ימים חמשה שרואה גדולה זבה כבר שהיא
זיבה. ימי  אחדֿעשר בתוך

.ËÈÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ML ‰‡B ‰˙È‰57ÌÈÓÈ ‰MLÂ »¿»»ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ
‰MÓÁa ˙LnLÓ  ÔÈB‰Ë58d˙cÏ ÌÈÎeÓq‰ ÌÈÓÈ ¿ƒ¿«∆∆«¬ƒ»»ƒ«¿ƒ¿ƒ»»

.ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ eLÂ ,‰lÁz¿ƒ»¿≈»¿«∆∆¿»

טהור.57) השביעי  ליום 58)ונשאר מחוץ  הטהורים
בנדתה. שהיתה השביעי 

.Î‰‡B ‰˙È‰59‰ÚL60‰ÚLÂ ÔÈ‡ÓË61ÔÈB‰Ë »¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
ÔBL‡‰ ÚeM‰ ˙LnLÓ 62CeÓq‰ B‰h‰ ¿«∆∆«»«»ƒ«»«»
‡ÓË ÚeL ÂÈÁ‡ ‡BÈÂ ,d˙cÏ63,‰Ê Ba Úwz  ¿ƒ»»¿»«¬»»«»≈ƒ»«»»

ÂÈÁ‡ ‡BiL B‰h‰ ÚeM‰Â64‰eÒ‡Â ,‰ÈÙÒÏ  ¿«»««»∆»«¬»ƒ¿ƒ»«¬»
‰Úa‡a d˙hÓ ‰LnL ‡lL ˙‡ˆÓ .Ba LnLÏ¿«≈ƒ¿≈∆…ƒ¿»ƒ»»¿«¿»»

„Á‡ ÚeL ‡l‡ ˙BÚeL65‰ÈÓÈ ÏÎÂ .66˙LnLÓ »∆»»«∆»¿»»∆»¿«∆∆
?„ˆÈk .˙BÚeL OÚ ‰ÓL ÏÎa ÌBÈ OÚ ‰BÓL¿»»»¿»¿…»»»»≈«

ÈLÈÓÁ ÚeL67ÈML ÚeL .‰Ê ‡È‰ È‰ 68‡È‰L , »«¬ƒƒ¬≈ƒ»»»«ƒƒ∆ƒ
ÈÚÈL ÚeL .‰ÈÙÒÏ  ‰B‰Ë Ba69ÚeL .‰Ê  ¿»ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ»»»«

ÈÈÓL70ÈÚÈLz ÚeL .‰ÈÙÒÏ 71Ba ‰‡B ‡È‰L , ¿ƒƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ∆ƒ»
ÈÓÈ ˙lÁzÓ ÌÈLe ,‰c ÈÓÈÓ epnÓ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ¬ƒ»»ƒƒ∆ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ«¿≈

‰ÈÊ72„Á‡ ÌBÈ ˙nLÓ ;73ÈÈOÚ‰ ÚeM‰ ÔÓ ƒ»¿«∆∆∆»ƒ«»«»¬ƒƒ
B‰h‰74˙LnLÓe ,75OÚ „Á‡ ÚeL .‰ML76, «»¿«∆∆ƒ»»«««»»

dBÊ ÈÓÈ ÛBqÓ ÌÈL  B ‰‡B ‡È‰L77‰MÓÁÂ , ∆ƒ»¿«ƒƒ¿≈»«¬ƒ»
ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙LnLÓe ;‰c ÈÓÈ ˙lÁzÓ78ÚeMÓ ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»¿«∆∆¬ƒ»»ƒƒ»«
OÚ ‰LÏL ÚeL .B‰h‰ OÚ ÌÈL79,‰Ê  ¿≈»»«»»«¿»»»»»

OÚ ‰Úa‡ ÚeLÂ80‰MÓÁ ÚeL ÔÎÂ .‰ÈÙÒÏ  ¿»««¿»»»»ƒ¿ƒ»¿≈»«¬ƒ»
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OÚ81OÚ ‰ML ÚeLÂ ,‰Ê 82,‰ÈÙÒÏ  »»»»¿»«ƒ»»»ƒ¿ƒ»
OÚ ‰ÚL ÚeLÂ83 OÚ ‰BÓL ÚeLÂ ,‰Ê  ¿»«ƒ¿»»»»»¿»«¿»»»

:ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÌÏBÚÏ BÊ Cc ÏÚ ˙ÙBÒÂ .‰ÈÙÒÏƒ¿ƒ»¿∆∆«∆∆¿»ƒ¿≈»≈
OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ ˙BÚeL OÚ ‰BÓL ÏÎaL∆¿»¿»»»»¿«∆∆¿»»»

ÌBÈ84‰c ÚeL ‰˙È‰Â ,‰Ê ÈÏÁ dÏ Ú‡ ‡Ï el‡Â .¿ƒ…≈«»…ƒ∆¿»¿»»«ƒ»
ÏÎa ˙LnLÓ ‰˙È‰  ‰B‰Ë ÌBÈ OÚ „Á‡Â¿««»»¿»»¿»¿«∆∆¿»

˙BÚeL OÚ „Á‡ ˙BÚeL OÚ ‰BÓM‰85Ô‰L , «¿»»»»««»»»∆≈
.ÌBÈ ÌÈÚLÂ ‰ÚLƒ¿»¿ƒ¿ƒ

פ "ו 59) למעלה המבואר הקבוע  הסדר פי  על זו, הלכה כל
ואחדֿעשר  נדה ימי  שבעה כך: אשה של ימיה שכל ה"ה,
מחזור  מחדש מתחיל יום, אחדֿעשר כל ואחר זיבה. ימי 
לזבה. אותה עושה אינה אלה בימים שראייתה נדה, ימי 
בכל  שמונהֿעשר למספר מתאים כאן השבועות וחשבון
שמונהֿעשרה  זיבה. ימי  ואחדֿעשר נדה ימי  שבעה מחזור,
ארבעים  מהם: יום, וששה ועשרים מאה הם שבועות
מיום  הנדה: ימי  זיבה. ימי  ושבעה ושבעים נדה, ימי  ותשעה
ימי .115ֿ109 ,97ֿ91 ,79ֿ73 ,61ֿ55 ,43ֿ37 ,25ֿ19 ,1ֿ7
,108ֿ98 ,90ֿ80 ,72ֿ62 ,54ֿ44 ,36ֿ26 ,18ֿ8 זיבה:

ימים.60)126ֿ116. שבעה תימן: שם:61)בכתב ֿיד
ימים. אפילו 62)ושבעה נדה, [שהרי  ח  מיום המתחיל

ב ֿי "ד  וגומר ומותרת] לערב  טובלת - שבעה כל רואה
דם. ראתה לא ב ֿכא,63)שבהם וגומר טו ביום המתחיל

נקבעה  טוֿיח  בימים וכשראתה זיבה. ימי  הם יט  יום ועד
לא 64)לזבה. שבהם כח , ביום וגומר כב , ביום המתחיל

ספירה. ימי  הם דם, מי "ח 65)ראתה השני , השבוע 
לטהרה. הראשון והוא שדרכה 66)השבועות אשה של

טהורים. ושבעה טמאים ימים שבעה זו: בדרך לראות
זיבה.67) ימי  הם השבוע  ימי  וכל כט , ביום המתחיל
לו.68) ביום הֿמד 69)המתחיל וביום מג, ביום המתחיל

זבה. היא דם בהם וכשראתה הזיבה. ימי  מתחילים
נ.70) ביום ב ֿסג,71)המתחיל וגומר נז ביום המתחיל

סא. ביום גומרים הנדה וֿסג.72)וימי  סב  לשני73)יום
כנגד  יום שומרת כדין זיבה, של המתחיל 74)יום.הימים

סד. קטנה.75)ביום זבה כדין לערב  טבילתה אחרי 
נדה.76) ימי  מתחיל עג וביום עא, ביום יום 77)המתחיל

וֿעב . השבוע ,78)עא של הראשונים ימים ששני 
לבעלה. ואסורה נדתה ימי  לשבעת המתחיל 79)משלימים

צ . ביום נגמרים הזיבה וימי  צא. ביום וגומר פה ביום
צח .80) ביום וגומר צב , ביום ביום 81)המתחיל המתחיל

זיבה. ימי  שהם קה, ביום וגומר קו 82)צט  ביום המתחיל
קיב . ביום ב ֿקיט .83)וגומר וגומר קיג, ביום המתחיל

בימי ימים ארבעה וראתה קטז, מיום מתחילים הזיבה וימי 
גדולה. זבה ונעשית שבועות 84)הזיבה, בארבעה

ששה  - העשירי  בשבוע  אחד, שבוע  משמשת הראשונים
בסךֿהכל  נמצא ימים. חמשה עשר, השנים ובשבוע  ימים.

יום. דם 85)שמונהֿעשר ראתה לא אם טהורה היא שבהן
הזיבה. בימי 

.‡Î B‰Ë ÚeLÂ ‡ÓË ÚeL ‰‡B ‡È‰L ÔÓÊeƒ¿«∆ƒ»»«»≈¿»«»
ÌÈÓi‰ ÚÈ BÓk Ì‰L ,ÌBÈ OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ86. ¿«∆∆¿»»»∆≈¿¿ƒ««»ƒ

ÌÈÓÎÁ eÓ‡L ‡È‰ BÊÂ87È ˙LnLÓ :‰ÈÓÈ Ú88. ¿ƒ∆»¿¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ«»∆»

שרביע 86) ורביע , אחד יום חסר שהרי  בערך, כלומר,
יום. ורבע  ימים יט  הוא ושבעה א.87)משבעים נד, נדה

משנה'.88) 'מגיד ראה שם. בגמרא רבינו גירסת היא כך

.ÎÌÈÓÈ ‰BÓLe ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰‡B ‰˙È‰»¿»»¿»»ƒ»≈¿»»ƒ
CBzÓ ÌBÈ OÚ ‰MÓÁ ˙LnLÓ BÊ È‰  B‰Ë»¬≈¿«∆∆¬ƒ»»»ƒ
‡ÓË ‰BÓL ?„ˆÈk .ÌÈÓÈ ‰BÓLe ÌÈÚa‡«¿»ƒ¿»»ƒ≈«¿»»≈
˙eÈÊ „Á‡ ÌBÈÂ ,d˙c ÈÓÈ Ô‰Ó ‰ÚL  ‰lÁzaL∆«¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿≈ƒ»»¿∆»ƒ
‰BÓM‰ ÔÓ „Á‡ ÌBÈ BÏ ˙nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ»¿ƒ»»¿«∆∆∆»ƒ«¿»
dÏ e‡BÈ Ck Á‡Â .‰ÚL ˙LnLÓe ,ÔÈB‰h‰«¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿««»»»

ÔÈ‡ÓË ‰BÓL89d˙ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌÈL Ô‰Ó 90, ¿»¿≈ƒ≈∆¿«ƒ«¿¿≈ƒ»»
ÔÈB‰Ë ‰BÓL e‡BÈÂ .d˙c ÈÓÈÓ ‰MLÂ91ÌBÈ  ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿»¿»¿ƒ

d˙c ÈÓÈ ÌeÏLz Ô‰Ó „Á‡92‰ÚL ˙LnLÓe , ∆»≈∆«¿¿≈ƒ»»¿«∆∆ƒ¿»
ÌÈ‡ÓË ‰BÓL dÏ e‡BÈ Ck Á‡Â .˙BiL93Ô‰Ó  ¿ƒ¿««»»»¿»¿≈ƒ≈∆

d˙ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ‰Úa‡94.d˙c ÈÓÈÓ ‰Úa‡Â , «¿»»«¿¿≈ƒ»»¿«¿»»ƒ≈ƒ»»
e‡BÈ .‰ÚL ˙ÈÙÒ ‰ÎÈˆe ,‰ÏB„‚ ‰Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿»¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»»
˙LnLÓe ,‰ÚL Ô‰Ó ˙ÙBÒ  ÌÈB‰Ë ‰BÓL dÏ»¿»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
ÏÎa ÌBÈ OÚ ‰MÓÁ ˙LnLÓ ˙‡ˆÓ .„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈¿«∆∆¬ƒ»»»¿»

.‰BÓLe ÌÈÚa‡«¿»ƒ¿»

עשר.89) השבעה ביום 90)מיום נשלם שהמחזור
וחמש.91)השמונהֿעשר. עשרים שביעי92)מיום יום

עשר. התשעה ביום שהתחיל שלושים 93)למחזור אחרי 
ימים. ושש.94)ושנים שלושים ביום הנגמרים

.‚ÎÌÈÓÈ ‰ÚL˙Â ÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ÚLz ‰‡B ‰˙È‰»¿»»ƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»ƒ
OÚ ‰BÓL ÏÎa ÌÈÓÈ ‰BÓL ˙LnLÓ  ÔÈB‰Ë¿ƒ¿«∆∆¿»»ƒ¿»¿»»»
Ô‰Ó ‰ÚL  ÌÈ‡Óh‰ ‰ÚLz ?„ˆÈk .ÌÏBÚÏ ÌBÈ¿»≈«ƒ¿»«¿≈ƒƒ¿»≈∆
ÌBÈ Ô‰Ï ˙nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ ˙eÈÊ ÌÈLe ,d˙cƒ»»¿«ƒƒ»¿ƒ»»¿«∆∆»∆
ÔÎÂ .‰BÓL ˙LnLÓe ,ÔÈB‰h‰ ‰ÚLz‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«ƒ¿»«¿ƒ¿«∆∆¿»¿≈

.ÌÏBÚÏ¿»

.„Î,B‰Ë ‰OÚÂ ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰OÚ ‰‡B ‰˙È‰»¿»»¬»»»ƒ»≈«¬»»»
ÌBÈ ÛÏ‡Â ‡ÓË ÌBÈ ÛÏ‡ elÙ‡ ‰ÏÚÓÏe ‰OÚÓe≈¬»»¿«¿»¬ƒ∆∆»≈¿∆∆

dLenL ÈÓÈ ‰È‰È  B‰Ë95d˙ÈÊ ÔÈÓk96?„ˆÈk . »ƒ¿∆¿≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ»»≈«
;‰ÈÊ ‰LÏLe ‰c ‰ÚL Ì‰Ó  ÌÈ‡Óh‰ ‰OÚ¬»»«¿≈ƒ≈∆ƒ¿»ƒ»¿»ƒ»
˙LnLÓe ,‰ÚL Ô‰Ó ˙ÙBÒ  ÌÈB‰h‰ ‰OÚ¬»»«¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
˙eÈf‰ ÈÓÈÂ ,‰LÏL LenM‰ ÈÓÈ e‡ˆÓ ;‰LÏL¿»ƒ¿¿¿≈«ƒ¿»ƒ≈«ƒ

ÔÎÂ .‰LÏL‰‡ne :ÔÈB‰Ë ‰‡Óe ÔÈ‡ÓË ÌBÈ ‰‡Ó ¿»¿≈≈»¿≈ƒ≈»¿ƒ≈»
‰LÏLe ÌÈÚL˙Â ,‰cÏ Ô‰Ó ‰ÚL  ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿»≈∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»
,‰ÈÙÒÏ Ô‰Ó ‰ÚL  ÔÈB‰h‰ ‰‡n‰ ;˙eÈÊƒ«≈»«¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»
ÔÈÓ Ïk ÔÎÂ .ÛÏ‡ ÔÎÂ .LenLÏ ‰LÏLe ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆¿≈»ƒ¿»

.BÊ Cc ÏÚ ÔÈÓeƒ¿»«∆∆

הטהורים.95) טומאת 96)בימים ימי  כמנין כלומר,
ימי הם טהרה מימי  הראשונים הימים ששבעת זיבתה,

הספירה.

   1 
וסת 1) לה; שאין אשה ויש וסת לה שיש אשה שיש יבאר

וסת  קובעת האשה אם וסת; הוא אם אונס  מחמת שנקבע 
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לדילוגין; וסתות קפצה; זיבתה; בימי  או נדתה ימי  בתוך
ימים  ולאחר וסתה משעת עצמה בדקה שלא אשה ודין
עת  ידעה ולא שטעתה אשה ודין טמאה; ומצאה בדקה

וסתה. לתקן עושה היא וכיצד וסתה

.‡,˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ LÈÂ ,˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ LÈ≈ƒ»∆≈»∆∆¿≈ƒ»∆≈»∆∆
dÏ ÔÈ‡Â ,Ìc‰ ‡ˆiL „Ú dÓˆÚa LÈbz ‡Ï ‡l‡∆»…«¿ƒ¿«¿»«∆≈≈«»¿≈»

BÊÂ .d˙i‡Ï Úe˜ ÌBÈ2dÏ LiL ‡È‰ ,˙ÒÂ dÏ LiL »«ƒ¿ƒ»»¿∆≈»∆∆ƒ∆≈»
B‡ ,ÌBÈ ÌÈOÚÏ ÌBÈ ÌÈOÚÓ B‡ ,Úe˜ ÌBÈ»«≈∆¿ƒ¿∆¿ƒ
B‡ ,ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰Úa‡Ï ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰Úa‡Ó≈«¿»»¿∆¿ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ

.˙BÈ B‡ ˙BÁt»≈

וזו.2) תימן: ובכת"י  רומי , בדפוס 

.˙˜‰ÙÓ :dÓˆÚa LÈbz Ìc‰ ‡BiL Ì„˜Â3 ¿…∆∆»«»«¿ƒ¿«¿»¿«∆∆
,‰ÈÚÓ ÈÏetLÂ dÒk Èt ˙LLBÁÂ ˙LhÚ˙Óeƒ¿«∆∆¿∆∆ƒ¿≈»¿ƒ≈≈∆»
‡ˆBiÎÂ ,dOa ÌÁÈ B‡ dOa ˙ÚO nzÒÈÂ¿ƒ¿«≈«¬«¿»»≈«¿»»¿«≈

el‡ ˙BÚ‡Óa4Ô‰Ó „Á‡ B‡ el‡ ˙B˙ÒÂ dÏ e‡BÈÂ . ƒ¿…»≈¿»»¿»≈∆»≈∆
.dzÒÂ ÌBiÓ dÏ ‰Úew‰ ‰ÚMa«»»«¿»»ƒƒ¿»

א.3) סג, "כמו 4)נדה שם. ורותת, עליה כבד ראשה
כאב  ואחרת לבד, האצטומכא היפוך שימצא מי  מהן שנמצא
הלב " דפוקת ואחרת נפש, והיפוך התנודדות ואחרת הראש,

שם). לרבינו המשניות (פירוש

.‚e‡a k5‰eÒ‡  ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ»∆≈»∆∆¬»
˙ÒÂ dÏ LiLÂ ;‰lÁz dÓˆÚ ˜czL „Ú LnLÏ6 ¿«≈«∆ƒ¿…«¿»¿ƒ»¿∆≈»∆∆

 ÌBia dzÒÂ Ì‡ :˙Òe‰ ˙BÚ ÏÎa LnLÏ ‰eÒ‡¬»¿«≈¿»««∆∆ƒƒ¿»«
 ‰ÏÈla dzÒÂ Ì‡Â ,ÌBi‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰eÒ‡¬»¿«≈»«¿ƒƒ¿»««¿»

˙lÁzÓe .‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰eÒ‡7˙Òe‰ ÌBÈ ¬»¿«≈»««¿»ƒ¿ƒ««∆∆
ÌÏBÚÏ d˙ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ tÒz8. ƒ¿…¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»¿»

הט "ז.5) פ "ד יב ֿיג.6)למעלה הלכות בדפוס 7)שם,
וכשמתחיל. ימי8)רומי : ואחדֿעשר נדה ימי  שבעה

פ "ז. למעלה כמבואר לעולם. חוזר וכן זיבה,

.„Ú„zL „Ú ,˙B˙Òea ‰f‰Ï ÌÈLp‰ ˙BÎÈˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»≈«¿»«∆≈«
˙B‡Ï dk„ ‰È‰ .dzÒÂ da ‰Úa˜pL ‰ÚM‰Â ÌBi‰«¿«»»∆ƒ¿¿»»ƒ¿»»»«¿»ƒ¿
ÌBÈ ‡e ,‰˙‡ ‡ÏÂ ÌÈOÚ ÌBÈ ‡e ,ÌÈOÚ ÌBÈa¿∆¿ƒ»∆¿ƒ¿…»¬»»
ÌBÈÂ ÌÈOÚ ÌBÈ È‰  ‰˙‡Â ÌÈOÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿»¬»¬≈∆¿ƒ¿

ÔÈeÒ‡ Ô‰ÈL ÌÈOÚÂ ‰LÏL9ÌÚt ‰˙‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ»¬»««
BÈa ‰iLÌÈOÚ ÌBÈa ‰˙‡ ‡ÏÂ ,ÌÈOÚÂ ‰LÏL Ì ¿ƒ»¿¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ

ÌBÈa ˙ÈLÈÏL ÌÚt ‰˙‡ .ÔÈeÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú ¬«ƒ¿≈∆¬ƒ»¬»««¿ƒƒ¿
ÌBÈ ‰Ë  ÌÈOÚ ÌBÈa ‰˙‡ ‡ÏÂ ,ÌÈOÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ»«
ÔÈ‡L .ÌÈOÚÂ ‰LÏL ÌBÈÏ ˙Òe‰ ˜ÚÂ ,ÌÈOÚ∆¿ƒ¿∆¡««∆∆¿¿»¿∆¿ƒ∆≈
,ÌÈÓÚt LÏL epÚa˜zL „Ú ˙ÒÂ ˙ÚB˜ ‰M‡‰»ƒ»««∆∆«∆ƒ¿»∆»¿»ƒ
LÏL ‰pnÓ ˜ÚzL „Ú ˙Òe‰ ÔÓ ˙‰hÓ dÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆ƒ«∆∆«∆≈»≈ƒ∆»»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

שלש 9) הווסת נעקר שלא אסור העשרים יום ב . סג, שם
ביום  ראתה שלא מכיון - השלושהֿועשרים ויום פעמים,
ליום  לעבור הווסת התחיל שמא חוששים העשרים,

השניה. בפעם וכן ועשרים, השלושה

.‰˙ÒÂ Ïk10Ba ‰˙‡ elÙ‡ ,Ò‡ ˙ÓÁÓ Úa˜pL »∆∆∆ƒ¿«≈¬«…∆¬ƒ»¬»
.‰˙‡ Ò‡‰ ÈtnL ;˙ÒÂ BÈ‡  ÌÈÓÚt ‰nk«»¿»ƒ≈∆∆∆ƒ¿≈»…∆»¬»

‰˙‡Â ‰ˆÙ˜ ,‰˙‡Â ‰ˆÙ˜11˙ÒÂ dÏ ‰Ú˜  »¿»¿»¬»»¿»¿»¬»»¿»»∆∆
˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ?„ˆÈk .˙BˆÈÙ˜ ‡Ïa ÌÈÓÈÏ¿»ƒ¿…¿ƒ≈«»¿»¿∆»««»
˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ÌBÈ ÌÈOÚ Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡Â¿»¬»»¿««∆¿ƒ»¿»¿∆»««»
˙aM‰ ÌBÈa ‰ˆÙ˜ OÚ ‰ÚLz Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡Â¿»¬»»¿««ƒ¿»»»»¿»¿««»
 ‰ˆÈÙ˜ ‡Ïa ‰˙‡ ˙aL Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡ ‡ÏÂ¿…»¬»»¿«««»»¬»¿…¿ƒ»
Ú„B È‰L ;ÌÈOÚ Á‡ ˙aMa „Á‡ Úa˜ È‰¬≈ƒ¿«∆»««»««∆¿ƒ∆¬≈«

‰ˆÈÙw‰ ‡ÏÂ ˙B‡Ï dÏ Ìb ÌBi‰L12Úa˜ Îe , ∆«»«»ƒ¿¿…«¿ƒ»¿»ƒ¿«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ÌBÈ∆»¿»ƒ¿≈…«≈»∆

א.10) יא, פעמים 11)שם שתי  הגירסא הספרים, [בכל
הושמטו  שבטעות נראה ואף ֿעלֿפי ֿכן וראתה", "קפצה
וראתה" "קפצה נכון יותר או ראתה", ולא "קפצה המלים
ראה  למחרתו. אלא ביום בו ראתה לא כלומר, בשלישית.

פעמיים]. רק  גורס  הוא שגם משנה' מפני12)'מגיד שם.
וביום  קפיצה, בלא ראתה האחרון, בשבת האחד שביום
לא  נקבע  שהווסת הוכח  ראתה, ולא קפצה שלפני ֿזה השבת

לראות. לה גרם היום ורק  אונס , מחמת

.Â‰ML ÌBÈÂ ,‰Ê L„Áa OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰˙‡»¬»¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»
ÏL L„Áa OÚ ‰ÚL ÌBÈÂ ,ÂÈÁ‡ ÏL L„Áa OÚ»»«…∆∆«¬»¿ƒ¿»»»«…∆∆

ÂÈÁ‡ ÏL L„ÁÏ OÚ ‰BÓL ÌBÈÂ ,ÂÈÁ‡13È‰  «¬»¿¿»»»«…∆∆«¬»¬≈
‚el„Ï ˙ÒÂ dÏ ‰Ú˜14ÌBÈa ‰˙‡Â ÈÚÈ L„Á ‡a . »¿»»∆∆¿ƒ»…∆¿ƒƒ¿»¬»¿

OÚ ‰ÚL15˙ÒÂ dÏ Úa˜ ‡Ï ÔÈ„Ú 16ÌBÈ ÏÎÂ , ƒ¿»»»¬«ƒ…ƒ¿«»∆∆¿»
‡a‰Ï BÏ ˙LLBÁ Ba ‰˙‡L17B˙B‡ ÚÈbiL ÔÂÈk . ∆»¬»∆∆¿«»≈»∆«ƒ«

ÔÈ‡L ;˙Òe‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡ ‰Ë  ‰‡z ‡ÏÂ ÌBi‰«¿…ƒ¿∆»««ƒ«∆∆∆≈
LÏL Úa˜pL ÌBÈ ‡l‡ ÌÈÓÚt LÏL ˙È˜Ú CÈ»̂ƒ¬ƒ«»¿»ƒ∆»∆ƒ¿«»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

א.13) סד, ֿ 14)שם תשעה ליום לחשוש שיש כלומר,
הבא. החודש מן בפעם 15)עשר בו שראתה היום אותו

יז 16)השלישית. יום וגם שילוש, עוד אין לדילוג כי 
פעמים. שתי  רק  תראה 17)ראתה אולי  השבעהֿעשר ליום

הראיות  שתי  ימי  אבל הווסת, ויקבע  שלישית פעם בו
האחרונות. עלֿידי  נעקרו הראשונות

.Ê‰˙pLÂ ,OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰‡B ˙BÈ‰Ï dk„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»¬ƒ»»»¿ƒ¿»
ÔÈeÒ‡ Ì‰ÈL  OÚ ‰MLÏ18OÚ ‰ÚLÏ ‰˙pL . ¿ƒ»»»¿≈∆¬ƒƒ¿»¿ƒ¿»»»

OÚ ‰ML z‰ 19‰MÓÁÂ ,OÚ ‰ÚL Ò‡Â À«ƒ»»»¿∆¡«ƒ¿»»»«¬ƒ»
„ÓBÚ Beq‡a OÚ20OÚ ‰BÓLÏ ‰˙pL .21Ò‡  »»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»»»∆¡«

OÚ ‰BÓL22.Ìlk ez‰Â , ¿»»»¿À¿À»

ח .18) ובהערה ה"ד, למעלה רק 19)כמו ראתה שהרי 
שנקבע  יום אלא פעמים שלש עקירת צריך ואין אחת, פעם

הקודמת. בהלכה כמבואר פעמים, שהיה 20)שלש מפני 
פעמים. שתי  רק  נעקר ולא וסת 21)קבוע , לה קבעה הרי 

טו. מיום הוסת ונעקר לה 22)לדילוג, שקבעה אף ֿעלֿפי 
אסורה  יט , ביום אסורה תהיה הבא ובחודש לדילוג, וסת
פעם  שיעקר עד בו, לראות תחזור שמא יח  ביום גם היא

(כסף ֿמשנה). אחת

.ÁÌÈL ÌBÈÏ ‰˙pLÂ ,ÌÈOÚ ÌBÈ ˙B‡Ï dk„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»¿¿«ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54



קלב                
         

‡ÏÂ ÌÈOÚ ÌBÈ ÚÈb‰ .ÔÈeÒ‡ Ì‰ÈL  ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒƒƒ«∆¿ƒ¿…
.ÔÈeÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú  ‰˙‡Â ÌÈOÚÂ ÌÈL ,‰˙‡»¬»¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»¬»¬«ƒ¿≈∆¬ƒ
;ÌÈOÚÂ ÌÈL ÌBÈ ‰Ë  ‰˙‡Â ÌÈOÚ ÌBÈ ÚÈb‰ƒƒ«∆¿ƒ¿»¬»»«¿«ƒ¿∆¿ƒ

Úew‰ dzÒÂÏ ‰ÊÁ È‰L23ÌÈOÚÂ ÌÈL ˜ÚÂ , ∆¬≈»¿»¿ƒ¿»«»«¿∆¡«¿«ƒ¿∆¿ƒ
.ÌÈÓÚt LÏL Úa˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ¿«»¿»ƒ

פעמים.23) שלש נעקר שלא זמן כל

.Ëd˙c ÈÓÈ CB˙a ˙ÒÂ dÏ ˙ÚB˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡24 ≈»ƒ»««»∆∆¿¿≈ƒ»»
˙ÚB˜ dÈ‡  „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡L ÔÂÈk ;Ô‰a ‰˙‡L∆»¬»»∆≈»∆»¬»∆»≈»««
˙ÒÂ ˙ÚB˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰ÚM‰ ÏÎa ˙ÒÂ dÏ»∆∆¿»«ƒ¿»¿≈≈»ƒ»««∆∆

d˙ÈÊ ÈÓÈa25OÚ „Á‡ Ô‰L ,26˙ÚB˜ Ï‡ .ÌBÈ ƒ≈ƒ»»∆≈««»»¬»««
Ô‰a ‰‡B dÈ‡L d˙c ÈÓÈa ˙ÒÂ ‡È‰27Úa˜ Ì‡Â . ƒ∆∆ƒ≈ƒ»»∆≈»»»∆¿ƒƒ¿«

dzÒÂÏ ˙LLBÁ BÊ È‰  d˙ÈÊ ÈÓÈa ˙ÒÂ dÏ28ÏÎÂ . »∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈∆∆¿ƒ¿»¿»
d˙ÈÊ ÈÓÈa ‰ÚwL ˙ÒÂ29ÌÚt elÙ‡ ‰˜Ú Ì‡ , ∆∆∆»¿»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆¿»¬ƒ««

,ÌÈÓÚt LÏL ˜Ú‰Ï ‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,‰˜Ú  ˙Á‡««∆∆¿»¿≈»¿ƒ»¿≈»≈»¿»ƒ
Ô‰ ÔÈ˜lÒÓ ÌÈÓc ˙˜ÊÁL30.el‡ ÌÈÓÈa ∆∆¿«»ƒ¿À»ƒ≈¿»ƒ≈

ב .24) לט , ובכת"י26)שם.25)שם רומי , בדפוס 
עשר. האחד ניסן,27)תימן: חודש בראש שראתה כגון

חודש  ובסוף  באייר, וחמשה ובעשרים אייר, חודש ובראש
הראיות  ששתי  מכיוון בראש―חודש, וסת לה קבעה סיון
ואף ֿעלֿפי בהם. ראתה שלא נדותה בימי  היו הראשונות
וחמשה  בעשרים שהתחילו נדה בימי  היתה שלישית שראיה

הסמוכה.28)באייר. בהלכה קבעה 29)כמבואר אפילו
פעמים. בימי30)שלש וסתה קובעת האשה אין ולפיכך

למעלה. כמבואר זיבתה,

.È˙LLBÁ „ˆÈk31BÊ ˙ÒÂa Ìc ‰˙‡ Ì‡ ?˙ÒeÏ32 ≈«∆∆«∆∆ƒ»¬»»¿∆∆
˜ÙqÓ d˙cÏ Lz  „Á‡ ÌBÈ elÙ‡33‰eÒ‡Â , ¬ƒ∆»≈≈¿ƒ»»ƒ»≈«¬»

ÌBi‰ B˙B‡a LnLÏ34ÈÓÈ ‡La ‰˙‡ ‡Ï elÙ‡Â , ¿«≈¿««¬ƒ…»¬»ƒ¿»¿≈
ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡ Ì‡Â .˙B˙Òe‰35.‰Ê BÊ È‰  «¿»¿ƒ»¬»¿»»ƒ¬≈»»

הקודמת.31) בהלכה  שלש 32)הנזכר שראתה אחרי 
זיבתה. בימי  אינו 33)פעמים זיבה שבימי  אף ֿעלֿפי 

נותנין  אנו כלומר, לוסתה. חוששת מכלֿמקום הוסת, נקבע 
אפילו  שבעה טמאה שהיא נדה, חומר החומרות, שתי  עליה
ראתה  אם נקיים שבעה שצריכה זיבה וחומר אחת, בראיה

ימים. סמוך 34)שלשה עונה כדין ראתה, לא אפילו
הוסת 35)לוסתה. שלפי  מאחר זבה, חומר לה נותנים אנו

זבה. והיא זיבה, בימי  היא עומדת הראשון

.‡ÈBÊ È‰  „ÈÓz dÓˆÚ ˜cÏ ‰anL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆«¿»ƒ¿…«¿»»ƒ¬≈
˙ÁaLÓ36;‰Úe˜ ˙ÒÂ dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿À««¿««ƒ∆≈»∆∆¿»

OÚ „Á‡ ÏÎÂ .˙Òe‰ ˙ÚL ‡Ïa Ì„ ‡BiL LÙ‡L∆∆¿»∆»»¿…¿««∆∆¿»««»»
ÊÁa Ô‰a ‡È‰ È‰  d˙ÈÊ ÈÓÈ ÏL ÌBÈ‰‰Ë ˙˜37, ∆¿≈ƒ»»¬≈ƒ»∆¿∆¿«»√»

‰˜È„a ‰ÎÈˆ dÈ‡Â38d˙ÈÊ ÈÓÈ Á‡ Ï‡ ;39 ¿≈»¿ƒ»¿ƒ»¬»««¿≈ƒ»»
.˜cÏ ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿…

א.36) יג, כמבואר 37)שם מסולקים, דמים שחזקת
ה"ט . א.38)למעלה לט , ימי39)שם מתחילים ששוב 

נדה.

.È‰ÁÎL40È‰  ÔBˆa ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,‰˜„a ‡ÏÂ »¿»¿…»¿»≈¿…∆≈¿»¬≈
‰‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ41.‰‡ÓË ‡ˆÓ˙Â ˜czL „Ú , ¿∆¿«»√»«∆ƒ¿…¿ƒ¿»¿≈»

במשנה.40) הגירסא וכן ישבה, תימן: ובכת"י  רומי , בדפוס 
שם.41)

.‚ÈÁ‡Ïe ,dzÒÂ ˙ÚLa dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL ‰M‡‰»ƒ»∆…»¿»«¿»ƒ¿«ƒ¿»¿««
‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓË ‰‡ˆÓe ‰˜„a ÌÈÓÈ»ƒ»¿»»¿»»≈««ƒ∆ƒ¿≈»

‡a˙iL BÓk ,dzÒÂ ˙ÚL „Ú ÚÙÓÏ42‰‡ÓË ÔÈÚa ¿«¿≈««¿«ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿»
ÚÙÓÏ dÏÚBa ˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ BÊ È‰  ‰‰ËÂ43. ¿»√»¬≈≈»¿«¿»∆¬»¿«¿≈«

Ìc ‰˙‡L ‰ÚMÓ ‡l‡ ‰BÓ dÈ‡Â44‰‡ˆÓ Ì‡Â . ¿≈»»∆»ƒ»»∆»¬»»¿ƒ»¿»
‰B‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È‰  ‰B‰Ë dÓˆÚ45. «¿»¿»¬≈¿∆¿«¿»

ה"ה.42) ומושב  משכב  מהל' כלומר,43)פ "ג א. ו, שם
כאן  - שבעה טמא הנדה את שהבועל כנדה, שבעה שיטמא

דרבנן. שווסתות מפני  א.45)שם.44)הקילו, טז, שם

.„ÈdÏ LiL ‰kÓ ˙ÓÁÓ Ìc ‰˙‡L ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆»¬»»≈¬««»∆≈»
‡È‰  dzÒÂ ˙ÚLa ‰˙‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˜na«»««ƒ∆»¬»ƒ¿«ƒ¿»ƒ

‰B‰Ë46B‰Ë Ìc‰Â ,47Ì‰ÈcÓ ˙B˙Òe‰L .48BÓk , ¿»¿«»»∆«¿»ƒƒ¿≈∆¿
LBÓe kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL49. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»

במכה.46) מטמא.47)דתלינן ואינו נדה דם שאינו
לראות 48) שהוחזקה מפני  בדיקה צריכה שהיא מה כלומר,

חוששים  אין התורה מן אבל הוא, מדרבנן וסתה, ביום
מכה, לה כשיש וכן טהורה. - בדקה לא אם ולפיכך לווסת,

טמאה. ואינה בה ה"ט .49)תולים פ "ג

.ÂËdzÁÏ ‰‡Óe dÓˆÚ ˙˜„Ba  ‡ÓBq‰50Ï‡ . «»∆∆«¿»«¿»«¬∆¿»¬»
˙LÁ‰51Ô˙B‡ ˜cÏ ˙BÁ˜t ˙BÎÈˆ  ‰ËBM‰Â52 «≈∆∆¿«»¿ƒƒ¿ƒ¿…»

.Ô‰ÈÏÚÏ ˙BzÓ eÈ‰È Ck Á‡Â ,˙B˙ÒÂ Ô‰Ï Úa˜ÏÂ¿ƒ¿…«»∆¿»¿««»ƒ¿À»¿«¿≈∆

ב .50) יג, שדינה 51)נדה שומעת, ואינה מדברת שאינה
שם.52)כשוטה.

.ÊË‰˙‡Â ,dzÒÂ ˙Ú ‰Ú„È ‡ÏÂ ‰˙ÚhL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¬»¿…»¿»≈ƒ¿»¿»¬»
˙eÈÊÏ ˙LLBÁ  Ìc53„Á‡ ÌBÈ ‰˙‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆∆¿ƒ¿ƒ»ƒ»¬»∆»

ÈÓÈa ‰Ê Ì„ ‡nL ,‰ÚL ÌeÏLz ˙LBÈ  ÌÈL B‡¿«ƒ∆∆«¿ƒ¿»∆»»∆ƒ≈
˙ÚL ˙ÙBÒ  ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡ Ì‡Â ;‡È‰ d˙cƒ»»ƒ¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆∆ƒ¿«

.˙„ÓBÚ ‡È‰ d˙ÈÊ ÈÓÈa ‡nL ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ∆»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆

לנדות.53) וגם מספק 

.ÊÈdzÒÂ Ôw˙Ï ‰OBÚ ‡È‰ „ˆÈÎÂ54‡È‰ Ì‡ Ú„ÈÏÂ , ¿≈«ƒ»¿«≈ƒ¿»¿≈«ƒƒ
˙È‡cÂ ‰Ê55‰Ê ˜ÙÒ B‡56?d˙ÈÊ ÈÓÈ Ú„ÈÏÂ ,57 »»«»ƒ¿≈»»¿≈«¿≈ƒ»»

„Á‡ ÌBÈ ‰˙‡ ?„ˆÈk .Ô‰a ‰‡zL ÌÈÓÈ ÈÙÏ Ïk‰58 «…¿ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»∆≈«»¬»∆»
‰ÚM‰ Ô‰ÈÏÚ ˙ÓÏLÓ  ÌÈL B‡59ÏÈÁ˙˙Â , ¿«ƒ«¿∆∆¬≈∆«ƒ¿»¿«¿ƒ

˙BÓÏ60.‰ÚM‰ Á‡Ó ÌBÈ OÚ „Á‡‰ ƒ¿»««»»≈«««ƒ¿»

ימי54) שבעה יום, שמונהֿעשר של המחזור יתחיל שממנו
זיבה. ימי  ואחדֿעשר ה"כ.55)נדה לקמן מבואר

הסמוכה.56) בהלכה גמרא 58)להבא.57)יבואר
א. ח , כמבואר 59)ערכין היא, נדתה בימי  זה דם שמא

הט "ז. מקולקלת 60)למעלה תשאר שלא טועה באשה
וקובעת  וסתה, שעוקרת כמי  חכמים אותה דנו למניינה,
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המנין  מתחיל ומאז (מגידֿמשנה). השני  הוסת בהתחלת
החדש.

.ÁÈ‡nL ;‰Ê ˜ÙÒ BÊ È‰  ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡»¬»¿»»ƒ¬≈¿≈»»∆»
ÔÎÂ .‰cp‰ ˙lÁ˙a ÌÈLe ,d˙c Ì„˜ Ô‰Ó „Á‡ ÌBÈ∆»≈∆…∆ƒ»»¿«ƒƒ¿ƒ««ƒ»¿≈
ÌÈLe ,‰cp‰ Ì„˜ ÌÈL ‡nL  ‰Úa‡ ‰˙‡ Ì‡ƒ»¬»«¿»»∆»¿«ƒ…∆«ƒ»¿«ƒ

‰c ÈÓÈ ÌeÏLz ‰MÓÁ ˙LBÈÂ .‰cp‰ ˙lÁzÓ61, ƒ¿ƒ««ƒ»¿∆∆¬ƒ»«¿¿≈ƒ»
‰ÈÊ ÈÓÈ OÚ „Á‡Â62.‰MÓÁ‰ Á‡ ¿««»»¿≈ƒ»«««¬ƒ»

שתים 61) או אחת ראיה אחרי  נדתה ימי  באו שמא מספק 
לנדתה. ימים חמשה משלימה לכן נדה, ורווח 62)והיא

יום. טז - הנדה ימי  עד הדם משפסק  הזמן

.ËÈ;‰Ê ˜ÙÒ BÊ È‰  ÌÈÓÈ ‰ÚLz ‰˙‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»ƒ¿»»ƒ¬≈¿≈»»
˙ÏÁ˙Óe .‰c ÏL ‰ÚLÂ ,‰c ÈÓÈ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆¿≈ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»«¿∆∆

Ìc‰ ˜ÒtL ‰ÚLz‰ Á‡Ó ÌBÈ OÚ „Á‡ ˙BÓÏ63. ƒ¿««»»≈«««ƒ¿»∆»««»
;‰Ê ˜ÙÒ BÊ È‰  ÌBÈ OÚ „Á‡ ‰˙‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»««»»¬≈¿≈»»
ÏL ÌÈLe ,‰c ÏL ‰ÚLÂ ,‰cp‰ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»¿«ƒ∆

.‰ÚLz d˙ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ‡LÂ .‰cp‰ Á‡«««ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ»»ƒ¿»

התשעה.63) מתוך לנדתה שבעה השלימה שכבר

.Î.˙È‡cÂ ‰Ê BÊ È‰  ÌBÈ OÚ ÌÈL ‰˙‡»¬»¿≈»»¬≈»»«»ƒ
‰c ÏL ‰ÚLÂ ‰cp‰ ÈÙÏ ÌÈL Ô‰Ó eÈ‰ elÙ‡L∆¬ƒ»≈∆¿«ƒƒ¿≈«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»
d˙ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ‡MÈÂ .‰cp‰ Á‡Ï ‰LÏL È‰ ¬≈¿»¿«««ƒ»¿ƒ»≈»ƒ≈ƒ»»
dÏ ‡MÈ  ÌBÈ OÚ ‰LÏL ‰˙‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰BÓL¿»¿≈ƒ»¬»¿»»»ƒ»≈»

‰ÈÙq‰ ÈÓÈ Ô‰Â ,‰ÚL d˙ÈÊ ÈÓÈÓ64. ƒ≈ƒ»»ƒ¿»¿≈¿≈«¿ƒ»

נדתה.64) ימי  מתחילים ואחרֿכך

.‡Î ÌBÈ ÛÏ‡ ‰˙‡ elÙ‡ ,Ìc‰ ˙i‡a ‰ÎLÓ»¿»ƒ¿ƒ««»¬ƒ»¬»∆∆
Á‡Â ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿««

‰˙ÚhL BÊÏ ‰cp‰ ÈÓÈ eÏÈÁ˙È ‰ÚM‰65. «ƒ¿»«¿ƒ¿≈«ƒ»»∆»¬»

החדש.65) המנין מתחיל נקיים, שבעה שאחרי 

.Î˜ÒÙiMÓ ‰BÓ dÈ‡  ‰ÚBh‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆»«»≈»»ƒ∆ƒ¿…
‰ÚMÓ ˙BÁt Ìc‰66OÚ ‰ÚL ÏÚ ˙BÈ ‡ÏÂ67, «»»ƒƒ¿»¿…≈«ƒ¿»»»

Ìc‰ ˜ÒÙe „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡ ?„ˆÈk .d˙c ÈÓÈ e‡BÈÂ¿»¿≈ƒ»»≈«»¬»∆»»««»
„Á‡Â ,d˙c ÌeÏL˙Ï ‰ML :OÚ ‰ÚL ‰BÓ »ƒ¿»»»ƒ»¿«¿ƒ»»¿««
‰˙‡ Ì‡Â .d˙c ÈÓÈ e‡BÈÂ ,d˙ÈÊ ÈÓÈ OÚ»»¿≈ƒ»»¿»¿≈ƒ»»¿ƒ»¬»

‰ÚL ‰BÓ  ˙È B‡ OÚ ‰LÏL68Ìc‰ ˜ÒÙiMÓ ¿»»»»≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿…«»
.e‡aL BÓk ,d˙c ÈÓÈ e‡BÈÂ¿»¿≈ƒ»»¿∆≈«¿

היא 66) נדה שמא שנים, או אחד יום ראתה שאפילו
למעלה. כמבואר שבעה, יום 67)ומשלמת ראתה שאם

לתשלום  ששה יום, שבעהֿעשר מונה הדם, ופסק  אחד
בין  זמן רווח  נמצא זיבה. ימי  ואחדֿעשר נדה, של שבעה
ימים, יותר ראתה ואם יום, שבעהֿעשר בטועה לנדה נדה
החשבון. לפי  יום, משבעהֿעשר בפחות נדתה ימי  באים אז

בה"כ.68) כמבואר נקיים,

ה'תשע"ט  כסלו  כ"א חמישי יום 

   1 
ולא 1) בגדה על או בשרה על דם כתם הרואה יבאר

אם  בוסתה או וסתה עת בלא דם הרואה ודין בו; הרגישה
אם  וזקנה בתולה ומניקה מעוברת ודין למפרע ; מתטמאה
או  נדה עושין [כתמים] ואם כתמים; דיני  וכל שעתן; דיין
השאילה  ודין טהור; בדבר כתמה לתלות שיכולה כל זבה;
עליו  ונמצא זו אחר זו חלוק  שלבשו נשים  שלוש חלוקה;
ונמצא  וישנו המטה מרגלות דרך שעלו נשים שלוש כתם;
מה  אדום צבע  הוא אם שנסתפק  כתם האמצעית; תחת דם

להכירו. יעשו

.‡‰ÈÊa B‡ ‰ca ‰Bz‰ ÔÓ ‰‡nË˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ¿«¿»ƒ«»¿ƒ»¿ƒ»
dOa ‡ˆÈÂ Ìc ‰‡˙Â LÈbzL „Ú2BÓk , «∆«¿ƒ¿ƒ¿∆»¿≈≈ƒ¿»»¿

e‡aL3.„Ïa ‡a‰Ïe ‰‡zL ˙ÚÓ ‰‡ÓË ‰È‰˙Â . ∆≈«¿¿ƒ¿∆¿≈»≈≈∆ƒ¿∆¿«»ƒ¿«
ÌÈÙÏ Ìc‰ ‰‡ˆÓe ‰˜„e ,‰LÈb‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿ƒ»»¿»»¿»«»ƒ¿ƒ
BÓk ,‰Lb‰a ‡aL ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰  B„ÊBta«¿¿¬≈∆¿∆¿«∆»¿«¿»»¿

e‡aL4. ∆≈«¿

לחוץ .2) יצא לא ב 3)ואפילו הלכה ה פרק  למעלה
השיניים  מבין ויצא הואיל שתת ולא הרחם מן נעקר "שאם

טמאה". זו הנמצא 4)הרי  "ודם ה הלכה שם למעלה
שחזקתו  טמא זה הרי  ולפנים הלול מן נמצא אם בפרוזדור

החדר. מן בהרגשה שבא בחזקת זו והרי  המקור". מן

.dOa ÏÚ Ìc Ì˙k ‰‡B‰ ÏkL :ÌÈÙBÒ ÈcÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»∆∆»«¿»»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È„‚a ÏÚ B‡«¿»∆»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»««ƒ
,‰‡ÓË BÊ È‰  Ìc ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„aL∆»¿»«¿»¿…»¿»»¬≈¿≈»
,˜ÙÒa BÊ ‰‡ÓËÂ .dOa ÌÈÙÏ Ìc ‰‡ˆÓ el‡Îe¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿À¿»¿»≈

.‡a „Á‰ ÌcÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL∆»∆∆∆ƒ««∆∆»

.‚˙Ú ‡Ïa Ì„ ‰‡B‰ ÏkL :ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»»¿…≈
ÓÏ ‰‡ÓË  Ì˙k ‰‡B‰ ÏÎÂ ,dzÒÂÌÈOÚ „Ú ÚÙ ƒ¿»¿»»»∆∆¿≈»¿«¿≈««∆¿ƒ

‰‡ˆÓe ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰˜„a Ì‡Â .˙BÚL Úa‡Â¿«¿«»¿ƒ»¿»¿¿«∆»¿»
‰˜È„a ÔÓÊ „Ú ÚÙÓÏ ‰‡ÓË  B‰Ë5Èt ÏÚ Û‡Â . »¿≈»¿«¿≈««¿«¿ƒ»¿««ƒ

˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡  Ì‰ÈcÓ ÚÙÓÏ ‰‡ÓË ‡È‰L∆ƒ¿≈»¿«¿≈«ƒƒ¿≈∆≈»¿«¿»∆
d˙cÏ ‰BÓ dÈ‡Â .e‡aL BÓk ,ÚÙÓÏ dÏÚBa¬»¿«¿≈«¿∆≈«¿¿≈»»¿ƒ»»
‰‡ˆnL B‡ Ìc‰ ‰‡zL ˙ÚÓ ‡l‡ dÓ˙ÎÏ B‡¿ƒ¿»∆»≈≈∆ƒ¿∆«»∆»¿»
˙Ï˜Ï˜Ó BÊ È‰  Ì˙k ‰‡B‰ ÏÎÂ .Ì˙k‰«∆∆¿»»»∆∆¬≈¿À¿∆∆

dzÒÂ ‰Ï˜Ï˜˙Â ‡a „Á‰ ÔÓ ‡nL ,(dÈÓÏ)6. ¿ƒ¿»»∆»ƒ«∆∆»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»

ומפקידה 5) לפקידה, מפקידה יד על ממעט  לעת "מעת
משמעותה  פקידה לעת". מעת יד על ממעטת לפקידה
כשבדקה  בדיקה, זמן עד רק  למפרע  טמאה לפיכך בדיקה.

לעת. מעת יודעת 6)תוך ואינה ראייתה יום יודעת שאינה
היא  והרי  לנדה נדה שבין יום עשר אחד בתוך היא אם

טועה.

.„,ÚÙÓÏ ‰‡nËÓ dÈ‡  dzÒÂ ˙ÚLa Ì„ ‰‡B‰»»»ƒ¿«ƒ¿»≈»¿«¿»¿«¿≈«
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„Ïa d˙ÚL ‡l‡7‰Ïe˙a ,‰˜ÈÓe ˙aÚÓ ÔÎÂ . ∆»ƒ¿»»ƒ¿«¿≈¿À∆∆¿ƒ»¿»
Ô˙ÚL Ôic  ‰˜Êe8BÊÈ‡ .ÚÙÓÏ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»«»¿»»¿≈»¿«¿¿«¿≈«≈

.ÌÈL„Á ‰LÏL ‡e‰Â ,daÚ kiMÓ ?˙aÚÓ ‡È‰ƒ¿À∆∆ƒ∆À«À»»¿¿»√»ƒ
L„Á ÌÈOÚÂ ‰Úa‡ Ïk  ‰˜ÈÓ9da ˙Ó elÙ‡ . ¿ƒ»»«¿»»¿∆¿ƒ…∆¬ƒ≈¿»

‰˜ÈÓÏ ez˙ B‡ ezÏÓ‚ B‡10. ¿»«¿»«ƒ¿ƒ»

וסת,7) לה שאין כאשה למפרע  שעות כ"ד מטמאת ואינה
הקבוע  וסתה בשעת בא, בזמנו הנדות] [דם אורח  שחזקה

קודם. דם ראתה קודם,8)ולא בדקה לא אם ואפילו
מסתלקים  הדמים ולפיכך מהן מסולקים הדמים אלו שנשים

שעתה. ודייה חודש 9)ממנה וארבעה עשרים אחר "אבל
ככל  למפרע  טמאה זו הרי  והולכת מניקה שהיא פי  על אף 

מתוך 10)הנשים". אלא הוולד ביניקת תלוי  הטעם "שאין
כ"ד  עד חוזר ואינו מסתלק  ודמה מתפרקין אבריה לידה צער

חי ". שנא לא מת שנא לא הילכך חודש,

.‰‰Ïe˙a11ÏÚ Û‡ ,‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡ ‡lL Ïk  ¿»…∆…»¬»»ƒ»∆»««
 ‰˜Ê .‰„Ï ˙ÓÁÓ B‡ ÔÈ‡eO ˙ÓÁÓ ‰˙‡L Ètƒ∆»¬»≈¬«ƒƒ≈¬«≈»¿≈»

ÌBÈ ÌÈÚLz ‰ÈÏÚ eÚL Ïk12È‡Â .d˙˜ÊÏ CeÓÒ …∆»¿»∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿≈
.˙„t˜Ó dÈ‡Â ‰˜Ê dÏ ÔÈ‡BwL Ïk ?‰˜Ê ‡È‰ BÊƒ¿≈»…∆¿ƒ»¿≈»¿≈»«¿∆∆
‡nËÓ BÈ‡Â ,Ô˙i‡k ÔÓ˙k  ‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈¿«≈
‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡ ‡lL ‰Ïe˙a .ÚÙÓÏ¿«¿≈«¿»∆…»¬»»ƒ»∆»«¬«ƒƒ
.˙B˙ÒÂ LÏL Ìc ‰‡zL „Ú ,B‰Ë dÓ˙k  ‰pË¿̃«»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆»»¿»

זה,11) במובן כלומר, דם", "בתולת התלמוד: בלשון
שנבעלה. פי  על אף  בתולה עדיין היא דם בראיית

הרגיל 12) הווסת - בינונית שעונה ווסתות. שלושה והוא
לראייה. ראייה בין יום שלושים - באשה

.ÂÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙ÎÏ dOa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k ÔÈa ‰Ó«≈∆∆«ƒ¿»«¿»»¿∆∆«ƒ¿»«
eÚL BÏ ÔÈ‡  dOa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰L ?d„‚a13, ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«¿»»≈ƒ

ÒÈbk ‰È‰iL „Ú ‡nËÓ BÈ‡  „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓp‰Â¿«ƒ¿»««∆∆≈¿«≈«∆ƒ¿∆«»ƒ
È˜ÏÈw‰14‡e‰L ,15,˙BL„Ú ÚLz È„k Ba LiL ÚaÓ «ƒ¿ƒ∆¿À»∆≈¿≈≈«¬»

.B‰Ë  ‰Ê eÚMÓ ˙BÁt ‰È‰ .LÏL ÏÚ LÏL»«»»»»ƒƒ∆»
˙BÙËˆÓ ÔÈ‡  ÔÈtË ÔÈtË ‡ˆÓ16C‡ ‰È‰ ;17 ƒ¿»ƒƒƒƒ≈ƒ¿»¿»»»…
.ÛËˆÓ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿»≈

טמא.13) טהור, ספק  טמא ספק  בשרה, על כתם "הרואה
רבינו, וסובר טהור". טהור, ספק  טמא ספק  חלוקה, על
זה  אם ספק , הוא מכגריס , פחות הוא כשהכתם שבבגדים,
שכל  בבשרה, אבל טהור, ספיקו ולכן (כנה) מאכולת דם
מהשיעור  בפחות אפילו מאכולת, דם אצל הוא כבדוק  הגוף 

טמא. הוא כגריס  שזה 14)של ואמרו פול חצי  "והוא
האמור  שכגריס  רבינו ודעת קילקי ". הנקרא מהמקום הפול

הקילקי . גריס  פירושו כן גם כתם לא 15)בטומאת כלומר,
ולא  הריבוע  עליו מוסיפין אלא מרובע , הוא הקילקי  שהגריס 
הכתם  שטח  שכל אלא מרובעת, בצורה יהיה שהכתם צריך
ארוך  רבינו: שכתב  וזה מרובע . לכגריס  להצטרף  יוכל

על 16)מצטרף . הנמצא שכתם בגדיה, על שנמצא בכתם
שיעור. צריך אין בין 17)בשרה שיעורו אבל כרצועה,

הקילקי . כגריס  - הכל

.Ê ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L c ÏÚ ‡ˆÓpL Ì˙k∆∆∆ƒ¿»«»»∆≈¿«≈À¿»

ÈÏk ÏÚ ‰LÈ ?„ˆÈk .BÏ ˙LLBÁ dÈ‡Â ,B‰Ë»¿≈»∆∆≈«»¿»«¿ƒ
B‡ ,‚c‰ BÚ ÏÚ B‡ ,ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎe ‰Ó„‡ ÈÏk ,ÌÈ‡¬»ƒ¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ««»

BabÓ OÁ ÈÏk ÏÚ18LÏL Ba ÔÈ‡L „‚a ÏÚ B‡ , «¿ƒ∆∆ƒ««∆∆∆≈»
LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡19 Ìc Ô‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,˙BÚaˆ‡ ∆¿»«»∆¿»¿ƒ¿»¬≈∆»

‡ˆÓÂ ,‰ÈÏÚ ‰LÈÂ Ú˜w‰ ‰˜„a elÙ‡ .‰B‰Ë¿»¬ƒ»¿»««¿«¿»¿»»∆»¿ƒ¿»
ÏkL .‰B‰Ë BÊ È‰  ‰„ÓÚLk Ú˜w‰ ÏÚ Ì˙k∆∆«««¿«¿∆»¿»¬≈¿»∆…
.Ba ‡ˆniL Ì˙k ÏÚ eÊ‚ ‡Ï  ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L∆≈¿«≈À¿»…»¿«∆∆∆ƒ»≈

‰‡ÓË Ïa˜Óa ‡ÏÂ20Ï‡ ;ÔÏ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈À¿»∆»ƒ≈»»»»¬»
.Ô‰a ‡ˆÓp‰ Ì˙ÎÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ÔÈBÚˆ ÈÏk¿≈ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»»∆
,ÔÈBÚˆ È„‚a ‰M‡‰ LaÏzL ,ÌÈÓÎÁ ewz CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

.ÌÈÓ˙k‰ ÔÈcÓ dÏÈv‰Ï È„k¿≈¿«ƒ»ƒƒ«¿»ƒ

מגבו.18) מטמא חרס  כלי  לשום 19)שאין ראוי  שאינו
טומאה. מקבל ואינו לעני  אפילו ואפילו 20)איש כלומר,

טומאה. שמקבל בדבר

.Á‡ÓËz dOa ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓpL ÌB˜Ó ÏÎa ‡Ï…¿»»∆ƒ¿»«»«¿»»ƒ¿»
‰tz‰ ˙Èa „‚k ‡ˆniL „Ú ,Ì˙k ÌeMÓ21?„ˆÈk . ƒ∆∆«∆ƒ»≈¿∆∆≈«À¿»≈«

‰tz ˙Èa Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË  d˜Ú ÏÚ ‡ˆÓƒ¿»«¬≈»¿≈»∆»»«¿≈À¿»
LÈ ˙ÚaÏÚ B‡ d˜BL ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .d˙È ¿≈¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿»«»«

BÊa BÊ ˙B˜a„p‰ ˙BÓB˜n‰ Ì‰Â ,ÌÈÙaÓ ‰È˙BÒt«¿∆»ƒƒ¿ƒ¿≈«¿«ƒ¿»»
È‰  ˜BLÏ ˜BLÂ Ï‚Ï Ï‚ ˜a„˙Â „ÓÚzL ˙Úa¿≈∆«¬…¿ƒ¿«∆∆¿∆∆¿¿¬≈
,‰‡ÓË  dÏ‚ Ï„eb L‡ ÏÚ ‡ˆÓ .‰‡ÓË BÊ¿≈»ƒ¿»«…««¿»¿≈»
Ïk ÔÎÂ .‰ÎÏ‰L ˙Úa dÏ‚ ÏÚ „Á‰ ÔÓ ÛË ‡nL∆»»«ƒ«∆∆««¿»¿≈∆»¿»¿≈»
,Cl‰zLk d˙c Ìc ÂÈÏÚ Ê˙piL LÙ‡L ÌB˜Ó»∆∆¿»∆ƒ»≈»»«ƒ»»¿∆¿«≈
ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË  Ìc ÌL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»»¿≈»¿≈ƒƒ¿»«»«

ÈL˜ ÏÚ elÙ‡ ,‰È„È22;‰‡ÓË  ‰È„È ˙BÚaˆ‡ »∆»¬ƒ«ƒ¿≈∆¿¿»∆»¿≈»
Ô‰ ˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L23ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓ Ì‡ Ï‡ . ∆«»«ƒ«¿»ƒ≈¬»ƒƒ¿»«»«

ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ıeÁaÓ ‰È˙BÒt ÏÚÂ d˜BL24ÔÈ‡Â , »¿««¿∆»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿≈
BÊ È‰  ‰ÏÚÓÏe ÌÈÎÈ‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ ÓBÏ CÈ»̂ƒ«ƒƒ¿»ƒ«¿≈«ƒ¿«¿»¬≈

‰B‰Ë25ÌB˜nÓ ‰ÈÏÚ ÊzpL Ì„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L ; ¿»∆≈∆∆»»∆ƒ«»∆»ƒ»
.Á‡«≈

הערווה.21) היד.22)בית בכוונה 23)גב  שלא ונגעו
התורפה. שיטה 24)בבית מה או הפנים אל שיטה "מה

השדרה". מגופה.25)אל בא זה דם שאין

.ËB‡ ‰Úeˆk C‡ ‡e‰L dOa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰«∆∆«ƒ¿»«¿»»∆»…ƒ¿»
ÏÚ Ì˙k‰ C‡ ‰È‰L B‡ ,ÔÈtË ÔÈtË eÈ‰L B‡ ,Ï‚Ú»…∆»ƒƒƒƒ∆»»…∆«∆∆«
‰hnÓ ‡e‰ el‡k ‰‡ ‰È‰L B‡ ,dÎÈ Á…«¿≈»∆»»ƒ¿∆¿ƒƒ«»

‰ÏÚÓÏ26BÊ È‰  ‰tz ˙Èa „‚k ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«¿»ƒ¿¿∆∆≈À¿»¬≈
‰È‰ ‡Ï  Ûeb‰ ÔÓ ÛË el‡ :ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â ;‰‡ÓË¿≈»¿≈¿ƒƒ»«ƒ«…»»
Ba ÔÈÈÓÁÓ  el‡ ˙BÓB˜Óa ‡ˆÓp‰ Ìc ÏkL .‰Êk»∆∆»»«ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒƒ

˜ÙÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡27. ««ƒ∆»≈

למעלה 26) ונמשך למטה מתחיל כאילו נראה כלומר,
אף  למטה יורד היה מקום מאותו בא שאילו לומר, ואפשר

חכמים. החמירו כן פי  ספק 27)על טמא ספק  בשרה "על
טמא". טהור,

.È‰hÓÏe dB‚ÁÓ :dlL ˜eÏÁ‰ ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰«∆∆«ƒ¿»«∆»∆»≈¬»¿«»
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קלה                 
         

˙Èa ÏÚ ‡ˆÓ .‰B‰Ë  ‰ÏÚÓÏe dB‚ÁÓ ,‰‡ÓË ¿≈»≈¬»¿«¿»¿»ƒ¿»«≈
ÚÈbÓ Ì‡ :dlL „È28‰‡ÓË  ‰tz ˙Èa „‚k29, »∆»ƒ«ƒ«¿∆∆≈À¿»¿≈»

.‰B‰Ë  Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»

שוחה.28) שהיא בזמן אלא מגיע  אינו אם אפילו
התורפה.29) בבית ונגעה שחתה שמא חוששין שאנו

.‡È˙Óe BzËLBt ‰˙È‰‰ÏÈla Ba ‰qk30ÌB˜Ó Ïk  »¿»««ƒ¿«»««¿»»»
ÌB˜Ó Ïk  dlL BÊ‡‰ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ì„ Ba ‡ˆniL∆ƒ»≈»¿≈»¿≈»≈∆»»»

‰‡ÓË Ìc‰ Ba ‡ˆniL31. ∆ƒ»≈«»¿≈»

ראשה.30) אלא בו כסתה לא שעשוי31)ואפילו מפני 
שם. ונגע  נתהפך ואולי  ואילך אילך להסתובב 

.È‰LÏL ‰ÈÏÚ ‰‰LÂ ,„Á‡ ˜eÏÁ ˙LBÏ ‰˙È‰»¿»∆∆»∆»¿»»»∆»¿»
d˙c ˙Ú ‡Ïa ˙È B‡ ÌÈÓÈ32ÂÈÏÚ ‰‡ˆÓe ‰˜„e , »ƒ»≈¿…∆ƒ»»»¿»»¿»»»

eÚL Ba LiL ÏB„b „Á‡ Ì˙k B‡ ,ÌÈÓ˙k ‰LÏL¿»¿»ƒ∆∆∆»»∆≈ƒ
ÌÈÓ˙k ‰LÏL33ÛË Ì˙k ‡nL ;‰Ê ˜ÙÒ BÊ È‰  ¿»¿»ƒ¬≈¿≈»»∆»∆∆»«

ÌÈ„‚a ‰LÏL ‰LÏ Ì‡ ÔÎÂ .ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓƒ∆»¿»¿≈ƒ»¿»¿»¿»ƒ
ÌÈ˜e„a34,d˙ÈÊ ÈÓÈa ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰ÈÏÚ e‰LÂ , ¿ƒ¿»»∆»¿»»ƒƒ≈ƒ»»

„‚k ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa Ì˙k ‰‡ˆÓe»¿»∆∆¿»∆»≈∆««ƒ∆∆¿∆∆
‰Ê35.‰Ê ˜ÙÒ BÊ È‰  ∆¬≈¿≈»»

זיבתה.32) קילקי .33)בימי  גריסי  כשלושה כלומר,
אחת.34) בבת אותם לבשה אם לומר 35)ואפילו ואפשר

הבגדים. שלושת דרך חדר והדם הוא אחד כתם שהכל

.‚ÈÌÈÓ˙k ‰LÏL È„k Ba ÔÈ‡L „Á‡ Ì˙k ‰‡ˆÓ36: »¿»∆∆∆»∆≈¿≈¿»¿»ƒ
Ïk dÓˆÚ ‰˜„a Ì‡37ÔBL‡ ÌBÈ ÏL ˙BLÓM‰ ÔÈa ƒ»¿»«¿»»≈«¿»∆ƒ

ÈLÈÏM‰ ÌBie ,d˜eÏÁ ‰˜„a ‡ÏÂ ,B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»»¿…»¿»¬»««¿ƒƒ
dÈ‡  ÌÈÓ˙k ‰LÏLk BÈ‡L Ì˙k‰ ‰Ê ‰‡ˆÓ»¿»∆«∆∆∆≈ƒ¿»¿»ƒ≈»
ÔÈa Ïk dÓˆÚ ‰˜„a ‡Ï Ì‡Â ;˙eÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ¿ƒ…»¿»«¿»»≈
‰ÈÏÚ ‰‰LÂ d˜eÏÁ ‰˜„a ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙BLÓM‰«¿»ƒ¿…»¿»¬»¿»»»∆»
ÏÚ Û‡Â ,˙eÈÊÏ ˙LLBÁ  d˙ÈÊ ÈÓÈa ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ≈ƒ»»∆∆¿ƒ¿««

.ÌÈÓ˙k ‰LÏL È„k Ì˙k‰ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈«∆∆¿≈¿»¿»ƒ

קילקי .36) גריסי  בין 37)כשלושה של הזמן שכל כלומר,
מהבדיקה. ידה סילקה לא השמשות

.„ÈÁ‡ Ìc ‰˙‡Â ,ÌBi‰ d˜eÏÁ ÏÚ Ì˙k ‰‡ˆÓ»¿»∆∆«¬»«¿»¬»»««
,ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡L B‡ ;‰Ê Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈL Ck»¿≈»ƒ∆««∆∆»¬»¿≈»ƒ
.‰Ê ˜ÙÒ BÊ È‰  Ì˙k ‰˙‡ ÈLÈÏM‰ ÌBie««¿ƒƒ»¬»∆∆¬≈¿≈»»

.ÂËdÓ˙k ‰ÏBz  Ìc ‰˙‡ Ck Á‡Â Ì˙k ‰‡B‰»»∆∆¿««»»¬»»»ƒ¿»
˙ÚÏ ˙ÚÓ Ïk d˙i‡a38˙Úa dÓˆÚ ‰˜„aL ÔÈa , ƒ¿ƒ»»»≈≈¿≈≈∆»¿»«¿»¿≈

Ï‡ .‰˜„a ‡lL ÔÈa B‰Ë ‰‡ˆÓe Ì˙k‰ ‰‡ˆnL∆»¿»«∆∆»¿»»≈∆…»¿»¬»
˙BÚL Úa‡Â ÌÈOÚ CB˙a Ì˙k Á‡ Ì˙k ‰‡B‰»»∆∆««∆∆¿∆¿ƒ¿«¿«»
‰˜„a Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ì˙Îa Ì˙k ‰ÏBz dÈ‡ ≈»»∆∆¿∆∆∆»ƒ≈»¿»
ÔÈ‡  ÌÈÓ˙k‰ ÔÈa ‰‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡L ;Ì‰ÈÈa≈≈∆∆ƒƒ¿ƒ»»√»≈«¿»ƒ≈

.˙eÈÊ ÔÈÓÏ ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

בא 38) שהכתם תולים שעות, כ"ד בתוך דם ראתה אם
למפרע . טמאה ואינה מהדם

.ÊË‰BL‡ ‰ÚLa ˙aL Ú Ì˙k ‰˙‡ ?„ˆÈk≈«»¬»∆∆∆∆«»¿»»ƒ»
‰Ú„È ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBi‰ ÔÓƒ«««ƒ∆…»¿»«¿»¿…»¿»
„Ú Ck Á‡ Ìc ‰˙‡Â ,‰‡ÓË Ì‡ ‡È‰ ‰B‰Ë Ì‡ƒ¿»ƒƒ¿≈»¿»¬»»««««
‡l‡ ,Ì˙kÏ ‰BÓ dÈ‡  ˙aM‰ ÌBiÓ ‰BL‡ ‰ÚL»»ƒ»ƒ««»≈»»«∆∆∆»
ÈLe ˙aMa „Á‡a ‰˙‡ Ì‡Â .‰i‡a Ì˙k‰ ‰ÏBz»«∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¬»¿∆»««»¿≈ƒ
‰ÚLa ˙aL ÌBÈa Ìc ‰˙‡ .‰Ê ‰È‰z  ˙aMa««»ƒ¿∆»»»¬»»¿«»¿»»
‰‡ˆnL ˙aL Ú :ÌÈÓÈ ÈL ‰‡ÓË BÊ È‰  ‰iL¿ƒ»¬≈¿≈»¿≈»ƒ∆∆«»∆»¿»
Ì‰ÈL ÔÈ‡ È‰L ;Ìc‰ ‰˙‡L ˙aMe ,Ì˙k‰ Ba«∆∆««»∆»¬»«»∆¬≈≈¿≈∆
 ˙aMa „Á‡a Ìc‰ ‰˙‡ Ì‡Â .˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a¿≈≈¿≈¿ƒ»¬»«»¿∆»««»

.˙eÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ

.ÊÈÁ‡ Ì˙k ‰˙‡ Ï‡ ,˙aMa Ìc ‰˙‡ ‡Ï…»¬»»««»¬»»¬»∆∆«≈
Úa dÓˆÚ ‰˜„a Ì‡ :˙aM‰ ÌBiÓ ‰BL‡ ‰ÚLa¿»»ƒ»ƒ««»ƒ»¿»«¿»¿∆∆
,„Á‡ Ì˙ÎÏ ‡l‡ ‰BÓ dÈ‡  B‰Ë ‰‡ˆÓe ˙aL«»»¿»»≈»»∆»¿∆∆∆»
;˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a Ì‰ÈLe ÏÈ‡B‰ ,˙aM‰ ÌBÈa ‡e‰L∆¿««»ƒ¿≈∆¿≈≈¿≈
Ô‰ÈÈa ‰‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡ ‰Ú„È ‡ÏÂ ,‰˜„a ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»¿…»¿»ƒƒ¿ƒ»»√»≈≈∆
Ì‡Â ,˙aL ÚÏ ‰BÓ BÊ È‰  ‰˜ÈÒÙ‰ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿ƒ»¬≈»¿∆∆«»¿ƒ

.˙eÈÊÏ ˙LLBÁ  ˙aMa „Á‡a ‰˙‡»¬»¿∆»««»∆∆¿ƒ

.ÁÈÌBiÓ ‰iL ‰ÚLa ÈM‰ Ì˙k‰ ‰˙‡ÔÈa ,˙aL »¬»«∆∆«≈ƒ¿»»¿ƒ»ƒ«»≈
,ÌÈÓÈ ÈL ‰‡ÓË BÊ È‰  ‰˜„a ‡Ï ÔÈa ‰˜„a»¿»≈…»¿»¬≈¿≈»¿≈»ƒ
„Á‡a ‰˙‡ Ì‡Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a Ì‰ÈL ÔÈ‡ È‰L∆¬≈≈¿≈∆¿≈≈¿≈¿ƒ»¬»¿∆»
‰˙‡ .˙eÈÊÏ ˙LLBÁ  ˙ÚÏ ˙ÚÓ Á‡ ˙aMa««»««≈≈¿≈∆∆¿ƒ»¬»
Ì‡ :ÈLÈÏL Ì˙k ˙aMa „Á‡ ÌBiÓ ‰BL‡ ‰ÚLa¿»»ƒ»ƒ∆»««»∆∆¿ƒƒƒ
dÈ‡Â ,ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  Ô‰ÈÈa ‰‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ»»√»≈≈∆≈ƒ¿»¿ƒ¿≈»
.˙eÈÊÏ ˙LLBÁ  ‰˜„a ‡Ï Ì‡Â ;˙eÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ¿ƒ…»¿»∆∆¿ƒ

.ËÈLÈ Ì‡ ,BÏÏ‚a ‰‡ÓË ‡È‰L eÓ‡L Ì˙k Ïk»∆∆∆»«¿∆ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ≈
cÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL :ÓBÏÂ Ba ˙BÏ˙Ï c dÏ»»»ƒ¿¿«∆»∆∆∆ƒ»»
;‰B‰Ë BÊ È‰  „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡  ‡e‰ ÈBÏt¿ƒƒƒ¿»««∆∆¬≈¿»
Ì‡Â .Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÈÓÁ‰Ï ca ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ‡lL∆…»¿¬»ƒ«»»¿«¬ƒ∆»¿»≈¿ƒ

‡ÓË B˜ÙÒ  dOa ÏÚ ‡ˆÓ39.B ‰ÏBz dÈ‡Â , ƒ¿»«¿»»¿≈»≈¿≈»»
dOa ˙BÏ˙Ï dÏ ‰È‰ Ì‡Â40Û‡  d˜eÏÁÓ ˙È ¿ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»»»≈≈¬»«

.B‰Ë B˜ÙÒe ,‰ÏBz dOa ÏÚ«¿»»»¿≈»

ספק 39) חלוקה על טמא; טהור, ספק  טמא ספק  בשרה "על
טהור". טהור, ספק  מכה.40)טמא בה שהייתה כגון

.ÎB‡ ,ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ‰ËÁL ?„ˆÈk≈«»¬»¿≈»«»
,Ô‰a ÔÈ˜ÒBÚ‰ „ˆa ‰LiL B‡ ,ÌÈÓ˙Îa ‰˜qÚ˙pL∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ∆»¿»¿«»¿ƒ»∆
d˜eÏÁ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,ÌÈÁaË ÏL ˜eLa ‰ÚL B‡∆»¿»¿∆«»ƒ¿ƒ¿»»«¬»
.Ì˙k‰ ‡a Ô‰nL el‡ ÌÈ„a ‰ÏB˙Â ,‰B‰Ë ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈∆≈∆»«∆∆

.‡ÎÌ˙k‰ Ì‡ ,„Ïa dOa ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»»ƒ¿«ƒ«∆∆
‰hÓÏe B‚ÁÓ41‰ˆÙ˜Â ‰Ît‰˙ Ì‡Â .‰‡ÓË 42 ≈¬¿«»¿≈»¿ƒƒ¿«¿»¿»¿»

ÔÓ ‰Ê Ì„ ‰È‰ el‡L .‰‡ÓË ‰ÏÚÓÏe B‚ÁÓ elÙ‡¬ƒ≈¬¿«¿»¿≈»∆ƒ»»»∆ƒ
ÏÚ Ì‚ ‡ˆniL dÏ ‰È‰  ˜eM‰ ÔÓ B‡ ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»ƒ«»»»∆ƒ»≈««
 d„‚a ‡ÏÂ dOa ÏÚ ‡ˆÓÂ ÏÈ‡B‰Â ;‰È„‚a¿»∆»¿ƒ¿ƒ¿»«¿»»¿…¿ƒ¿»
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התורפה.41) בית כנגד דאזדקרא",42)שהוא "כגון
לאחוריה". עצמה "זקפה

.Î‰ÏBÎÈ Ì‡ ,‰˙ÈÁL Èt ÏÚ Û‡ ,‰kÓ da ‰˙È‰»¿»»«»««ƒ∆»¿»ƒ¿»
‰ÏBz  dOa ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,Ì„ ‡ÈˆB‰Ïe Úlb˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»»»

‰kna43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««»¿≈…«≈»∆

על 43) עצמה המכה מן הדם שנטף  אפשרות שיש ודווקא
הכתם. מקום

.‚Î‰ÏBz  „Á‡k dOe ‰È„‚a ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»∆»¿»»¿∆»»
˙BÏ˙Ï dÏ LiL ÏÎa44˙ÏÎ‡Óa ‰ÏB˙Â .45‡nL , ¿…∆≈»ƒ¿¿»¿«¬…∆∆»

˙ÏÎ‡Ó Ìc ‰Ê Ì„Â ,˙ÏÎ‡Ó ‰‚‰ ‰LiL ˙Úa¿≈∆»¿»∆∆¿»«¬…∆¿»∆««¬…∆
Ì˙k‰ ‰‡ˆÓ Ì‡ Ï‡ .ÒÈ‚k „Ú ?‰nk „ÚÂ .‡e‰¿««»««»ƒ¬»ƒ»¿»«∆∆
‰˙È‰ elÙ‡Â .˙ÏÎ‡Óa ‰ÏBz dÈ‡  ÒÈbkÓ ˙È»≈ƒ«»ƒ≈»»¿«¬…∆«¬ƒ»¿»
 ÒÈbkÓ ˙È ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ì˙ka ‰ˆeˆ ˙ÏÎ‡Ó«¬…∆¿»«∆∆ƒ¿»≈ƒ«»ƒ

.˙ÏÎ‡na ‰ÏBz dÈ‡≈»»««¬…∆

על 44) נמצא אם דדווקא לבד, הבגד על נמצא שהיה כמו
ממקום  הוא הדם שאם מפני  טמא, ספקו אזי  לבד, בשרה
אבל  לבד, בשרה על ולא בגדה על להימצא צריך היה אחר,
שיש  מה בכל תולים אנו בגדה ועל בשרה על כשנמצא

שהרגה.45)לתלות. ראינו שלא פי  על ואף 

.„Î,Ì„a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡ .dÏÚe da ‰ÏBz ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»¿«¿»ƒ»¬ƒ¿»
 ‰kÓ Ô‰a ‰˙È‰L B‡ ,˙BÎÏÎÏÓ Ô‰È„È eÈ‰L B‡∆»¿≈∆¿À¿»∆»¿»»∆«»
Ì„Â ,‰Ú„È ‡Ï ‡È‰Â da eÚ‚ Ô‰ :˙ÓB‡Â Ô‰a ‰ÏBz»»∆¿∆∆≈»¿»¿ƒ…»¿»¿»

.‡e‰ Ô˙ÓÁÓ ‰Ê∆≈¬»»

.‰Î.Ba ˙BÏ˙Ï ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ìc ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ»ƒ»¿»ƒ¿
ÏÚ Ì˙k ‡ˆÓÂ ,dÙ˙Îa ‰kÓ dÏ ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»»«»ƒ¿≈»¿ƒ¿»∆∆«
‰kna ‰Ú‚ ‰È„Èa ‡nL :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  d˜BL»≈¿ƒ∆»¿»∆»»¿»««»
ÔÈÏBz ÔÈ‡  ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ÌB˜Óa ‰Ú‚Â¿»¿»¿»∆¿≈…«≈»∆≈ƒ

.d˜eÏÁa ÔÈa dÙe‚a ÔÈa ,Ba≈¿»≈«¬»

.ÂÎ‡l‡ Ba ÔÈ‡Â ,„Á‡ Btˆa e˜qÚ˙pL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»¿≈∆»
ÚÏÒk Ì˙k Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‡ˆÓÂ ,Ìc ÚÏÒk¿∆«»¿ƒ¿»«»««ƒ¿≈∆∆∆¿∆«

˙B‡ÓË Ô‰ÈzL 46‰˜qÚ˙ .47Ì„aLÙ‡ È‡L ¿≈∆¿≈ƒ¿«¿»¿»∆ƒ∆¿»
Ì˙k ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ÒÈbÎ ‡l‡ Ì˙k epnÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆∆»«»ƒ¿ƒ¿»»∆»∆∆
‰˜qÚ˙pL Ìca ÒÈ‚Î ‰ÏBz BÊ È‰  ÔÈÒÈ‚ ÈLkƒ¿≈¿ƒƒ¬≈»¿»ƒ«»∆ƒ¿«¿»

˙ÏÎ‡Óa ÒÈ‚ÎÂ ,Ba48ÈLkÓ ˙È Ì˙k‰ ‡ˆÓ . ¿¿»ƒ¿«¬…∆ƒ¿»«∆∆»≈ƒƒ¿≈
‰‡ÓË  ÔÈÒÈ‚49. ¿ƒƒ¿≈»

רק 46) דם יש בציפור שהרי  ציפור בדם לתלות אפשר שאי 
מהן  באחת ולתלות סלעים, כשני  נמצא שתיהן ועל כסלע 
בשנייה. תתלה בזו? לתלות ראית מה ציפור, בדם

אחת.47) במאכולת.48)אשה תולים אנו שבכגריס 
לתלות.49) במה שאין

.ÊÎ‰˜qÚ˙ .ÁL Ba ‰ÏBz ÔÈ‡  Ì„‡a ‰˜qÚ˙ƒ¿«¿»¿»…≈»»…ƒ¿«¿»
‰‡Ó ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,‰a‰ Ì„ ÈÈÓ Ba LiL ÛBÚa¿∆≈ƒ≈»«¿≈¿ƒ¿»»∆»«¿≈
‰LÏL ˙LBÏ ‰˙È‰ .Ba ‰ÏBz  Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆»»¿»∆∆¿»

˙B˜eÏÁ50,ÔBzÁza Û‡ ‰ÏBz  ˙BÏ˙Ï ‰ÏBÎÈ Ì‡ : ¬ƒ¿»ƒ¿»«««¿
˙BÏ˙Ï dÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â51.ÔBÈÏÚa Û‡ ‰ÏBz dÈ‡  ¿ƒ≈»¿»ƒ¿≈»»«»∆¿

‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÁaË ÏL ˜eLa ‰Ú ?„ˆÈk≈«»¿»¿∆«»ƒ««ƒ∆ƒ¿»
‡Ï ;ÌÈÁah‰ Ì„a ‰ÏBz  BcÏ ÔBzÁz‰ ÏÚ Ì˙k‰«∆∆«««¿¿«»¿«««»ƒ…
‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁah‰ ˜eLa ‰Ú»¿»¿««»ƒ¿«≈««ƒ∆ƒ¿»
‰Ú ˜ÙÒ .‰‡ÓË BÊ È‰  BcÏ ÔBÈÏÚa Ì˙k‰52 «∆∆»∆¿¿«¬≈¿≈»»≈»¿»

 ‰˜qÚ˙ ‡Ï ˜ÙÒ ‰˜qÚ˙ ˜ÙÒ ,‰Ú ‡Ï ˜ÙÒ»≈…»¿»»≈ƒ¿«¿»»≈…ƒ¿«¿»
.‰ÏBz dÈ‡≈»»

זה.50) גבי  על אחר.51)זה ממקום בא שהדם
לא.52) או לתלות יש אם שספק 

.ÁÎÌÈÈÊÁ da LiL ÈÚ53„ÈÓz dÏ ÔÈ‡a Ì‰L B‡ , ƒ∆≈»¬ƒƒ∆≈»ƒ»»ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ 54.d˜eÏÁa ÔÈ‡ˆÓp‰ ‰ÈÓ˙ÎÏ ≈¿ƒƒ¿»∆»«ƒ¿»ƒ«¬»

דם.53) ומתיזים שקצים אוכלים אומרים 54)חזירים כי 
מהחזירים. בא שזה

.ËÎ˙„BÚ ÔÈa ,‰cÏ d˜eÏÁ ‰ÏÈ‡L‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¬»¿ƒ»≈∆∆
B˙B‡ ‰LÏÂ ‰ÊÁÂ ,˙ÈÏ‡OÈ ÔÈa ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»≈ƒ¿¿≈ƒ¿»¿»¿»¿»

‰˜È„a Ì„˜55 Ì˙k ÂÈÏÚ ‰‡ˆÓe ,‰ÏBz BÊ È‰ …∆¿ƒ»»¿»»»∆∆¬≈»
‰pË˜ ‰ÊÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ .B˙B‡ ‰LlL ‰cpa«ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ»¿»»¿«»

dlL ‡Óh‰ ÌBia56B‡ ,‰Ë Ìc ÏÚ ˙LBÈÏ B‡ , ««»≈∆»¿∆∆««…«
ÔÈB‰Ë ‰ÈÓcL ‰Ïe˙Ï57Ï‡ .da ‰ÏBz BÊ È‰  ƒ¿»∆»∆»¿ƒ¬≈»»¬»

eÓM‰ ÌBia ‰pË˜ ‰ÊÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ Ì‡58B‡ , ƒƒ¿ƒ»¿»»¿«»««»
‰LÏÂ ‰ÊÁÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰ÚLa ‰ÏB„‚ ‰ÊÏ¿»»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»¿»¿»¿»
Ô‰ÈzL  Ì˙k ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,‰˜È„a Ì„˜ B˙B‡…∆¿ƒ»¿ƒ¿»»»∆∆¿≈∆

˙BÏ˜Ï˜Ó59BfÓ ‡nL ,d˙B‡ ˙Ï‡Ln‰Â ˙Ï‡BM‰ : ¿À¿»«∆∆¿««¿∆∆»∆»ƒ
dÈ‡  Ì˙k‰ ÏÚ ˙LBÈÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ .BfÓ ‡nL∆»ƒƒ¿ƒ»¿∆∆««∆∆≈»

.Ì˙Îa Ì˙k ÔÈÏBz ÔÈ‡L ;da ‰ÏBz»»∆≈ƒ∆∆¿∆∆

בדקה 55) לא החלוק  את החזירה שהשואלת אחרי  כלומר,
בדוק . בחזקת היה השאלה בזמן אבל ביום 56)אותו,

בתולים.57)ראייתה. לראייתה.58)דם בשני 
לבד.כלומר,59) בשואלת תולה שאינה

.Ï,B‰Ë ‰‡ˆÓe dÓˆÚ ‰˜„e d˜eÏÁ ‰˜„a»¿»¬»»¿»«¿»»¿»»
ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ezLÏe dzÁÏ ˜eÏÁ‰ ‰ÏÈ‡L‰Â¿ƒ¿ƒ»∆»«¬∆¿»¿»«¿ƒ¿»»»
dÈ‡Â ;‰‡ÓË ˙Ï‡BM‰  dÏ ezÈÊÁ‰Lk Ì˙k∆∆¿∆∆¡ƒ«»«∆∆¿≈»¿≈»
Ì„˜ B˙B‡ ‰˜„a È‰L ,˜eÏÁ‰ ˙ÏÚa ‰ÏBz»¿«¬«∆»∆¬≈»¿»…∆

.dÏ e‰ÏÈ‡LzL∆«¿ƒ≈»

.‡ÏBa ‡ˆÓÂ ‰ˆ˜ ÏL d˜eÏÁ ‰LlL ‰k‡¬À»∆»¿»¬»∆¿»»¿ƒ¿»
‰tz‰ ˙Èa „‚k ÚÈbÓ Ì‡ :Ì˙k60‰‡ÓË 61Ì‡Â , ∆∆ƒ«ƒ«¿∆∆≈«À¿»¿≈»¿ƒ

‰B‰Ë  Â‡Ï62.‡e‰ ‰ˆ˜ ÏL ‰Ê Ì˙kL ; »¿»∆∆∆∆∆¿»»

ארוכה.60) מזו 61)של שמא טמאות, שתיהן כלומר,
מזו. הארוכה.62)ושמא

.ÏÁ‡Â BÊ Á‡ BÊ „Á‡ ˜eÏÁ eLlL ÌÈL LÏL»»ƒ∆»¿»∆»««¿««
˙Á‡ ‰hÓa ˙BLÈ Ì‡ ÔÎÂ ,Ì˙k ÂÈÏÚ ‡ˆÓ Ck»ƒ¿»»»∆∆¿≈ƒ¿≈¿ƒ»««

˙Á‡k63.˙B‡ÓË Ôlk  Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz Ì„ ‡ˆÓÂ ¿««¿ƒ¿»»««««≈∆À»¿≈
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dÓˆÚ ‰‡ˆÓe „iÓ dÓˆÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˜„a Ì‡Â¿ƒ»¿»««≈∆«¿»ƒ»»¿»«¿»
˙BB‰Ë ÌÈzL‰ È‰  ‰‡ÓË64. ¿≈»¬≈«¿«ƒ¿

"משולבות".63) בגמרא: יחד. ודבוקות ואף 64)צפופות
האחרות  השתיים טמאה ומצאה בדקה מהן אחת אם בחלוק 

טהורות.

.‚ÏÈÓ ‰ÏBz  ˙BB‰Ë ÔÓˆÚ e‡ˆÓe Ôlk e˜„a»¿À»»¿«¿»¿»ƒ
‰È‰˙Â ,‰Èe‡ ‡È‰L ÈÓa Ìc ˙B‡Ï ‰Èe‡ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿∆
?„ˆÈk .‰‡ÓË ‰Èe‡‰Â ,‰B‰Ë ‰Èe‡ dÈ‡L∆≈»¿»¿»¿»¿»¿≈»≈«
˙aÚÓ‰  ˙aÚÓ dÈ‡ ˙Á‡Â ˙aÚÓ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««¿À∆∆¿««≈»¿À∆∆«¿À∆∆
dÈ‡LÂ ‰˜ÈÓ .‰‡ÓË ˙aÚÓ dÈ‡LÂ ,‰B‰Ë¿»¿∆≈»¿À∆∆¿≈»¿ƒ»¿∆≈»
 ‰˜Ê dÈ‡LÂ ‰˜Ê .‰B‰Ë ‰˜Èn‰  ‰˜ÈÓ¿ƒ»«¿ƒ»¿»¿≈»¿∆≈»¿≈»
‰Ïe˙a‰  ‰Ïe˙a dÈ‡LÂ ‰Ïe˙a .‰B‰Ë ‰˜f‰«¿≈»¿»¿»¿∆≈»¿»«¿»
,˙B˜ÈÓ Ôlk ,˙B˜Ê Ôlk ,˙BaÚÓ Ôlk eÈ‰ .‰B‰Ë¿»»À»¿À»À»¿≈À»¿ƒ

.˙B‡ÓË Ôlk È‰  ˙BÏe˙a ÔlkÀ»¿¬≈À»¿≈

.„ÏeLÈÂ ‰hn‰ ˙BÏbÓ C„ eÏÚL ÌÈL LÏL»»ƒ∆»∆∆«¿¿«ƒ»¿»¿
.˙B‡ÓË ÔzLÏL  ˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙Áz Ì„ ‡ˆÓÂ ,ÔlkÀ»¿ƒ¿»»««»∆¿»ƒ¿»¿»¿≈

˙ÈÓÈt‰ ˙Áz65,˙B‡ÓË dcˆaLÂ ‡È‰  «««¿ƒƒƒ¿∆¿ƒ»¿≈
‰BˆÈÁ‰Â66dcˆaLÂ ‡È‰  ‰BˆÈÁ‰ ˙Áz .‰B‰Ë ¿«ƒ»¿»«««ƒ»ƒ¿∆¿ƒ»

C„ eÏÚ ‡Ï Ì‡Â .‰B‰Ë ˙ÈÓÈt‰Â ,˙B‡ÓË¿≈¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ…»∆∆
Ì„ ‡ˆÓÂ ,„Ò Ì‰Ï ÔÈ‡ È‰L ,‰hn‰ ˙BÏbÓ«¿¿«ƒ»∆¬≈≈»∆≈∆¿ƒ¿»»

.˙B‡ÓË Ôlk  Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz««««≈∆À»¿≈

הקיר.65) החדר.66)שאצל לצד

.‰Ï‰nae‡ˆÓe Ôlk e˜„aL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc «∆¿»ƒ¬ƒ∆»¿À»»¿
BÓk ,dzÁa ˙BÏ˙Ï Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎez ‡ÏÂ ,B‰Ë»¿…«««≈∆ƒ¿«¬∆¿»¿
dÓˆÚ ‰‡ˆÓe ˙Á‡ ‰˜„a Ì‡ Ï‡ ;e‡aL∆≈«¿¬»ƒ»¿»««»¿»«¿»
BÊa ‰B‰h‰ ‰ÏBz  ‰˜„a ‡Ï dzÁÂ ,‰B‰Ë¿»«¬∆¿»…»¿»»«¿»»

.‰‡ÓË ‰˜„a ‡lL BÊ È‰Â ,‰˜„a ‡lL∆…»¿»«¬≈∆…»¿»¿≈»

.ÂÏ‰ÏzÈ ‰Óa BÏ ÔÈ‡L „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓpL Ì˙k Ïk»∆∆∆ƒ¿»««∆∆∆≈¿»ƒ»∆
˜tzÒ Ì‡Â .Ì„ ‡e‰L Ú„eiL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ ≈¿«≈«∆ƒ»«∆»¿ƒƒ¿«≈
ÂÈÏÚ ÔÈÈÚÓ  Ì„‡ Úˆ B‡ Ì„ ‡e‰ ‡nL Ì‰Ï»∆∆»»∆«»…«¬ƒƒ»»
BÈÚ ‰‰k B‡ Ú Ì‡ :„q‰ ÏÚ el‡ ÔÈnÒ ‰ÚLƒ¿»«»ƒ≈««≈∆ƒ»«»»≈
‡e‰L ˙BÓk „ÓÚ Ì‡Â ;‰‡ÓËe Ìc Ì˙k ‰Ê È‰ ¬≈∆∆∆»¿≈»¿ƒ»«¿∆

‰B‰Ëe Úˆ ‰Ê È‰ 67. ¬≈∆∆«¿»

לבעלה.67) גם

.ÊÏ,ÏÙz ˜ :Ô„Ò ÏÚ ÌÈnÒ ‰ÚM‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»…»≈
,eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚ ÈÓe ,ÏBt ÏL ÔÈÒÈb ˙ÒÈÚÏe¿ƒ«¿ƒƒ∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ
ÒkÒÎÏ CÈˆÂ .‚ÏL‡Â ,‡ÈBÓÈ˜Â ,˙Â ,˙Èe68 …ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ¿«¿≈

ÏÎa ‡ÈÓe CÈÏBÓe ,ÌÒÂ ÌÒ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ«»«»«ƒ≈ƒ¿»
„Á‡k ÔÈÚ‰L B‡ ,„q‰ ÏÚ ‡lL ÔÈÚ‰ .ÒekÒkƒ¿∆¡ƒ»∆…««≈∆∆∆¡ƒ»¿∆»
 ÌÈBL‡Ï ÌÈBÁ‡‰ ÌÈc˜‰ .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï …»»¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒƒ
,BÏ eÏÚ ,ÌÈBL‡‰ Ô‰L ,‰BÁ‡a ÈÚ‰L el‡≈∆∆¡ƒ»«¬»∆≈»ƒƒ»
„Ú ,ÌÈc˜‰L ÌÈBÁ‡ Ì‰ÈÁ‡ ÈÚÓe ÊBÁÂ¿≈«¬ƒ«¬≈∆«¬ƒ∆ƒ¿ƒ«

.„q‰ ÏÚ ‰ÚM‰ eÚiL∆««¿«ƒ¿»««≈∆

בגדים 68) כיבוס  כדרך ידיו שתי  "בין פעמים שלוש לשפשף 
ומביא". ומוליך ומשפשף  צידו עם צידו שכופל

.ÁÏ˙lÁzÓ ÌeÏk ÌÚË ‡lL ?ÏÙz ˜ e‰Ê È‡≈∆…»≈∆…»«¿ƒ¿ƒ«
ÁÓÏ ,ÔBÁ‡‰ ‰ÏÈl‰ ÈˆÁÓ ÔLÈ ‰È‰Â ,‰ÏÈl‰««¿»¿»»»≈≈¬ƒ««¿»»«¬¿»»
 ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .ÏÙz ˜ ‡˜ ÏÎ‡iL Ì„…̃∆∆…«ƒ¿»…»≈¿∆…»»…
‰LÂ ÌÈkL‰ Ì‡Â .ÌBia ˙BÚL LÏL „Ú Beacƒ«»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»»
eac‰L ,ÏÙz ˜ ‰Ê ÔÈ‡  ˙BÚL LÏL Ì„˜ B˜tƒ¿…∆»»≈∆…»≈∆«ƒ
˙ÒÈÚÏ ‡È‰ BÊ È‡Â .ÌÈÓk BÈÊÁÓe ˜‰ ˜ÊÁ ÏhÓ¿«≈…∆»…«¬ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ«
ÏBt‰ ÌÚ Ú˙iL „Ú ÔÈÒÈb‰ ÒÚÏiL ‡e‰ ?ÔÈÒÈb¿ƒƒ∆ƒ¿««¿ƒƒ«∆ƒ¿»≈ƒ«
Á‡ ?eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚ ÈÓ e‰Ê È‡Â .ÂÈtÓ ‰a‰ ˜…«¿≈ƒƒ¿≈∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ««

.˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒ»≈

.ËÏ‰‡ˆÓ Ì‡ ,Ì˙k ÌeMÓ ‰‡ÓË ‡È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿≈»ƒ∆∆ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ˙LBÈÂ ,‰c ˜ÙÒ BÊ È‰  d˙c ÈÓÈa Ì˙k‰«∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈¿≈ƒ»¿∆∆»»
‰È‰z Ck Á‡Â ,ÈÈÓL ÏÈÏa ˙ÏBËÂ ,ÌÈÓÈ ‰ÚLƒ¿»»ƒ¿∆∆¿≈¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆
È‰  d˙ÈÊ ÈÓÈa B˙B‡ ‰‡ˆÓ Ì‡Â .dÏÚÏ ˙zÓÀ∆∆¿«¿»¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ»»¬≈
˜Ùa ‡a˙pL BÓk ,‰pË˜ B‡ ‰ÏB„‚ ‰Ê ˜ÙÒ BÊ¿≈»»¿»¿«»¿∆ƒ¿»≈¿∆∆

LBÈÂ ,‰Ê˙ÚL B‡ ,‰pË˜ ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡ ÌBÈ ˙ ∆¿∆∆∆»ƒ»¿»¿«»ƒ¿«
ÈcÓ Ïk‰Â .˜ÙqÓ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒƒ»¿»¿»ƒ»≈¿«…ƒƒ¿≈
 ÔB„Êa ‰ÈÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ .e‡aL BÓk ,ÌÈÙBÒ¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»«»»∆»¿»

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ69ÔawÓ ÔÈeËÙe ,70. «ƒ«««¿¿ƒƒ»¿»

סופרים.69) דברי  על  בשוגג.70)שעבר עליה  בא  אם

   1 
הפילה 1) ואם יום מארבעים פחות לולד צורה שאין יבאר

ניכרת; ואינה ביותר דקה אדם צורת המפלת ארבעים; ביום
ודין  לידה; טמאה אם במעיה הולד נחתך או דופן יוצא ודין
ודין  אדם; כצורת ופניו ועוף  חיה בהמה כמין המפלת
זכר  הפילה ודין אחת; וירד אחת בעין או נחש דמות המפלת
ודין  קיימא; של ולד ואח "כ שלייא הפילה או עמו; וסנדל
לזכר  תשב  שאמרו מקום כל ודין מה; יודעת ואינה הפילה

כיצד. – ולנקבה

.‡‰˙‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ck ‰‡ÓË  ˙„ÏBÈ Ïk»∆∆¿≈»¿ƒ»¿««ƒ∆…»¬»
Ìc2˙Ó B‡ ÈÁ ˙„ÏBi‰ „Á‡Â .3B‡4ÏÙ elÙ‡5Ì‡ . »¿∆»«∆∆«≈¬ƒ≈∆ƒ

‡e‰Â .‰˜Ï ˙LBÈ ‰˜ Ì‡Â ,ÎÊÏ ˙LBÈ  ÎÊ»»∆∆¿»»¿ƒ¿≈»∆∆ƒ¿≈»¿
˙BÁÙÏ ˙Ó‚ „Ïe‰ ˙eˆ ÔÈ‡Â .B˙eˆ ÓbzL∆ƒ»≈»¿≈««»»ƒ¿∆∆¿»

‰˜p‰ „Á‡Â Îf‰ „Á‡ ,ÌBÈ ÌÈÚa‡Ó6. ≈«¿»ƒ∆»«»»¿∆»«¿≈»

כא.).2) (נדה דם בלא הרחם לפתיחת 'ספרא'3)דאפשר
המת". את לרבות "זכר, י  פרשה רומי ,4)תזריע , בדפוס 

ואפילו. תימן: כל 5)ובכת"י  . . . "וילדה שם: 'ספרא'
עמה  שאין אדומה חתיכה למפלת דומה זה ואין שתלד".
שם  כי  טהורה, שהיא הי "ג פ "ה למעלה רבינו שפסק  דם,

ולד. צורת לה שאין בחתיכה א.6)מדובר ל, נדה

.‰‡ÓË dÈ‡  ÌBÈ ÌÈÚa‡ CB˙a ˙Ïtn‰Â7.‰„Ï ¿««∆∆¿«¿»ƒ≈»¿≈»≈»
„Á‡Â ÌÈÚa‡ ÌBÈa ‰ÏÈt‰ .ÌÈÚa‡ ÌBÈa elÙ‡¬ƒ¿«¿»ƒƒƒ»¿«¿»ƒ¿∆»

LÈÓLz‰ Á‡Ó8˜ÙÒ BÊ È‰ 9ÎÊÏ L˙Â ,˙„ÏBÈ ≈««««¿ƒ¬≈¿≈∆∆¿≈≈¿»»
‰cÏe ‰˜ÏÂ10˙BÈa ‰wc Ì„‡‰ ˙eˆ ‰˙È‰ . ¿ƒ¿≈»¿ƒ»»¿»«»»»«»¿≈
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ÏÈÏÚa ˙k dÈ‡Â11.‰˜ÏÂ ÎÊÏ Lz BÊ È‰  ¿≈»ƒ∆∆«¬ƒ¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»
ÌwÓ ÈÙL ‡˜p‰ e‰ÊÂ12. ¿∆«ƒ¿»»ƒ¿À»

טבילתה.8)שם.7) אחרי  נתעברה 9)הראשון אולי 
כבר  יום ובארבעים טבילתה, שלאחר הראשונה מהבעילה

וטמאה. היא ויולדת הולד, צורת כלומר,10)נגמרה שם.
שבועיים, טמאה שהיא נקבה יולדת של חומר עליה נותנין
הרי 47 עד 44 בימים ראתה שאם זכר. יולדת של וחומר
בימים  ראתה אם וכן זיבות. ספק  נידות, דם ספק  זה דם
אפילו  כנדה טמאה 43ֿ40 בימים ראתה אם אבל ,65ֿ62
נדה, של חומר וגם נדה. ימי  הם אלה כי  זכר, חומרת בלי 
ימי לה ואין כנדה, טמאה היא ארבעים תוך ראתה שאם

הכ"א. להלן ראה כיולדת. ומפורסם"11)טוהר "נגלה
ניכר  לא כלומר, פ "א). השנה ראש לרבינו, המשנה (פירוש

נקבה. או זכר זה ב .12)אם כד, נדה

.‚?ÌwÓ ÈÙL ‡e‰ ‰Ê È‡13Ì„‡ ÏL B˙ia ˙lÁz ≈∆»ƒ¿À»¿ƒ«¿ƒ»∆»»
BÙeb 14eÊ ÈtË ÈzLk ÂÈÈÚ ÈzL ,‰L„Úk15 «¬»»¿≈≈»ƒ¿≈ƒ≈¿

eÊ ÈtË ÈzLk ÂÈÓËÁ ÈL ,BfÓ BÊ ˙B˜ÁÓ¿À»ƒ¿≈√»»ƒ¿≈ƒ≈¿
CezÁÂ ,‰ÚO‰ ËeÁk Áe˙t ÂÈt ,BÊÏ BÊ ˙B˜Ó¿…»»ƒ»«¿««¬»¿ƒ
ÔÈ„ÚÂ ,‰fÓ ˙È B˙eˆ ‰‡a˙ .BÏ ÔÈ‡ ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È»«ƒ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»¬»»»≈ƒ∆«¬«ƒ
ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡  ‰˜Ï ÎÊ ÔÈa k BÈ‡16 ≈ƒ»≈»»ƒ¿≈»≈¿ƒ¿«ƒ

BL‡L ÌÒÈ˜ ‡ÈÓe .BÁˆÁˆÓ ÔÓM‰L ,ÔÓLa ‡l‡∆»¿∆∆∆«∆∆¿«¿¿≈ƒ≈»∆…
ÌB˜Ó B˙B‡a ÚÚÓe ˜ÏÁ17Ì‡ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ »»¿«¿≈«¿»ƒ¿«¿»¿«»ƒ

CÒÎÒÓ18ÌB˜Ó B˙B‡ ‰‡ Ì‡Â .ÎÊ ‡e‰L Úe„Èa  ¿«¿≈¿»«∆»»¿ƒ»»»
‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,‰˜ BÊ È‰  ‰˜e„Ò ‰BÚOkƒ¿»¿»¬≈¿≈»¿≈»¿ƒ»
ÔÈ˙B ÔÈ‡  ÌÈÏÙ ÏL ˙BÓÈ˜‰ el‡ ÏÎÂ .‰˜È„a¿ƒ»¿»≈»¿ƒ∆¿»ƒ≈¿ƒ

ÈÚOiL „Ú ‰Ë ÈÓÈ Ô‰Ï19.„Ïe‰ »∆¿≈…««∆«¿ƒ«»»

א.13) כה, רבינו 14)שם ודעת כעדשה", "וגויתו שם.
 ֿ יום וב 'תוספות ברש"י  שם וראה גופו. פירושו: שגוויתו,

מ "ז). פ "ו (נגעים זבוב "15)טוב ' "עיני  כלומר, שם.
(ר' הזבוב " שמשליך טיפין כשתי  מפרשים, "ויש (רש"י ).

ה"ד). פ "ד, נדה תוספתא הגר"א, בן שם.16)אברהם
את  ממחים הם כלומר, אותו". וטורדין עזים "שהמים

המין.17)השפיר. אברי  המעכב ,18)של דבר "שיש
(רש"י ). גיד" שערות 19)והיינו לו שיהא "עד שם:

(רש"י ). בראשו"

.„‰Ï ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰20da ‡ˆÓÂ ‰Ú˜ Ì‡ , ƒƒ»¬ƒ»¿»»ƒƒ¿¿»¿ƒ¿»»
‡ÏÓ ÈÙL ‰ÏÈt‰ .‰„Ï ‰‡ÓË BÊ È‰  ÌˆÚ∆∆¬≈¿≈»≈»ƒƒ»»ƒ»≈

ÌÈÓ21ÌÈe‚ ‡ÏÓ ,Ì„ ‡ÏÓ ,22ÏÈ‡B‰ ,Oa ‡ÏÓ , «ƒ»≈»»≈¿ƒ»≈»»ƒ
.„ÏÂÏ ˙LLBÁ dÈ‡  ÌwÓ BÈ‡Â¿≈¿À»≈»∆∆¿»»

ב .20) כא, ב .שם21)שם כאילו 22)כד, התולעת "מין
לרבינו  המשנה (פירוש התולעת" בתבנית חתוך, בשר הוא

שם).

.‰ÔÙ„ ‡ˆBÈ23ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡Â ,‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡  ≈…∆≈ƒ¿≈»≈»¿≈»¿≈
‰„ÏÈÂ ÚÈÊ˙ Èk ‰M‡ :Ó‡pL ;‰‰Ë ÈÓÈÂ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ≈»√»∆∆¡«ƒ»ƒ«¿ƒ«¿»¿»
‰„ÏÈÂ ‰M˜Ó‰ .˙ÚÊnL ÌB˜nÓ „ÏzL „Ú  ÎÊ»»«∆≈≈ƒ»∆«¿«««¿«»¿»¿»
ÌÁ‰ C„ ‡a‰ ÈLw‰ Ì„ È‰  ÔÙc‰ Cc „ÏÂ24 »»∆∆«…∆¬≈««ƒ«»∆∆»∆∆

˙eÈÊ25‰c B‡26‡ÓË  ÔÙc‰ C„ ‡ˆBi‰ Ì„Â .27. ƒƒ»¿»«≈∆∆«…∆»≈

,‰B‰Ë ‰M‡‰ È‰  ÌÁ‰ Cc Ì„ ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»»»∆∆»∆∆¬≈»ƒ»¿»
‡ÓË dÙcÓ ‡ˆiL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡28ÔÈ‡L ; ««ƒ∆«»∆»»ƒ»¿»»≈∆≈

d˙ÂÚ C„ ‰Â„Ó ‡ˆiL „Ú ‰‡ÓË ‰M‡‰29. »ƒ»¿≈»«∆≈≈«¿∆∆∆∆¿»»

עליה 23) תקשה אם האשה חלצי  שישוסע  "והוא א: מ , שם
שם). המשנה (פירוש משם" העובר ויצא שם 24)הלידה

א. יולדת 25)מא, זו "הרי  היא שם: זבה כלומר, בזוב ".
זיבה  מטומאת הקושי  דם התורה שטיהרה מה כי  וטמאה,
(רש"י לידה נקראת לא דופן דרך אבל בלידה, אלא אינו -

נדה.26)שם). בימי  ואם 27)אם טמא, גופו שהדם
ערב . טומאת נטמא בו נגע  מקומו 28)אחד "שמקור שם:

את  מטמאה אינה דופן דרך דם שראיית ואף ֿעלֿפי  טמא".
מפני במגע , מטמא עצמו הדם אכל נדה, בטומאת האשה

שם). (רש"י  טמא מקומו ומקור במקור, נגע  שם.29)שזה
ערותה  את וגלה דוה, אשה את ישכב  אשר ואיש "שנאמר
דרך  מדוה שיצא עד טמאה אשה שאין מלמד יח ) כ, (ויקרא

ערותה".

.Â‡ˆiL ÔÈa ,‡ ‡ ‡ˆÈÂ ‰ÈÚÓa „Ïe‰ CzÁ∆¿««»»¿≈∆»¿»»≈∆≈∆≈∆»»
‰ÈÁ‡Â Ï‚‰ ‰‡ˆiL ÔB‚k ,ÌÈÈ‡‰ „Ò ÏÚ«≈∆»≈»ƒ¿∆»¿»»∆∆¿«¬∆»

„q‰ ÏÚ ‡lL ‡ˆiL ÔÈa ,Ci‰ ‰ÈÁ‡Â ˜BM‰30 «¿«¬∆»«»≈≈∆»»∆…««≈∆
BL‡ ‡ˆÈ Ì‡Â .Ba ‡ˆiL „Ú ‰„Ï ‰‡ÓË dÈ‡≈»¿≈»≈»«∆≈≈À¿ƒ»»…

Blk31‡ˆÈÂ CzÁ ‡Ï Ì‡Â .Bak ‰Ê È‰  „Á‡k À¿∆»¬≈∆¿À¿ƒ…∆¿«¿»»
 ‡ˆzMÓ  Bk„k32BzÁct33Û‡ ,„eÏÈk ‰Ê È‰ ¿«¿ƒ∆≈≈…««¿¬≈∆¿»«

.Ck Á‡ CzÁpL Èt ÏÚ«ƒ∆∆¿«««»

א.30) כח , הוולד 31)שם שאם רבינו, ודעת  א . כט , שם
כל  וצריכין ככולו, הראש רוב  אמרינן: לא מחותך, יצא

(מגידֿמשנה). עד 32)הראש כדרכו "יצא א. כח , שם
ורבינו  פדחתו". משיצא ראשו, רוב  ואיזהו ראשו, רוב  שיצא
כלומר  פדחתו, על גם מכוון במשנה, השנוי  ש"רוב " מפרש:

(כסף ֿמשנה). פדחתו המשנה,33)רוב  (פירוש מצחו
שם).

.Ê‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡  dÈÊÁ‰Â B„È ˙‡ aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»∆»¿∆¡ƒ»ƒ¿≈»≈»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ34„Ïe‰ ‡ˆiL „Ú ‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡Â . ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»¿≈…««∆≈≈«»»

eÓ‡L BÓk ,Ba B‡ Blk35. ÀÀ¿∆»«¿

שיצא 34) עד אלא לידה חשובה אינה התורה, ומדין שם.
הולד. הקודמת.35)רוב  בהלכה

.ÁÂÈt eÈ‰ Ì‡ :ÛBÚ B‡ ‰iÁ ‰Ó‰a ÔÈÓk ˙Ïtn‰««∆∆¿ƒ¿≈»«»ƒ»»»
Ì„‡ ÈÙk36;ÎÊÏ Lz  ÎÊ Ì‡ .„ÏÂ ‰Ê È‰  ƒ¿≈»»¬≈∆»»ƒ»»≈≈¿»»

ÎÊ ÔÈa k BÈ‡ Ì‡Â ;‰˜Ï Lz ‰˜ Ì‡Â¿ƒ¿≈»≈≈ƒ¿≈»¿ƒ≈ƒ»≈»»
‡ML Èt ÏÚ Û‡ .‰˜ÏÂ ÎÊÏ Lz  ‰˜Ïƒ¿≈»≈≈¿»»¿ƒ¿≈»««ƒ∆¿»
ÔÈ‡ Ì‡Â .ÛBÚÏ B‡ ‰iÁÏ B‡ ‰Ó‰Ï ‰ÓBc Ûeb‰«∆ƒ¿≈»¿«»¿¿ƒ≈
Ûeb Ûeb‰ ‡ML Èt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰ Èt ˙eˆk ÂÈt»»¿«¿≈»»»««ƒ∆¿»«

ÌÏL Ì„‡37ÈÏ‚Â È„È ÂÈÏ‚Â ÂÈ„ÈÂ ,38È‰Â ,Ì„‡ »»»≈¿»»¿«¿»¿≈¿«¿≈»»«¬≈
‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ BÈ‡  ‰˜ B‡ ÎÊ ‡e‰»»¿≈»≈»»¿≈ƒ¿≈»

.‰„Ï≈»

א.36) כא, ב .37)שם כג, ידי38)שם תימן: בכת"י 
ורגליו. אדם
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.ËÁˆn‰ ‰È‰iL ?Ì„‡‰ Èt ˙eˆ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ«¿≈»»»∆ƒ¿∆«≈«
˙eˆk Ô˜f‰ ˙Ba‚Â ˙B˙Òl‰Â ÌÈÈÚ‰Â ÔÈÈb‰Â¿«¿ƒƒ¿»≈«ƒ¿«¿»¿««»»¿«

Ì„‡‰39Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Û‡‰Â ÌÈÊ‡‰Â ‰t‰ Ï‡ ; »»»¬»«∆¿»»¿«ƒ¿»«««ƒ∆≈
.„ÏÂ ‰Ê È‰  ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏLk¿∆¿≈»¿«»¬≈∆»»

אינה 39) בהמה, כצורת הוא מהם אחד דבר אם אבל שם.
הוא  שנמנו הזוגיים הפנים מחלקי  אחד אם וכן לידה, טמאה

בהמה. בצורת

.ÈÈtÓ ,‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡  LÁ ˙eÓc ˙Ïtn‰««∆∆¿»»ƒ¿≈»≈»ƒ¿≈
Ì„‡ ÏLk Ï‚Ú ÂÈÈÚ ÏbÏbL40Ì„‡ ˙eÓc ˙Ïtn‰ . ∆«¿«≈»»…¿∆»»««∆∆¿»»

Oa ÏL ÌÈÙk BÏ LiL41‡ .‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡  ∆≈¿»«ƒ∆»»ƒ¿≈»≈»ƒ¿»
‡ CÈÂ ˙Á‡ ÔÈÚa˙Á42„v‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ :43È‰  ¿«ƒ««¿»≈««ƒ»ƒ««¬≈

Bn‡Â ,Ì„‡ ÈˆÁk ‡e‰44‰„Ï ‰‡ÓË45eÈ‰ Ì‡Â ; «¬ƒ»»¿ƒ¿≈»≈»¿ƒ»
.˙Á‡ ‰ia BÊ È‰L ,‰B‰Ë Bn‡  ÚˆÓ‡a»∆¿«ƒ¿»∆¬≈¿ƒ»«∆∆

מכיון 40) נחש, דמות שהמפלת רבינו, דעת ב . כד, שם
של  מעיניהם יותר אדם לשל דומה נחש של עין שגלגל
חיה  בהמה שאר מהֿשאיןֿכן ולד. חשוב  ועוף , חיה בהמה
עד  ולד אינו אדם, לשל הדומה אבר שום  בהם שאין ועוף 
ח ֿט  בהלכה למעלה כמבואר אדם, כפני  הצורה כל שתהא
משנה'. וב 'מגיד הראב "ד' 'השגת ראה (כסף ֿמשנה).

ב .42)שם.41) כג, שהרי .43)שם תימן: בכת"י 
אמו.44) תימן: ובכת "י  רומי , יסופק 45)בדפוס  "ולא

שזכרתי , מה כל אדם שילד הטבע  מצד נמנע  שהוא בשכלך
הפילוסופים  וכתבו מזה. יותר העידו וכבר אפשר, זה  אבל
כולם  הטבעיים, הענינים אלה, מכל יותר זר שהוא מה
(פירוש  והפליאה" הזרות בהם ויפול הרוב  על הולכים

פ "ג). נדה המשנה,

.‡ÈÌeË‡ BlL ËLÂ ‡46ÒÁ ‰È‰L B‡ , ƒ¿»≈∆∆»∆»»»≈
BeahÓ47‰hÓÏe48‰˙È‰L B‡ ,ÌeË‡ ‡e‰ È‰Â ƒƒ¿«»«¬≈»∆»¿»

‰ÓeË‡ BzÏbÏ‚49˙BÁeË ÂÈt eÈ‰L B‡ ,50Ô‰a ÔÈ‡Â À¿»¿¬»∆»»»¿≈»∆
˙B„L ÈzLe ÔÈa‚ ÈL BÏ LiL B‡ ,ÌÈt k‰51B‡ , ∆≈»ƒ∆≈¿≈«ƒ¿≈¿»

Ce˙Á BÈ‡L L‡ ˙ia ‰ÏÈt‰L52BÈ‡L „È B‡ , ∆ƒƒ»¿ƒ«…∆≈»»∆≈
Ce˙Á53‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ BÈ‡ el‡Ó ÏÙ Ïk  »»≈∆≈≈≈»»¿≈ƒ¿≈»

Ì‡ Ï‡ .‰„Ï‰Îe˙Á Ï‚Â ‰Îe˙Á „È ‰ÏÈt‰54 ≈»¬»ƒƒƒ»»¬»¿∆∆¬»
ÂÈÈ‡ Ï ÔÈÙËˆÓe ,ÌÏL „ÏeÓ d˙˜ÊÁ È‰55. ¬≈∆¿»»ƒ»»»≈ƒ¿»¿ƒ¿…≈»»

סתום.46) כלומר, הבטן 47)שם , בעור השקוע  שרר,
מטבורו,48)ככפתור. מלמטה חפר אם אבל א. כד, שם

לידה. וטמאה ולד נקרא זה הרי  הארכובה, כל או נקביו כגון
אף ֿעלֿפי לידה, טמאה אמו טריפה שיולדת רבינו, [דעת
לקבלת  ראוי  אינו שהוולד במקרה רק  חיה, אינה שטריפה
למעלה  חסר שאפילו כאן פסק  לכן טמאה, אינה כלל חיות
כשחסר  רק  ומטהר טמאה, אמו טריפה, שהוא הארכובה מן
'כסף  ראה כדבריו]. שלא משמע  שם בסוגיה אולם מטבורו.

חוט 49)משנה'. עם קשר אין שלמוח  כלומר, שם.
ברש"י . שם ראה ניכרת 50)השדרה. צורה "שאין שם.

(רש"י ). לגמרי " "שאינו 52)שם.51)בהן ב : כד, שם
פ "ד  נדה לתוספתא פירוש זהב ', ('זר כתיקונו" החיתוך ניכר
הראש  שבאברי  החיתוך רק  בו, יש פנים צורת כלומר, ה"ז).

למעלה  מבואר הפנים, צורת לו וכשאין כתיקונו, ניכר אינו
לידה. טמאה אינה שאמו ח ) נדה 53)(הלכה תוספתא

מגוף  אומרים שאנו ולד", אינו . . . אטומה "יד ה"ז: פ "ד
היד. באה כצורתה 54)אטום "מחותכת א: יח , נדה

שם). (רש"י  אצבעות" כבר 55)בחיתוך "שיצאו כלומר,
ללידה  (הנחשבת לרוב  שמשלמת הזאת היד עם אברים רוב 
אטום" לגוף  חוששין אין חתוכה, שהיא ומתוך גמורה),
נדה  רנשבורג, בצלאל לרבי  נדה פתחי  - בצלאל' ('חכמת
אמו  חתוכה, יד המפלת שם: שאמרו מה מפרש רבינו כח .).
אחרים, גוף  חלקי  לפני ֿכן שיצאו הכוונה לידה, טמאה

רו  יהיה זו יד עם משנה'.וביחד 'מגיד ראה אברים. ב 

.ÈÌ„‡‰ Ì‰Ó ˆBpL ÌÈÓc‰ ‡MÓ ‰t˜È ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿∆ƒ¿»«»ƒ∆«≈∆»»»
BM‰ ÔBLÏ BÓk ‰ÎÈ˙Á56˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Îek ‰È‰˙Â , ¬ƒ»¿¿«¿ƒ¿∆¿»«ƒ¿»

ÏcÒ ‰OÚÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe .ÏcÒ ˙‡˜p‰ ‡È‰Â .„Ïe‰«»»¿ƒ«ƒ¿≈«¿»¿»…≈»∆«¿»
„ÏÂ ÌÚ ‡l‡ ‰Ê57‡Ïa dcÏ ‰ˆBpL ‰ÎÈ˙Á Ï‡ . ∆∆»ƒ»»¬»¬ƒ»∆¿»¿«»¿…

‰È‰È ‡Ï ÌÈaÚ‰ Â .ÏcÒ ˙‡˜ dÈ‡  „ÏÂ»»≈»ƒ¿≈«¿»¿…»À»ƒ…ƒ¿∆
,dËa ÏÚ c ˙aÚÓ‰ ‰kÈ ÌÈÓÚÙe .ÏcÒ Ì‰nÚƒ»∆«¿»¿»ƒ«∆«¿À∆∆»»«ƒ¿»
Ba ‡MÈ ÌÈÓÚÙe .‰Ê ÏcÒk ‰OÚÈÂ aÚ‰ „ÒtÈÂ¿ƒ»≈»À»¿≈»∆¿«¿»∆¿»ƒƒ»≈
e‡t˜ÈÂ ,‰pzLÈÂ „Ïe‰ LÈÈ ÌÈÓÚÙe ,ÌÈt k‰∆≈»ƒ¿»ƒƒ««»»¿ƒ¿«∆¿ƒ¿¿
,CÎÈÙÏ .ÌÈt k‰ Ba ‡MÈ ‡lL „Ú ,ÌÈÓc‰ ÂÈÏÚ»»«»ƒ«∆…ƒ»≈∆≈»ƒ¿ƒ»
ÌÈt k‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ ÏcÒÂ ÎÊ ˙Ïtn‰««∆∆»»¿«¿»ƒ««ƒ∆≈∆≈»ƒ
‰Ê ÏcÒ ‡nL ,‰˜ÏÂ ÎÊÏ Lz BÊ È‰  ÏcqÏ««¿»¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»∆»«¿»∆

‰È‰ ‰˜58ÌeMÓ Ba d‡nËÏ Ba eÈÓÁ‰ ‡ÓÁÂ . ¿≈»»»¿À¿»∆¿ƒ¿«¿»ƒ
ÌÈt ˙eˆ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ „ÏÂ59‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , »»««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒ

.BnÚL „Ïe‰ ÈtÓ ‰„Ï ‰‡ÓË¿≈»≈»ƒ¿≈«»»∆ƒ

ב .56) כה, שם.59)שם.58)שם.57)שם

.‚È˙Ï˙BÁ‰60˙ÓÁ BÓk ‡È‰L ,‰Ú‰61dÎB˙aL , «∆∆∆»»∆ƒ¿≈∆∆¿»
‰È‰ Ì‡ ,Ïcq‰ ˙‡Â B˙B‡ ˙ÙwÓ ‡È‰Â ,„Ïe‰ ˆB»«»»¿ƒ«∆∆¿∆««¿»ƒ»»
‡ˆBÈÂ d˙B‡ ÚB˜ ˙‡ˆÏ BpÓÊ ÚÈbiLÎe ,ÏcÒ BnÚƒ«¿»¿∆«ƒ«¿«»≈≈«»¿≈
ËeÁÏ ‰ÓBc d˙ia ˙lÁ˙e .‡ÈÏL ˙‡˜p‰ ‡È‰ ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»»»¿

Ú ÏL62Ô˜˜k ‰ÚÂ ,˙ˆBˆÁk ‰ÏeÏÁÂ ,63 ∆≈∆«¬»«¬∆∆¿»»¿À¿¿«
.ÁÙhÓ ‰˙eÁt ‡ÈÏL ÔÈ‡Â .ÌÈÏB‚z‰««¿¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ∆«

ט )60) לח , (איוב  המקרא לשון העובר, את וכורכת העוטפת
חתלתו. מים.61)וערפל של פירוש:62)נאד א . כ, שם

אריג. של הרוחב  כחוט  ממנה".63)דקה יוצאין "שהדקין
שם. גמרא

.„È‰˜ÏÂ ÎÊÏ Lz  ‡ÈÏL ˙Ïtn‰64‡Ï . ««∆∆ƒ¿»≈≈¿»»¿ƒ¿≈»…
„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL ÔÈ‡L ‡l‡ ,„ÏÂ ‡ÈÏM‰L65‰ÏÈt‰ . ∆«ƒ¿»»»∆»∆≈ƒ¿»¿…»»ƒƒ»

È‰Â ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁ  ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰ Ck Á‡Â ÏÙ≈∆¿««»ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»«¬≈
ÔÈ‡L ;ÏÙp‰ ˙ÈÏL BÊ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â .Á‡ „ÏÂk ‡e‰¿»»«≈¿≈¿ƒƒ¿««≈∆∆≈

‡Ói˜ ÏL „ÏÂa ‡l‡ ‡ÈÏM‰ ˙‡ ÔÈÏBz66,CÎÈÙÏ . ƒ∆«ƒ¿»∆»¿»»∆«»»¿ƒ»
Á‡ elÙ‡ ,‡ÈÏL ‰ÏÈt‰Â ‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰„ÏÈ Ì‡ƒ»¿»»»∆«»»¿ƒƒ»ƒ¿»¬ƒ««

ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰LÏL67B˙B‡ ÔÈÏBz 68ÔÈ‡Â ,„Ïea ¿»¿∆¿ƒƒ«»»¿≈
.‡ˆÈÂ ‡ÈÏM‰ Ú˜ „Ïe‰L ;Á‡ „ÏÂÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ¿»»«≈∆«»»»««ƒ¿»¿»»

ב .64) כד, א.65)שם כו, ב .66)שם שם 67)שם,
ושלושה  עשרים עד כולה השליא את ותלו "מעשה א: כז,
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קמ                
         

יציאת  מיום חוץ  ושלושה עשרים רבינו, וכוונת ימים".
הולד  ללידת ימים ושלושה עשרים אחר שיצאה השליא,
קצד. סי ' יוסף ' וב 'בית משנה' 'כסף  ראה קצד). סי ' (ב "ח 
אחר  דהאי  מהרש"ק , בשם כתב  למשה' 'תפארת "ובספר
ופתח  האלף  תחת בצירה אחר, לקראו צריך הרמב "ם ֵַשכתב 
הולד  אחר השליא שנתעכבה לומר, רוצה החית, תחת
העשרים  שאלה לומר יש ומעתה יום, ושלושה עשרים
טהרה' ('סדרי  הם" השליא יציאת יום עם ימים, ושלושה

טו). ס "ק  קצד אותה.68)סי ' תימן: בכת"י 

.ÂËÏL „ÏÂ ‰„ÏÈ Ck Á‡Â ‰lÁz ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿««»»¿»»»∆
ÔÈÏBz ÔÈ‡Â ,Á‡ „ÏÂ ‡È‰L ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁ  ‡Ói«̃»»¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»»«≈¿≈ƒ

‰ÈÁ‡ ‡a‰ „Ïea d˙B‡69‡ÈÏL ÏL dkc ÔÈ‡L ; »«»»«»«¬∆»∆≈«¿»∆ƒ¿»
ÌBia ‡ÈÏM‰ ˙ˆ˜Ó ˙‡ˆÈ .„Ïe‰ ÈÙÏ ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿≈«»»»»ƒ¿»«ƒ¿»«

ÔBL‡‰70ÔÈBÓ  ÈMa d˙ˆ˜Óe71ÌBiÓ dÏ »ƒƒ¿»»«≈ƒƒ»ƒ
ÔBL‡‰72ÌBiÓ ‡l‡ ‰‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â , »ƒ¿≈¿ƒ»¿≈»√»∆»ƒ

ÈÓÁ‰Ï ,ÈL73. ≈ƒ¿«¿ƒ

ראשון.70)שם.69) תימן: ובכת"י  רומי , בדפוס 
ולד,71) בלא שליא מקצת שאין מפני  א. יא, בבאֿקמא

להחמיר  וחוששין מקצת, באותו יצא הולד מיחוי  רוב  ושמא
ראשון. ביום שנגעה טהרות רומי ,72)לטמא בדפוס 

ראשון. תימן: רק 73)ובכת"י  לה ונותנים להקל, לא אבל
טוהר. ימי  ל"ט 

.ÊË‰eL˜ ‡ÈÏLÂ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ˙eÓ„ ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿¿≈»«»»¿ƒ¿»¿»
„ÏÂÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  Ba74 Ba ‰eL˜ dÈ‡ Ì‡Â . ≈¿ƒ¿»»¿ƒ≈»¿»

ÔÈÏÈhÓ75ÈzL ÓÁ ‰ÈÏÚ76:ÓB‡ È‡L .˙B„ÏÂ «ƒƒ»∆»…∆¿≈¿»∆¬ƒ≈
‡nLÂ ,BÊ ‡ÈÏLa ‰È‰L ÌwÓ ÈÙL ÁBn ‡nL∆»ƒ«»ƒ¿À»∆»»¿ƒ¿»¿∆»
‰Ó‰a ˙eÓ„ ‡e‰L ‰Ê ÈÙL ÏL ‡ÈÏM‰ ‰ÁBnƒ»«ƒ¿»∆»ƒ∆∆¿¿≈»

.‰iÁÂ¿«»

ב .74) כו, עליהן 75)נדה "מטיל א: כז, ודף  ב . כו, שם
ברוב  הוא (כן ולדות" "שתי  גורס  ורבינו ולדות". שני  חומר
רש"י גירסת היא וכן הסמוכה) בהערה וראה הספרים,
של  האחת לידה כלומר, לידות. שתי  והכוונה: עז:). (חולין
(הלכה  למעלה כמבואר ולד שאינו ועוף , חיה בהמה דמות
גם  חוששין ואנו טוהר, ימי  לה ואין יולדת דין לה ואין ח ),
לכן  נקבה, ואולי  ולד היה השליא שבתוך שניה, ללידה
נקבה  לידת של חומר הלידות, שתי  חומר עליה מטילין
בהמה  דמות לידת של וחומר יום, ארבעהֿעשר וטמאה
ב . עז, חולין רש"י  ראה כלל. טוהר ימי  לה שאין

שני .76) תימן: ובכת"י  רומי , בדפוס 

.ÊÈÈÓÈ Ô‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡  ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁL el‡ Ïk»≈∆¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»∆¿≈
‰Ë77ÈÙL B‡ ,„ÏÂ BÈ‡L „ ‰ÏÈt‰L ÈÓ ÏÎÂ . …«¿»ƒ∆ƒƒ»»»∆≈»»»ƒ

Ì‡ :B˙eˆ ‰Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌBÈ ÌÈÚa‡ CB˙a¿«¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»ƒ
LÈ ‡ˆÈ Ì‡Â ,‰Ê B‡ ‰c BÊ È‰  Ìc BnÚ ‡ˆÈ»»ƒ»¬≈ƒ»»»¿ƒ»»»≈

Ì„ ‡Ïa78‰B‰Ë BÊ È‰ 79. ¿…»¬≈¿»

יולדת.77) דין לה ואין ילדה לא שמא הוא, שספק 
למעלה 78) כמבואר דם, בלי  הרחם לפתיחת שאפשר

טמאה.79)(ה"א). אינה לידה זו שאין מכיוון

.ÁÈ‰˜Ï Lz  ÌÈÓB‡z ‰˜e ÎÊ ‰„ÏiL ÈÓ80. ƒ∆»¿»»»¿≈»¿ƒ≈≈ƒ¿≈»
‰˜ÏÂ ÎÊÏ Lz  ÒBÈ‚Bc‡ B‡ ÌeËÓË ‰„ÏÈ81. »¿»À¿«¿¿ƒ≈≈¿»»¿ƒ¿≈»

B‡ ÌeËÓË ÈM‰Â ÎÊ „Á‡ ,ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ∆»»»¿«≈ƒÀ¿
‰˜ ˙Á‡‰ .‰˜ÏÂ ÎÊÏ Lz  ÒBÈ‚Bc‡«¿¿ƒ≈≈¿»»¿ƒ¿≈»»««¿≈»
‰˜Ï Lz  ÒBÈ‚Bc‡ B‡ ÌeËÓË ÈM‰Â¿«≈ƒÀ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ¿≈»

„Ïa82‡nL ,Ô‰ ˜ÙÒ ÒBÈ‚Bc‡‰Â ÌeËÓh‰L . ƒ¿«∆«À¿¿»«¿¿ƒ»≈≈∆»
 ‡nL Ô‰ ÎÊ.‰˜ »»≈∆»¿≈»

בה"ב .80) כמו זכר חומרת לה נותנים כח ,81)ואין שם
ספק  והאנדרוגינוס  "שהטומטום ההלכה בסוף  כמבואר א.

נקבה". שמא הם, זכר שמא אם 82)הם, שאפילו שם.
ונקבה  זכר ילדה הרי  זכר, הוא האנדרוגינוס  או הטומטום

ההלכה. בתחילת כמבואר בלבד, לנקבה ותשב  תאומים,

.ËÈ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ ˙aÚÓ ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆À¿¿»¿À∆∆¿»¿»¿≈»««
‰a ‰ÚL ÔB‚k ,‰„Ïi83B‡ ,ÌL ‰ÏÈt‰Â »¿»¿∆»¿»¿»»¿ƒƒ»»

BÊ È‰  ‰iÁ ez‚e ‰ÏÈt‰L B‡ ,BÏ ‰ÏÈt‰L∆ƒƒ»¿∆ƒƒ»¿»««»¬≈
„ÏÂ ‰ÏÈt‰L ˙˜ÊÁa84Ï‡ .‰˜ÏÂ ÎÊÏ L˙Â , ¿∆¿«∆ƒƒ»»»¿≈≈¿»»¿ƒ¿≈»¬»

‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÈt‰Â ,˙aÚÓ ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï Ì‡ƒ…À¿¿»¿À∆∆¿ƒƒ»¿≈»««
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰ÏÈt‰85‰˜ÏÂ ÎÊÏ L˙Â , ƒƒ»¬≈¿≈∆∆¿≈≈¿»»¿ƒ¿≈»
‰cÏe86. ¿ƒ»

בנהר.83) תימן: נשים 84)בכת"י  שרוב  מפני  א. כט , שם
מפילות. הן שלמים ולדות רוח 85)המפילות, שמא כי 

דם. ממנה ביצא והמדובר ועוף , חיה בהמה דמות או הפילה
הכ"א.86) להלן כמבואר שם,

.Î„ˆÈk  ‰˜ÏÂ ÎÊÏ Lz :Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«≈≈¿»»¿ƒ¿≈»≈«
 ÌBÈ OÚ ‰Úa‡ dÏÚÏ ‰eÒ‡ ‰È‰z ?dÈcƒ»ƒ¿∆¬»¿«¿»«¿»»»»

È‡cÂ ÌÈBL‡‰ ‰ÚL .‰˜ ˙„ÏBÈk87‰ÚM‰Â , ¿∆∆¿≈»ƒ¿»»ƒƒ««¿«ƒ¿»
ÌÈBÁ‡‰88˜ÙÒ89‡l‡ ‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â . »«¬ƒ»≈¿≈¿ƒ»¿≈…«∆»

ÎÊ ˙„ÏBÈk  ÌBÈ ÌÈÚa‡ „Ú90Ìc ‰˙‡ Ì‡Â . ««¿»ƒ¿∆∆»»¿ƒ»¬»»
‡l‡ ,‰Ë Ì„ BÈ‡  ÌÈBÓL „Ú ÌÈÚa‡‰ Á‡««»«¿»ƒ«¿ƒ≈«…«∆»

‰c Ìc ˜ÙÒ91˙eÈÊ Ìc ˜ÙÒ B‡92ÈÓÈa ‡a Ì‡ , ¿≈«ƒ»¿≈«ƒƒ»ƒ≈
‰Èf‰93e‡aL BÓk ,94„Á‡ ÌBÈ Ìc ‰˙‡ Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ»¿∆≈«¿¿≈ƒ»¬»»∆»

„Ïa ÌÈBÓLe95˙ÚL L˙Â ,‰c ˜ÙÒ BÊ È‰  ¿ƒƒ¿«¬≈¿≈ƒ»¿≈≈ƒ¿«
˙ec ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ,‰„ÏÈ ‰˜ ‡nL ;‰cp‰ ÈÓÈ¿≈«ƒ»∆»¿≈»»¿»∆≈»∆∆ƒ

e‡aL BÓk ,˙‡ÏÓ Á‡ „Ú96. «««¿…¿∆≈«¿

ימים.87) שבעת טמאה זכר יולדת גם שהרי  טמאה,
השניים.88) תימן: נקבה.89)בכת"י  ילדה שמא
זכר.90) ילדה שמא הספק , טוהר,91)מפני  דם וספק 

נקבה. ילדה היא 92)שמא הרי  פעמים, שלש ראתה ואם
הכ"ג. פ "ו למעלה נתבאר ודינה גדולה, זבה ספק 

ימי93) שבעת ולאחר יום, הארבעים אחר שראתה [כגון
טוהר, דם ספק  זיבה, דם ספק  זה הרי  וראתה, חזרה הנדה
עומדת  היא זכר ילדה אם שהרי  כאן, אין נדות ספק  אבל

הזיבה]. בתקופת חשבון 94)כבר לפי  ה"ה. שם למעלה
ואחדֿעשר  נדה ימי  שבעה יום, שמונהֿעשר של המחזור

זיבה. ובכתה"י95)ימי  הדפוסים, בכל הגירסה היא [כך
זו, גירסה לקיים אפשרות שום אין אבל לידינו. שהגיעו
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ראשונה  בראיה נדה ודאי  היא זכר, ילדה אם גם שהרי 
הי "ב , ופ "ז ה"ו בפ "ו למעלה רבינו לדעת הלידה, שאחר
ונראה  ילדה"? נקבה שמא . . . נדה "ספק  כאן כתב  ולמה
"בלבד", התיבה את כאן למחוק  ויש לפנינו, שטעותֿסופר
הוא  זה ודין צב *). הערה (ראה כא להלכה ולהעבירה
מ ' אחר אחת פעם שראתה במקרה שלמעלה הדין המשך
שאע "פ  רבינו ומשמיענו פ "א. ביום ראתה ושוב  יום,
פ "א  יום חל המחזור חשבון ולפי  אחת, פעם כבר שראתה
"שמא  ההלכה בסוף  כמנומק  נדה, ספק  זו הרי  זיבה, בימי 
יום  שומרת אלא נדה אינה - ילדה זכר אם כי  ילדה", נקבה

יום]. המנין,96)כנגד מפסקת שהלידה שם. פ "ז למעלה
נדתה  תחילת היא מלאת היא ואחר ולכן ילדה, נקבה ושמא ,

מספק . נדה

.‡Î‰cÏe ‰˜ÏÂ ÎÊÏ Lz :Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«≈≈¿»»¿ƒ¿≈»¿ƒ»
OÚ ‰Úa‡ dÏÚÏ ‰eÒ‡ ‰È‰z ?dÈc „ˆÈk ≈«ƒ»ƒ¿∆¬»¿«¿»«¿»»»»

‰˜ ˙„ÏBÈk  ÌBÈ97„Á‡ ÌBÈa Ì„ ‰˙‡ Ì‡Â . ¿∆∆¿≈»¿ƒ»¬»»¿∆»
ÌÈBÓLe98‰c ˜ÙÒ BÊ È‰ 99ÌBÈa ‰˙‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¬≈¿≈ƒ»¿≈ƒ»¬»¿

˜ÙÒ BÊ È‰  ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈe ÌÈÚLÂ ‰Úa‡«¿»»¿ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ¬≈¿≈
‰c100ÏÚ Û‡ ,ÌÈÚa‡Â „Á‡ ÌBÈa ‰˙‡ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»¿≈ƒ»¬»¿∆»¿«¿»ƒ««

˜ÙÒ BÊ È‰  ÌÈLÏLe ‰Úa‡ ÌBÈa ‰˙‡L Ètƒ∆»¬»¿«¿»»¿ƒ¬≈¿≈
‰c101 ÌÈÚa‡Â ‰BÓL ÏÈÏ „Ú dÏÚÏ ‰eÒ‡Â , ƒ»«¬»¿«¿»«≈¿»¿«¿»ƒ

 ÏÏk ‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .ÎÊ ˙„ÏBÈk¿∆∆»»¿≈¿ƒ»¿≈…«¿»
‰ck102‰‡zL Ìc ÏÎÂ .‰„ÏÈ ‡lL ÈÓk ‡È‰ È‰Â , ¿ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ∆…»¿»¿»»∆ƒ¿∆

ÈÓÈa ‡a Ì‡ :ÌBÈ ÌÈBÓL „Ú ‰ÏÈt‰L ÌBiÓƒ∆ƒƒ»«¿ƒƒ»ƒ≈
d˙c103‰c ˜ÙÒ BÊ È‰ ‰ÚM‰ Á‡Ó104ÌBiÓ ƒ»»¬≈¿≈ƒ»≈«««ƒ¿»ƒ

d˙ÈÊ ÈÓÈa ‡a Ì‡Â ,‰ÏÈt‰L105˜ÙÒ BÊ È‰  ∆ƒƒ»¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¬≈¿≈
‰˙‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÒÂ Ô‰a ÔÈ‡ ˙‡ÏÓ ÈÓÈ ÏkL ;‰Ê»»∆»¿≈¿…≈»∆∆∆¿≈ƒ»¬»
‰È‰˙Â ,˙Ï˜Ï˜Ó ‡È‰ ÔÈ„Ú  ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈa¿∆»¿ƒ¬«ƒƒ¿À¿∆∆¿ƒ¿∆

e‡aL BÓk ,‰c ˜ÙÒ106‰˙‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»¿∆≈«¿««ƒ∆…»¬»
˙Òe‰ dÏ ÚwiLÎe .„Á‡ ÌBÈ ‡l‡107ÌÈBÓM‰ Á‡ ∆»∆»¿∆ƒ»«»«∆∆«««¿ƒ

˙È‡cÂ ‰c ˙BÈ‰Ï ÊÁ˙Â ,dÏe˜Ï˜ eÒÈ 108‰Ê B‡ »ƒ¿»¿«¬…ƒ¿ƒ»«»ƒ»»
˙È‡cÂ109ÌÈÓÈ ‰ÚL „Ú ‰ÏÈt‰L ÌBiÓ ÔÎÂ . «»ƒ¿≈ƒ∆ƒƒ»«ƒ¿»»ƒ
‰È‰˙Â110˙È‡cÂ ‰c111,d˙c ÈÓÈ CB˙a ‰ÏÈt‰ Ì‡ , ¿ƒ¿∆ƒ»«»ƒƒƒƒ»¿¿≈ƒ»»

e‡aL BÓk112. ¿∆≈«¿

נקבה.97) הפילה המלה 98)שמא את להוסיף  יש [כאן
כ  להלכה ונשתרבבה ממקומה בטעות שנעקרה "בלבד",
מפני נדה? ודאי  ולא "ספק " ולמה צ *). הערה (ראה
ויוצא  פ "א. לפני  ראתה נדות ודם כלל, ילדה שלא שאפשר
(ארבע  הזיבה בתקופת נופל פ "א שיום המחזור חשבון לפי 
ימי שבעה ולאחריהם ימים, ושנים שבעים הם יח  פעמים
הזיבה) תקופת מתחילה ואחריהם ותשעה, שבעים הרי  נדה

קטנה]. זבה ככל אחד יום רק  טמאה כלומר,99)והיא
כלל, יולדת דין לה אין אם שהרי  קטנה, זבה ספק  נדה ספק 
חשבון  לפי  זיבה בימי  עומדת שהיא נמצא היתה, נדה אלא

התחילו 100)המחזור. ע "ד ביום אומרים אנו אין כלומר,
ימי מתחילים פ "א ביום כן ואם פ '. ביום ונשלמו נידות, ימי 

יום. כנגד יום כשומרת ודינה זכר,101)זיבה, ילדה שמא
הארבעים  ויום מלאת, בתוך היתה וארבעה השלושים וביום

יום  שומרת שהיא אומרים אנו ואין נדתה. תחילת ואחד
ימים. שבעת נדה כספק  טמאה שהיתה אחרי  יום כנגד

כלל.102) ילדה לא של 103)שמא המחזור חשבון לפי 
יום. ודאי ,104)שמונהֿעשר טמאה היא השבעה שבתוך

כנדה. או כיולדת המחזור.105)או חשבון לפי 
אלא 106) כלל לידה כאן אין שמא כט , הלכה למעלה

שומרת  היא והרי  זיבה, בימי  הוא פ "א יום כן ואם נידות.
אחד. יום רק  וטמאה יום כנגד פעמים.107)יום שלש

הוסת.108) אחרי  ימים שבעה בתוך תראה אם
שמונהֿעשר.109) עד הנדה, ימי  שבעה אחרי  כשתראה
תהיה.110) תימן: או 111)בכת"י  ודאית, טמאה היא

נדה. משום או יולדת כ.112)משום הלכה למעלה

   1 
שכל 1) שגזרו הגדול; דין בית יד על הדמים הכרת יבאר

בנות  שהחמירו מה ודין זבה; ספק  תהיה האשה שתראה דם
ספירה  אחר טוהר בימי  שראתה דם ודין עצמן; על ישראל
מכה  בה היה ואם חימוד; ודם בתולים דם ודין וטבילה;
אחד  יום אלא דם ראתה שלא מי  ודין ממנה; שותת דם היה
אם  הראשו[ן](נים); מלבד נקיים שבעה [צריכה] (צריך) אם
שהנדה  המלאכות שתטבול; עד מטומאתה עולה האשה

לבעלה. עושה

.‡eÓ‡L Ïk2ÔÈ„ ‡e‰  ˙„ÏBÈÂ ‰ÊÂ ‰ca …∆»«¿¿ƒ»¿»»¿∆∆ƒ
‰Bz3ÔÈc ˙Èa eÈ‰Lk ÔÈOBÚ eÈ‰ el‡ ÌÈËtLÓÎe . »¿ƒ¿»ƒ≈»ƒ¿∆»≈ƒ

ÌL eÈ‰Â ,ÔÈÈeˆÓ ÏB„b‰4ÌÈÈknL ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ «»¿ƒ¿»»¬»ƒ¿ƒ∆«ƒƒ
Ì‰Ï „ÏB Ì‡Â ,ÌÈÓc‰5˙Bi‡a ˜ÙÒ6‰c ÈÓÈa B‡ «»ƒ¿ƒ«»∆»≈ƒ¿ƒƒ≈ƒ»

‰ÈÊÂ7eÏÚÈ 8ÔÈc ˙ÈÏ9‰ÁÈË‰L BÓk .eÏ‡LÈÂ ¿ƒ»«¬¿≈ƒ¿ƒ¿¬¿∆ƒ¿ƒ»
Ô‰ÈÏÚ ‰Bz10ËtLnÏ „ EnÓ ‡ÏtÈ Èk :Ó‡pL , »¬≈∆∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿»»«ƒ¿»

.‰ÈÊ Ì„Ï ‰c Ìc ÔÈa  ÔÈ„Ï ÔÈc ÔÈa Ì„Ï Ìc ÔÈa≈»¿»≈ƒ¿ƒ≈«ƒ»¿«ƒ»
ÌÈÓi‰ Ô˙B‡e11cÓ ˙B‰Ê Ï‡OÈ ˙Ba eÈ‰ ¿»«»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»»

‰Ê12Ô‰È˙B˙ÒÂ ˙BnLÓe ,13ÈÓÈ „ÈÓz ˙BÙBÒÂ , ∆¿«¿ƒ¿≈∆¿¿»ƒ¿≈
‰Èf‰ ÈÓÈÂ ‰cp‰14. «ƒ»ƒ≈«ƒ»

הקודמים.2) קודם 3)בפרקים המקורי , התורה דין כלומר,
גֿו). (הלכות להלן כמבואר החכמים, שהחמירו

דבר 4) בנמצא או בעולם שיש לומר החכמים "כשירצו
המציאות, אל שם במלה רומזים . . . שם שיש יאמרו אחד,
דברי אחר (רבינו) נמשך . . . . עברי  בלשון נמצא זה ואין
בפתיחתו  תיבון אבן שמואל (ר' הערבי " בלשון החכמים
ה"א, התורה יסודי  מהל' פ "א וראה נבוכים'). ל'מורה

שם. משנה' הדמים.6)לחכמים.5)וב 'כסף  במראות
וזבה.7) נדה בדיני  הספק 8)כלומר, את מעלים החכמים

הגדול. א.9)לביתֿדין פו, כלומר,10)סנהדרין
ההוראות  שכל הוראותיהן, על ונשענה הסתמכה שהתורה
"ביתֿדין  תורה. לגופי  נחשבות הגדול מביתֿדין היוצאות
עמודי והם שבעלֿפה, תורה עיקרי  הם שבירושלים הגדול
ועליהן  ישראל, לכל יוצא ומשפט  חוק  ומהם ההוראה,
אשר  התורה פי  על יא) יז, (דברים שנאמר תורה, הבטיחה
ובתורתו, רבינו במשה המאמין וכל מצותֿעשה, זו יורוך,
מהל' (פ "א עליהם" ולישען עליהם הדת מעשה לסמוך חייב 

ה"א). קיים.11)ממרים היה הגדול כשביתֿדין
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זיבה.12) ודם נדה ובקביעות.13)מדם בדייקנות כלומר,
יום.14) שמונהֿעשר של מחזור כל

.˙Ba ÌÈÓÚÙe ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓa LÈ ÏB„b ÁËÂ¿…«»≈¿ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«
‰„l‰ ÌBÈa Ìc ˙a‰ ‰˙‡ elÙ‡L .˜ÙÒ È„ÈÏ e‡BÈ»ƒ≈»≈∆¬ƒ»¬»««»¿«≈»
ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ dÏ ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÌBi‰ B˙B‡Ó ≈««¿ƒƒƒ¿»¿≈ƒ»ƒ≈

e‡aL BÓk ,‰ÈÊ15‰ÈÊa ˙a‰ ‡ÓËz ‡Ï CÎÈÙÏe . ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ»…ƒ¿»««¿ƒ»
‰„ÏBpL ÌBi ‰˙‡ Ì‡L .ÌÈÓÈ ‰OÚ ˙a ‡l‡16 ∆»«¬»»»ƒ∆ƒ»¬»¿∆¿»

CeÓÒ ÌÈÓÈ ˙LÏLe ;ÌÈÓÈ ˙ÚL ‰c BÊ È‰ ¬≈ƒ»ƒ¿«»ƒ¿∆»ƒ»
OÚ È‰  ‰˙cÏ˙lÁznL ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÌÈÓÈ ‰ ¿ƒ»»¬≈¬»»»ƒƒ≈»«¿»∆ƒ¿ƒ«

‰ÈÓÈ Ïk ‰ÈÊ ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ ˙BÓÏ ˙ÏÁ˙Ó ‰i‡17, ¿ƒ»«¿∆∆ƒ¿¿≈ƒ»ƒ≈ƒ»»»∆»
.‰pË˜ ‡È‰Â ‰˙‡ elÙ‡Â«¬ƒ»¬»¿ƒ¿«»

ה"ד.15) פ "ד תימן:16)למעלה ובכת"י  רומי , בדפוס 
הנכונה. היא זו וגירסה נדה,17)שתולד. ימי  שבעת אחרי 

ו. הלכה ו פרק  למעלה כמבורק  זיבה, ימי  עשר אחד

.‚ÈÓÈe18‡Ób‰ ÈÓÎÁ19‰a‰ c‰ ˜tzÒ ƒ≈«¿≈«¿»»ƒ¿«≈«»»«¿≈
˙i‡a20˙B˙Òe‰ eÏ˜Ï˜˙Â ÌÈÓc‰21‰È‰ ‡lL ÈÙÏ , ƒ¿ƒ««»ƒ¿ƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ∆…»»

CÎÈÙÏ .‰ÈÊ ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ ˙BÓÏ ÌÈLp‰ ÏÎa Ák…«¿»«»ƒƒ¿¿≈ƒ»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
ÌÈÓÎÁ eÈÓÁ‰22ÈÓÈ Ïk e‰iL :eÊ‚Â ,‰Ê „a ∆¿ƒ¬»ƒ¿»»∆¿»¿∆¿»¿≈

Ìc ˜ÙÒ ‰‡zL Ìc Ïk ‰È‰ÈÂ ,d˙ÈÊ ÈÓÈk ‰M‡‰»ƒ»ƒ≈ƒ»»¿ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆¿≈«
.˙eÈÊƒ

כ:18) התלמוד.19)נדה תימן: ובכת"י  רומי  בדפוס 
הדמים.20) הלכות 21)במראות פ "ב , (שבועות, הרי "ף 

. בקיאי  (שהיו) דהוה רבנן (נתמעטו) דאימעוט  "וכיון נדה)
בין  (להבדיל) לאפרושי  יכולים) היו (ולא יכלי  הוו ולא . .
נשי ידעי  דלא גם) (וראו נמי  וחזו . . . טהור לדם טמא דם
. . . הוסתות) (חשבון וסתות תיקון יודעות) אינן (שהנשים
למיתב  ואצריכו לדבר) רבנן (חששו למילתא רבנן חשו

דם". כל על נקיים שבעה לישב ) סו,22)(והצריכו נדה
א.

.„eÈÓÁ‰ „BÚÂ23‡ÓÁ ÔÓˆÚ ÏÚ Ï‡OÈ ˙Ba ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»≈««¿»À¿»
:Ï‡OÈ LiL ÌB˜Ó ÏÎa Ìlk e‚‰Â ,‰Ê ÏÚ ‰˙È¿≈»«∆¿»¬À»¿»»∆≈ƒ¿»≈
‡l‡ ‰˙‡ ‡Ï elÙ‡ ,Ì„ ‰‡BL Ï‡OÈ ˙a ÏkL∆»«ƒ¿»≈∆»»¬ƒ…»¬»∆»
‰ÚL dÏ ˙ÙBÒ  Ìc‰ ˜ÒÙe „Ïa ÏcÁk ‰tËƒ»««¿»ƒ¿«»««»∆∆»ƒ¿»
‰˙‡L ÔÈa ,d˙c ˙Úa ‰˙‡ elÙ‡Â .ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»¬»¿≈ƒ»»≈∆»¬»
 ˙È B‡ Ôlk ‰ÚM‰ B‡ ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿«ƒ«ƒ¿»À»»≈
‰Êk ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒtiMÓƒ∆ƒ»≈«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»»

‰ÏB„‚24ÏÈÏa ˙ÏBËÂ .25‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÈÓL ¿»¿∆∆¿≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒ
‰Ê ˜ÙÒ26BÓk ,˜Ác ÌL ‰È‰ Ì‡ ,ÈÈÓL ÌBÈa B‡ , ¿≈»»¿¿ƒƒƒ»»»…«¿

eÓ‡L27.dÏÚÏ ˙zÓ ‰È‰z Ck Á‡Â , ∆»«¿¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

הספיק 23) ולא כך, ישראל בנות החמירו מה "ומפני  שם.
מנין  מונות זמן בכל שיהיו כדי  חכמים, של בתקנתן להן
הרי ימים, לשלשה אחת ראיה בין מנהגן תשתנה ולא אחד,
עד  וספרה התחילה זבה, ונעשית (ימים) שלשה שראתה
צריכה  ודאי  כחרדל, טיפה בשביעי  וראתה נקיים, ששה
המנין. כל סתרה שהרי  נקיים, שבעה (שוב ) עליהן לישב 
ויבוא  הספירה לסתירת ראיה תחילת בין בקיאות שאינן ויש

הרמב "ן). בשם (מגידֿמשנה טעות" לכלל שמן 24)הדבר
נקיים. שבעה לספור צריכה היא ב .25)התורה סז, שם

כמבואר 26) השביעי , ביום גם לטבול יכולה הרי  וזבה
השביעי ביום לטבול אסרו שחכמים אלא הי "א, פ "ו למעלה
ונמצאת  תשמיש, לאחר מיד ותראה ביום, בו תשמש "שמא
שם). (רש"י  פסולה" וטבילתה שלפניה, מה כל סותרת

ה"ח .27) פ "ד למעלה

.‰˙„ÏBÈk ‡È‰ È‰  ‰f‰ ÔÓfa ˙„ÏBi‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆∆«¿««∆¬≈ƒ¿∆∆
BÊa28e‡aL BÓk ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ‰ÎÈˆe ,29. ¿¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿∆≈«¿

ËeLt ‚‰Óe30ÚLa31Èv‰ ı‡e32„ÙÒe ƒ¿»»¿ƒ¿»¿∆∆«¿ƒƒ¿»«
Úne33˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a Ìc ‰˙‡ Ì‡L :34Û‡ , ««¬»∆ƒ»¬»»¿¿≈¿…«

ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ‰ÙqL Á‡ ‰˙‡L Èt ÏÚ«ƒ∆»¬»««∆»¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
Á‡ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÙBÒ BÊ È‰  ‰ÏËÂ¿»¿»¬≈∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ««
‡l‡ ;ÏÏk ‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .Ìc‰ ˜ÒÙiL∆ƒ¿…«»¿≈¿ƒ»¿≈…«¿»∆»
 ‰Ë Ìc ÔÈa ÈL˜ Ìc ÔÈa ,‰M‡‰ ‰‡zL Ìc Ïk»»∆ƒ¿∆»ƒ»≈«ƒ≈«…«
˜ÒÙiL Á‡ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÙBÒÂ ,‡ÓË Ïk‰«…»≈¿∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ««∆ƒ¿…

.Ìc‰«»

הרחם 28) בפתיחת דם טיפת ראתה שמא חוששין שאנו
אחרֿכך  והלידה עליהן, שקיבלו החומרא לפי  זבה, ונעשית
קמ "ל  דיבורֿהמתחיל לח . נדה רש"י  (ראה בזוב  יולדת הויא

ה"ה.29)דאפשר). פ "ז שנתפשט .30)למעלה כלומר,
ישראל.32)בבל.31) צפון 33)ארץ  וכל מרוקו

-34)אפריקה. לנקבה והשמונים לזכר יום הארבעים
טהרה" ימי  "ובמלאת המקרא לשון מלאת, ימי  נקראים

ו). יב , (ויקרא

.Â‰Ê ÔÈ„Â35Á˙ ÌÈB‡b‰ ÈÓÈaeÊb Ì‰Â ,Lc36‡lL ¿ƒ∆ƒ≈«¿ƒƒ¿«≈¿≈»¿∆…
ÔÓˆÚ ÏÚ eÈÓÁ‰L ‰fL .ÏÏk ‰Ë Ìc ÌL ‰È‰Èƒ¿∆»«…«¿»∆∆∆∆¿ƒ««¿»

‡Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa37‡e‰L Ì„ ‰‡Ba ‡l‡ BÈ‡  ƒ≈«¿≈«¿»»≈∆»¿»»∆
‰‡zL Ìc Ï‡ ;ÌÈi˜ ‰ÚL ÂÈÏÚ ˙LBiL ,‡ÓË»≈∆∆∆»»ƒ¿»¿ƒƒ¬»»∆ƒ¿∆
ÔÈ‡L ,BÏ LeÁÏ ÔÈ‡  ‰ÏÈËe ‰ÈÙÒ Á‡ ‰Ë ÈÓÈaƒ≈…«««¿ƒ»¿ƒ»≈»∆≈

e‡aL BÓk ,‰ÈÊÏ ‡ÏÂ ‰cÏ ‡Ï ÔÈÈe‡ ‰Ë ÈÓÈ38. ¿≈…«¿ƒ…¿ƒ»¿…¿ƒ»¿∆≈«¿

טמאה 35) היא מלאת ימי  בתוך שאפילו הדין כלומר,
נקיים. שבעה שגזרו.36)וצריכה תימן: בכת"י 

תלמוד.37) תימן: ובכת"י  רומי , פ "ז 38)בדפוס  למעלה
ה"ז.

.ÊÔÈ„k ‰Ë Ìc ÏÚ ÌÈÏÚBa ˙ÙˆaL ,eÚÓLÂ¿»«¿∆¿»¿«¬ƒ««…«¿ƒ
‡Ób‰39ÌBi‰ „Ú40˙‡ÓhÓ ‰ÏÈËe ‰ÈÙÒ Á‡ , «¿»»««««¿ƒ»¿ƒ»ƒÀ¿«

.‚‰na ÈeÏz ‰Ê „Â .BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿¿»»∆»«ƒ¿»

התלמוד.39) תימן: ובכת"י  רומי , קבלו 40)בדפוס  שלא
הגאונים. חומרת עליהם

.ÁÔÎÂ41‰˙È‰ elÙ‡L :‰f‰ ÔÓfa ÌÈÏe˙a Ìc ÔÈc ¿≈ƒ«¿ƒ«¿««∆∆¬ƒ»¿»
˙B‡Ï dpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ‰pË˜42Ìc ‰˙‡ ‡ÏÂ ¿«»∆…ƒƒ«¿«»ƒ¿¿…»¬»»

ÔÓÊ ÏÎÂ .LBÙe ‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚa ÏÚBa  ‰ÈÓiÓƒ»∆»≈¿ƒ«ƒ¿»≈¿»¿«
‰kn‰ ˙ÓÁÓ Ìc‰ ‰‡zL43.‰‡ÓË ‡È‰ È‰  ∆ƒ¿∆«»≈¬«««»¬≈ƒ¿≈»

.ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÙBÒ  Ìc‰ ˜ÒÙiL Á‡Â¿««∆ƒ¿…«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

פ "ה 41) (למעלה משנה' 'כסף  ראה הגאונים. בימי  נאסר
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קמג                 
         

בבית 42)הי "ח ). כבר ראתה אם אפילו - דגמרא שמדינא
פ "ה  (למעלה המכה שתחיה עד לבעלה מותרת - אביה
זמנה  ובהגיע  הבעילה. אחר לפרוש החמירו והגאונים הי "ח ),
ואם  דגמרא, מדינה טמאה היא - אביה בבית וראתה - לראות
אפילו  ימים ארבעה עד לבעלה היא מותרת ראתה, לא עדיין

הי "ט ). (שם, שותת הבתולים.43)הדם השרת של

.Ë˙È44 ‰˙ˆÂ ‡Op‰Ï ‰eÚzL ˙a Ïk :‰Ê ÏÚ »≈«∆»«∆¿»»¿ƒ»≈¿»¿»
‰‰BL45Ck Á‡Â ,‰˙ˆL Á‡Ó ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL »ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ≈««∆»¿»¿««»

ÏÚa‰Ï ˙zÓ ‰È‰z46‰˙‡ LÈ‡Ï d„enÁÓ ‡nL ; ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈∆»≈ƒ»»ƒ»¬»
‰M‡‰ ‰˙È‰L ÔÈa .da ‰LÈb‰ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰tË Ìc»ƒ»««¿…ƒ¿ƒ»»≈∆»¿»»ƒ»

‰pË˜ ‰˙È‰L ÔÈa ‰ÏB„b47‰ÚL LÈÏ ‰ÎÈˆ  ¿»≈∆»¿»¿«»¿ƒ»≈≈ƒ¿»
.ÏÚa˙Â ÏaËz Ck Á‡Â ,‰˙ˆL Á‡Ó ÌÈi˜¿ƒƒ≈««∆»¿»¿««»ƒ¿…¿ƒ»≈

החמירו.44) יותר א.45)עוד סו, טבילה,46)נדה אחר
ההלכה. בסוף  שם.47)כמבואר

.È˙Ba da e‚‰pL ‰˙È ‡ÓÁ el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈À¿»¿≈»∆»¬»¿
‡Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈÓ Ï‡OÈ48‰pnÓ eÒÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»≈ƒ≈«¿≈«¿»»¿≈»ƒ∆»

CÎÈÙÏ .ÌÏBÚÏ49Ïk ,50‰eÚzLk ‰˙ˆL ‰M‡ ¿»¿ƒ»»ƒ»∆»¿»¿∆¿»»
˙‡O Ì‡Â .ÏaË˙Â tÒzL „Ú ‡Opz ‡Ï  ‡Op‰Ï¿ƒ»≈…ƒ»≈«∆ƒ¿…¿ƒ¿…¿ƒƒ≈

‡Op‰Ï ˙zÓ  ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï51tÒ˙Â ,„iÓ52 ¿«¿ƒ»»À∆∆¿ƒ»≈ƒ»¿ƒ¿…
‡È‰L Ú„BÈ ÌÎÁ „ÈÓÏzL ;ÏaË˙Â ez‡OpL Á‡Ó≈««∆¿»«¿ƒ¿…∆«¿ƒ»»≈«∆ƒ

˜È ‡ÏÂ ,‰fÓ ‰ÊÂ ,‰eÒ‡53dÏ54.ÏaËzL „Ú ¬»¿ƒ¿»ƒ∆¿…ƒ¿«»«∆ƒ¿…

תלמוד.48) תימן: ובכת"י  רומי , מפני49)בדפוס  כלומר,
ישראל. תפוצות בכל נתקבלה זו ארץ 50)שחומרא מאיזו

ב .51)שהיא. לז, נקיים.52)יבמות כוונת 53)שבעה
ראה  (כסף ֿמשנה). עמה מלהתייחד אפילו שיזהר רבינו,

הראב "ד. אליה.54)השגת

.‡Èe‡aL BÓk  ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓ˙k‰ ÔÈc55ÔÈ‡Â , ƒ«¿»ƒ«¿««∆¿∆≈«¿¿≈
LecÁ ca56eÓ‡L Ì˙k Ïk ‡l‡ .‚‰Ó ‡ÏÂ «»»ƒ¿…ƒ¿»∆»»∆∆∆»«¿

eÓ‡L Ì˙k ÏÎÂ ;‰B‰Ë ‡È‰ È‰  ‰B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»¬≈ƒ¿»¿»∆∆∆»«¿
Ì‡) :‰‡ÓË57(˙eÈÊÏ LeÁÏ È„k eÚL Ì˙ka ÔÈ‡ ¿≈»ƒ≈«∆∆ƒ¿≈»¿ƒ

ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÙBÒ 58Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBiÓ59; ∆∆ƒ¿«»ƒƒ∆ƒ¿»«∆∆
˙eÈÊÏ LeÁÏ È„k Ì˙k‰ eÚL ‰È‰ Ì‡Â60˙ÙBÒ  ¿ƒ»»ƒ«∆∆¿≈»¿ƒ∆∆

ÌÈÓÈ ˙ÚL61Á‡Ó62ÔÈ‡L .Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBÈ ƒ¿«»ƒ≈««∆ƒ¿»«∆∆∆≈
Ì˙k ‰‡Bk Ì„ ‰‡B‰63. »»»¿»∆∆

פ "ט .55) על 56)למעלה חומרא כל נתחדשה לא כלומר,
הגאונים, מגזירת ולא התלמוד חכמי  מתקנת לא הכתמים,
עליהן  קיבלו ישראל שבנות 'קבלה' עלֿידי  לא וגם

גֿה). הלכה למעלה לא 57)(כמבואר בסוגריים, המוקף 
תימן. ובכת"י  רומי  בדפוס  מהם 58)נמצא ששה ורק 

נקיים. להיות אחד,59)צריכים יום "ראתה א: סו, נדה
נשארה  כתם שבמציאת רבינו, ודעת והוא", ששה תשב 
הכתם  מציאת ויום טהרה, הפסק  צריכה ואינה זו, תקנה
הראב "ד. השגת ראה ימים. השבעה בכלל נחשב 

גריסין,60) שלשה כגודל והוא כתמים, שלשה כשיעור
הי "ב . פ "ט  למעלה כמבואר ימים, שלשה הבגד ולבשה

זבה.61) כדין היום.62)נקיים שברואה 63)ממחרת
לשבת  ישראל בנות עליהן קיבלו כחרדל, טיפה אפילו דם

נקיים, ששה רק  צריכה אינה כתם הרואה אבל נקיים, שבעה
לא  הכתמים שעל טהרה, הפסק  צריכה שאינה רבי , כתקנת

הקבלה. היתה

.È ‰B‰Ë Bn‡L ˙„ÏBia eÓ‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆»«¿«∆∆∆ƒ¿»
‰f‰ ÔÓfa ‰B‰Ë ‡È‰ È‰64‰˙‡L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ¬≈ƒ¿»«¿««∆¿≈»ƒ»∆»¬»

˜È Ì„ B‡ ÔÏ65‰n„‡ ‰ÎÈ˙Á ‰ÎÈÏL‰L B‡66 …∆»»…∆ƒ¿ƒ»¬ƒ»¬À»
Ìc dnÚ ÔÈ‡L67;‰f‰ ÔÓfa Û‡ ‰B‰Ë ‡È‰ È‰  ∆≈ƒ»»¬≈ƒ¿»««¿««∆

Ìc ‰Ê ÔÈ‡Â ,‡ÓË Ì„ ‰‡Ba ‡l‡ eÈÓÁ‰ ‡lL∆…∆¿ƒ∆»¿»»»≈¿≈∆»
‡ÓË68. »≈

הגאונים.64) חומרת ולא נשים קבלת חומרת לא ואין
(מגידֿמשנה).65) כזהב  ירוק  בין ככרתי  ירוק  בין
הי "ג).66) פ "ה (למעלה אדומה שהיא אף ֿעלֿפי  כלומר,
ראה 67) דם. בלא הרחם לפתיחת שאפשר רבינו, שדעת

משנה'. וב 'מגיד הראב "ד רומי ,68)בהשגת בדפוס 
טמא. דם רואה זו ואין תימן: ובכת"י 

.‚È,‰pnÓ ˙˙BL Ìc‰ ‰È‰Â ‰kÓ da ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»«»¿»»«»≈ƒ∆»
.‰B‰Ë ‰Ê È‰  ÌÈÏ‚ ÈÓÈÓ ÌÚ Ìc‰ ‡aL B‡∆»«»ƒ≈≈«¿«ƒ¬≈∆¿»

c LcÁ˙ ‡ÏÂ69ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÈÙÒ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈»»∆»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
Ïk eÈ‰iLÂ ,eÓ‡L BÓk ,‡ÓË Ì„ ‰‡B ÏÎÏ¿»»»»≈¿∆»«¿¿∆ƒ¿»

.ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„ ‰‡Ó«¿≈»ƒ¿≈ƒ

אחרת.69) חומרא שום

.„È˙LBÈ ‰cp‰L ,˙BÓB˜n‰ ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»«¿∆«ƒ»∆∆
‡l‡ Ìc ‰˙‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ d˙ca ÌÈÓÈ ˙ÚLƒ¿«»ƒ¿ƒ»»««ƒ∆…»¬»»∆»
 ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL Lz ‰ÚM‰ Á‡Â ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿«««ƒ¿»≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
,Ck Ì‰Ï ‰B‰L ÈnÓ ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»ƒƒ∆»»∆»
ÌBÈ ‰˙‡ Ì‡ ‡l‡ .ÏÏk ‰Ê „Ï ˙BÙÏ Èe‡ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿¿»»∆¿»∆»ƒ»¬»

˙ÏBËÂ ,(ÌÈi˜) ‰ÚL ÂÈÁ‡ ˙ÙBÒ  „Á‡ÏÈÏa ∆»∆∆«¬»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆∆¿≈
ÈÈÓL70˙zÓe ,d˙c Á‡lL ÈL ÏÈÏ ‡e‰L , ¿ƒƒ∆≈≈ƒ∆¿««ƒ»»À∆∆

.dÏÚÏ¿«¿»

נדה.70) כדין

.ÂË‡ˆÓ˙Â ,˙BÓB˜Ó ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»
LnLz ‡Ï ÎÊ ˙„ÏBiL ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜ÓÏ ˙BeLz¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆∆»»…¿«≈
,ÌÈBÓL Á‡ ‰˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÌÈÚa‡ ÛBÒ „Ú d˙hÓƒ»»««¿»ƒ¿∆∆¿≈»««¿ƒ
 ‰ÚM‰ CB˙a ‡l‡ Ìc ‰˙‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…»¬»»∆»¿«ƒ¿»
,˙BeLz‰ Ô˙B‡a ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»¿»«¿

˙eÒBB˜Èt‡ C„Â71˙BÓB˜n‰ Ô˙B‡a72ÔÓe , ¿∆∆∆ƒ¿»«¿ƒ
‡ÈˆB‰Ï È„k ÔÙBÎÏ ‰ÂˆÓe .‰Ê „ e„ÓÏ ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ»¿»»∆ƒ¿»¿»¿≈¿ƒ
ÌÈÓÈ ‰ÚL tÒzL ÌÈÓÎÁ È„Ï ÔÈÊÁ‰Ïe ,ÔalÓƒƒ»¿«¬ƒ»¿ƒ¿≈¬»ƒ∆ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

.e‡aL BÓk ,„Ïa ÌÈi˜¿ƒƒƒ¿«¿∆≈«¿

מינות.71) תימן: ובכת"י  רומי , מנהג 72)בדפוס  שנוהגים
זה.

.ÊËd˙‡ÓhÓ ‰ÏBÚ ‰M‡‰ ÔÈ‡73‰ÂÚ È„ÈÓ ‡ˆBÈÂ ≈»ƒ»»ƒÀ¿»»¿»ƒ≈∆¿»
ıˆBÁ „ ‰È‰È ‡ÏÂ ,Lk ‰Â˜Ó ÈÓa ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…¿≈ƒ¿∆»≈¿…ƒ¿∆»»≈
‡a˙È ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰e .ÌÈn‰ ÔÈe dOa ÔÈa≈¿»»≈««ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
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קמד                
         

ÈËtLÓe ,‰ÏÈh‰ C„Â ,ÏeÒt‰Â Lk‰ ‰Â˜n‰«ƒ¿∆«»≈¿«»¿∆∆«¿ƒ»ƒ¿¿≈
‰ÈÏÚ eÏÙ elÙ‡ ,ıÁÓa ‰ˆÁ Ì‡ Ï‡ .‰ˆÈˆÁ‰«¬ƒ»¬»ƒ»¬»¿∆¿»¬ƒ»¿»∆»
˙BÓk ‰ˆÈÁ‰ Á‡ ‡È‰ È‰  ÌÏBÚaL ˙BÓÈÓ Ïk»≈∆»»¬≈ƒ««»¿ƒ»¿
‰ÏÚnL „ EÏ ÔÈ‡L .˙Îa ‰ˆÈÁ‰ Ì„˜ ‰˙È‰L∆»¿»…∆»¿ƒ»¿»≈∆≈¿»»∆«¬∆
ÔÈÚÓa B‡ ‰Â˜Ó ÈÓa ‰ÏÈË ‡l‡ ‰‰ËÏ ‰‡ÓhÓƒÀ¿»¿»√»∆»¿ƒ»¿≈ƒ¿∆¿«¿»
˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,ÔÈÚÓk Ì‰L ÌÈnÈa B‡¿«ƒ∆≈¿«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

.˙B‡Â˜Óƒ¿»

ה"ג.73) פ "ד למעלה כמבואר

.ÊÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰f‰ ÔÓfaL ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL Ïk»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ∆«¿««∆««ƒ
‰ÏË ‡Ï el‡k  Ô‰a ‰ÏË Ì‡ ,˜ÙÒ Ô‰L74Ì‡Â . ∆≈»≈ƒ»¿»»∆¿ƒ…»¿»¿ƒ

Ôk ˙BOÚÏ eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚÈMa ‰ÏË»¿»«¿ƒƒ««ƒ∆»«¬≈
,‰ÏÈh‰ Á‡ ÈÚÈMa ÏÚÏ ‡BÈ ‡nL ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»∆»»ƒ¿…«¿ƒƒ«««¿ƒ»
È‰  ˙È‡cÂ ‰Ê ‰˙È‰ elÙ‡ dpÓÊa ‰ÏËÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»ƒ¿«»¬ƒ»¿»»»«»ƒ¬≈

‰ÏÈË dÏ ‰˙ÏÚ BÊ75. »¿»»¿ƒ»

אין 74) הימים שבעת בתוך טבלו אם וזבה נדה שהרי 
טבילה. כדין,75)טבילתן טבלה הרי  - זבה היא שאם

נדה, היא ואם לספירתה. השביעי  ביום לטבול יכולה שזבה
צריכה  אינה שנדה יותר, או השמיני  כיום אצלה, זה יום הרי 
הלא  והיא טהורים, בין טמאים בין ימים שבעה אלא לספור
לה  עלתה ולכן הטמאים, מלבד נקיים ימים שבעה ספרה

טבילתה.

.ÁÈÌÈÓÈ ˙ÚLa BzL‡a ˜a„iL Ì„‡Ï eÒ‡Â¿»¿»»∆ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
d˙eÒÎa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,el‡ ÌÈi˜76‡e‰Â ¿ƒƒ≈¿««ƒ∆ƒƒ¿»¿

dÏ ˜È ‡ÏÂ ,B˙eÒÎa77Úaˆ‡a elÙ‡ da ÚbÈ ‡ÏÂ ƒ¿¿…ƒ¿«»¿…ƒ«»¬ƒ¿∆¿«
‰pË˜78˙Á‡ ‰Ú˜a dnÚ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,79ÏL BÏÏk . ¿«»¿……«ƒ»ƒ¿»»««¿»∆

;‰c ÈÓÈa ‚‰iL BÓk ‰ÈÙÒ ÈÓÈa dnÚ ‚‰È :c»»ƒ¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ»¿∆ƒ¿«ƒ≈ƒ»
e‡aL BÓk ,ÏaËzL „Ú ˙Îa ‡È‰ ÔÈ„ÚL80. ∆¬«ƒƒ¿»≈«∆ƒ¿…¿∆≈«¿

ב .76) יג, אליה.77)שבת יתקרב  לא שם.78)כלומר,
הראב "ד.79) השגת ראה הט "ז.80)שם. למעלה

.ËÈ‰c  dÏÚÏ ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»
ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁ‰Ó ıeÁ ,dÏÚÏ ‰OBÚ81, »¿«¿»≈«¿»«»»»»¿«¿»

ÒBk‰ ˙‚ÈÊÓe82‡nL ‰Êb .ÂÈÙa ‰hn‰ ˙Úv‰Â , ¿ƒ««¿«»««ƒ»¿»»¿≈»∆»
‰Ú˜a BnÚ ÏÎ‡z ‡Ï ‰Ê ÈtÓe .‰Ú „Ï ‡BÈ»ƒ¿«¬≈»ƒ¿≈∆……«ƒƒ¿»»
ÔÎÂ .‰Ú Ïb‰ ÈtÓ ,dOa ÚbÈ ‡ÏÂ ,˙Á‡««¿…ƒ«ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿≈¬≈»¿≈
˙BÎ‡ÏÓ LÏL BÏ ‰OÚz ‡Ï ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚLa¿ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ…«¬∆»¿»

zÓe .el‡83‡lL È„k ,d˙c ÈÓÈa ËM˜˙‰Ï ‰M‡Ï ≈À»¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ»»¿≈∆…
.dÏÚa ÏÚ ‰pb˙zƒ¿«∆««¿»

מים 81) מצקת והיא רוחץ  שהוא בו, נוגעת אינה אפילו
ה"ח ). אישות מהל' פכ"א אבל 82)(מגידֿמשנה, יין, של 

(מגידֿמשנה). מותר מים ב .83)של סד, שבת

ה'תשע"ט  כסלו  כ"ב שישי יום 

   1 
הגויה 1) על הבא זנות; או אישות דרך הגויה על הבא יבאר

וגדול  הקנאי ; את שהרג הבועל כיצד; – בו פוגעים שקנאין
שהטבילו  עבדים בתורה; כתוב  שאינו אע "פ  גויה בועל עוון
שנתערב  ישראל ולד השפחה; על והבא עבדות לשם אותם
כשיתגיירו. האומות ושאר עממין שבעה דין שפחה; ולד עם

.‡˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ ÏÚaL Ï‡OÈ2‡MÓ ƒ¿»≈∆»«∆∆»ƒ«»ƒ¿»
˙Bn‡‰3„BÚÏ ‰ÏÚpL ˙ÈÏ‡OÈ B‡ ,˙eLÈ‡ Cc »À∆∆ƒƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿¬»¿≈

ÔÈ˜BÏ el‡ È‰  ˙eLÈ‡ Cc ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk4ÔÓ »ƒ«»∆∆ƒ¬≈≈ƒƒ
Ìa ÔzÁ˙˙ ‡Ï :Ó‡pL ;‰Bz‰5BÏ Ôz˙ ‡Ï Eza , «»∆∆¡«…ƒ¿«≈»ƒ¿…ƒ≈ƒ¿

Ïk „Á‡Â ÔÈÓÓÚ ‰ÚL „Á‡ .EÏ Áw˙ ‡Ï Bzeƒ…ƒ«ƒ¿∆∆»ƒ¿»¬»ƒ¿∆»»
‰Ê eq‡a ˙Bn‡6‡ÊÚ È„È ÏÚ LÙÓ ÔÎÂ .7L‡Â : À¿ƒ∆¿≈¿…»«¿≈∆¿»«¬∆

Áw ‡Ï Ì‰È˙a ˙‡Â ,ı‡‰ ÈnÚÏ eÈ˙a Ôz ‡Ï…ƒ≈¿…≈¿«≈»»∆¿∆¿…≈∆…ƒ«
.eÈÏ¿»≈

ונשים 2) בגברים ביאה באיסורי  מדובר הקודמים בפרקים
האחרות. באומות עוסק  זה ופרק  הוא 3)מישראל כן

- הכלל מכונה הכלל, מן יוצא חלק  כשיש הלשון, מדרכי 
"בשאר  "שאר", בשם - גדול היותר החלק  הוא אם ואף 
איסטניס  אדם כל כשאר "איני  עשו"; מה המלך מדינות
ולפני האומות בכל נוהג חיתון שאיסור רבינו [דעת אני ".
שישבו  האומות שבע  שרק  וסוברים, עליו חלקו ורבים גיור.
בחיתון  נאסרו יהושע  ידי  על כיבושה בזמן בארץ 
אין  כי  חיתון, כלל שייך לא גיור לפני  אבל כשנתגיירו,
לא  אומות שבשאר יוצא, כך ומתוך בהם. תופסים קידושין
לכל  כישראל הם שנתגיירו אחרי  כי  כלל, חיתון איסור שייך

בהם.4)דבר]. התרו זה 5)אם פסוק  מפרש רבינו
את  גם רבינו מביא ולכן אישות, ובדרך בגירותן ולא בגיותן
שזה  לבנך". תקח  לא ובתו לבנו תיתן לא "בתך הפסוק : סוף 

בם". תתחתן ל"לא יסיר 6)כביאור "כי  לו: זרה עבודה
המסירין". כל בספר 7)לרבות הוא שהפסוק  למרות

ספר  את גם כולל עזרא ספר כי  "עזרא", רבינו כתב  נחמיה
הזכיר  לא ט "ו הלכה ז' פרק  תורה ספר ובהלכות נחמיה,
אמרו: וכן התנ"ך. ספרי  24 בין נחמיה ספר את כלל רבינו
אנו  אין שמיה", על ספרא איקרי  לא טעמא מאי  "ונחמיה

לשניים. עזרא ספר נתחלק  מי  ידי  ועל מתי  יודעים

.ÏÚ ‡a‰ Ï‡ ;˙e˙Á C„ ‡l‡ ‰Bz ‰Ò‡ ‡ÏÂ¿…»¿»»∆»∆∆«¿¬»«»«
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ˙eÊ Cc ˙È˙ek‰8ÈcÓ «ƒ∆∆¿«ƒ«««¿ƒƒ¿≈

BÏ d„ÁÈ Ì‡Â .ÔzÁ˙‰Ï ‡È ‡nL ‰Êb .ÌÈÙBÒ¿ƒ¿≈»∆»»…¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¬»
˙eÊa9‰c ÌeMÓ ‰ÈÏÚ iÁ 10,‰ÁÙL ÌeMÓe , ƒ¿«»»∆»ƒƒ»ƒƒ¿»

‰BÊ ÌeMÓe ,˙È˙ek ÌeMÓe11,BÏ d„ÁÈ ‡Ï Ì‡Â . ƒƒƒ»¿ƒ…ƒ¬»
.˙È˙ek ÌeMÓ ‡l‡ iÁ BÈ‡  ‰˜Ó ˙‡˜ ‡l‡∆»ƒ¿»ƒ¿∆≈«»∆»ƒƒ

.Ô‰ÈcÓ el‡ ÔÈeiÁ ÏÎÂ¿»ƒƒ≈ƒƒ¿≈∆

תורה 8) בדברי  שמרד מרדות? מכת אותן קורין "ולמה
ונמסר  המכות מספר חכמים קבעו ולא סופרים". ובדברי 
דעתם. שיקול לפי  ומקרה מקרה בכל להחליט  דין לבית

חייב 9) גוייה על הבא ישראל גזרו: חשמונאי  של "ביתֿדין
הגמרא  ומסקנת זונה). גוייה, שפחה, (נדה, נשג"ז" משום
כלומר, לה". דמייחד "התם - רבינו גירסת לפי  - שם
קבוע . באופן זה אם רק  הייתה החשמונאים של שהגזירה

אתי10) בנדתה, עליה ובא הואיל בכך הרגיל "וישראל
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קמה                 
         

(לקחת) למנסב  ואתי  ישראלית, נדה (גם) נמי  למבעל (יבוא)
לגוייה  למנסבה ואתי  קדש יהיה לא משום ועבר שפחה

תתחתן". לא על כהן 11)ועבר אבל ישראל, הוא אם
התורה. מן לוקה

.‚;Ï‡OÈ ÏÚBa‰ ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈ƒ¿»≈
ÌeMÓ ‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ  ˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k Ï‡¬»…≈«»««ƒ∆ƒ«»ƒ
.˙ÈÏ‡OÈ ‰BÊ „Á‡Â ˙È˙ek ‰BÊ „Á‡Â .‰BÊ»¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ¿¿≈ƒ

‰ÏÈÚe12.ÔÈLec˜ ˙a dÈ‡ È‰L ,‰˜BÏ „Ïa ƒ¿ƒ»ƒ¿«∆∆¬≈≈»«ƒƒ

אינו 12) זנות דרך ישראלית זונה על הבא כהן אבל בגוייה,
ויבעול. שיקדש) (פירוש, שיקח  עד אלא זונה משום לוקה
מישראל. גרע  דלא קדשה תהיה לא משום לוקה הוא אמנם

.„,˙eÊ Cc ÔÈa ˙e˙Á Cc ÔÈa ,˙È˙ek ÏÚBa‰ Ïk»«≈ƒ≈∆∆«¿≈∆∆¿
‡ÈÒ‰Ùa dÏÚa Ì‡13‰OÚ ÈÈÚÏ ÏÚiL ‡e‰Â , ƒ¿»»¿«¿∆¿»¿∆ƒ¿«¿≈≈¬»»

È‰  e‰e‚‰Â ÔÈ‡p˜ Ba eÚ‚t Ì‡ ,˙È B‡ Ï‡OiÓƒƒ¿»≈»≈ƒ»¿«»ƒ«¬»¬≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â .ÔÈÊÈÊe ÔÈÁaLÓ el‡≈¿À»ƒ¿ƒƒ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

.ÈÓÊa ÒÁÈt ‰OÚÓ :‰Ê „Ï ‰È‡ .‡e‰¿»»¿»»∆«¬≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

  

      

 המש ב : מיותרות. יתר" "או   המילי א : קשה  ולכאורה 
 לדבר וראיה  הוא , מסיני  למשה  הלכה  זה  "ודבר ההלכה 
מסיני למשה  הלכה  של גדרה  הרי  בזמרי ", פנחס  מעשה 
בפרשה  הדבר נכתב  כא והלא  בכתוב , רמז לה  שאי הוא 
מעשה  והלא  מסיני , למשה  הלכה  צרי מה   לש ג: שלמה .

פנחס . מעשה   הוא  רב 
בפני הבועל על היא  מסיני  למשה  ההלכה  בזה : והביאור
יותר  היו  בפנחס  כי  רב , מעשה  אי זה  ועל מישראל, עשרה 
עשרה  על כי  יתר" או  "עשרה   " הרמב כתב  ולכ מעשרה ,
שמה  ועוד , רב . מעשה  יש  מעשרה  יתר ועל הלל"מ , צרי
ביאור   ג הוא  בזמרי " פנחס  מעשה  לדבר "ראיה  שמזכיר
בשעת  אלא  בה לפגוע  רשאי  הקנאי  ואי" שאח "כ  להלכה 

כזמרי ". מעשה 
     

ישראל".13) וכולהו אדם בני  מעשרה פחותה פרהסיא "אין

.‰,‰OÚÓ ˙ÚLa ‡l‡ Ô‰a ÚbÙÏ È‡M È‡pw‰ ÔÈ‡Â¿≈«««««ƒ¿…«»∆∆»ƒ¿««¬∆
Ì‡ Ï‡ .d˙˜ Ï‡ ‰M‡‰ ˙‡Â :Ó‡pL ;ÈÓÊk¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿∆»ƒ»∆√»»¬»ƒ

Lt14B˙B‡ ÔÈ‚B‰ ÔÈ‡ 15‚‰  B‚‰ Ì‡Â ; ≈≈≈¿ƒ¿ƒ¬»∆¡»
ÂÈÏÚ16B‚‰Ï ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL ÏhÏ È‡pw‰ ‡a Ì‡Â . »»¿ƒ»«««ƒ…¿ƒ≈ƒ¿»¿

BÏ ÔÈBÓ ÔÈ‡ 17.‰OÚÓ ˙ÚLa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈ƒ¿««ƒ∆ƒ¿««¬∆
,ÏÚBa‰ ˙‡ ‚‰Ï È‡pw‰ ‡a Ì‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»ƒ»««««¬…∆«≈

ËÓLÂ18B„iÓ BÓˆÚ ÏÈv‰Ï È„k È‡pw‰ ‚‰Â ÏÚBa‰ ¿ƒ¿««≈¿»««««¿≈¿«ƒ«¿ƒ»
ÂÈÏÚ ‚‰ ÏÚBa‰ ÔÈ‡ 19LBz b ˙a ÏÚ ‡a‰Â .20 ≈«≈∆¡«»»¿«»««≈»

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï‡ ;Ba ÌÈÚ‚Bt ÔÈ‡pw‰ ÔÈ‡ ≈««»ƒ¿ƒ¬»«ƒ««
˙ecÓ21. «¿

האשה.14) בשעת 15)מן אלא זו הלכה נאמרה "שלא
כרוצח .16)מעשה". בו, התרו ניתנה 17)אם "שלא

עצמו, עלֿידי  מעשה דעושה מעצמו, למקנא אלא רשות
ומימלך  שבא) (וזה אתי  כי  והאי  לא, שליח  עלֿידי  אבל
והרוג) (לך קטול זיל לו) נאמר (אם ליה אמרינן אי  (ושואל),

שלהם). שליח  שהוא (נמצא שלוחן" להו על 18)הוה אף 
פירש. שלא נהרג 19)פי  אין לפינחס  והרגו זמרי  "נהפך

[=לזמרי ] להרגו מצוה אין שהרי  הווה, רודף  דפינחס  עליו".
[=לפינחס ], לו מורין אין שהרי  הוא, בעלמא רשות אלא
רשות  ניתנה כך לזמרי , להרוג לפינחס  רשות שניתן וכשם

פינחס ". של בנפשו עצמו את להציל "איזהו 20)לזמרי 
עם  זרה עבודה יעבוד שלא עליו שקיבל גוי  זה תושב ? גר
נקרא  ולמה טבל... ולא מל ולא נח  בני  של המצוות שאר
ישראל". בארץ  בינינו להושיבו לנו שמותר לפי  תושב ? שמו
לעבוד  לא קיבלה בעצמה שהיא פירוש, תושב , גר ובת

זרה. מכין 21)עבודה דין בית אסורה ביאה הבא שכל
מרדות. מכת אותו

.ÂÌÈ‡p˜ Ba eÚ‚t ‡Ï22ÔÈc ˙Èa e‰e˜Ï‰ ‡ÏÂ ,23 …»¿«»ƒ¿…ƒ¿≈ƒ
‰Ïa˜ È„a LÙÓ BLÚ È‰24.˙Îa ‡e‰L ¬≈»¿¿…»¿ƒ¿≈«»»∆¿»≈

˙a ÏÚe ‰‡ L‡ ÈÈ L„˜ ‰„e‰È ÏlÁ Èk :Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ≈¿»…∆¿»¬∆»≈»««
Ì‡ .‰BÚÂ Ú ‰pOÚÈ L‡ LÈ‡Ï ÈÈ ˙ÎÈ ,Î Ï‡≈≈»«¿≈¿»»ƒ¬∆«¬∆»≈¿∆ƒ

Ú BÏ ‰È‰È ‡Ï  ‡e‰ Ï‡OÈ25‰BÚ ‡ÏÂ ÌÈÓÎÁa ƒ¿»≈…ƒ¿∆≈«¬»ƒ¿…∆
LÈbÓ BÏ ‰È‰È ‡Ï  ‡e‰ Ô‰k Ì‡Â ;ÌÈ„ÈÓÏza««¿ƒƒ¿ƒ…≈…ƒ¿∆«ƒ
 ˙È˙ek ÏÚBa‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ .˙B‡ˆ ÈÈÏ ‰ÁÓƒ¿»«»¿»ƒ≈»«¿»∆«≈ƒ
:Ó‡pL ;˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚÏ ÔzÁ˙ el‡k¿ƒƒ¿«≈«¬«»ƒ«»∆∆¡«

.'‰ L„˜ ÏlÁÓ ‡˜Â .Î Ï‡ ˙a ÏÚe»««≈≈»¿ƒ¿»¿«≈…∆

מעשה.22) הלקוהו 23)בשעת אם אבל מרדות. מכת
אחר. מעונש דברי24)נפטר הנקראים נביאים בספרי 

החכמים".25)קבלה. בין ולהורות להבין "חריף 

.ÊÏ‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔBÚ»∆««ƒ∆≈ƒ«≈ƒ«
„ÒÙ‰ Ba LÈ ‡l‡ ;EÈÈÚa Ï˜ È‰È26ÏÎa ÔÈ‡L ¿ƒ«¿≈∆∆»≈∆¿≈∆≈¿»

ÏÎÏ ‡e‰ Ba  ‰ÂÚ‰ ÔÓ Ôa‰L .B˙BÓk ˙BÈÚ‰»¬»¿∆«≈ƒ»∆¿»¿¿»
;ÊÓÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,LÁ Ï‡OÈ ÏÏÎe ,c»»ƒ¿«ƒ¿»≈∆¿»««ƒ∆«¿≈
˙‡ ÈÒÈ Èk :Ó‡pL ,Ba BÈ‡  ˙È˙ek‰ ÔÓ Ôa‰Â¿«≈ƒ«ƒ≈¿∆∆¡«ƒ»ƒ∆

Ea.ÈÈ ÈÁ‡ ˙BÈ‰lÓ B˙B‡ ÈÒÓ  ÈÁ‡Ó ƒ¿≈«¬«≈ƒƒƒ¿«¬≈¿»

  

         
        

 עניי היא  שביאה  הוא  אסורות ביאות חטא  של חומרתו 
למעלה  שהיא  מהנפש  ונלקח  , האד כל את ש "תופס "
כל  את בו  שיש  ב להוליד  אפשר שלכ , הגלויי מהכוחות
הנפש .  מעצ נמשכת ההולדה  כי  הנפש , כוחות עשר
הנפש   עצ את  לוקחי אסורה  ביאה  שעל־ידי  ונמצא 

ר"ל. הקליפה   למקו
הפסד בו  ש "יש  ארמית" "בועל של החטא  הוא  מזה  חמור
עצ את  האד מוציא  בו  כי  כמותו " העריות בכל שאי
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ואפילו  מהערוה  שנולד  ב כי  ישראל, לכלל  מחו נפשו 
בנו " אינו  הכותית מ הב" אבל המצוות, בכל חייב  ממזר

ישראל.  ע לגבולות  מחו ויוצא  יהודי  אינו 
     

כולו.26) ישראל לעם

.Á,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚa ˜c‰Ï ÌB‚ ‰Ê „Â¿»»∆≈¿ƒ«≈¿¿≈»ƒ«»
ÈÁ‡Ó eLÏÂ ,Ì‰Ó ‡e‰ Cea LB„w‰ eÏÈc‰L∆ƒ¿ƒ»«»»≈∆¿»≈«¬≈

.Ba ÏÚÓÏÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿…

.ËÌ‡ :Ï‡OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»«»««ƒ¿»≈ƒ
BÈ‡  ‡È‰ ‰Èet Ì‡Â ;‰ÈÏÚ ‚‰  ‡È‰ LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒƒ∆¡»»∆»¿ƒ¿»ƒ≈

.‚‰∆¡»

.ÈLÏL ˙a ‰pË˜ ÔÈa ,˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ï‡OÈ Ï‡¬»ƒ¿»≈«»««ƒ≈¿«»«»
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL27˙L‡ ÔÈa ‰Èet ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa »ƒ¿∆»≈¿»≈¿»≈≈∆

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡Â ,LÈ‡28, ƒ«¬ƒ»»»»∆≈«»ƒ¿∆»
ÔB„Êa ˙È˙ek‰ ÏÚ ‡aL ÔÂÈk29˙‚‰ BÊ È‰ 30, ≈»∆»««ƒ¿»¬≈∆¡∆∆

„Â .‰Ó‰ak ,‰È„È ÏÚ ‰Ï˜z Ï‡OÈÏ ‡aL ÈtÓƒ¿≈∆»¿ƒ¿»≈¿»»«»∆»«¿≈»¿»»
Ï‡OÈ ÈÏ eÈ‰ ‰p‰ Ô‰ :Ó‡pL ,‰Bza LÙÓ ‰Ê∆¿…»«»∆∆¡«≈≈»»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÎÊ kLÓÏ LÈ‡ ˙Ú„È ‰M‡ ÏÎÂ ,ÌÚÏa „aƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ»…««ƒ¿ƒ¿«»»

.e‚‰¬…

לביאה.27) ראוייה ביאה.28)שהיא שביאתו
אין 29) בשגגה... הבהמה עם "והשוכב  תקלה. אין דבשוגג

נסקלת". קנאים 30)הבהמה ידי  על נהרג - הבועל - והוא
כרת. שעונשו או מעשה. בשעת בו, שפוגעין

.‡ÈeÏa˜Â ,˙e„Ú ÌLÏ Ì˙B‡ eÏÈaË‰L ÌÈ„Ú‰»¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈«¿¿ƒ¿
Ì‰a ÌÈiÁ ÌÈ„Ú‰L ˙BˆÓ Ì‰ÈÏÚ31ÏÏkÓ e‡ˆÈ  ¬≈∆ƒ¿∆»¬»ƒ«»ƒ»∆»¿ƒ¿«

.e‡a ‡Ï Ï‡OÈ ÏÏÎÏÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰»¿≈»ƒ«»¿ƒ¿«ƒ¿»≈…»
‰ÁÙM‰ CÎÈÙÏ32‰eÒ‡33B˙ÁÙL „Á‡ ,ÔÈBÁ ÔÏ ¿ƒ»«ƒ¿»¬»¿∆ƒ∆»ƒ¿»

BÁ ˙ÁÙL „Á‡Â34ÔÈkÓ  ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰Â . ¿∆»ƒ¿«¬≈¿«»««ƒ¿»«ƒ
LÙÓ È‰L .ÌÈÙBÒ ÈcÓ ˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡«««¿ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈¿…»
ÈÚ‰ BcÚÏ ˙ÈÚk ‰ÁÙL Ô˙B ÔB„‡‰L ‰Bza«»∆»»≈ƒ¿»¿«¬ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

BÏ ˙zÓ ‡È‰Â35.‰M‡ BÏ ÔzÈ ÂÈ„‡ Ì‡ :Ó‡pL , ¿ƒÀ∆∆∆∆¡«ƒ¬…»ƒ∆ƒ»

חייבת.31) שהאשה המצוות כנענית.32)היינו
בן 34)מדרבנן.33) חציו שכבר אפשר אי  שפחה "לישא

התורה,35)חורין". מן עברי  לעבד אסורה הייתה שאם
לאשה. כנענית שפחה האדון לו נותן איך

.È‰Ê „a ÌÈÓÎÁ eÊ‚ ‡ÏÂ36‰Bz ‰iÁ ‡ÏÂ . ¿…»¿¬»ƒ¿»»∆¿…ƒ¿»»
LÈ‡Ï ˙ÙÁ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÁÙLa ˙e˜ÏÓ37, «¿¿ƒ¿»∆»ƒ≈»¿»∆¡∆∆¿ƒ

.e‡aL BÓk¿∆≈«¿

עברי .36) חורין 37)בעבד בת וחצייה שפחה חצייה
עברי . לעבד המקודשת

.‚È˙e˜ÏÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ EÈÈÚa Ï˜ ‰Ê ÔBÚ È‰È Ï‡«¿ƒ»∆«¿≈∆ƒ¿≈∆≈«¿
.ÈÈ ÈÁ‡Ó eÒÏ ÔaÏ ÌB‚ ‰Ê ÌbL ,‰Bz‰ ÔÓƒ«»∆«∆≈«≈»≈«¬≈¿»

‡ˆÓÂ ,Ï‡OiÓ BÈ‡Â „Ú ‡e‰ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ôa‰L∆«≈ƒ«ƒ¿»∆∆¿≈ƒƒ¿»≈¿ƒ¿»
È‰ .ÌÈ„Ú Ì˙BÈ‰ÏÂ ÏlÁ˙‰Ï L„w‰ ÚÊÏ ÌB‚≈¿∆««…∆¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»ƒ¬≈

ÒBÏ˜‡38ÏÏÎa ‰ÁÙLÂ „Ú ˙ÏÈÚa ÏÏk Ìb˙Ó‰ À¿¿«¿«¿≈»«¿ƒ«∆∆¿ƒ¿»ƒ¿«
.‰L„˜ ‰È‰˙ ‡ÏÂ L„˜ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆»≈¿…ƒ¿∆¿≈»

שהלאו 38) - אונקלוס  של לדעתו מסכים אינו רבינו אמנם
ושפחה  עבד בעילת כולל קדשה" תהיה ולא קדש יהיה "לא
על  מסתמך רבינו אולם חכמים, גזירת רק  זו ולדעתו, -
עבד  ו"קדשה" "קדש" המלים: שמבאר - בזה - אונקלוס 
"גורם  שפחה או עבד המוליד שישראל כהוכחה ושפחה,

להתחלל". הקודש לזרע 

.„È‰Ú ˙ÚLe ‡ÈÒ‰Ùa elÙ‡Â ‰ÁÙL ÏÚ ‡a‰«»«ƒ¿»«¬ƒ¿«¿∆¿»ƒ¿«¬≈»
Ba ÔÈÚ‚Bt ÔÈ‡pw‰ ÔÈ‡ 39C„ ‰ÁÙL Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ . ≈««»ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿»∆∆

‰ÏhL ˙ÚnL .‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡  ˙e˙Á«¿≈∆ƒ«»∆≈≈∆»¿»
.˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÏÏkÓ ‰˙ˆÈ ˙BˆÓ ‰Ïa˜Â¿ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«»¿≈»ƒ«»

וזו 39) (גוייה) ארמית בבועל אלא ההלכה נאמרה שלא
הגויים. מכלל יצאה

.ÂËÔ‰ÈL È‰  ‰ÁÙL „ÏÂa ˙ÈÏ‡OÈ „ÏÂ Ú˙ƒ¿»≈¿«ƒ¿¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»¬≈¿≈∆
ÔÈÙBÎÂ ;„Ú ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,˜ÙÒ40ÏÚa »≈¿»∆»≈∆¿≈∆∆¿ƒ««

‡e‰‰ Ôa‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ì‰ÈL ˙‡ ÁLÓe ‰ÁÙM‰«ƒ¿»¿«¿≈∆¿≈∆¿ƒ»»«≈«
ÔB„‡‰ Ôa41eÏc‚iLk  „Ú ÏL42˙‡ ‰Ê eÁLÈ ∆»»∆∆∆¿∆ƒ¿¿¿«¿¿∆∆

.Ï‰˜a ‡Ï ÔÈzÓ eÈ‰ÈÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿À»ƒ»…¿»»

לא 40) לישא יכולים שאינם ורביה, פריה מצות ביטול מפני 
חורין. בן וחצי  עבד בחצי  כמו חורין, בת ולא שפחה

בן 41) עם ונתערב  בן, והניח  מת השפחה שבעל כלומר,
השני . של האדון הוא הוולדות משני  שאחד ונמצא השפחה,

אינו 42) שקטן לשחרר, יכולים אינם קטנים בהיותם אבל
לשחרר. יכול

.ÊË˜ÙÒ Ô‰ÈzL È‰  ˙Ba ˙BBÚz‰ eÈ‰»««¬»¬≈¿≈∆¿≈
˙BÁÙL43.„Ú ˜ÙÒ „Ïe‰  Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‡a‰Â , ¿»¿«»«»««≈∆«»»¿≈∆∆

„ÏÂa ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ „ÏÂ Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿»≈¿«∆∆»ƒ«»ƒ¿«
˙ÈÏ‡OÈ44Ô‰ÈL ˙‡ ÌÈÏÈaËÓ 45ÏÎÂ ,˙eb ÌLÏ ƒ¿¿≈ƒ«¿ƒƒ∆¿≈∆¿≈≈¿»

˙Bib ˜ÙÒ Ô‰Ó ˙Á‡46. ««≈∆¿≈ƒ∆

שהאשה 43) שתיהן, את שישחרר האדון את כופין ואין
שפחה אינה חצייה כדין ודינן ורביה, פריה על מצווה

לשחררה. האדון את כופין שאין חורין בת והן 44)וחצייה
הוולדות.45)בנות. לכהן.46)שני  ואסורה

.ÊÈeÏa˜ÈÂ eib˙iLk Ìlk ÌÈÎBk È„BÚ‰ Ïk»»¿≈»ƒÀ»¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿
eÁzLiLk ÌÈ„Ú‰Â ,‰BzaL ˙Bˆn‰ Ïk Ô‰ÈÏÚ47 ¬≈∆»«ƒ¿∆«»¿»¬»ƒ¿∆ƒ¿«¿¿

‰wÁ Ï‰w‰ :Ó‡pL ;c ÏÎÏ Ï‡OÈk Ô‰ È‰ ¬≈≈¿ƒ¿»≈¿»»»∆∆¡««»»À»
.„iÓ ÈÈ Ï‰˜a Òk‰Ï ÔÈzÓe .ÌÎÏ ‰È‰È ˙Á‡««ƒ¿∆»∆À»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿«¿»ƒ»

‡e‰Â48‡OÈÂ ,Ï‡OÈ ˙a ÁLÓ‰ B‡ b‰ ‡OiL ¿∆ƒ»«≈«¿À¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»
ÔÈÓÓÚ ‰Úa‡Ó ıeÁ .˙ÁLÓe ˙Bib ÈÏ‡Oi‰«ƒ¿¿≈ƒƒ∆¿À¿∆∆≈«¿»»¬»ƒ
˙Bn‡‰L ;Ì„‡Â ÌÈˆÓe ‡BÓe ÔBnÚ :Ì‰Â ,„Ïaƒ¿«¿≈«»ƒ¿«ƒ∆¡…∆»À
ÏÎÏ Ï‡OÈk ‡e‰ È‰  Ô‰Ó „Á‡ ib˙iLk ,el‡‰»≈¿∆ƒ¿«≈∆»≈∆¬≈¿ƒ¿»≈¿»

‡l‡ ,c49.Ï‰wa ‰‡Èa ÔÈÚÏ »»∆»¿ƒ¿«ƒ»«»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54



קמז                 
         

"שכבר 47) כשישתחרר, המצוות לקבל צריך לא עבד
עבדות". לשם כשטבל חוץ .49)היינו.48)הודיעוהו

.ÁÈ.ÌÏBÚ eq‡ Ôeq‡  ‡BÓe ÔBnÚ ?ÔÈc „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»«»ƒ»ƒ»
È‡BÓe ÈBnÚ ‡È ‡Ï :Ó‡pL .˙B˜ ‡ÏÂ ÌÈÎÊ¿»ƒ¿…¿≈∆∆¡«…»…«ƒ»ƒ
ÈBnÚ‰L ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ .ÓB‚Â ÈÈ Ï‰˜aƒ¿«¿»¿≈¬»»¿∆ƒƒ«∆»«ƒ

‡Bn‰Â Îf‰Îf‰ È50˙a ‡OÏ ÌÏBÚÏ eÒ‡L ‡e‰ «»»¿«»ƒ«»»∆»¿»ƒ»«
˙ÈBnÚ Ï‡ ;ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,Ba Ôa elÙ‡ ,Ï‡OÈƒ¿»≈¬ƒ∆¿«»»¬»«ƒ

.˙Bn‡‰ ‡Lk „iÓ ˙zÓ ˙È‡BÓe»ƒÀ∆∆ƒ»ƒ¿»»À

ולא 50) עמוני  הרמתי : שמואל של דינו מבית מקובלני  "כך
מואבית". ולא מואבי  עמונית,

.ËÈBc :˙B˜ „Á‡Â ÌÈÎÊ „Á‡ ,ÈÓB„‡Â ÈˆÓƒ¿ƒ«¬ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈
B„Â ,Ï‡OÈa ‡Ï ÔÈeÒ‡  ÈL B„Â ÔBL‡ƒ¿≈ƒ¬ƒ»…¿ƒ¿»≈¿
Ì‰Ï e„ÏeÈ L‡ ÌÈa :Ó‡pL ;zÓ  ÈLÈÏL¿ƒƒÀ»∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ»¿»∆

.ÓB‚Â¿≈

.ÎÈL ÈˆÓ .ÈL da  ‰ib˙pL ˙aÚÓ ˙ÈˆÓƒ¿ƒ¿À∆∆∆ƒ¿«¿»¿»≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ
‡OpL ÔBL‡ ÈˆÓ B‡ ,‰BL‡ ˙ÈˆÓ ‡OpL∆»»ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ∆»»
e„ÏeÈ L‡ ÌÈa :Ó‡pL .ÈL „Ïe‰  ‰iL ˙ÈˆÓƒ¿ƒ¿ƒ»«»»≈ƒ∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ»¿

‰„Ïa Ô‡Ïz e˙k‰  Ì‰Ï51. »∆«»¿»»¿≈»

רק 51) אמר שהוא פי  על ואף  שם. יוחנן ר' בשם דימי  כרב 
הדין  שהוא רבינו, סובר ראשונה, מצרית שנשא שני  במצרי 
"הכתוב  שם שאמרו מה ומפרש שנייה, שנשא ראשון במצרי 
וכל  ואם, אב  בלא ללידה אפשר אי  הכוונה: בלידה" תלאן

בקהל. לבוא אסור לשניהם שלישי  שאינו

.‡ÎÈBnÚ „Ïe‰  ˙ÈˆÓ ‡OpL ÈBnÚ b52b . ≈«ƒ∆»»ƒ¿ƒ«»»«ƒ≈
ÈˆÓ „Ïe‰  ˙ÈBnÚ ‡OpL ÈˆÓ53:ÏÏk‰ ‰Ê . ƒ¿ƒ∆»»«ƒ«»»ƒ¿ƒ∆«¿»

Îf‰ Á‡ Cl‰  ˙Bn‡a54Á‡ Cl‰  eib˙ ; »À«≈«««»»ƒ¿«¿«≈««
.˙eÁt‰«»

איסור 52) - בקהל לבוא - איסורו זכר, הוא הוולד ואם
דור  עד ואסורה כמצרית דינה היא, נקבה אם אבל עולם,

להחמיר. הולכים שלעולם דור 53)שלישי , עד ואסור
הפגום. הוא שהזכר כיוון בא 54)שלישי , עמוני  גוי  אם

וכשיתגייר  כעמוני  דינו בן, והוליד אחרת מאומה גוייה על
עמונית  גוייה על שבא אחרת מאומה גוי  בקהל, לבוא אסור

בקהל. לבוא מותר וכשיתגייר עמוני , אינו בן, והוליד

.ÎÔÓ ÔÈeÒ‡ ÔÈ‡  ÔÈÓÓÚ ‰ÚMÓ ib˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»¬»ƒ≈»¬ƒƒ
Ô‰Ó eib˙ ‡lL ,Úe„È c‰Â .Ï‰wa ‡BÏ ‰Bz‰«»»«»»¿«»»»«∆…ƒ¿«¿≈∆
ÌÈeÒ‡ eÈ‰iL Ì‰ÈÏÚ Êb ÚLB‰ÈÂ ,ÌÈBÚb‰ ‡l‡∆»«ƒ¿ƒƒÀ«»«¬≈∆∆ƒ¿¬ƒ
Ò‡ ‡ÏÂ .˙B˜ „Á‡Â ÌÈÎÊ „Á‡ ,Ï‰w ‡Ï»…«»»∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿…»«
ÌÈˆÚ ÈËÁÂ :Ó‡pL ;Lc˜Ó LiL ÔÓÊa ‡l‡ Ì˙B‡»∆»ƒ¿«∆≈ƒ¿»∆∆¡«¿…¿≈≈ƒ
.Lc˜na Ì˙˜Á‰ ‰Ïz  È‰Ï‡ ˙ÈÏ ÌÈÓ È‡LÂ¿…¬≈«ƒ¿≈¡…»»»«¿»»»«ƒ¿»

.‚Î˙„BÚÏ Ì˙pL ÈÙÏ ,ÌÈÈ˙ ÌÈ‡˜p‰ Ì‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿»»«¬«
Ï‰wa eÒkÈ ‡lL Ì‰ÈÏÚ Ê‚Â „Â„ ‡a .Lc˜n‰«ƒ¿»»»ƒ¿»«¬≈∆∆…ƒ»¿«»»
LÙÓ ÔÎÂ .Lc˜Ó ÔÈ‡L ÔÓÊa elÙ‡Â ,ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒƒ¿«∆≈ƒ¿»¿≈¿…»

˙„ÚÏ ÌÈO‰Â „ÈÂc Ô˙pL ÌÈÈ˙p‰ ÔÓe :‡ÊÚa¿∆¿»ƒ«¿ƒƒ∆»«»ƒ¿«»ƒ«¬…«
.Lc˜na Ì˙B‡ ‰Ïz ‡lL ,z„ÓÏ ‡‰ .ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ»»«¿»∆…»»»«ƒ¿»

.„Î‰‡L ÈÙÏ ?BÈc ˙Èe ‡e‰ Ì‰ÈÏÚ Ê‚ ‰nÏÂ¿»»»«¬≈∆≈ƒ¿ƒ∆»»
Èa ˙ÚL eL˜aL ˙Úa Ì‰a ‰˙È‰L ˙eiÊÎ‡Â ˙efÚ«¿«¿¿ƒ∆»¿»»∆¿≈∆ƒ¿ƒ¿«¿≈
eÓÁ ‡ÏÂ Ìe‚‰Â ,Ì˙BÏ˙Ï '‰ ÈÁa Ïe‡L»¿ƒƒ¿»«¬»¿…ƒ¬

Ì‰ÈÏÚ55. ¬≈∆

ראיין 55) אינן מרחמי  דלא כיוון גבעונים (ואלו) "והני 
דוד". עליהן גזר מיד בהן, לידבק 

.‰Î˙Bn‡‰ Ïk ÏaÏa ,eM‡ CÏÓ ÈÁÒ ‰ÏÚLk¿∆»»«¿≈ƒ∆∆«ƒ¿≈»»À
el‡Â .ÌÓB˜nÓ Ì˙B‡ ‰Ï‚‰Â ,‰Êa ‰Ê ÌÚÂ¿≈¿»∆»∆¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈
ÌÈÁ‡ ÌÈL‡  ‰zÚ ÌÈˆÓ ı‡aL ÌÈˆn‰«ƒ¿ƒ∆¿∆∆ƒ¿«ƒ«»¬»ƒ¬≈ƒ

Ì‰56eÚ˙Â ÏÈ‡B‰Â .ÌB„‡ ‰„OaL ÌÈÓB„‡‰ ÔÎÂ , ≈¿≈»¬ƒ∆ƒ¿≈¡¿ƒ¿ƒ¿»¿
Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏÎa ÌÈeÒ‡‰ ˙Bn‡ Úa‡«¿«À»¬ƒ¿»À»»∆≈
 ib˙‰Ï Ô‰Ó LBt‰ ÏkL ;Ïk‰ z‰  ÌÈzÓÀ»ƒÀ««…∆»«≈≈∆¿ƒ¿«≈
ÔÓfa b‰ ib˙iLk ,CÎÈÙÏ .‰ ÔÓ LtL B˙˜ÊÁ∆¿»∆≈≈ƒ»…¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈«≈«¿«
ÔÈa ÈBnÚ ÔÈa ,ÈˆÓ ÔÈa ÈÓB„‡ ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰f‰«∆¿»»≈¬ƒ≈ƒ¿ƒ≈«ƒ≈
ÌÈÎf‰ „Á‡ ,˙Bn‡‰ ‡L ÔÈa ÈLek ÔÈa ,È‡BÓ»ƒ≈ƒ≈¿»»À∆»«¿»ƒ

.„iÓ Ï‰wa ‡Ï ÔÈzÓ  ˙B˜p‰ „Á‡Â¿∆»«¿≈À»ƒ»…«»»ƒ»

סנחריב 56) משעלה הלכה, טעית, בנימין עקיבא ר' לו "אמר
ולא  במקומן מואבין ולא עמונים לא האומות, כל את ובלבל

במקומן". ואדומי  מצרי 

    1 
קטן 1) גר דמים; והרצאת וטבילה מילה צריך שהגר יבאר

וטבלה; שנתגיירה ומעוברת אותו; מטבילין מי  דעת על
מלין  אם פלוני ; דין בבית נתגיירתי  ואמר שבא מי  ודין
שיטבול  צריך ואם הגויים; מן הנלקחים העבדים ומטבילין
וששלמה  טבילה; צריך אם וכשישתחרר דין; בבית העבד

שנשאו. הנשים גיירו ושמשון המלך

.‡ÌÈ„ ‰LÏLa2˙ÈÏ Ï‡OÈ eÒÎ3‰ÏÈÓa : ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿ƒ»
.Ôa˜Â ‰ÏÈËe¿ƒ»¿»¿»

  

       


 צרי ,קרב  ש שאי הזה  ובזמ" שאח "כ  בהלכה  וממשי
ומשמע ."קרב יביא  בית־המקדש  וכשיבנה  וטבילה . מילה 
שיש  ורק  בלבד , וטבילה  מילה  על־ידי  גמור גר שנעשה 
ובביאור  .קרב להביא  בית־המקדש  לכשיבנה  חיוב  עליו 
גר  עדיי מקרי  לא   לקדשי ש "רק  הרוגוצו 'בי  כתב  הדבר
 בזמ וא "כ  דבר, לכל כישראל הוה   דברי לשאר אבל גמור,

."הקרב בשביל כלל מחסר לא  הזה 
 בזמ שייכת אינה   קדשי שאכילת אמת ה ,להבי וצרי
 בזמ  קדשי באכילת אסור שגר  הטע ואעפ"כ  הזה ,
עליו  ואי גמור, ישראל עדיי מקרי  שלא  כיו הוא  הבית
שג מוכח  וא "כ  , לקדשי ב־נח  כמו  ומקרי  ישראל די
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קמח                
         

על  לומר יתכ אי וא "כ  בשלימות, אינה  הזה  בזמ הגירות
עליה שאי בית־המקדש  שחרב  מאז שהתגיירו   הגרי כל

גמור. ישראל די
הגר, עובדיה  לר'  " הרמב תשובת שידועה  ובפרט
המתייחסי ישראל שאר ממעלת ביותר גדולה  שמעלתו 
שאמר  "למי   מתייחסי  הגרי ואילו  ויעקב , יצחק   לאברה
ה הרי  הזה  שבזמ לעיל האמור ועל־פי  ." העול והיה 
שמעלתו   " הרמב כותב  כיצד  נח , כב ( מסויי לעניי)
יכתוב לא   " שהרמב ופשיטא  ישראל, שאר ממעלת גדולה 
את  לעודד  בכדי  רק  אמת", ל"תורת מכוו שאינו  דבר ח "ו 

הגר. עובדיה  ר'
לברית, ישראל נכנסו   דברי שבשלושה   הג בזה : והביאור
ה וטבילה  שמילה  ,קרב לבי וטבילה  מילה  בי הבדל יש 
 קרב אבל בברית, הכניסה  את  הפועלי  חיוביי  ענייני
שעל־  על־דר הכניסה , את והמעכב  המניעה  הסרת הוא 
את  המעכב  הדבר את להסיר  ג צרי לבית, להכנס  מנת
הזה  בזמ וממילא  עלי '", דרביע  הוא  "ארי ' בבחינת הכניסה 
ידי ועל מעכב , הדבר אי תורה  שעל־פי  הרי  קרב כשאי
מחסר  לא  הרוגוצו 'בי  ובלשו) גמור גר נעשה  וטבילה  מילה 
גר  להיות עיכבו  "שקרבנו  הלשו  " הרמב נקט ולכ כלל).
או  גמור" גר אותו  "עושה   חיוב  של בלשו ולא  גמור"

בזה . וכיוצא  "מגיירו "
      

א.2) ט , משאר 3)כריתות וליבדל המקום "בברית
שם). ('תוספות' אומות"

.‰ÏÈÓ4,ÌÈˆÓa ‰˙È‰‡Ï ÏÚ ÏÎÂ :Ó‡pL ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ∆∆¡«¿»»≈…
Ba ÏÎ‡È5‰LÓ Ì˙B‡ ÏÓ .6ÌlkL .ea7˙Èa eÏha …«»»∆«≈∆À»ƒ¿¿ƒ

ÈÂÏ ËMÓ ıeÁ ,ÌÈˆÓa ‰ÏÈÓ8:Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ƒ»¿ƒ¿«ƒƒ≈∆≈ƒ¿«∆∆¡«
.eˆÈ E˙Èe¿ƒ¿ƒ¿…

ישראל 4) בני  סידרו דברים השלושה שכל מבאר, רבינו
לברית. שנכנסו לפני  כלומר, מתןֿתורה. ואיך 5)לפני 

במצרים  בהיותם שעוד ומוכח , הפסח ? את במצרים אכלו
ובפקודתו.6)נימולו. רבינו משה עלֿידי  כלומר,

למול 7) ישראל ביקשו "לא ה: יט , פרשה רבה' 'שמות
משבטו  חוץ  במצרים המילה את ביטלו כולם אלא במצרים,
ואוריך", תומיך אמר "וללוי  ט ) לג, (דברים שנאמר לוי , של
והיה  במצרים. - ינצורו" ובריתך אמרתך שמרו "כי  למה?
מה  זכות, להם היה ולא לגאלן מבקש הקדושֿברוךֿהוא
אותם". ומהול לך לו: ואמר למשה קרא הקב "ה? עשה

רבינו 8) שמשה לומר שאין המוהלים, היו לוי  שבט  ובני 
כמליון  ימול יחידי  שמוהל אפשר איך כי  אותם, מל לבדו
פסולים  - המילה את שביטלו ישראל וכל קצר, בזמן איש
רסד, סי ' (יו"ד כגוי " דינו לערלות, "שמומר לימול, היו

ברמ "א). ס "א,

.‚:Ó‡pL ,‰Bz ÔzÓ Ì„˜ a„na ‰˙È‰ ‰ÏÈËe¿ƒ»»¿»«ƒ¿»…∆««»∆∆¡«
Ì˙ÏÓO eÒaÎÂ ÁÓe ÌBi‰ ÌzLc˜Â9,Ôa˜Â . ¿ƒ«¿»«»»¿ƒ¿ƒ¿…»¿»¿»

.˙ÏÚ eÏÚiÂ Ï‡OÈ Èa ÈÚ ˙‡ ÁÏLiÂ :Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«∆«¬≈¿≈ƒ¿»≈««¬……
Ï‡OÈ Ïk È„È ÏÚ10.ÌeÈ˜‰ «¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

  

       
   

של  הקס "ד  רק  היה  זה  מפסוק  הלימוד  הלא  :להבי וצרי
בלא  הזאה  ש "שאי מזה  נלמד  למסקנה  אבל הגמרא ,
הגמרא  שכוונת פירש  רסח ) סי ' (לטויו "ד  ובב "ח  טבילה ".
אולי כי  לטבילה , שהכוונה  זה  מכתוב  להוכיח  שאי רק  היא 
טבילה  שהיתה  המסקנא  לאחר אבל לנקיות, היתה 
מוכח  טבילה ", בלא  הזאה  ואי" הזאה  שהוזכרה   מהטע
טבילה . לעניי הוא  " שמלות ב "וכבסו  הכתוב  כוונת  שג
       

צריך)9) (שאינו טעון שאין במקום "ומה ב : מו, יבמות
יכבס  כתב  ולא במים, ורחץ  דכתיב  . . . קרי  ("בעל כיבוס 
(בקיבול  כיבוס  שטעון מקום טבילה, טעון רש"י ) בגדיו".
שטעון  דין אינו רש"י ), שמלותם. וכבסו דכתיב  תורה,

ישראל.10)טבילה. כל שלוחי 

.„‰ ‰ˆiLk ,˙BB„Ï ÔÎÂ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ¿≈¿¿∆ƒ¿∆»≈»ƒ«»
Ïa˜ÈÂ ‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz ÛÙBzÒ‰Ïe ˙ÈaÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«««¿≈«¿ƒ»ƒ«≈

‰Bz ÏÚ ÂÈÏÚ11CÈˆ 12˙‡ˆ‰Â ‰ÏÈËe ‰ÏÈÓ »»…»»ƒƒ»¿ƒ»¿«¿»«
‰˜ Ì‡Â .Ôa˜13‡È‰14:Ó‡pL .Ôa˜Â ‰ÏÈË  »¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»¿»¿»∆∆¡«

,Ôa˜ ˙‡ˆ‰Â ‰ÏÈËe ‰ÏÈÓa  Ìz‡ ‰Ó .bk ÌÎk»∆«≈»«∆¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«»¿»
‰ÏÈÓa  ˙BB„Ï b‰ Û‡15.Ôa˜ ˙‡ˆ‰Â ‰ÏÈËe ««≈¿¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«»¿»

הי "ד.11) להלן א.12)כמבואר ט , יבמות 13)כריתות
ב . צריכה.14)מו, תימן: קודמת 15)בכת"י  מילה 

לטבילה.

.‰‰Ó‰a ˙ÏBÚ ?b‰ Ôa˜ e‰Óe16ÌÈB˙ ÈzL B‡ , «»¿««≈«¿≈»¿≈ƒ
‰BÈ Èa ÈL B‡17‰ÏBÚ Ì‰ÈLe ,18‰f‰ ÔÓfe . ¿≈¿≈»¿≈∆»«¿««∆

‰aiLÎe ,‰ÏÈËe ‰ÏÈÓ CÈˆ  Ôa˜ ÌL ÔÈ‡L19 ∆≈»»¿»»ƒƒ»¿ƒ»¿∆ƒ»∆
Ôa˜ ‡ÈÈ Lc˜n‰ ˙Èa20. ≈«ƒ¿»»ƒ»¿»

ב .16) ח , א 19)שם.18)שם.17)כריתות ט , שם
קרבנו.20) תימן: בכת"י 

.Â,‚ BÈ‡  ÏÓ ‡ÏÂ ÏË B‡ ÏË ‡ÏÂ ÏnL b≈∆»¿…»«»«¿…»≈≈
ÏaËÈÂ ÏeÓiL „Ú21‰LÏL ÈÙa ÏaËÏ CÈˆÂ .22. «∆»¿ƒ¿…¿»ƒƒ¿…ƒ¿≈¿»

ÔÈc ˙Èa CÈˆ c‰Â ÏÈ‡B‰Â23B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡  ¿ƒ¿«»»»ƒ≈ƒ≈«¿ƒƒ
BË ÌBÈa ‡ÏÂ ˙aLa24‰ÏÈla ‡ÏÂ25Ì‡Â . ¿«»¿…¿¿…««¿»¿ƒ

e‰eÏÈaË‰26‚ ‰Ê È‰ 27. ƒ¿ƒ¬≈∆≈

א.21) מו, שלשה,22)יבמות צריך "גר ב : מו, שם
(במדבר  ולגר" לכם יהיה אחד ("משפט  ביה" כתיב  משפט 

(רש"י ). משלשה פחות משפט  ואין טז) זה 23)טו, והרי 
הי "ד)24)דין. שבת מהל' (פכ"ג בשבת" דנין ש"אין שם.

מהל' (פ "א ביוםֿטוב " אסור . . . בשבת שאסור "כל
יא). אות רסח , סי ' (יו"ד ט "ז ראה הי "ז). יוםֿטוב 

סנהדרין 25) מהל' (פ "ג בלילה" הדינין את מתחילין "שאין
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דמי ,27)בלילה.26)ה"ג). דין כגמר בדיעבד "דטבילה
יבמות). מס ' (רשב "א ומל" (המצוות) קיבל שכבר כיון
הדין  לגמור מותר ביום, התחילו אם ממונות "ובדיני 

ה"ד). סנהדרין (הל' בלילה"

.Ê˙eÎfL ,ÔÈc ˙Èa ˙Úc ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ  ÔË˜ b≈»»«¿ƒƒ«««≈ƒ∆¿
BÏ ‡È‰28CÈˆ da ÔÈ‡  ‰ÏËÂ ‰ib˙pL ˙aÚÓ . ƒ¿À∆∆∆ƒ¿«¿»¿»¿»≈¿»»ƒ
‰ÏÈË29ÏË .30ib˙Â BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa31ÔÈÏ BÈa ¿ƒ»»«≈¿≈«¿¿ƒ¿«≈≈¿≈

ÌÈL ÈÙa elÙ‡Â ,BÓˆÚ32:Ó‡Â ‡a .‚ BÈ‡  «¿«¬ƒƒ¿≈¿«ƒ≈≈»¿»«
Ë‰Â ÈBÏt ÏL BÈc ˙Èa Èzib˙BÈ‡  ÈeÏÈa ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈

ÌÈ„Ú ‡ÈiL „Ú Ï‰wa ‡Ï ÔÓ‡33. ∆¡»»…«»»«∆»ƒ≈ƒ

מדעתו.28) ושלא בפניו שלא לאדם וזכין א. יא, כתובות
לו.29) עולה האם שטבילת א. עח , מז,30)יבמות שם

הגירות,31)א. וגם הטבילה גם - הדברים שני  כלומר,
שהיו  "דכיון עצמו, לבין בינו היו - מצוות עול קבלת היינו
- שנים בפני  או עצמו לבין בינו המצוות וקבלת הטבילה
ביתֿדין  בלא מהן אחד רק  היה לא דאם . . . גר הוי  לא
מהני , - לחוד שלשה) (בפני  דטבילה בדיעבד; (מועיל) מהני 
המצוות, קבלת ממילא הוי  דטבילה (הי "ז), להלן כמבואר
דהיינו  ביתֿדין, בפני  נתגייר אם וכן גירות. לשם שטבל כיון
היתה  לא אם אף  בדיעבד, כן גם מהני  המצוות, קבלת
כט ). סי ' יו"ד שלמה', ('חמדת בביתֿדין" הטבילה

סנהדרין 32) מהל' (פ "ב  דין" דיניהם אין שדנו, ש"שנים
(ה"ט ).33)ה"י ). להלן כמבואר לגוי , והוחזק  הואיל שם.

.Á,ÌÈa BÏ LÈÂ ˙Bi‚Ï B‡ ˙ÈÏ‡OÈÏ ÈeO ‰È‰»»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈»ƒ
˙‡ ÏÒÙÏ ÔÓ‡  ÈÓˆÚ ÔÈÏ ÈÈa Èzib˙ :Ó‡Â¿»«ƒ¿««¿ƒ≈ƒ¿≈«¿ƒ∆¡»ƒ¿…∆

BÓˆÚ34ÌÈa‰ ˙‡ ÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡Â ,35ÊBÁÂ . «¿¿≈∆¡»ƒ¿…∆«»ƒ¿≈
ÔÈc ˙Èa ÏBËÂ36. ¿≈¿≈ƒ

הישראלית,34) האשה עם לדור לו ואסור א. מז, שם
עצמו. על אסרה כשרים.35)שבהודאתו שהוחזקו מכיון

בפני36) והטבילה הגירות היו לא דבריו שלפי  מכיון שם.
ברית  דם הטפת אבל הקודמת. בהלכה וכמבואר שלשה,
סי ' יו"ד בב "ח  ראה שלשה. צריכה אינה שמילה צריך, אינו

רסח .

.ËÔB‚k ,„ÈÓz Ï‡OÈ ÈÎ„a ˙‚‰B ‰eÈ‡L ˙Bibƒ∆∆¿ƒ»∆∆¿«¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿
d˙cÏ ÏaËzL37‡ˆBiÎÂ d˙qÚÓ ‰Óez LÈÙ˙Â ∆ƒ¿…¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈

BÈ˜Ï ÏBhL ,Ï‡OÈ ÈÎ„a ‚‰BpL b ÔÎÂ ;‰Êa»∆¿≈≈∆≈¿«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿ƒ¿
Û‡Â ,˜„ˆ Èb ˙˜ÊÁa el‡ È‰  ˙Bˆn‰ Ïk ‰OBÚÂ¿∆»«ƒ¿¬≈≈¿∆¿«≈≈∆∆¿«
.eib˙pL ÈÓ ÈÙÏ ÔÈ„ÈÚnL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»≈ƒ∆¿ƒƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿«¿
ÔÈ‡  Ï‡OÈa Ú˙‰Ï e‡a Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈
eÏaËiL „Ú B‡ ÌÈ„Ú e‡ÈiL „Ú Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ»«∆»ƒ≈ƒ«∆ƒ¿¿

.˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ e˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ;eÈÙÏ¿»≈ƒ¿À¿¿¿≈»ƒ«»

טבל 37) לא "מי  לנידותה", טבלה לא "מי  ב : מה, שם
ותרומת  לנדותה טבילה דברים: שני  פירט  רבינו לקריו".
מוכיחות  אינן מקיימת שהיא המצוות יתר כי  מעיסתה, חלה
וכאינה  כגויה אותן שומרת היא שאולי  ישראלית, שהיא
נשארת  היא שאם נדותה, בטבילת אבל ועושה. מצווה
מן  כי  בגויים, כלום מועילה אינה הטבילה הלא בגיותה,

ולא  בנידות ולא בזיבה לא מטמאין אין "הגוים התורה
"ואין  ה"י ) ומושב  משכב  מטמאי  מהל' (פ "ב  בלידות"
משום  ולא זבה משום ולא נדה משום עליהם חייבים
אם  אפילו טמאות הן ומדרבנן ה"ד), פ "ד (למעלה יולדת"
שיהיו  והנקבות הזכרים הגוים כל על גזרו "וחכמים ראו לא
לגוים  והטבילה (שם), ראו" לא בין ראו בין תמיד, כזבים
הוכחה  זו הרי  בטבילה, זהירה וכשהיא כלום; אינה
מעיסתה, חלה תרומת בהפרשת הדבר ואותו שנתגיירה,
אינה  . . . חלה שהפריש "גוי  מחלה פטורה גוי  שעיסת
"שכבת  בגר, והואֿהדין ה"י ). ביכורים מהל' (פ "ו חלה"
ומושב  משכב  מטמאי  מהל' (פ "ב  טהורה" גוי  של זרעו
שלמה' 'חמדת (לפי  שנתגייר גמורה הוכחה וטבילתו ה"י ).

כט ). סי ' יו"ד

.ÈÓ‡Â ‡aL ÈÓ Ï‡38˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ‰È‰L ¬»ƒ∆»¿»«∆»»≈»ƒ«»
Ò‡L ‰t‰L ;ÔÓ‡  ÔÈc ˙Èa ib˙Â39‰t‰ ‡e‰ ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ∆¡»∆«∆∆»««∆

Èz‰L40Ï‡OÈ ı‡a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .41 ∆ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
ÌÈÓi‰ Ô˙B‡e42Ï‡OÈ ˙˜ÊÁa ÌL Ïk‰ ˙˜ÊÁL ,43; ¿»«»ƒ∆∆¿««…»¿∆¿«ƒ¿»≈

Ck Á‡Â ‰È‡ ‡È‰Ï CÈˆ  ı‡Ï ‰ˆeÁa Ï‡¬»¿»»»∆»ƒ¿»ƒ¿»»¿««»
BfL :ÓB‡ È‡Â .˙ÈÏ‡OÈ ‡OÈ44ÔÈÒÁBÈa ‰ÏÚÓ45. ƒ»ƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ≈∆«¬»¿¬ƒ

כגוי .38) מוחזק  היה לא שמעולם גוי39)כלומר, שאמר:
נתגיירתי .40)הייתי . ישראל 41)שאמר: ארץ  "חביבה

אותו  מקבלין - אני  גר ישראל בארץ  האומר גרים, שמכשרת
עדיו  אלאֿאםֿכן אותו מקבלין אין לארץ  ובחוצה מיד,

פ "ד). גרים, (מסכת תקיפה,42)עמו" ישראל שיד
מהל' (פ "י  בינינו" עבודהֿזרה עובד גוי  להניח  לנו ש"אסור
ישראל  בחזקת הוא סתם שבא דכל ה"ו). עבודהֿזרה

המשנה'). גדולות'43)('מרכבת 'הלכות בעל דעת וכן
עוז'). ביוחסין.44)('מגדל עשו מעלה רומי : בדפוס 

הוא 45) שאסר שהפה נאמן, לארץ  בחוצה גם הדין שמן
שהתיר. הפה

.‡ÈÌLk46ÔÈÏÓ Ck ,ÌÈb‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËÓe ÔÈÏnL ¿≈∆»ƒ«¿ƒƒ∆«≈ƒ»»ƒ
ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ ÌÈÁ˜Ïp‰ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒ∆»¬»ƒ«ƒ¿»ƒƒ»¿≈»ƒ

Á˜Bl‰ .˙e„Ú ÌLÏ ˙BÏÊÓe47„BÚ‰ ÔÓ „Ú «»¿≈«¿«≈«∆∆ƒ»≈
Ì„˜Â ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk48ÔÈBÁ Ôa ÌLÏ ÏËÂ „Ú‰ »ƒ«»¿»«»∆∆¿»«¿≈∆ƒ

BÓˆÚ ‰˜ 49‡e‰Â ;50ÈÈ‰ :‰ÏÈË ˙Úa Ó‡iL »»«¿¿∆…«¿≈¿ƒ»¬≈ƒ
BÈ‡  Ba ÈÙa ÏË Ì‡Â .˙eb ÌLÏ ÌÎÈÙa ÏBË≈ƒ¿≈∆¿≈≈¿ƒ»«ƒ¿≈«≈

LÙÏ CÈˆ51CÎÈÙÏ .ÁzL ÏhL ÔÂÈk ‡l‡ , »ƒ¿»≈∆»≈»∆»«ƒ¿«¿≈¿ƒ»
BÙ˜˙Ï Ba CÈˆ52˙Áz ‡e‰Â ‰ÏÚiL „Ú ÌÈna »ƒ«¿»¿««ƒ«∆«¬∆¿««

˙e„Ú ÌLlL ÔÈic‰ ÈÙa BÚÈ„BÓe ,B„eaÚLƒ¿ƒƒ¿≈««»ƒ∆¿≈«¿
,ÌBie ‰LÏL ÈÙa ‡l‡ ÏBË „Ú‰ ÔÈ‡Â .BÏÈaËÓ«¿ƒ¿≈»∆∆≈∆»ƒ¿≈¿»«

‡e‰ ˙eb ˙ˆ˜nL ;‚k53. ¿≈∆ƒ¿»≈

א.46) מח , לפני48)הקונה.47)יבמות כלומר,
עבדות. לשם הכהן שהמוכר 49)שהטבילו ב . מה, שם

להקנות  בכוחו ואין אחר, גוי  של בגופו קנין לו אין עצמו
לעבודה, השעבוד היינו לו, שיש ממה יותר הקונה לישראל
הוציא  חורין, בן לשם וטבל עצמו הקדים שהעבד ומכיון

שקנאו. הישראל של משעבודו א.50)עצמו מו, שם
שרבו 51) לפני  לטבול ומיהר אצלו, עומד דרבו כיון שם.
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גירות. לשם טובל שהוא פירש כאילו הוי  שם.52)יטבלנו,
כטבילת  נראית שתהא כדי  במים, מלאכה עול עליו "לתת

שם). (רש"י  כאשה.53)עבדות" במצוות חייב  שהעבד

.È˙Á‡ ‰ÏÈË CÈˆ  „Ú‰ ÁzLiLk54ÈÙa ¿∆ƒ¿«¿≈»∆∆»ƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿≈
daL ,ÌBia ‰LÏL55.Ï‡OÈk ‰È‰ÈÂ B˙eb Óbz ¿»«∆»ƒ»≈≈¿ƒ¿∆¿ƒ¿»≈

,˙c‰ ÈwÚ BÚÈ„B‰Ïe ˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜Ï CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿«≈»»ƒ¿¿ƒƒ»≈«»
.˙e„Ú ÌLÏ ÏhLk e‰eÚÈ„B‰ kL∆¿»ƒ¿∆»«¿≈«¿

(מגידֿמשנה).54) ובכת"י55)מדרבנן רומי , בדפוס 
בטבילה. כלומר שבה, תימן:

.‚ÈÌL  ‰c ˙ÏÈËÏ Lk‰ ‰Â˜ne56ÔÈÏÈaËÓ ¿ƒ¿∆«»≈ƒ¿ƒ«ƒ»»«¿ƒƒ
c ÏÎÂ .ÌÈÁLÓ‰ ˙‡Â ÌÈ„Ú‰ ˙‡Â ÌÈb‰ ˙‡∆«≈ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆«¿À¿»ƒ¿»»»

ıˆBÁ  ‰ca ıˆBÁL57ÌÈ„Úe ÌÈ‚a ∆≈¿ƒ»≈¿≈ƒ«¬»ƒ
.ÌÈÁLÓeƒ¿À¿»ƒ

ב .56) מז, שם.57)שם

.„È˙‡ ÚÈLBn‰ ÔBLÓML ,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ Ï‡««¬∆««¿¿∆ƒ¿«ƒ«∆
‡˜pL Ï‡OÈ CÏÓ ‰ÓÏL B‡ Ï‡OÈ58ÈÈ „È„È59 ƒ¿»≈¿……∆∆ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»
„BÒ ‡l‡ .Ô˙ei‚a ˙BiÎ ÌÈL e‡O60Ck c‰ »¿»ƒ»¿ƒ¿«»∆»«»»»

˙Bib‰ B‡ b‰ ‡iLk ,‰BÎp‰ ‰Âˆn‰L :‡e‰∆«ƒ¿»«¿»¿∆»…«≈«ƒ∆
B‡ ÏhiL ÔBÓÓ ÏÏ‚a ‡nL ÂÈÁ‡ ÔÈ˜„Ba  ib˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ«¬»∆»ƒ¿«»∆ƒ…
Òk‰Ï ‡a „Át‰ ÈtÓ B‡ dÏ ‰kÊiL ‰O ÏÈLaƒ¿ƒ¿»»∆ƒ¿∆»ƒ¿≈«««»¿ƒ»≈
Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL ÂÈÁ‡ ÔÈ˜„Ba  ‡e‰ LÈ‡ Ì‡Â .˙cÏ«»¿ƒƒ¿ƒ«¬»∆»≈»»«
‰ÈÈÚ ‡nL ÔÈ˜„Ba  ‡È‰ ‰M‡ Ì‡Â ;˙È„e‰È ‰M‡a¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒ∆»≈∆»

Ï‡OÈ ÈeÁaÓ eÁa ‰˙61Ì‰Ï ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ . »¿»¿»ƒ«≈ƒ¿»≈ƒ…ƒ¿»»∆
‰lÚ62Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ 63LiL ÁËÂ ‰Bz‰ ÏÚ „k ƒ»ƒƒ»…∆…«»¿…«∆≈

eÏa˜ Ì‡ .eLÙiL È„k ,˙Bˆ‡‰ ÈnÚ ÏÚ d˙iOÚa«¬ƒ»»««≈»¬»¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿
ÌÈÏa˜Ó  ‰‰‡Ó eÊÁL Ô˙B‡ e‡Â ,eLt ‡ÏÂ¿…≈¿¿»»∆»¿≈«¬»¿«¿ƒ

Ô˙B‡64dz‡ ˙ÎÏÏ ‡È‰ ˙ˆn‡˙Ó Èk ‡zÂ :Ó‡pL ; »∆∆¡««≈∆ƒƒ¿«∆∆ƒ»∆∆ƒ»
.‰ÈÏ‡ a„Ï ÏcÁzÂ«∆¿«¿«≈≈∆»

תימן:5)8 ובכת"י  ווינציא, שונצין קושטא, רומי , בדפוס 
"שנקרא". המלה הגירסא:59)חסרה אחרים, בדפוסים

רומי בדפוס  ושלמה. שמשון שניהם כלומר, ה', ידידי 
ידידיה" שמו את "ויקרא ידידיה, הגירסה: תימן ובכת"י 

כה). יב , מהל'60)(שמואלֿב  פי "א השווה הדבר, ענין
העיבור". "סוד ה"ד, החודש ב .61)קידוש כד, יבמות

הגירות.62) רצון לתלות במה סיבה א.63)שום מז, שם
שם.64)

.ÂËeÏa˜ ‡Ï CÎÈÙÏ65„Â„ ÈÓÈ Ïk ÌÈb ÔÈc ˙Èa ¿ƒ»…ƒ¿≈ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ
ÈÓÈe ;eÊÁ „Át‰ ÔÓ ‡nL  „Â„ ÈÓÈa .‰ÓÏLe¿……ƒ≈»ƒ∆»ƒ«««»¿ƒ≈
‰l„b‰Â ‰Bh‰Â ˙eÎÏn‰ ÏÈLa ‡nL  ‰ÓÏL¿……∆»ƒ¿ƒ««¿¿«»¿«¿À»
˙„BÚ ÔÓ ÊBÁ‰ ÏkL .eÊÁ Ï‡OÈ da eÈ‰L∆»»ƒ¿»≈»¿∆»«≈ƒ¬«
BÈ‡  ÌÏBÚ‰ ÈÏ‰Ó c ÏÈLa ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»ƒ¿ƒ»»≈«¿≈»»≈

˜„v‰ ÈbÓ66‰a‰ ÌÈ‚ eÈ‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .67 ƒ≈≈«∆∆¿««ƒ≈»≈ƒ«¿≈
˙BËBÈ„‰ ÈÙa ‰ÓÏLe „Â„ ÈÓÈa ÌÈib˙Ó68eÈ‰Â . ƒ¿«¿ƒƒ≈»ƒ¿……ƒ¿≈∆¿¿»

Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÁB„ ‡Ï ,Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ«»¿ƒ»∆…ƒ»««

ÌB˜Ó ÏkÓ eÏhL69‰‡zL „Ú Ô˙B‡ ÔÈ˜Ó ‡ÏÂ , ∆»¿ƒ»»¿…¿»¿ƒ»«∆≈»∆
.Ì˙ÈÁ‡«¬ƒ»

ב .65) כד, שם 66)שם ראה גרורים. גרים אלא
דוד. בימי  דיבורֿהמתחיל א.67)ב 'תוספות' עט , שם

אלו.68) בימים גרים מקבלים שאין ההלכה, ידעו שלא
גרים.69) הם והרי  אופן, בכל

.ÊËib ÔBLÓL ÔÎÂ ,Ô‡Oe ÌÈL ‰ÓÏL ibL ÈÙÏe¿ƒ∆ƒ≈¿……»ƒ¿»»¿≈ƒ¿ƒ≈
ÏÈLa ‡l‡ el‡ eÊÁ ‡lL Úe„È c‰Â ,‡OÂ¿»»¿«»»»«∆…»¿≈∆»ƒ¿ƒ

ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,c70e˙k‰ ÔLÁ  Ìeib71 »»¿…«ƒ≈ƒƒ¿¬»»«»
.ÔÈ„ÓBÚ Ôeq‡e ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙B„BÚ Ô‰ el‡k¿ƒ≈¿»ƒ«»¿ƒ»¿ƒ

Ô˙lÁz ÏÚ ÔÙBÒ ÁÈÎB‰L ,„BÚÂ72˙B„BÚ Ô‰L , ¿∆ƒ«»«¿ƒ»»∆≈¿
ÂÈÏÚ ‰ÏÚ‰Â .˙BÓa Ô‰Ï ee ,Ô‰lL ˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»∆»∆»»∆»¿∆¡»»»

‡e‰ el‡k e˙k‰73‰ÓÏL ‰È Ê‡ :Ó‡pL ,Ô‡a «»¿ƒ¿»»∆∆¡«»ƒ¿∆¿……
.‰Óa»»

בהלכה 70) כמבואר להם, חוששין הגדול שביתֿדין
ג;71)הקודמת. יד, ד.שופטים יא, מלכיםֿא,

אחריתן.72) ב .73)נראה נו, שבת

.ÊÈ˙Bˆn‰ e‰eÚÈ„B‰ ‡lL B‡ ,ÂÈÁ‡ e˜„a ‡lL b≈∆…»¿«¬»∆…ƒ«ƒ¿
‰Ê È‰  ˙BËBÈ„‰ ‰LÏL ÈÙa ÏËÂ ÏÓe ,ÔLÚÂ¿»¿»»¿»«ƒ¿≈¿»∆¿¬≈∆
ÏÈ‡B‰ ,ib˙Ó ‡e‰ c ÏÈLaL Ú„B elÙ‡ .‚≈¬ƒ«∆ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈ƒ
,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÏÏkÓ ‡ˆÈ  ÏËÂ ÏÓe»¿»«»»ƒ¿»»¿≈»ƒ«»

ÔÈLLBÁÂ74ÊÁ elÙ‡Â .B˙e˜„ˆ ‡a˙iL „Ú BÏ ¿¿ƒ«∆ƒ¿»≈ƒ¿«¬ƒ»«
ÓeÓ Ï‡OÈk ‡e‰ È‰  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „ÚÂ75, ¿»«»ƒ«»¬≈¿ƒ¿»≈»

ÔÈLec˜ ÂÈLecwL76B˙„‡ ÈÊÁ‰Ï ‰ÂˆÓe77Á‡Ó . ∆ƒ»ƒƒƒ¿»¿«¬ƒ¬≈»≈««
ÔBLÓL eÓi˜ CÎÈÙÏe .Ï‡OÈk ‰OÚ  ÏhL∆»««¬»¿ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿ƒ¿

Ô‰È˙BL ‰ÓÏLe78Ô„BÒ ‰Ï‚pL Èt ÏÚ Û‡Â ,79. ¿……¿≈∆¿««ƒ∆ƒ¿»»

אחריתו,74) שתראה עד אותו מקרבים ולא אותו דוחים לא
בהט "ז. למעלה 75)כמבואר שכתב  למה נמשך [זה

אמנם  (כסף ֿמשנה). הגוים" מכלל יצא וטבל, ומל "הואיל
לסורו  בחזר שהמדובר משמע  משנה' ה'מגיד של מלשונו
דבריו, וליישב  לדחוק  עלינו אבל עבודהֿזרה, ועבד
אם  כי  עבודהֿזרה, עבד לא אבל לסורו, לחזור שהתכוון
רגילותו. מחמת עובד הוא שגם מגוי  עדיף  לא הרי  - עבד
כאן  ואין אחר, באופן משנה' ה'מגיד דברי  ליישב  גם ואפשר

להאריך]. ב .76)המקום מז, כו,77)יבמות זרה עבודה
גמורות.78)ב . ישראליות הן הדין שמן יתכן 79)מפני 

כלומר, אמשטרדם. בדפוס  וכן "סורן", להכתב  שצריך
עבודהֿזרה, ועבדו הרע ) (מנהגן לסורן שחזרו אף ֿעלֿפי 

כישראליות. הן נחשבות

.ÁÈÌÈb Ì‰Ï ÌÈL˜ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»¿¬»ƒ»ƒ»∆≈ƒ
˙Úˆ Ú‚k Ï‡OÈÏ80c ÏÈLa ÔÈÊBÁ ÔaL .81, ¿ƒ¿»≈¿∆«»««∆À»¿ƒƒ¿ƒ»»

Á‡ Ì‰Ó LÙÏ c‰ ‰L˜Â ,Ï‡OÈ ˙‡ ÔÈÚËÓe«¿ƒ∆ƒ¿»≈¿»∆«»»ƒ¿≈∆««
Ï‚Ú‰ ‰OÚÓa a„na Ú‡ ‰Ó „ÓÏe ‡ˆ .eib˙pL∆ƒ¿«¿≈¿«»≈««ƒ¿»¿«¬≈»≈∆

˙BBÈÒp‰  ÔÎÂ ,‰Â‡z‰ ˙B˜e82ÛeÒÙÒ‡‰83eÈ‰ ¿ƒ¿««¬»¿≈…«ƒ¿»¬«¿»
.‰lÁz Ô‰a»∆¿ƒ»
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קני                 
         

ב .80) מז, שהוא.81)יבמות מקרה ככתוב :82)איזה
כב ). יד, (במדבר פעמים עשר זה אותי  רב .83)וינסו ערב 

     1 
ואם 1) תושב  גר הוא זה ואי  הצדק ; גרי  מקבלין כיצד יבאר

אומרים  הגויים מן שנלקח  עבד הזה]; [בזמן אותו מקבלין
וכיצד  דמי ; שנולד כקטן שנתגייר גר שבאתה; ראית מה לו

ובשניות. בעריות הגרים דין

.‡„Á‡ ‡BiLk ?˜„v‰ Èb ÔÈÏa˜Ó „ˆÈk2ib˙‰Ï ≈«¿«¿ƒ≈≈«∆∆¿∆»∆»¿ƒ¿«≈
e˜cÈÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ3‡ÏÂ ÂÈÁ‡ ƒ»¿≈»ƒ«»¿ƒ¿¿«¬»¿…

BÏ ÌÈÓB‡  ‰lÚ e‡ˆÓÈ4˙‡aL ˙È‡ ‰Ó : ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»»ƒ»∆»»
ÌÈÈeÂc ‰f‰ ÔÓfa Ï‡OiL Ú„BÈ ‰z‡ È‡ ?ib˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«»≈«∆ƒ¿»≈«¿««∆¿ƒ

ÔÈÙÁÒÓe ÌÈÙeÁ„e5?Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡a ÔÈeqÈÂ ÔÈÙËÓe ¿ƒ¿À»ƒ¿…»ƒ¿ƒƒ»ƒ¬≈∆
È‡„k ÈÈ‡Â Ú„BÈ È‡ :Ó‡ Ì‡6B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó  ƒ»«¬ƒ≈«¿≈ƒ¿«¿«¿ƒ

.„iÓƒ»

ליתא.2) "אחד" תימן: ובכת"י  רומי , כמבואר 3)בדפוס 
הי "ד. פי "ג א.4)למעלה מז, "שפלים 5)יבמות

(רש"י ). ומי6)וכפויין" בצרתם, להשתתף  ראוי  "ואיני 
(רש"י ). לכך" ואזכה יתן

.ÌM‰ „eÁÈ ‡e‰L ,˙c‰ ÈwÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒƒ»≈«»∆ƒ«≈
ÔÈÎÈ‡Óe ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ eq‡Â7ca ¿ƒ¬«»ƒ«»«¬ƒƒ«»»

˙ˆ˜Óe ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Ó B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .‰f‰«∆ƒƒƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»
ÔÈÚÈ„BÓe .‰Ê „a ÔÈÎÈ‡Ó ÔÈ‡Â ,˙BeÓÁ ˙BˆÓƒ¿¬¿≈«¬ƒƒ¿»»∆ƒƒ

Ë˜Ï ÔBÚ B˙B‡8‰ÁÎL9‰‡Ùe10ÈL OÚÓe11. ¬∆∆ƒ¿»≈»«¬≈≈ƒ
:BÏ ÌÈÓB‡ ?„ˆÈk .˙BˆÓ ÏL ÔLÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ»¿»∆ƒ¿≈«¿ƒ
ÏÁ zÏÎ‡ Ì‡ ,BÊ ˙„Ï ˙‡a ‡lL „ÚL ,Ú„BÈ ÈÂ‰¡≈≈«∆«∆…»»¿»ƒ»«¿»≈∆
‰z‡ È‡  ˙aL zÏlÁ Ì‡ ,˙k LeÚ ‰z‡ È‡ ƒ«»»»≈ƒƒ«¿»«»ƒ«»
ÏÁ zÏÎ‡ Ì‡ ,ib˙zL Á‡ ÂÈLÎÚÂ ;‰ÏÈ˜Ò LeÚ»¿ƒ»¿«¿»««∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»≈∆
LeÚ ‰z‡  ˙aL zÏlÁ Ì‡ ,˙k LeÚ ‰z‡ «»»»≈ƒƒ«¿»«»«»»

ÂÈÏÚ ÔÈaÓ ÔÈ‡Â .‰ÏÈ˜Ò12ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡Â ,13,ÂÈÏÚ ¿ƒ»¿≈«¿ƒ»»¿≈¿«¿¿ƒ»»
.‰Ú C„Ï ‰BË CcÓ B˙Bh‰Ïe B„ËÏ Ì‚È ‡nL∆»ƒ¿…¿»¿¿«ƒ∆∆»¿∆∆»»
ÔBˆ È„a ‡l‡ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÎLBÓ ÔÈ‡ ‰lÁzaL∆«¿ƒ»≈¿ƒ∆»»»∆»¿ƒ¿≈»

ÌÈkÂ14,ÌÎLÓ‡ Ì„‡ ÈÏÁa :ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿«ƒ¿≈≈¿«¿≈»»∆¿¿≈
.‰‰‡ ˙B˙BÚa Ck Á‡Â¿««»«¬«¬»

ותשתרש 7) ה' את להכיר שידע  כדי  בהרחבה, לו להסביר
הייחוד. אמונת השבלים 8)בו ילקט  לא ומאלם "כשקוצר

(ויקרא  שנאמר לעניים, יניחם אלא הקציר בשעת הנושרות
אותם" תעזוב  ולגר לעני  . . . תלקט  לא קצירך ולקט  כב ) כג,

ה"ד). עניים מתנות מהל' אלומה 9)(פ "א ושכח  "המעמר
יט ) כד, (דברים שנאמר יקחנה, לא זה הרי  בשדה, אחת
ה"ה). (שם לקחתו" תשוב  לא בשדה, עומר ושכחת

אלא 10) כולה השדה כל את יקצור לא שדהו, את "הקוצר
כב ) כג, (ויקרא שנאמר השדה, בסוף  לעניים קמה מעט  יניח 
"לקט  סידר רבינו ה"א). (שם בקוצרך" שדך פאת תכלה לא
שנוי נמצא זה סדר (שם). בגמרא הוא וכן ופאה", שכחה
ומן  השכחה ומן הלקט  "מן מ "ו) פ "ד, (פאה במשנה
שכן  להיות, שרגיל בסדר וסדרם) (אחזם "נקטינהו הפאה".
שכחת  אבל נושר, להיות ושכיח  אפשר הקצירה, בתחילת

והדר  הקצירה, בתחילת שישכח  רגיל אינו קמה או עומר
השדה" בסוף  שמקומה פאה, (למד) תנא (ואחרֿכך)

שם). יוםֿטוב ', כאן,11)('תוספות טעותֿסופר כנראה,
ובכת"י (שם) בגמרא הגירסא וכן "עני ". מעשר להגיה ויש
השלישית  (בשנה השבוע  מן ובשישית "בשלישית תימן.
ראשון, מעשר שמפרישים אחר השמיטה) מן והששית
הנקרא  והוא לעניים, ונותנו אחר מעשר השאר מן מפריש
רק  פירט  רבינו ה"ד). עניים מתנות מהל' (פ "ז עני " מעשר
ומעשר  תרומות חשב  ולא בגמרא), (וכן אלו עניים מתנות
שונות  אלו שמתנות מפני  צדקה, מצות לא גם ראשון
"הם  ולויה כהונה מתנות וצדקה. ראשון ומעשר מתרומות
י ) ה, (במדבר שנאמר שירצו, כהן לכל ליתנן בעלים של
וכן  הט "ו), תרומות מהל' (פי "ב  יהיו" לו קדשיו  את ואיש
מהל' (פ "ז אדם" לכל קודם קרובו שהוא "עני  בצדקה,
עניים  מתנת "כל עניים: במתנות כן לא הי "ג). עניים מתנות
אלא  לבעלים, הנייה טובת בהן אין ופאה) שכחה (לקט  אלו
פ "א  (שם בעלים" של כרחן על אותן ונוטלין באין העניים
הנאה  טובת בו אין בגורן, המתחלק  עני  "ומעשר ה"ח );
פ "ו  (שם כרחו" על ונוטלין באים העניים אלא לבעלים
עניים  מתנות רק  - להתגייר הבא לגוי  - מודיעים לכן ה"י ).
זו  ידיעה אולי  לגמרי , מהן הבעלים זכות שנפקעה אלו,
מקפידין  והן "הואיל גירות: מרצון להתחרט  עליו תשפיע 
. . . פרוטה משוה פחות על דנהרג . . . כך כל הממון על

שם). (רש"י  מלהתגייר" בו יחזור עונשין 12)שמא הזכרת
אין 13)(סמ "ג). עונשין, מקצת באותן "דאף  שם.

רסח ). סי ' יו"ד ל'טור' (ב "ח  העונשין" דקדוקי  כל להודיעו
"רכים".14) תימן: ובכת"י  רומי , בדפוס 

.‚Ck ,˙BˆÓ ÏL ÔLÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BnL ÌLÎe¿≈∆ƒƒ»¿»∆ƒ¿»
B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ15B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .˙BˆÓ ÏL ÔÎO ƒƒ¿»»∆ƒ¿ƒƒ

ÔÈ‡LÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈ el‡ ˙BˆÓ ˙iOÚaL∆«¬ƒ«ƒ¿≈ƒ¿∆¿«≈»»«»¿∆≈
ÌeL16˙BˆÓ ‰OBÚL ‰ÓÎÁ‰ ÏÚa ‡l‡ eÓb ˜Èc«̂ƒ»∆»«««»¿»∆∆ƒ¿

ÔÚ„BÈÂ el‡17. ≈¿¿»

כלומר 16)שם.15) "שם", תימן: ובכת"י  רומי , בדפוס 
ג). אות יא, (פרק  למעלה ביאורנו ראה במציאות.

גמורה 17) דעה ויודעו (בתורה) בה הכתוב  כל העושה "וכל
תשובה  מהל' (פ "ט  הבא" העולם לחיי  בה זוכה נכונה,

ה"א).

.„ÈÂ‰ :BÏ ÌÈÓB‡Â18BÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰L ,Ú„BÈ ¿¿ƒ¡≈≈«∆»»«»≈
ÔeÙˆ19‰‡zL ‰ÊÂ .Ï‡OÈ Ì‰Â ,ÌÈ˜ÈcvÏ ‡l‡ »∆»««ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿∆

,Ì‰Ï ‰eÙˆ ‡È‰ ‰BË  ‰f‰ ÌÏBÚa Úˆa Ï‡OÈƒ¿»≈¿««»»«∆»ƒ¿»»∆
‰f‰ ÌÏBÚa ‰BË  Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L20,˙Bn‡k ∆≈»¿ƒ¿«≈…»»»«∆»À

,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÎO e„ÈÒÙÈÂ eÚ˙ÈÂ ÌaÏ ÌeÈ ‡nL∆»»ƒ»¿ƒ¿¿«¿ƒ¿«»»«»
.ËÚiÂ ÔeLÈ ÔÓLiÂ :Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«¿À«ƒ¿»

הבא 19)שם.18) בעולם מקומם כלומר שמור, גנוז,
הזה, בעולם לישראל שיש שהצער שמבאר, כמו מובטח ,
ויפסידו  ותורתו, מה' לבם יסיר לא הטובה שרוב  בכדי  הוא
הגויים, אבל לישראל, רק  זה אכן הבא. בעולם שכרם
לעולם  חלק  להם יש העולם אומות ש"חסידי  אף ֿעלֿפי 
וגנוז, שמור אינו חלקם - ה"ה) תשובה מהל' (פ "ג הבא"
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קנב                
         

ושלא  יבעטו שלא עליהם שומרת אינה העליונה ההשגחה
שם. חיות, צבי  רבי  בהגהות ראה הבא. עולם שכר יפסידו

שם.20)

.‰ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈÓ ‡e‰ Cea LB„w‰ ÔÈ‡Â¿≈«»»≈ƒ¬≈∆…
˙eÚt21È„BÚ‰ Ïk ‡l‡ ;e„‡È ‡lL È„k , À¿»¿≈∆……¿∆»»»¿≈

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ,ÔÈÏk ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk22ca ÔÈÎÈ‡Óe . »ƒ«»»ƒ¿≈¿ƒ«¬ƒƒ«»»
 Ïa˜Ï ‰ˆ ‡ÏÂ Ba ÊÁ Ì‡ .ÔaÁÏ È„k ,‰f‰«∆¿≈¿«¿»ƒ»«¿…»»¿«≈

Bk„Ï CÏB‰23‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡  Ïa˜ Ì‡Â ; ≈¿«¿¿ƒƒ≈≈«¿ƒ∆»
„iÓ B˙B‡ ÔÈÏÓ24epnÓ ÔÈÙÈhÓ  Ïe‰Ó ‰È‰ Ì‡Â . »ƒƒ»¿ƒ»»»«ƒƒƒ∆

˙Èa Ì„25‰‡eÙ ‡t˙iL „Ú B˙B‡ ÌÈ‰LÓe . «¿ƒ«¿ƒ«∆ƒ¿«≈¿»
‰ÓÏL26.B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ Ck Á‡Â , ¿≈»¿««»«¿ƒƒ

ישראל 22)שם.21) "אבל נצבים: פרשת 'תנחומא'
ועומדין". ב .23)נופלין פ "א, גרים יבמות 24)מסכת

עשיית  מעכבים (אין משהינן" לא מצוה "שהויי  ב : מז,
מהל'25)מצוה). פ "א משנה' 'כסף  ראה א. קלה, שבת

ה"ז. אותו".26)מילה מטבילין "נתרפא שם: יבמות,
(רש"י ). המכה" חולי  את "מכבידין שהמים

.Â‰LÏLe27˙ˆ˜Ó B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÂÈab ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ¿»¿ƒ««»ƒƒƒ¿»
‰iL ÌÚt ˙BeÓÁ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Óe ˙Bl˜ ˙BˆÓ28, ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬««¿ƒ»

‰M‡ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÈna „ÓBÚ ‡e‰Â29ÌÈL  ¿≈««ƒ¿ƒ»¿»ƒ»»ƒ
ÌÈna d˙B‡ ˙BÈLBÓ30,ıeÁaÓ ÔÈic‰Â ,d‡eˆ „Ú ƒ»««ƒ««»»¿««»ƒƒ«

‡È‰Â ,˙BeÓÁÂ ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Ó d˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ»ƒ¿»ƒ¿««¬¿ƒ
˙LBÈ31Ô‰Â .Ì‰ÈÙa ˙ÏBË Ck Á‡Â .ÌÈna ∆∆««ƒ¿««»∆∆ƒ¿≈∆¿≈

d˙B‡ e‡È ‡lL È„k ,ÔÈ‡ˆBÈÂ Ô‰Èt ÔÈÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿≈∆…ƒ¿»
.ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚzLk¿∆«¬∆ƒ««ƒ

גירות,28)שם.27) לכלל נכנס  הוא טבילה "עלֿידי  שם.
מצוות" עול עליו לקבל צריך - מצוה טבילת בשעת הילכך

שם). ייראה.30)שם.29)(רש"י  לא שגופה
צוארה.31) עד במים יושבת נשארת היא כלומר,

.Ê˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ‰Ê ?LBz ‚ ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆≈»∆≈»ƒ«»
ÏawL32‡L ÌÚ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „ÚÈ ‡lL ÂÈÏÚ ∆ƒ≈»»∆…«¬…»ƒ«»ƒ¿»

‰Ê È‰  ÏË ‡ÏÂ ÏÓ ‡ÏÂ ,Á Èa eeËˆpL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¿…»¿…»«¬≈∆
‰nÏÂ .ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁÓ ‡e‰Â ,B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ¿≈¬ƒ≈À»»¿»»
eÈÈa BÈLB‰Ï eÏ znL ÈÙÏ ?LBz BÓL ‡˜ƒ¿»¿»¿ƒ∆À»»¿ƒ≈≈
ÌÈÎBk ˙„BÚ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,Ï‡OÈ ı‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿∆≈«¿¿ƒ¿¬«»ƒ

˙BÏfÓe33. «»

ב .32) סד, זרה ה"ו.33)עבודה פ "י 

.ÁÏBi‰L ÔÓÊa ‡l‡ LBz b ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ≈»∆»ƒ¿«∆«≈
‚‰B34‰Bz‰ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜ elÙ‡ ,‰f‰ ÔÓfa Ï‡ ; ≈¬»«¿««∆¬ƒƒ≈»»»«»

B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  „Á‡ ˜ec˜cÓ ıeÁ dlk35. À»ƒƒ¿∆»≈¿«¿ƒ

נראה 34) רבינו "ולדעת הראב "ד. השגת ראה א. כט , ערכין
שאינן  מצוות שבע  עליו קיבל מעצמו שאם . . . לומר
שאין  אלא לומר בא ולא הארץ , מישיבת אותו מונעין
עבודהֿזרה  מהל' פ "י  (כסף ֿמשנה, אותו" מקבלין ביתֿדין

חוץ 35)ה"ו). תורה דברי  לקבל שבא "נכרי  ב : ל, בכורות

אחד". דקדוק  ואפילו . . . אותו מקבלין אין . . . אחד מדבר
בגיותו  להשאר הרוצה בנכרי  מדברת שהגמרא רבינו, ודעת
מקבלין  אין לכן נוהג, היובל שאין ובזמן תושב , גר ולהיות

אותו.

.Ë˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ Á˜Ïp‰ „Ú‰36ÔÈ‡  »∆∆«ƒ¿»ƒ»≈»ƒ«»≈
:BÏ ÌÈÓB‡ ‡l‡ ?˙‡aL ˙È‡ ‰Ó :BÏ ÔÈÓB‡¿ƒ»»ƒ»∆»»∆»¿ƒ
ÔÓ ‰È‰˙Â Ï‡OÈ È„Ú ÏÏÎÏ ÒkzL EBˆ¿¿∆ƒ»≈ƒ¿««¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆ƒ

‰ˆ Ì‡ ?‡Ï B‡ ÌÈLk‰37BÏ ÔÈÚÈ„BÓ 38ÈwÚ «¿≈ƒ…ƒ»»ƒƒƒ»≈
,ÔÎOe ÔLÚÂ ,˙BeÓÁÂ ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Óe ,˙c‰«»ƒ¿»ƒ¿««¬¿»¿»¿»»
,‚k B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe .b‰ ˙‡ ÔÈÚÈ„BnL BÓk¿∆ƒƒ∆«≈«¿ƒƒ¿≈
 Ïa˜Ï ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈna ‡e‰Lk B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿∆««ƒ¿ƒ…»»¿«≈

ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó39L„Á OÚ ÌÈL Ïk40BÎBÓe ¿«¿¿ƒ»»»¿≈»»…∆¿
Ôk ÏÚ ˙BÈ BÓi˜Ï eÒ‡Â ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚÏ41. ¿≈»ƒ«»¿»¿«¿≈«≈

‡l‡ ÏaËÈ ‡ÏÂ ÏBnÈ ‡lL ‰lÁzÓ ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»∆…ƒ¿…ƒ¿…∆»
LBz ‚ ‰È‰È42‚ ‡e‰Lk B˙„BÚa BÓi˜Ï zÓ  ƒ¿∆≈»À»¿«¿«¬»¿∆≈

ÏBi‰ ÔÓÊa ‡l‡ ‰Êk „Ú ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â .LBz43. »¿≈¿«¿ƒ∆∆»∆∆»ƒ¿««≈

עצמית.36) מהתעוררות מאליו בא לא יבמות 37)שהרי 
א. "אותו".38)מח , תימן: ובכת"י  רומי , יש 39)בדפוס 

(פ "ח  עבדים ובהל' תימן, ובכת"י  בגמרא וכן "עמו", להגיה
ב .40)הי "ב ). שבע 42)שם.41)שם, עליו מקבל אם

(מגידֿמשנה). לקיימו מותר ואז נח , בני  מצוות
הקודמת.43) בהלכה כמבואר

.È˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰44Ì‰ÈÏÚ ÌÈeÒ‡ ÔÈ‡ »¿≈»ƒ«»≈¬ƒ¬≈∆
Bn‡ ‡l‡ ‰ÂÚ ÌeMÓ45B˙BÁ‡Â ,ÂÈ‡ ˙L‡Â , ƒ∆¿»∆»ƒ¿≈∆»ƒ«¬

‡a˙iL BÓk ,‰Ó‰e ,ÎÊÂ ,LÈ‡ ˙L‡Â ,Bn‡Ó≈ƒ¿≈∆ƒ¿»»¿≈»¿∆ƒ¿»≈
Ô‰È˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰a46 ˙BÈÚ ‡L Ï‡ ; ¿ƒ¿¿»ƒƒ¿¬≈∆¬»¿»¬»

.Ô‰Ï ÔÈzÓÀ»ƒ»∆

קצרה.44) הקדמה ניתן י ֿטו, בהלכות רבינו דברי  להבין
שאינן  א) דרגות: לארבע  נחלקות לישראל האסורות העריות
(3) נדה. (2) איש. אשת (1) ארבע : והן כלל, קורבה מצד
ב ) מנדה. חוץ  לגוים, גם אסורות אלו כל בהמה. (4) זכור.
(3) בתו. בת (2) בתו. (1) שבע : והן עצמו, מצד קרובות
אחות  (7) אביו. אחות (6) אחותו. (5) אמו. (4) בנו. בת
ג) מאמו. ואחותו מאמו חוץ  לגוים מותרות והן אמו.
(3) בתה. בת (2) בתה. (1) הן: ושבע  אשתו, מצד קרובות
אחותה. (7) אביה. אם (6) אמה. אם (5) אמה. (4) בנה. בת
אשת  (1) ארבע : והן קרובים, נשי  ד) נח . לבני  מותרות וכולן
אחיו. אשת (4) בנו. אשת (3) אביו. אחי  אשת (2) אביו.
האסורות  העריות אביו. מאשת חוץ  לגוים מותרות וכולן
מהן  שש ורק  ושתים. עשרים הן התורה מדין לישראל,
ואחת  ב , מ ֿדרגה שתים א, מ ֿדרגה שלש לגוים: אסורות
מן  לגר אסורות א, מ ֿדרגה הארבע  כל ובגרים: ג. מ ֿדרגה
שיש  אלו הדרגות, מ ֿשלש העריות יתר נדה. ואף  התורה
הערוה  אפילו מדרבנן. אפילו לגרים מותרות אב  צד בהן
ובזה  אביו, אשת כגון בגיותו, בהיותו עליו אסורה שהיתה
שהיו  אלו אם: צד רק  בהן שיש והעריות מגוי , קל הוא
לו  אסורות מאמו, ואחותו אמו כמו בגיותו, גם עליו אסורין
חמורה  מקדושה באנו יאמרו שלא מהטעם מדרבנן,
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קנג                 
         

בגיותו, באיסור אותן נשא אם ואפילו קלה, לקדושה
לו  מותרות שהיו והעריות אותם. מפרישין כשמתגייר
לטעות  יבואו שלא מהטעם מדרבנן, לו אסורות בגיותו,
הקרובות  ועל העריות, באלו מותר ישראל שגם ולומר,
שבאו  כבר יאמרו לא כי  רבנן, גזרו לא האב , שמצד
האם  מצד שקרובות מאחר קלה, לקדושה חמורה מקדושה
הכלל, ידוע  כי  בישראל, להתיר יבואו לא וגם אסורות, כן
לגר  האסורות העריות הגויים. של לזרע  אפקריה שהתורה
מקדושה  באנו יאמרו שלא מהטעם שתים תשע : הן מדרבנן,
מהטעם  ושבע  מאמו. ואחותו אמו קלה, לקדושה חמורה
בת  (1) והן: מותרות, לישראל שגם ויחשבו יטעו שלא
(5) אמה. אם (4) אמה. (3) בתה. בת (2) הגויה. אשתו
אחיו  אשת (7) האם. מן אמו אחות (6) האם. מן אחותה

ב .45)מאמו. נח , ה"ה.46)סנהדרין פ "ט 

.‡Èib˙pL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ47„ÚÂ ≈»ƒ«»∆ƒ¿«≈¿∆∆
ÁzLpL48‡L ÏÎÂ ,„ÏBpL ÔË˜k ‡e‰ È‰  ∆ƒ¿«¿≈¬≈¿»»∆»¿»¿≈

B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ‡e‰Lk BÏ eÈ‰L Oa»»∆»¿∆≈»ƒ«»
Ì‰Â ‡e‰ ib˙ Ì‡Â ,Oa ‡L ÔÈ‡  „Ú ‡e‰Lk¿∆∆∆≈»¿≈»»¿ƒƒ¿«≈¿≈

iÁ BÈ‡ 49.ÏÏk ‰ÂÚ ÌeMÓ Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ≈«»«««≈∆ƒ∆¿»¿»

א.47) כב , ב .48)יבמות צז, התורה.49)שם מן

.È‰Bz ÔÈc50˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚÏ znL ,51 ƒ»∆À»¿≈»ƒ«»
ÌÈÓÎÁ Ï‡ ;eib˙pL Bn‡Ó B˙BÁ‡ B‡ Bn‡ ‡OiL∆ƒ»ƒ¬≈ƒ∆ƒ¿«¿¬»¬»ƒ

eÒ‡52‰M„wÓ e‡a :eÓ‡È ‡lL È„k ,‰Ê „ »¿»»∆¿≈∆……¿»ƒ¿À»
LÓ‡L ;‰l˜ ‰M„˜Ï ‰eÓÁ53BÊ BÏ ‰˙È‰ ¬»ƒ¿À»«»∆∆∆»¿»

‰eÒ‡54ÌBi‰Â ,55B‡ Bn‡ ÏÚ ‡aL b ÔÎÂ .˙zÓ ¬»¿«À∆∆¿≈≈∆»«ƒ
˙ÈÎp‰ ÏÚ ‡k ‰Ê È‰  d˙ei‚a ‡È‰Â B˙BÁ‡56. ¬¿ƒ¿«»¬≈∆¿»««»¿ƒ

א.50) כב , לשון 51)שם הוא וכן "לגר", תימן: בכת"י 
ס "א. רסט  סי ' יו"ד ערוך' שם.52)ה'שולחן

שנתגיירו.53) לפני  ה"י .54)כלומר, למעלה כמבואר
מדרבנן.56)משנתגיירו.55) לישראל שאסורה

.‚ÈÌ‡ ?Oa ‡L ÏL ˙BÈÚa ÌÈb‰ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«≈ƒ«¬»∆¿≈»»ƒ
B‡ Bn‡Ï ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ‡e‰Lk ÈeO ‰È‰»»»¿∆≈»ƒ«»¿ƒ

B˙BÁ‡Ï57e‡aL BÓk ,Ô˙B‡ ÔÈLÈÙÓ  eib˙Â58; «¬¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ»¿∆≈«¿
˙BÈÚ ‡LÏ ÈeO ‰È‰ Ì‡Â59 BzL‡Â ‡e‰ ib˙Â ¿ƒ»»»ƒ¿»¬»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿

Ô˙B‡ ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡60Á‡ Ì‡‰ ‡La eÒ‡ b . ≈«¿ƒƒ»≈»ƒ¿≈»≈««
‡‰ ‡La zÓe ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ ib˙pL61ÏÚ Û‡ . ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒÀ»ƒ¿≈»»««

ÌÈÓB‡z ÔB‚k ,ÂÈ‡Ó B‡L ‰fL È‡cÂa Ú„BiL Èt62, ƒ∆≈«¿««∆∆¿≈≈»ƒ¿¿ƒ
Û‡ ,‰Ê ÏL ÂÈ‡ ‡e‰ ‰Ê ÏL ÂÈ‡L ea cL∆»»»∆»ƒ∆∆»ƒ∆∆«
b‰ ‡OB CÎÈÙÏ .ÂÈ‡ ‡L ÏÚ eÊ‚ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈…»¿«¿≈»ƒ¿ƒ»≈«≈
,ÂÈ‡ ˙L‡Â ,ÂÈ‡ ÈÁ‡ ˙L‡Â ,ÂÈ‡Ó ÂÈÁ‡ ˙L‡≈∆»ƒ≈»ƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ¿≈∆»ƒ
B‡ ÂÈ‡Ï B‡ ÂÈÁ‡Ï ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ˙L‡Â¿≈∆¿««ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿»ƒ
Bn‡ ˙BÁ‡ ÔÎÂ .eib˙pL Á‡ BÏ B‡ ÂÈ‡ ÈÁ‡Ï«¬ƒ»ƒƒ¿««∆ƒ¿«¿¿≈¬ƒ
.BÏ ˙zÓ  ‰ib˙pL Bze ,ÂÈ‡Ó B˙BÁ‡Â ,‰È‡Ó≈»ƒ»«¬≈»ƒƒ∆ƒ¿«¿»À∆∆
Bn‡ ˙BÁ‡ ‡ÏÂ ,Bn‡Ó B˙BÁ‡ ‡Ï ‡OB BÈ‡ Ï‡¬»≈≈…¬≈ƒ¿…¬ƒ
Bn‡Ó ÂÈÁ‡ d‡OpL Bn‡Ó ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡ÏÂ ,dn‡Ó≈ƒ»¿…≈∆»ƒ≈ƒ∆¿»»»ƒ≈ƒ

˙pL Á‡„BÚ ‡e‰Lk ÂÈÁ‡ d‡O Ì‡ Ï‡ ;ib ««∆ƒ¿«≈¬»ƒ¿»»»ƒ¿∆≈
˙BÏÊÓe ÌÈÎBk63.BÏ ˙zÓ ‰Ê È‰  »ƒ«»¬≈∆À∆∆

בה"י ).57) (כמבואר בגיותו עוד עליו ערוה שהיתה מאמו
באנו 58) יאמרו שלא לגר, שאסורות הקודמת, בהלכה

קלה. לקדושה חמורה למעלה 59)מקדושה שפירטנו אלו
מג). ששם 60)(באות מאמו, ואחותו לאמו דומין ואינן

לכן  קלה, לקדושה חמורה מקדושה באנו יאמרו שלא הטעם
שהרי לזה, לחוש אין עריות בשאר אבל אותם, מפרישים
אסורות, כן מאמו ואחותו שאמו הקדושה, קלה שלא רואים
ההלכה  אצלם נתחדשה התורה שקיבלו שאחרי  יאמרו אלא

עליו 61)(כסף ֿמשנה). אסורה שהיתה אביו באשת אפילו
שיבואו  חוששין אנו אב , צד בו שאין בעריות שרק  בגיותו.
יבואו  לא האב  בקורבת אבל בישראל, ולהתיר לטעות
האב  לזרע  יחס  אין שבגוים יודעים שכולם לטעות,

כב .). יבמות אסרו 62)('תוספות' לא שחכמים א. צח , שם
שהן  מפני  האם, ומן האב  מן לא אבל לבד, האם מן אלא
גם  ולהתיר לטעות יבואו ולא האב , שם על נקראות

שם.63)בישראל.

.„È‡lL Ô˙B‰ ‰˙È‰L ÌÈÓB‡z ÌÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ¿ƒ∆»¿»»»∆…
‰M„˜a64‰M„˜a Ô˙„ÏÂ65˙L‡ ÌeMÓ ÔÈiÁ  ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»«»ƒƒ≈∆

Á‡66. »

הגירות.64) ההורים.65)לפני  שנתגיירו שם 66)לאחר
שילדה  כישראלית היא "שהרי  האם מן אח  כאשת א. צז,

שם). (רש"י  בנים"

.ÂË‡OBp‰67˙Bib‰ dze ˙Bi‚68˙BÈÁ‡ ÈzL B‡ , «≈ƒ∆ƒ»«ƒ∆¿≈¬»
‰iM‰ L‚Óe ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÌÚ LBÈ  Ì‡‰ ÔÓ69. ƒ»≈≈ƒ««≈∆¿»≈«¿ƒ»

B‡ dn‡ ‡OÏ zÓ ‰Ê È‰  ‰˙ÓÂ ˙Bi‚ ‡O»»ƒ∆»≈»¬≈∆À»ƒ»ƒ»
Ô‰ÈiÁa ‡l‡ eÊ‚ ‡lL ;dza70‡OÏ Ì„‡Ï zÓe . ƒ»∆…»¿∆»¿«≈∆À»¿»»ƒ»

,‡‰ ‡La eÊ‚ ‡lL ;‡‰ ÔÓ ˙BBib ˙BÈÁ‡ ÈzL¿≈¬»ƒƒ»»∆…»¿ƒ¿≈»»
e‡aL BÓk71. ¿∆≈«¿

ישראל.67) הוא שנשאן זה שנתגיירו.68)ואפילו לאחר
שנתגייר 69) שגר בשתיהן, תופסים שהקידושין ב . צח , שם

שלא  שתיהן, לקיים לו אסור מדרבנן אבל שנולד, כקטן
בישראל. גם ולהתיר להחליף  האי70)יבואו "כולי  שם:

גזרו). לא כך כדי  (עד גזרו" בהי "ג.71)לא

.ÊË˙BiM‰72ÌÈ‚a Ô‰ÈÏÚ eÊ‚ ‡Ï  Ôlk73CÎÈÙÏ . «¿ƒÀ»…»¿¬≈∆¿≈ƒ¿ƒ»
Ì‡Â ˙Bib Ì„‡ ‡OBÂ .Bn‡ Ì‡ ‡OÏ b‰ zÓ74 À»«≈ƒ»≈ƒ¿≈»»ƒ∆¿≈

.˙BiM‰ ‡La ÔÎÂ .dza ˙a ˙a B‡ dn‡ƒ»««ƒ»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

והן 72) סופרים, מדברי  ואיסורן הקבלה מפי  "האסורות
מהל' (פ "א לעריות" שניות שהן מפני  שניות הנקראות

ה"ו). א.73)אישות כב , אם 74)שם "ואם להגיה יש
"אם  שאילו ה"ו), אישות מהל' (פ "א שניה שהיא אמה",
יו"ד  ש"ך - ה"ז פ "ב  (למעלה התורה מן ערוה היא אמה"

תימן. בכת"י  הגירסא וכן יב ). ס "ק  רסט  סי '

.ÊÈCÈˆ ÔÈ‡Â ,„Ú ‡e‰Lk Bn‡ ‡OÏ zÓ „Ú‰»∆∆À»ƒ»ƒ¿∆∆∆¿≈»ƒ
ÏÏkÓ ‡ˆÈ kL .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B˙BÁ‡Â Bza ÓBÏ«ƒ«¬¿«≈»∆∆¿»»»ƒ¿«

˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ75˙BÈÚ‰ ÔÈ‡Â ,76ÏÚ ˙BeÒ‡‰ ≈»ƒ«»¿≈»¬»»¬«
‡a ‡ÏÂ ;ÂÈÏÚ ˙BeÒ‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰»¿≈»ƒ«»¬»»¿…»
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קנד                
         

Ï‡OÈ ÏÏÎÏ77˙BÈÚ ÂÈÏÚ eÒ‡iL È„k ,78 ƒ¿«ƒ¿»≈¿≈∆≈»¿»»¬»
˙BeÒ‡‰79.ÌÈb‰ ÏÚ »¬««≈ƒ

ב .75) נח , משום 76)סנהדרין האסורות העריות כל
עבדות.77)קורבה. לשם וטבל האסורות 78)כשמל

(ה"י ). למעלה המפורטות קורבה, כגר 79)משום מדרבנן,
חמורה  מקדושה באנו יאמרו שלא משום או עליו. שגזרו

ואח  (אמו קלה לטעות לקדושה יבואו שלא או מאמו), ותו
אמה, אם אמה, בתה, בת אשתו, (בת בישראל גם ולהתיר
מאמו), אחיו אשת האם, מן אמו אחות האם, מן אחותה

גזרו. לא בעבד

.ÁÈ ‰Ó‰e eÎf‰ ÏÚ „Ú‰ ‡a Ì‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ¿≈»∆ƒ∆ƒ»»∆∆««¿¿≈»
e‚‰È80Ì„‡‰ ÏÎa ‰ÂL el‡ ˙BÈÚ ÈzL eq‡L ;81. ≈»¿∆ƒ¿≈¬»≈»∆¿»»»»

הבהמה 80) וגם הרובע , – העבד גם כלומר שניהם,
ואין  נהרג לבדו שהוא הבהמה על הבא כגוי  לא הנרבעת.
'אור  ראה ה"ו). מלכים מהל' (פ "ט  הבהמה את  הורגים

חינוך'. ה'מנחת מבעל ומקורות חידושים וכן 81)שמח ';
שפחה  אפילו ובנדה ישראל של איש באשת אסורים הם

ומגידֿמשנה). (ה'חינוך' קורבה משום אינן שאיסורן

.ËÈeÒ‡L Ïk .ÌÈ‚k Ô‰ È‰  eÁzLpL ÌÈ„Ú¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿¬≈≈¿≈ƒ…∆»
.Ô‰Ï zÓ  ÌÈ‚Ï zn‰ ÏÎÂ ,Ô‰Ï eÒ‡  ÌÈ‚Ï¿≈ƒ»»∆¿»«À»¿≈ƒÀ»»∆

Ô˙B82ÒBÓe ,BÁ „ÚÏ B‡ BcÚÏ B˙ÁÙL Ì„‡ ≈»»ƒ¿»¿«¿¿∆∆¬≈≈
‰lÁzÎÏ ÌÈ„Ú ÈLÏ ˙Á‡ ‰ÁÙL83ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â , ƒ¿»««ƒ¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ

L ‰ÁÙLÂ .˙BÓ‰k Ô‰ È‰ ‡l‡ ,c ÌeL‡È‰ »»∆»¬≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»∆ƒ
ÈÙÏ ;‡È‰ ˙Á‡  ˙„ÁÈÓ dÈ‡L B‡ „ÚÏ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆¿∆∆∆≈»¿À∆∆««ƒ¿ƒ

˙eLÈ‡ ÔÈ‡L84Ï‡OÈÏ ‡l‡85ÌÈÎBk È„BÚÏ B‡ ∆≈ƒ∆»¿ƒ¿»≈¿¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe86˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÏÚ87‡Ï Ï‡ , «»«»¿≈»ƒ«»¬»…
ÌÈ„ÚÏ88ÌÈ„Ú‰ ÏÚ89ÌÈ„ÚÏ ‡ÏÂ90Ï‡OÈ ÏÚ91. «¬»ƒ«»¬»ƒ¿…«¬»ƒ«ƒ¿»≈

א.82) מז, "יכול 83)נדה ד) כא, (שמות דרשב "י  מכילתא
תלמודֿלומר  לשנים? אחת שפחה הכנענים לעבדיו יתן לא
אחת  שפחה נותן אינו לו אשה, לו יתן אדוניו עברי ) (בעבד
לשנים". אחת שפחה הכנעניים לעבדיו הוא נותן לשנים,

ה"ה. עבדים מהל' פ "ג לחייב 84)ראה איש אשת שתקרא
עליה. שבא שבא 85)מי  מי  וכל ישראל, של איש אשת

חייב . - עבד ובין גוי  בין ישראל, בין איש 86)עליה, אשת
גוי . על 87)של הבא ישראל אבל חייב . עליה הבא שגוי 

לאשת  פרט  רעהו, "אשת איש אשת משום פטור גוי , אשת
כן  גם - גוי  אשת על הבא ועבד נב :). (סנהדרין אחרים"

(הי "ז). למעלה כמבואר גוי  מכלל שיצא אשת 88)פטור,
עליה.89)עבד. הבא העבד את עבד.90)לחייב  אשת
על 91) הבא גוי  אבל פטור. - עבד אשת על הבא שישראל

ד"ה  לה, מצוה חינוך' 'מנחת ראה חייב . - עבד אשת
ועכו"ם.

ה'תשע"ט  כסלו  כ"ג ש "ק יום 

     1 
גרושתו;1) המחזיר בתורה; האמור ממזר הוא זה אי  יבאר

ומי שפחה; שנשא ממזר ישראלית; על שבא ועבד וגוי 

הבא  וגוי  איש; אשת על שבא חורין בן וחציו עבד שחציו
איפכא; או גיורת לישא מותר אם ממזר השפחה; על
פנויה  ואסופי ; שתוקי  הוא ומי  הם; ממזרים מיני  שלושה
אם  האב  הוא; מי  [של] בנה על [לה] נאמין אם שנתעברה
בבית  והיא שנתעברה ארוסה ממזר; שהוא בנו על נאמן
אם  בעלה תחת מזנה שהיא קול עליה שיצאה אשה אביה;

לבניה. חוששין

.‡‰Bza eÓ‡‰ ÊÓÓ e‰Ê È‡2‰ÂÚÓ ‡a‰ ‰Ê ?3 ≈∆«¿≈»»«»∆«»≈∆¿»
Ìe‚t ‰pnÓ Ôa‰L ,‰cp‰ ÔÓ ıeÁ .˙BÈÚ‰ ÔÓ4BÈ‡Â ƒ»¬»ƒ«ƒ»∆«≈ƒ∆»»¿≈

ÊÓÓ5Ò‡a ÔÈa ,˙BÈÚ‰ ‡L ÏÚ ‡a‰ Ï‡ .6ÔÈa «¿≈¬»«»«¿»»¬»≈¿…∆≈
„Á‡Â .ÊÓÓ „Ïe‰  ‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆa¿»≈¿»≈ƒ¿»»«»»«¿≈¿∆»
Bc Ìb :Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ ÔÈeÒ‡ ˙B˜ „Á‡Â ÌÈÎÊ¿»ƒ¿∆»¿≈¬ƒ¿»∆∆¡««

.ÌÏBÚÏ ,ÓBÏk .ÈÈOÚ¬ƒƒ¿«¿»

ה'".2) בקהל ממזר יבוא ביאתו 3)"לא שאסר "כל
אחרי בפרשת האמורות והם כרת ביאתו על וחייב  בתורה
כגון  ערווה, נקראת מהן אחת וכל עריות הנקראות הן מות

בהן". וכיוצא ובת ואחות מיוחס .4)אם אינו כלומר,
משום 5) כרת, הוא הנדה על הבא שעונש פי , על אף 

בתפיסת  גם תלוייה וממזרות בנדה תופסין שקידושין
אינו 6)קידושין. ושוגג מזיד ואונס , רצון בין שהחילוק 

עונשין. לגבי  אלא

.‡OpL ÈÏ‡OÈ B‡ ˙ÈÏ‡OÈ ‡OpL ÊÓÓ „Á‡∆»«¿≈∆»»ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿≈ƒ∆»»
Lc˜ .ÔÈ˜BÏ  ÔÈLecw‰ Á‡ eÏÚaL ÔÂÈk ,˙ÊÓÓ«¿∆∆≈»∆»¬«««ƒƒƒƒ≈

‰˜BÏ BÈ‡  ÏÚa ‡ÏÂ7ÏÚa .8ÔÈ‡  Lc˜ ‡ÏÂ ¿…»«≈∆»«¿…ƒ≈≈»
ÔÈ˜BÏ9˙eÊÓÓ ÌeMÓ10ÔÈÂ‡Ï ÈiÁ ÏÎa EÏ ÔÈ‡L ; ƒƒ«¿≈∆≈¿¿»«»≈»ƒ

ÏB„b Ô‰k ‡l‡ ÔÈLec˜ ‡Ïa ‰ÏÈÚa ÏÚ ‰˜BlL ÈÓƒ∆∆«¿ƒ»¿…ƒƒ∆»…≈»
MÓ B˙Leb ÈÊÁn‰ .‡a˙iL BÓk ,‰ÓÏ‡a˙‡Op ¿«¿»»¿∆ƒ¿»≈««¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»

Lk „Ïe‰ 11.‰ÂÚ dÈ‡ È‰L , «»»»≈∆¬≈≈»∆¿»

לאו.7) אין לבד בקידושין יבוא 8)כי  "לא הוא: שהלאו
בקידושין". אלא הוי  לא בקהל "וביאה ה'" בקהל

לוקה"9) "אינו כתב : בעל ולא בקידש בלשונו, דקדק  רבינו
לשון  לוקין" "אינם כתב : קידש ולא ובבעל יחיד, לשון
לבד, הקידושין על לאו היה אם אף  שבקידושין מפני  רבים,
בלי קידושיה לקבל שיכולה משום לוקה, היא אין כן גם
לתוך  או לחצרה הקידושין שיזרוק  ידי  על מצידה, מעשה
מעשה  בו שאין לאו אצלה זה הרי  כן ואם ברצונה, חיקה
לוקה" "אינו כתב  קידש גבי  לכן עליו. לוקין שאין
ממלקות, פטורה היא כי  המקדש, על עליו, הוא שהחידוש
קידש, ולא בבעל אבל הקידושין, על לאו היה אם אפילו
שהרי פטורין, והיא הוא שניהן, כלומר, לוקין" "אינם כתב 
הנאתה. מפני  מעשה, כעושה היא גם נחשבת בבעילה

קדשה.10) תהיה לא משום הוא לוקה "היא 11)אבל
בהלכה  כתב  שכבר פי  על ואף  תועבין". בניה ואין תועבה
להשוות  יטעו שלא רבינו חשש מעריות, אלא ממזר שאין א'
ולפיכך  "תועבה", בה שכתוב  מפני  לעריות, גרושתו מחזיר

לאוין. חייבי  שאר כדין שדינו להדגיש, לנכון מצא

.‚Ï‡OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ „ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»¿∆∆«»««ƒ¿»≈
Ò‡a ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡a ÔÈa ‰Èet ÔÈa ;Lk „Ïe‰ «»»»≈≈¿»≈¿≈∆ƒ≈¿…∆
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קנה                 
         

ÏÚ ÌÈ‡a‰ „ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ .ÔBˆa ÔÈa≈¿»≈»ƒ«»¿∆∆«»ƒ«
ÊÓÓ „Ïe‰  ˙ÊÓn‰12˙„BÚ‰ ÏÚ ‡a‰ ÊÓÓe ; ««¿∆∆«»»«¿≈«¿≈«»«»∆∆

ib˙ .˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ „Ïe‰  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»«»»≈»ƒ«»ƒ¿«≈
‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a Ì‡Â .ÌÈb ‡Lk ,Lk ‡e‰ È‰ ¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»««ƒ¿»
ÌÈ„Ú ‡Lk ,Lk „Ïe‰  BÁL .„Ú „Ïe‰ «»»∆∆ƒ¿¿«»»»≈ƒ¿»¬»ƒ

.Ï‡OÈ ˙a zÓe ,ÔÈÁLÓ¿À¿»ƒÀ»¿«ƒ¿»≈

כמוה.12) שהוולד מפני 

.„„BÚ‰ ÔÓ B‡ „Ú‰ ÔÓ ‡a‰ Ôa :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»≈«»ƒ»∆∆ƒ»≈
˙„BÚ ˙a ÔÓ B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ«∆∆
ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,Bn‡k ‡e‰ È‰  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»¬≈¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«

eÈz‰ ,‰Ê „ ÈÙÏ .‡‰13,‰ÁÙL ‡OÏ ÊÓÓÏ »»¿ƒ»»∆ƒƒ¿«¿≈ƒ»ƒ¿»
Ì˙B‡ ÁLÓ ‡e‰ È‰L ;ÂÈa ˙‡ ‰ËÏ È„k¿≈¿«≈∆»»∆¬≈¿«¿≈»

‰ÁÙM‰ ÏÚ eÊ‚ ‡ÏÂ .ÔÈBÁ Èa e‡ˆÓÂ14,ÊÓÓÏ ¿ƒ¿¿¿≈ƒ¿…»¿««ƒ¿»¿«¿≈
.ÌÈa‰ ˙wz ÈtÓƒ¿≈«»««»ƒ

לכתחילה.13) לבן 14)ואפילו אסורה "השפחה שהרי 
גזרו. לא בממזר אולם סופרים. מדברי  וזה חורין".

.‰„Ú BÈˆÁL ÈÓ15˙L‡ ÏÚ ‡a‰ ÔÈBÁ Ôa BÈˆÁÂ ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ«»«≈∆
Ôa‰ B˙B‡  LÈ‡16‰wz BÏ ÔÈ‡17„vL ÈtÓ , ƒ«≈≈«»»ƒ¿≈∆«

˙eÊÓÓ18˙eLk „ˆÂ19eÒ‡ CÎÈÙÏ ,Ba ÔÈÚÓ «¿≈¿««¿¿…»ƒ¿ƒ»»
‰ÁÙLa20ÂÈa e‡ˆÓÂ ,21ÌÏBÚÏ B˙BÓk22. ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»¿¿»

חלקו.15) את מהם אחד ושחרר שותפים שני  של עבד
זו.16) מביאה לישא 17)שנולד הקודמת בהלכה שנאמרה

על 18)ממזרת. הבא כישראל שהוא חירות צד משום
ממזר. שהוולד איש הבא 19)אשת ועבד עבד, צד משום

איש. באשת גם כשר הוולד ישראל בת צד 20)על מפני 
בשפחה. שאסור שבו באיסור.21)כשרות שנולדו

שפחה.22) ולא ישראל בת לא לישא שאסורין

.Â‰ÏhL ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ23 ≈»ƒ«»«»««ƒ¿»∆»¿»
˙„BÚ ÏÚ ‡aL ÏhL „ÚÂ ;„Ú ‰Ê È‰ ¬≈∆∆∆¿∆∆∆»«∆»«∆∆

BÏÊÓe ÌÈÎBkCl‰ .˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ „Ïe‰  ˙ »ƒ«»«»»≈»ƒ«»«≈
ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ Ï‡ .Ì‡‰ Á‡««»≈¬»≈»ƒ«»«»«

˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ ‰ÁÙL24„BÚ „Ú B‡ , ƒ¿»∆∆»ƒ«»∆∆≈
˙BÏÊÓe ÌÈÎBk25˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ ÏÚ ‡aL »ƒ«»∆»«∆∆»ƒ«»

Îf‰ Á‡ Cl‰  ÔÈBÁ ˙a26. «ƒ«≈«««»»

עבדות.23) טבלה.24)לשם שלא שלא 25)כלומר,
ומכיוון 26)טבל. הזכר". אחר הלך באומות הכלל, "זה

עבדות  דין להם שאין בגיותן, הם עדיין טבלו, שלא
ושפחות.

.Ê.‚Ï ˙zÓ ˙ÊÓn‰ ÔÎÂ ,˙Bi‚ ‡OÏ zÓ ÊÓÓ«¿≈À»ƒ»ƒ∆¿≈««¿∆∆À∆∆¿≈
Á‡ CÏB‰ „Ïe‰L ,ÌÈÊÓÓ Ì‰ÈMÓ ÌÈa‰Â¿«»ƒƒ¿≈∆«¿≈ƒ∆«»»≈««
Èe˜ BÈ‡ ÌÈb Ï‰˜e ,ÈÈ Ï‰˜a :Ó‡pL .Ìe‚t‰«»∆∆¡«ƒ¿«¿»¿«≈ƒ≈»

.ÈÈ Ï‰¿̃«¿»

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,Ôa e„ÈÏB‰Â ‚Ï ˙‡OpL ˙Bibƒ∆∆ƒ»¿≈¿ƒ≈««ƒ
ÔÎÂ .˙ÊÓÓa zÓ ‰Ê È‰  ‰M„˜a B˙„ÏÂ B˙B‰L∆»¿≈»ƒ¿À»¬≈∆À»¿«¿∆∆¿≈

Ú„eÈ ‡ÏÂ epnÓ B˙eb ÌL ÚwzLiL „Ú ,Ba Ôa Ôa∆∆¿«∆ƒ¿««≈≈ƒ∆¿…ƒ»«
ÌÈb‰ „Á‡Â .˙ÊÓÓa Ò‡È Ck Á‡Â ,‚ ‡e‰L∆≈¿««»≈»≈¿«¿∆∆¿∆»«≈ƒ

ÔlÎÏ „Á‡ ÔÈc ÔÈÁLÓ ÌÈ„Ú‰ „Á‡Â27. ¿∆»»¬»ƒ¿À¿»ƒƒ∆»¿À»

לגרים 27) שאסור כל כגרים, הן הרי  שנשתחררו "עבדים
להן". מותר לגרים המותר וכל להן אסור

.ËÏ‡OÈ ˙a ‡OpL b28˙Bi‚ ‡OpL Ï‡OÈ B‡29 ≈∆»»«ƒ¿»≈ƒ¿»≈∆»»ƒ∆
.˙ÊÓÓa eÒ‡Â ,c ÏÎÏ Ï‡OÈ „Ïe‰ «»»ƒ¿»≈¿»»»¿»¿«¿∆∆

ואסור 28) כשר שהוולד ישראל בת על הבא מגוי  גרע  לא
ואין 29)בממזרת. קידושין שיש מקום "כל הכלל: לפי 

ישראל. אביו והרי  הזכר", אחר הולך הוולד עבירה

.È,˜ÙÒ ÊÓÓe ,È‡cÂ ÊÓÓ :Ì‰ ÌÈÊÓÓ ‰LÏL¿»«¿≈ƒ≈«¿≈«««¿≈»≈
‡aL ‰Ê ?È‡cÂ ÊÓÓ e‰Ê È‡ .ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÊÓÓe«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«¿≈««∆∆»
‰Ê  ˜ÙÒ ÊÓÓe .e‡aL BÓk ,˙È‡ce‰ ‰ÂÚ‰ ÔÓƒ»∆¿»««»ƒ¿∆≈«¿«¿≈»≈∆

,‰ÂÚ ˜ÙqÓ ‡aLa‰ ÔB‚k‰Lc˜˙pL ‰M‡‰ ÏÚ ‡ ∆»ƒ¿≈∆¿»¿«»«»ƒ»∆ƒ¿«¿»
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÔÈLeb ˜ÙÒ ‰Lb˙ B‡ ÔÈLec˜ ˜ÙÒ¿≈ƒƒƒ¿»¿»¿≈≈ƒ¿«≈»∆
dÏÚa ˙nL ‰ÚÓML ‰M‡‰ ÔB‚k  ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»∆»¿»∆≈«¿»

Ìi˜ dÏÚa È‰Â ,˙‡OÂ30‰ÈÏÚ ÔBL‡‰ dÏÚa ‡e , ¿ƒ»«¬≈«¿»«»»«¿»»ƒ»∆»
.ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÊÓÓ Ôa‰ È‰  ÈM‰ ˙Áz ‡È‰Â¿ƒ«««≈ƒ¬≈«≈«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ

מהשני ,30) גט  צריכה היא שמדרבנן גרשה, שלא כלומר,
ממזר  הוא שנולד והבן סופרים. מדברי  איש אשת והיא
שהיא  פי  על אף  השני , גרשה אם אבל סופרים, מדברי 
ממחזיר  גרע  שלא ממזר, הוולד אין לראשון, לחזור אסורה

ממזר. הוולד שאין גרושתו

.‡ÈaÚ‰ e‰Ó :dÏ eÓ‡ ,˙efÓ ‰aÚ˙pL ‰Èet¿»∆ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»«»À»
,‡e‰ Lk Ôa :‰Ó‡ Ì‡ ?‰f‰ „Bli‰ B‡ ‰f‰«∆«ƒ«∆ƒ»¿»≈»≈
Û‡Â .Lk Ôa‰Â ,˙Ó‡ BÊ È‰  ÈzÏÚ Ï‡OÈÏe¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¡∆∆¿«≈»≈¿«

ÌÈÏeÒt da ‰˙fL ÈÚ‰ L Èt ÏÚ31. «ƒ∆…»ƒ∆»¿»»¿ƒ

נתינים.31) או ממזרים

.È‰˙È‰L B‡ ,‰˙nL „Ú Bn‡ ‰˜c ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿¿»ƒ«∆≈»∆»¿»
ÈBÏÙÏ :‰Ó‡L B‡ ,‰ËBL B‡ ˙Ól‡ B‡ ˙LÁ≈∆∆ƒ∆∆»∆»¿»ƒ¿ƒ

ÈzÏÚ ÊÓn‰32B˙B‡ elÙ‡ ,ÔÈ˙p‰ ÈBÏÙÏ B‡ , ««¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«»ƒ¬ƒ
˜ÙÒ „Bli‰ ‰Ê È‰  epnÓ ‡e‰L ‰„BÓ ÈBÏt¿ƒ∆∆ƒ∆¬≈∆«ƒ¿≈
ÌÚ ‰˙f Ck ,dÏ ‰„B‰L ‰Ê ÌÚ ‰˙fL ÌLk .ÊÓÓ«¿≈¿≈∆»¿»ƒ∆∆»»»»¿»ƒ

Á‡33Bn‡ ˙‡ ÈknL ,È˜e˙L ‡˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ . «≈¿∆«ƒ¿»¿ƒ∆«ƒ∆ƒ
.È‡cÂ ÂÈ‡ ˙‡ ÈkÓ BÈ‡Â¿≈«ƒ∆»ƒ««

לפוסלו,32) לא אבל הוולד את להכשיר רק  נאמנת האשה
לא  אבל בנו, את לפסול נאמנות התורה נתנה לאב  שרק 
הוא  לכן לאחרים, יכירנו "יכיר" תורה שאמרה ממה לאם,

ממזר. בממזרת,33)ספק  אסור ובנו כשר אביו שמא
ממזר. כספק  אלא וודאי  כממזר אותו מחזיקים אין ולפיכך

.‚È ÈÙeÒ‡ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,˜eMa ‡ˆÓp‰ Ôa‰ ÔÎÂ¿≈«≈«ƒ¿»«¿«ƒ¿»¬ƒ
.‡e‰ ‰Ó ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,ÊÓÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È‰¬≈¿≈«¿≈∆≈»¿ƒ«

.„È,‡e‰ ÈBÏt Ôa ‰Ê Ôa :‰Ó‡Â ,‰˙pfL ‰Èet¿»∆ƒ¿»¿»¿»≈∆∆¿ƒ
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קנו                
         

Lk Ôa‰ È‰  Lk ÈBÏt B˙B‡ Ì‡34dÈ‡Â , ƒ¿ƒ»≈¬≈«≈»≈¿≈»
˙Ó‡35,ÈÏ ‰‡ÈÂ .ÈBÏt ÏL Ba ‰Ê ˙BÈ‰Ï ∆¡∆∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿≈»∆ƒ

‰È„Ï ÔÈLLBÁL36˙BB˜a eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ∆¿ƒƒ¿»∆»¿ƒ¿∆«≈»ƒ¿
dÈ‡  ÊÓÓ ÈBÏt B˙B‡ Ì‡Â .˜ÙqÓ ÈBÏt B˙B‡¿ƒƒ»≈¿ƒ¿ƒ«¿≈≈»
BÓk ,‰Èt ÏÚ È‡cÂ ÊÓÓ Ôa‰ ˙BÈ‰Ï ˙Ó‡∆¡∆∆ƒ¿«≈«¿≈«««ƒ»¿

.ÊÓÓ ˜ÙÒ ‰È‰È ‡l‡ ,e‡aL∆≈«¿∆»ƒ¿∆¿≈«¿≈

נבעלתי .34) לכשר לומר אשתו 35)שנאמנת את לפטור
ליורשו. או הייבום נאמנת 36)מן שאינה פי  על אף 

ערווה. באיסור מחמירים פלוני , אותו של בבנו להחזיקו

.ÂË‰Ê Èa :Ó‡Â ,Ba ‰fL ˜ÊÁ‰L ‡‰ Ï‡¬»»»∆À¿«∆∆¿¿»«¿ƒ∆
.ÔÓ‡ BÈ‡  ÌÈa ÔaÏ LÈ Ì‡Â .ÔÓ‡  ‡e‰ ÊÓÓ«¿≈∆¡»¿ƒ≈«≈»ƒ≈∆¡»
Èk :Ó‡pL ,Ba ÏÚ ‡l‡ ‰Bz B˙B‡ ‰ÈÓ‡‰ ‡lL∆…∆¡ƒ»»∆»«¿∆∆¡«ƒ

.ÌÈÁ‡Ï epÈkÈ  ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa Îa‰ ˙‡∆«¿…∆«¿»«ƒ«ƒ∆«¬≈ƒ

.ÊËÔÓ‡ Ck ,BÎa ‰Ê Èa :ÓBÏ ÔÓ‡pL ÌLÎe¿≈∆∆¡»«¿ƒ∆¿»∆¡»
.‰ˆeÏÁ Ôa B‡ ‰Leb Ôa B‡ ÊÓÓ ‰Ê Èa :ÓBÏ«¿ƒ∆«¿≈∆¿»∆¬»
‰Ê aÚ :ÓBÏ ÔÓ‡  ˙aÚÓ BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»ƒ¿¿À∆∆∆¡»«À»∆
ÏÚ ÓB‡‰Â .È‡cÂ ÊÓÓ ‰È‰ÈÂ ,‡e‰ ÊÓÓe Èa BÈ‡≈¿ƒ«¿≈¿ƒ¿∆«¿≈««¿»≈«

ÔÓ‡  ÊÓÓ ‡e‰L BÓˆÚ37˙a BÓˆÚ Ò‡Ï «¿∆«¿≈∆¡»∆¡…«¿¿«
˙ÊÓÓa eÒ‡Â ,Ï‡OÈ38‡e‰L È‡cÂ Ú„eiL „Ú ƒ¿»≈¿»¿«¿∆∆«∆ƒ»«««∆

e‰BÓk Be .ÊÓÓ39BÈ‡  ÌÈa Èa BÏ LÈ Ì‡Â . «¿≈¿»¿ƒ≈¿≈»ƒ≈
ÂÈa Èa ÏÒÙÏ ÔÓ‡40.BÓˆÚ ‡l‡ ÏÒÙÈ ‡ÏÂ , ∆¡»ƒ¿…¿≈»»¿…ƒ¿…∆»«¿

התלמוד:37) ובלשון ישראל. בת עליו אסר עצמו שהוא
דאיסורא". חתיכא אנפשיה לו 38)"שווייה להתיר כי 

נאמן. אינו בנו 39)ממזרת על נאמנות לאב  נתנה שהתורה
בנים.40)לפוסלו. בני  לו כשיש נאמן אינו בניו על וגם

.ÊÈ„Ïe‰ È‰  ‰È‡ ˙Èa ‡È‰Â ‰aÚ˙pL ‰Òe‡¬»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»ƒ»¬≈«»»
ÊÓÓ ˙˜ÊÁa41.˙ÊÓÓa eÒ‡Â Ï‡OÈ ˙a eÒ‡Â , ¿∆¿««¿≈¿»¿«ƒ¿»≈¿»¿«¿∆∆

 ÈzaÚ˙ ÈÒe‡Ó :‰Ó‡Â Bn‡ ‰˜c Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿»≈¬ƒƒ¿««¿ƒ
:Ó‡Â Òe‡‰ dLÈÁÎ‰ Ì‡Â .Lk „Ïe‰Â ,˙Ó‡∆¡∆∆¿«»»»≈¿ƒƒ¿ƒ»»»¿»«
elÙ‡L ;ÊÓÓ „Ïe‰ È‰  ‰ÈÏÚ È˙‡a ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…»ƒ»∆»¬≈«»»«¿≈∆¬ƒ
.ÔÓ‡  ÊÓÓ ‰Ê Èa :Ó‡Â ,Ba ˙˜ÊÁa ‰È‰»»¿∆¿«¿¿»«¿ƒ∆«¿≈∆¡»

˙Ó‡ ‡l‡ ,‰BÊ ˙˜ÊÁa dÈ‡ ‰M‡‰Â42:ÓBÏ ¿»ƒ»≈»¿∆¿«»∆»∆¡∆∆«
‡Ï  Ô‰ÎÏ ˙‡O Ì‡Â .‰BÊ dÈ‡Â ,ÈzÏÚ Òe‡Ï»»ƒ¿«¿ƒ¿≈»»¿ƒƒ»¿…≈…

‡ˆz43Lk  epnÓ d„ÏÂe ,44. ≈≈¿»»ƒ∆»≈

וודאי .41) ממזר ולא ממזר ספק  נאמן 42)שהוא שאינו
האשה. את להינשא 43)לפסול אסורה לכתחילה אבל

מכחישה. שהארוס  מאחר חלל.44)לכהן שאינו לכהונה,

.ÁÈ‰Òe‡ ‡È‰Â ,‰ÈÁ‡ ÌÈpÓ ÌÚ‰ eÈ‰45ÌÚ , »»»¿«¿ƒ«¬∆»¿ƒ¬»ƒ
ÌÈÁ‡ ÌÈL‡ ÌÚÂ dÒe‡46‰ÈÏÚ ‡aL Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿ƒ¬»ƒ¬≈ƒ««ƒ∆»»∆»

ÌLk ;ÊÓÓ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ÂÈÓÁ ˙Èa dÒe‡¬»¿≈»ƒ¬≈∆¿≈«¿≈¿≈
ÌÈÁ‡Ï ‰È˜Ù‰ ,dÒe‡Ï dÓˆÚ ‰È˜Ù‰L47Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ»«¿»«¬»ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ

BÓk ,Lk ‰Ê È‰  ÈÒe‡Ó ‰Ê aÚ :‰Ó‡Â ‰˜cƒ¿¿»¿»¿»À»∆≈¬ƒ¬≈∆»≈¿
.e‡aL∆≈«¿

ארוסה.45) שהייתה ומלעיזים 46)בזמן אותה חושדים

אחרים. עם זנתה וגם ארוסה עליה כשהיא 47)שבא אבל
עליה, בא שארוסה וידוע  אחרים, עם שזנתה חשודה אינה

אותה. לבדוק  צריכים ואין כשר, הוולד

.ËÈ‰Ê aÚ :‰Ó‡Â ,˙aÚÓ ‰˙È‰L LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»¿»¿À∆∆¿»¿»À»∆
˙˜ÊÁa Ôa‰ È‰Â ,BÏÒÙÏ ˙Ó‡ dÈ‡  ÈÏÚaÓ BÈ‡≈ƒ«¿ƒ≈»∆¡∆∆¿»¿«¬≈«≈¿∆¿«
:‡‰ Ó‡ .‡‰ ‡l‡ ‰Bz ‰ÈÓ‡‰ ‡lL ;˙eLk«¿∆…∆¡ƒ»»∆»»»»«»»
‰Ê È‰  Ìi‰ ˙È„Óa dÏÚa ‰È‰L B‡ ,Èa BÈ‡≈¿ƒ∆»»«¿»ƒ¿ƒ««»¬≈∆

ÊÓÓ ˙˜ÊÁa48˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚÓ :‰Ó‡ Ì‡Â . ¿∆¿««¿≈¿ƒ»¿»≈≈»ƒ«»
Lk „Ïe‰ È‰  ÈzaÚ˙ „ÚÂ49ÏÚa‰ ÔÈ‡L ; ¿∆∆ƒ¿««¿ƒ¬≈«»»»≈∆≈«««

ÈÚÓa ‰‰zLÓ aÚ‰ ÔÈ‡Â .‰È„a dLÈÁÎ‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ»ƒ¿»∆»¿≈»À»ƒ¿«∆ƒ¿≈
L„Á OÚ ÌÈL ÏÚ ˙È Bn‡50. ƒ»≈«¿≈»»…∆

כשר.48) והוולד נתעברה מגוי  שאולי  ממזר, ספק  כלומר,
פסולין.49) ברוב  אפילו וולדה להכשיר נאמנת שהיא
עשר 50) שנים בתוך כשנולד אלא הוולד להכשיר ואין

חודש  עשר משנים שיותר אותה, עזב  שבעלה מיום חודש
אמו. במעי  לשהות יכול העובר אין

.Î˙Áz ‰BÊ ‰˙È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»»»∆»∆»¿»»««
‰ÈÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰ÈÁ‡ ÔÈpÓ Ïk‰Â ,dÏÚa«¿»¿«…¿«¿ƒ«¬∆»≈¿ƒ¿»∆»
zÓe ,ÏÚa‰ Ïˆ‡ ˙BÏÈÚa L ,Ì‰ ÌÈÊÓÓ ‡nL∆»«¿≈ƒ≈∆…¿ƒ≈∆«««À»

zÎÏ dza ‡OÏdÏ ÔÈLLBÁ  dÓˆÚ ‡È‰ Ï‡ .‰lÁ ƒ»ƒ»¿«¿ƒ»¬»ƒ«¿»¿ƒ»
‰BÊ ÌeMÓ51Û‡  ÈcÓ ˙BÈ ‰ˆet ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ»¿»¿»≈ƒ««

ÔÈLLBÁ ‰ÈÏ52. ¿»∆»¿ƒ

רוצה 51) אם וישראל התורה, מדין אותה לישא אסור כהן
הכיעור. מן ומספק 52)להתרחק  נפשטה, שלא בעייה

מחמירים.

.‡Î;Ï‰wa ‡BÏ zÓ ÊÓÓ ˜ÙqL ,‰Bz ÔÈcƒ»∆¿≈«¿≈À»»«»»
eÒ‡ È‡cÂ ÊÓÓ  ÈÈ Ï‰˜a ÊÓÓ ‡È ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…»…«¿≈ƒ¿«¿»«¿≈««»
‰ÏÚÓ eOÚ ÌÈÓÎÁ Ï‡ .˜ÙÒ ‡ÏÂ ,Ï‰wa ‡BÏ»«»»¿…»≈¬»¬»ƒ»«¬»
,CÎÈÙÏ .Ï‰wa ‡BÏ ˙B˜Ùq‰ Ì‚ eÒ‡Â ,ÔÈÒÁBÈa¿¬ƒ¿»¿««¿≈»«»»¿ƒ»
ÊÓÓ Ï‡ ,˙È‡cÂ ˙ÊÓÓ ‡OÏ zÓ  È‡cÂ ÊÓÓ«¿≈««À»ƒ»«¿∆∆«»ƒ¬»«¿≈
.Ï‡OÈ ˙a ‡OÏ eÒ‡  ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L B‡ ˜ÙÒ»≈¿ƒ¬ƒ»ƒ»«ƒ¿»≈

.ÎeÒ‡Â53˜ÙqÓ ˙ÊÓÓ elÙ‡Â .˙ÊÓÓ ‡OÏ ¿»ƒ»«¿∆∆«¬ƒ«¿∆∆ƒ»≈
ÊÓÓ ÈM‰Â ÊÓÓ BÈ‡ Ô‰Ó „Á‡ ‡nL ,BÏ ‰eÒ‡¬»∆»∆»≈∆≈«¿≈¿«≈ƒ«¿≈
ÏL ˙ÊÓÓ ‡OÏ zÓ  Ì‰Èc ÏL ÊÓÓe .È‡cÂ«««¿≈∆ƒ¿≈∆À»ƒ»«¿∆∆∆
.‰fÓ ‰Ê ‡OÏ ÔÈeÒ‡  ˙B˜Ùq‰ ‡L ÔÎÂ .Ì‰Ècƒ¿≈∆¿≈¿»«¿≈¬ƒƒ»∆ƒ∆

ואסופי .53) לשתוקי  ממזר, לספק 

.‚Î ÌÈÊÓÓ ˜ÙÒe ÌÈÙeÒ‡Â ÌÈ˜e˙L ?„ˆÈk≈«¿ƒ«¬ƒ¿≈«¿≈ƒ
,eÓi˜È ‡Ï  e‡O Ì‡Â .‰Ê ÌÚ ‰Ê ‡BÏ ÌÈeÒ‡¬ƒ»∆ƒ∆¿ƒ»¿…¿«¿

Ë‚a e‡ÈˆBÈ ‡l‡54ÔÈ‡Â .ÂÈ˙B‡k ˜ÙÒ „Ïe‰Â . ∆»ƒ¿≈¿«»»»≈«¬»¿≈
‰wz el‡ ˙B˜ÙÒÏ55.ÌÈb‰ ÔÓ e‡OiL ‡l‡ , ƒ¿≈≈«»»∆»∆ƒ¿ƒ«≈ƒ

.Ìe‚t‰ Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â¿«»»≈«««»

תופסים 54) שקידושין גט , צריכה באיסור שנשא פי  על ואף 
לאווין. אשה.55)בחייבי  לשאת

.„ÎB‡ ˙Bi‚ ‡OpL ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L ?„ˆÈk≈«¿ƒ¬ƒ∆»»ƒ∆
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קנז                 
         

B‡ ˙È˜e˙L ‡OpL ÁLÓe ‚ B‡ ,˙ÁLÓ¿À¿∆∆≈¿À¿»∆»»¿ƒ
.ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L „Ïe‰  ˙ÈÙeÒ‡¬ƒ«»»¿ƒ¬ƒ

.‰ÎÌÈÎBk È„BÚ da LiL ÈÚa ‡ˆÓpL ÈÙeÒ‡‰»¬ƒ∆ƒ¿»¿ƒ∆≈»¿≈»ƒ
B B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ  ‰È‰L ÔÈa ,˙BÏÊÓe«»≈∆»»…¿≈»ƒ«»
ÔÈÚÏ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  Ï‡OÈƒ¿»≈¬≈∆¿≈≈»ƒ«»¿ƒ¿«

˜ÙqÓ Ë‚ ‰ÎÈˆ  ‰M‡ Lc˜ .ÔÈÒÁBÈ56B‚‰L ÈÓ . ¬ƒƒ≈ƒ»¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ∆¬»
ÂÈÏÚ ‚‰ BÈ‡ 57. ≈∆¡»»»

על 56) כמחצה קבוע  "כל בידינו שכלל מפני  והטעם,
חנויות  "תשע  מקומות: בכמה ל"קבוע " אב ֿדוגמא מחצה".
מאחת  ולקח  נבילה בשר ואחת שחוטה בשר מוכרות
ספיקו  לקח , מהן [=חנות] מאיזו יודע  ואינו אלו מחנויות
בו  נמצא המיעוט  שגם במקום נולד שהספק  מפני  אסור".
אחר  הלך "ובנמצא מסתיימת: הברייתא אמנם קבוע . באופן
שהבשר  פי  על ואף  הקבוע  ממקומו שפירש מפני  הרוב "
ופירש  נמצא הילד כאן והרי  עצמן, החנויות מאותן הוא
הוא, הטעם הרוב ? אחר הולכין אין ולמה הקבוע  ממקומו
גם  יתירו שמא ביוחסין" עשו "מעלה החמירו, שביוחסין
הלכו  ולא איש אשת באיסור גם החמירו וכן ממש. בקבוע 
אחרי בו הלכו ולא הקילו נפשות ובספק  גויים, רוב  אחרי 

ישראל. ישראל.57)רוב  שרובה בעיר אפילו

.ÂÎÔÈc ˙Èa e‰eÏÈaË‰58ÏhL B‡ ,˙eb ÌLÏ ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈∆»«
‡e‰ È‰  ÏÈc‚‰MÓ59ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÙeÒ‡ ‡Lk ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»¬ƒ«ƒ¿»ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ ÈÚ‰  ‰È‰ .Ï‡OÈ ÈÚa60 ¿»≈ƒ¿»≈»»…»ƒ¿≈»ƒ«»
˙BÏ BÏÈÎ‡‰Ï zÓ 61 Ï‡OÈ Ôa ‰È‰ . À»¿«¬ƒ¿≈»»À»ƒ¿»≈

 ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ .Ï‡OÈk B˙„‡ BÏ ÔÈÈÊÁÓ«¬ƒƒ¬≈»¿ƒ¿»≈∆¡»«∆¡»
Ïb‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓe ,Ï‡OÈk B˙BÈÁ‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¬¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»»∆««

˙aLa62:ÔBÓÓ ˜ÙÒ ÏÎk ÔÈ˜Ê ÔÈÚÏ ‡e‰ È‰Â . ¿«»«¬≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»
‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰63. «ƒ≈¬≈»»»¿»»

דין"..58) בית דעת על אותו מטבילין קטן שדינו 59)"גר
אבל  גוי  מכלל להוציאו רק  מועילה שהטבילה ממזר, כספק 
שמא  ספקות, שני  כאן שיש פי  על ואף  ממזר. מספק  לא
אינו  שמא ישראל הוא אם ואפילו נתגייר, והרי  גוי  הוא
בדין  ואפילו ספקות בשני  אפילו החמירו ביוחסין ממזר,
התורה  מן אוסרו אינו ממזר הוא שמא שהספק  שלפנינו,
נימוק  עוד להוסיף  ויש אסור. שספיקן ספיקות כשאר

קבוע . שהוא מפני  התגייר.60)לאיסור כרב 61)ולא
אכילת  לעניין הרוב  אחרי  הולכים גויים שברוב  פפא,
ממקומו  פירש הילד כי  קבוע , דין בזה לדון ואין איסורים,
בהלכה  כלמעלה החמירו איש ובאשת ביוחסין ורק  הקבוע ,

שבת.62)כ"ה. דוחה נפש פיקוח  ספק  גם שהרי 
פטור,63) השור בעל ישראל שורו, נגח  ישראל של שור אם

ואם  לך, ואשלם אתה שישראל ראיה הבא לו, לומר שיכול
לישראל  משלם אינו תם, שור והוא ישראל, לשור נגח  שורו
שלם, נזק  חייב  גוי  של תם ששור פי  על אף  נזק , חצי  אלא
כל  את לך ואשלם אני  שגוי  ראייה הבא לניזק : לומר שיכול

הנזק .

.ÊÎ˘iL ‰È„Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡È64B‡ ‰ÁÙL da ≈»∆ƒ∆»¿ƒ»∆≈»ƒ¿»

ÏÈ‡B‰ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡‰ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ∆∆»ƒ«»»¿»≈≈ƒ
B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ˜ÙÒ ÌL ‡ˆÓp‰ ÈÙeÒ‡‰Â¿»¬ƒ«ƒ¿»»¿≈≈»ƒ«»
BÊ È‰  e‡aL BÓk ˙Bib‰ ‡OiLk ,„Ú ˜ÙÒ¿≈∆∆¿∆ƒ»«ƒ∆¿∆≈«¿¬≈
ÔÈ‚B‰ ÔÈ‡L ;eËt  ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ,LÈ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ¿≈≈∆ƒ¿«»»∆»»∆≈¿ƒ
‰M‡ ‡OpL È˜e˙M‰L ,ÈÏ ‰‡È ÔÎÂ .˜ÙÒ ÏÚ«»≈¿≈≈»∆ƒ∆«¿ƒ∆»»ƒ»
˙L‡ ˜ÙÒ ‡È‰ È‰Â  ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ‡È‰L LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ∆¿»»»«¬≈ƒ¿≈≈∆

.˙BÈÚa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ;LÈ‡ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«¬»

ישראל.64) שרובה בעיר ואפילו

.ÁÎ‰ÂÚ ‰È‰zL LÙ‡L ‰M‡‰ ‡È‰ BÊ È‡Â¿≈ƒ»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»
Ìi˜ ‰ÈÁ‡ B‡ ‰È‡ ‰È‰L ‰M‡ Ïk ?ÂÈÏÚ»»»ƒ»∆»»»ƒ»»ƒ»«»

Bn‡ Ba ‰aÚ˙pLk65B‡ ‰Lb˙pL ‰M‡ ÏÎÂ . ¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ»∆ƒ¿»¿»
‰ÓÏ‡˙66ÈÁ‡ ˙L‡ B‡ ‡È‰ ÂÈ‡ ˙L‡ ‡nL , ƒ¿«¿¿»∆»≈∆»ƒƒ≈∆¬ƒ

.ÂÈ‡»ƒ

היא.65) אביה אחות או אחותו הקודם 66)ושמא ובעלה
אמו. בו כשנתעברה קיים היה

.ËÎeÒ‡ ÈÙeÒ‡‰Â È˜e˙M‰ ÔÈ‡L ,ÓB‡ È‡ ÔÈpÓeƒ«ƒ¬ƒ≈∆≈«¿ƒ¿»¬ƒ»
È‰L ?ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ‰È‰zL LÙ‡L ‰M‡ ÏÎa¿»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»∆¬≈
‰M‡ ÏÎa eÒ‡ BÈ‡  Bn‡ ‰˜cpL Lk‰«»≈∆ƒ¿¿»ƒ≈»¿»ƒ»
Ï‡ :‰Bza Ó‡ È‰Â ;ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ‰È‰zL LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»«¬≈∆¡««»«
Ì‡L :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â ,d˙BÊ‰Ï Eza ˙‡ ÏlÁz¿«≈∆ƒ¿¿«¿»¿»¿¬»ƒ∆ƒ
;B˙BÁ‡ ‡OB Á‡Â Bza ‡OB ‡ ‡ˆÓ ,‰Ê ‰OÚÈ«¬∆∆ƒ¿»»≈ƒ¿»≈¬
 È‡cÂa ÂÈ‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ÏkL ,ÔÈc‰ ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»«ƒ∆»ƒ∆≈≈«»ƒ¿««
‡Ï ,ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ‰È‰zL LÙ‡L ‰M‡ ÏÎa eÒ‡»¿»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»…
ı‡‰ ‰È‰z ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ˙‡f‰ ‰cnÏ ÌÈ‡a eÈÈ‰»ƒ»ƒ«ƒ»«…¿»¿…ƒ¿∆»»∆
˙BÈÚ ÔÈÒB‡ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .‰nÊ ‰‡ÏÓ¿≈»ƒ»»»«¿»∆≈¿ƒ¬»

eiL „Ú ,˜ÙÒa Oa ‡La Ô˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓeÈ‡cÂa Ú„ «¬ƒƒ»ƒ¿≈»»¿»≈«∆ƒ»«¿««
ÌÈÓB˙È‰ Ïk ,Ôk ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .ÂÈÏÚ ‰ÂÚ BfL∆∆¿»»»∆ƒ«»≈≈»«¿ƒ
‡Op‰Ï ÔÈeÒ‡ eÈ‰ Ì‰È˙B‡ eÈk‰ ‡lL ÌÏBÚaL∆»»∆…ƒƒ¬≈∆»¬ƒ¿ƒ»≈

.‰ÂÚa eÚbÙÈ ‡nL ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆»ƒ¿¿¿∆¿»

.ÏÈa :Ó‡Â „Á‡ ‡e ,Cca CÏLÓ ‰È‰L „Ïe‰«»»∆»»À¿»«∆∆»∆»¿»«¿ƒ
ÛÒ‡ .˙Ó‡ Bn‡ ÔÎÂ .ÔÓ‡  ÂÈzÎÏL‰ È‡Â ‡e‰«¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈ƒ∆¡∆∆∆¡«
ea :eÓ‡Â Ôk Á‡ Bn‡Â ÂÈ‡ e‡e ,˜eM‰ ÔÓƒ«»»ƒ¿ƒ««≈¿»¿¿≈
.ÈÙeÒ‡ ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÓ‡ ÔÈ‡  ‡e‰≈∆¡»ƒƒ¿»»»»≈¬ƒ
Ô‰Â ,e‰eÎÈÏL‰ Ú ÈtnL ;ÔÈÓ‡  ÔBÚ ÈLeƒ¿≈¿»∆¡»ƒ∆ƒ¿≈»»ƒ¿ƒ¿≈
„Ú e˜˙L CÎÈÙÏe ,ÌÈÁ‡ B˙B‡ eeÊiL ÔÈˆBƒ∆»¬≈ƒ¿ƒ»»¿«

.ÛÒ‡pL∆∆¡»

.‡ÏÏzÁ‰L B‡ ,Ïe‰Ó „Ïe‰ ‡ˆÓ67ÁÏÓ‰L B‡68, ƒ¿»«»»»∆À¿«∆»¿«
ÏÁk‰ ‰È‰L B‡69B‡ ,B‡eˆa ÔÈÚÈÓw‰ B‡ ÂÈÈÚa ∆»»«…«¿≈»«¿≈ƒ¿«»

‰È‰Â BÏ ˙ÒÎ ‰iÁ ÔÈ‡L CaÒÓ ÔÏÈ‡ ˙Áz ‡ˆÓpL∆ƒ¿»««ƒ»¿À»∆≈«»ƒ¿∆∆¿»»
˙eLÏ CeÓq‰ ˙Òk‰ ˙Èa ‡ˆÓpL B‡ ,ÈÚÏ CeÓÒ»»ƒ∆ƒ¿»¿≈«¿∆∆«»ƒ¿
ÌeMÓ Ô‡k ÔÈ‡  ÌÈa‰ ˙eL Ècˆa B‡ ÌÈa‰»«ƒ¿ƒ≈¿»«ƒ≈»ƒ
,˙eÓÈ ‡lL B˙B‡ ÔÈnLÓ Ô‰L Á‡Ó ;ÈÙeÒ‡¬ƒ≈««∆≈¿«¿ƒ∆…»

‡e‰ Lk ˙˜ÊÁa70ÚˆÓ‡a CÏLÓ ‡ˆÓ Ì‡ Ï‡ . ¿∆¿«»≈¬»ƒƒ¿»À¿»¿∆¿«
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קנח                
         

ÔÏÈ‡ ˙Áz elÙ‡ ÈÚ‰ ÔÓ ˜BÁ B‡ ,Cc‰71B‡ , «∆∆»ƒ»ƒ¬ƒ««ƒ»
‰iÁL ÌB˜Ó ÔÏÈ‡a ÈeÏz ‡ˆÓpL B‡ ,˙Òk‰ ˙Èa¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»»¿ƒ»¿∆«»

.ÈÙeÒ‡ ‰Ê È‰  BÏ ˙ÚbÓ«««¬≈∆¬ƒ

בבגדים.67) ומכורך כדי68)מעוטף  הילד את שמולחין
איבריו. כחול.69)שיתקשו שצבעה עיניים משחת

עשו 70) שמעלה לכהן, אסורה היא, בת אם כן פי  על ואף 
ולוי71)ביוחסין. כהן אשת אחד, בבית שילדו נשים

וממזר.

.Ï‰iÁ ˙Ó‡72ÈÂÏ B‡ ‡e‰ Ô‰k Ôa‰ ‰Ê :ÓBÏ ∆¡∆∆«»«∆«≈…≈≈ƒ
e‡ ÔÈ‡Â ,˜ÊÁ‰ ‡lL ÈtÓ ;ÊÓÓ B‡ ÔÈ˙ B‡»ƒ«¿≈ƒ¿≈∆…À¿«¿≈»
‰˜ÊÁ‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÔÒeÁÈ ÔÈÚ„BÈ¿ƒƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆À¿¿»

‰ÈÏÚ ÚÚ ‡ÏÂ ˙eÓ‡a73ÚÚ Ì‡ Ï‡ ;Ì„‡ ¿∆¡»¿…ƒ¿≈»∆»»»¬»ƒƒ¿≈
dÈ‡  ‰„ÈÚÓ ˜La :Ó‡Â „Á‡ elÙ‡ ‰ÈÏÚ»∆»¬ƒ∆»¿»«¿∆∆¿ƒ»≈»

Lk ˙˜ÊÁa Ôa‰ È‰Â ,˙Ó‡74ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡Â75. ∆¡∆∆«¬≈«≈¿∆¿«»≈¿≈ƒ

המעידה.73)מיילדת.72) החיה על זה 74)כלומר,
ידי על שהוכחשה מכיוון ממזר, שהוא עליו העידה שהחיה

אחד. כהן.75)עד שהוא עליו שהעידה זה

.‚Ïea c76,˙È˜e˙L ‡OÏ eÒ‡ È˜e˙M‰L , »»»∆«¿ƒ»ƒ»¿ƒ
Ï‡ .˙B˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,˙ÈÙeÒ‡a eÒ‡ ÈÙeÒ‡Â«¬ƒ»«¬ƒƒ¿≈∆≈¿≈¬»
,‰Êa ‰Ê ‡BÏ ÌÈzÓ  ÌÈÈ˙e ÌÈ‡cÂ ÌÈÊÓÓ«¿≈ƒ«»ƒ¿ƒƒÀ»ƒ»∆»∆
ÌÈÈ˙a ÔÈzÓ  ÈÙeÒ‡Â È˜e˙Le .ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈¿ƒ«¬ƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ

Â ,ÌÈb‰ ‡Le.˜ÙÒ „Ïe‰ ƒ¿»«≈ƒ¿«»»»≈

זה.76) בפרק  השנויים ממזרות דיני  רבינו מסכם זו בהלכה

     
אם 1) ישראל; בת שנשאו שפכה וכרות דכא פצוע  יבאר

ומסרס  לסרסם; לגוי  יאמר ואם חיים; בעלי  כל לסרס  אסור
מסרס . אחר

.‡e‡OpL ‰ÎÙL ˙eÎe ‡kc ÚeˆtÏ‡OÈ ˙a ¿««»¿»¿»∆»¿«ƒ¿»≈
eÏÚe˙eÎe ‡k„ ÚeˆÙ ‡È ‡Ï :Ó‡pL ;ÔÈ˜BÏ  »¬ƒ∆∆¡«…»…¿««»¿

ÔÈzÓe .ÈÈ Ï‰˜a ‰ÎÙL.˙ÁLÓe ˙Bi‚ ‡OÏ »¿»ƒ¿«¿»À»ƒƒ»ƒ∆¿À¿∆∆
Ô‰k elÙ‡Â˙Bi‚ ‡OÏ zÓ ‡kc Úeˆt ‡e‰L «¬ƒ…≈∆¿««»À»ƒ»ƒ∆

B˙M„˜a BÈ‡L ÈÙÏ ,˙ÁLÓe‰È˙ elÙ‡Â .B‡ ¿À¿∆∆¿ƒ∆≈ƒ¿À»«¬ƒ¿ƒ»
˙B˜Ùq‰ ÔÓ „Á‡.BÏ ˙zÓ ∆»ƒ«¿≈À∆∆

שקידשו.2) מי3)כלומר לאוין חייבי  בכל לך "שאין
קידושין". בלא בעילה על אינו 4)שלוקה גרים שקהל

קהל. ומשוחררת.5)קרוי  גיורת לישא אסור שכהן
כהונתו.6) וגזר 7)בקדושת דוד "בא מדרבנן, שאיסורן

גזרו. לא דכא, ובפצוע  בקהל". יכנסו שלא של 8)עליהם
אסרו. וחכמים התורה, מן שמותרים ממזרים

.eÊ‚ ‡Ï ,Ï‰wa ‡BÏ eÒ‡ ‡kc ÚeˆÙe ÏÈ‡B‰ƒ¿««»»»«»»…»¿
‡kc Úeˆt Ï‡ .˙B˜Ùq‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÈ˙p‰ ÏÚ Ba««¿ƒƒ¿…««¿≈¬»¿««»
‰eÒ‡ È‰L ,˙È‡cÂ ˙ÊÓÓa eÒ‡ ‰ÎÙL ˙eÎe¿»¿»»¿«¿∆∆«»ƒ∆¬≈¬»

‰Bz‰ ÔÓ. ƒ«»

ובכל 9) התורה, מן אסורה כן גם לכהן שגיורת ואף ֿעלֿפי 

דכא  שפצוע  רבינו, סובר כהן, דכא' ל'פצוע  היא מותרת זאת
ולכן  ישראל, בקדושת לא אבל כהונה בקדושת רק  פוגם

בממזרת. הוא אסור

.‚.BlL ÌÈˆÈa‰ eÚˆÙpL Ïk ?‡kc Úeˆt e‰Ê È‡Â¿≈∆¿««»…∆ƒ¿¿«≈ƒ∆
‰LÏLe .BlL „Èb‰ ˙ÎpL Ïk ?‰ÎÙL ˙eÎe¿»¿»…∆ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»
,ÌÈˆÈae ,„Èba :Îf‰ ÏÒtiL LÙ‡ ÔÈÈ‡≈»ƒ∆¿»∆ƒ»≈«»»«ƒ«≈ƒ
ÔÈ‡˜p‰ Ô‰Â ,ÚÊ ˙ÎL ÏMa˙z Ô‰aL ÔÈÏÈMe«¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«≈ƒ¿«∆«¿≈«ƒ¿»ƒ
ÔÈÈ‡ ‰LÏMÓ „Á‡ ÚˆÙpL ÔÂÈÎÂ .ÌÈˆÈa ÈËeÁ≈≈ƒ¿≈»∆ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»ƒ

ÏeÒt ‰Ê È‰  Cc B‡ el‡. ≈ƒ«¬≈∆»

חכמת 10) שיחייב  ממה הזרע , בכלי  שיתחדש חולי  "כל
פסול". הוא הרי  בהן, יזרע  לא שהוא הטבע 

.„‰ËÚ‰ ˙ÎpL B‡ ,Cc B‡ „Èb‰ ÚˆÙ ?„ˆÈk≈«ƒ¿««ƒƒ«∆ƒ¿«»¬»»
B‡‰ËÚÓ ‰ÏÚÓÏL‡Ó ˙Î Ì‡Â .ÏeÒt  ¿«¿»≈¬»»»¿ƒƒ¿«≈…

ÛwÓ ‰ÚO‰ ËeÁk elÙ‡ ‰pnÓ izLÂ ‰ËÚ‰»¬»»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¬ƒ¿««¬»À»
„Èb‰ ÏÎÏ‰ËÚÓ ‰ÏÚÓÏ „Èb‰ ˙Î .Lk  ¿»«ƒ»≈ƒ¿««ƒ¿«¿»≈¬»»

ÒBÓÏ˜kÊÓk B‡.Lk  ¿À¿¿«¿≈»≈

הגיד.11) מעטרה 12)שנכרת אלא גיד "שאין הגוף  לצד
(רש"י ). פסול.13)ואילך" הגיד, של לרובו רק  אם אבל

(רש"י ).14) באלכסון" חודו את שמחתכין קולמוס  "כחיתוך
והחקק 15) צדדים, משני  דפנות לו ויש כסילון שנחקק 

(רש"י ). צינור" כמין באמצע 

.‰‰ËÚ‰ ‰w .Lk  ‰ËÚÓ ‰hÓÏ wƒ«¿«»≈¬»»»≈ƒ¿»»¬»»
˜p‰ ÔÓ ÚÊ ˙ÎL ‡ˆz È˜ ‰‡iLk Ì‡ ,dÓˆÚ«¿»ƒ¿∆ƒ¿∆¿ƒ≈≈ƒ¿«∆«ƒ«∆∆
‰hÓÏ w .BLÎ‰Ï ÊÁ  ˜p‰ ÌzÒ .ÏeÒt »ƒ¿««∆∆»«¿∆¿≈ƒ«¿«»

Bc‚kL ‰ËÚÓ;ÏeÒt  ‰ËÚ‰ CB˙a ‰ÏÚÓÏ ≈¬»»∆¿∆¿¿«¿»¿»¬»»»
.˙kÚÓ dlk ‰ËÚ‰L∆»¬»»À»¿«∆∆

ויוצא 16) העטרה מן למטה מתחיל באלכסון, הולך שהנקב 
העטרה. מתוך למעלה כנגדו

.ÂÚÊ ˙ÎL ˙B‡Ï ÊÁÂ ,ÚÊ ˙ÎL ÏÈL ÌzÒƒ¿«¿ƒƒ¿«∆«¿»«ƒ¿ƒ¿«∆«
ÏeÒt ‰Ê È‰  Ba ÔÈzLnL ÏÈMÓ. ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¬≈∆»

מבשלת".17) אינה במקומה שלא מבשלת, "במקומה

.Ê˙Á‡ ‰ÚˆÙpL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ ÌÈˆÈa‰ e˙Îƒ¿¿«≈ƒ««≈∆∆ƒ¿¿»««
‰ÒÁL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÎBcpL B‡ ,Ô‰ÓB‡ ≈∆∆ƒ»««≈∆∆»¿»

,˙Á‡ B‡ ÌÈˆÈa ÈËeÁ e˙Î .ÏeÒt ‰Ê È‰  ‰wpL∆ƒ¿»¬≈∆»ƒ¿¿≈≈ƒ««
.ÏeÒt ‰Ê È‰  ÚˆÙ B‡ CcpL B‡∆ƒ«ƒ¿«¬≈∆»

מהן.18) אחת אפילו

.ÁÈ‰Â ,ÌÈÏ‚ ÈÓ ÏÈLÏ ÌÈˆÈa‰ ÈËeÁÓ ËeÁ wƒ«ƒ≈«≈ƒƒ¿ƒ≈«¿«ƒ«¬≈
ÌÈn‰ ÏÈMÓ :˙BÓB˜Ó ÈMÓ ÌÈÓ ÏÈËÓ ‡e‰≈ƒ«ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ««ƒ

.Lk ‰Ê È‰  ÚÊ ˙ÎL ÏÈMÓeƒ¿ƒƒ¿«∆«¬≈∆»≈

.ËÈ„Èa eÈ‰ ‡lLk  ‰Ê ÔÈÚa eÓ‡L ÏeÒt Ïk»¿∆»«¿¿ƒ¿»∆¿∆…»ƒ≈
ıB˜ e‰k‰ B‡ Ïk B‡ Ì„‡ B˙kL ÔB‚k ,ÌÈÓL»«ƒ¿∆¿»»»∆∆ƒ»
B‡ ‰ÎÙL ˙ek „ÏB Ì‡ Ï‡ ;el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬»ƒ«¿»¿»
˙ÓÁÓ ‰ÏÁL B‡ ,ÌÈˆÈa ‡Ïa „ÏBpL B‡ ,‡kc Úeˆt¿««»∆«¿…≈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



קנט                 
         

ÔÈÁL Ì‰a „ÏBpL B‡ ,el‡ ÌÈ‡ epnÓ eÏËe BÙeb»¿ƒ∆≈»ƒ≈∆«»∆¿ƒ
;Ï‰wa ‡BÏ Lk ‰Ê È‰  Ô˙k B‡ Ô˙B‡ ‰ÒÓ‰Â¿ƒ¿»»¿»»¬≈∆»≈»«»»

.ÌÈÓL È„Èa el‡ ÏkL∆»≈ƒ≈»«ƒ

.È‰Ó‰a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa ,ÚÊ ÈÈ‡ „ÈÒÙ‰Ï eÒ‡»¿«¿ƒ≈¿≈∆«≈¿»»≈ƒ¿≈»
ı‡a ÔÈa ,ÌÈB‰Ë „Á‡Â ÌÈ‡ÓË „Á‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆»¿≈ƒ¿∆»¿ƒ≈¿∆∆
:Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ .ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa Ï‡OÈƒ¿»≈≈¿»»»∆««ƒ∆∆¡«
cL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ  eOÚ˙ ‡Ï ÌÎˆ‡e¿«¿¿∆…«¬ƒƒ«¿»»¿∆»»
˙‡Ê ‰OÚÈ ‡Ï :e˙k‰ ÔÈÚÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ‚‰B ‰Ê∆≈¿»»¿ƒ¿««»…≈»∆…
ÒÒÓ‰ ÏÎÂ .ÌÈÁ‡ Ûe‚a ÔÈa ÔÙe‚a ÔÈa ,Ï‡OÈa¿ƒ¿»≈≈¿»≈¿¬≈ƒ¿»«¿»≈
Á‡ ÒÒÓ elÙ‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ∆ƒ«»¿»»«¬ƒ¿»≈««

.‰˜BÏ  ÒÒÓ¿»≈∆

.‡ÈÁ‡ ‡e ,„Èb‰ ˙‡ ˙ÎÂ „Á‡ ‡aL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»∆»¿»«∆«ƒ»«≈
ÈËeÁ ˙ÎÂ Á‡ ‡e ,Ô˜z B‡ ÌÈˆÈa‰ ˙‡ ˙ÎÂ¿»«∆«≈ƒƒ¿»»«≈¿»«≈
Á‡ ‡e ,„Èb‰ ˙‡ CÚÓe „Á‡ ‡aL B‡ ;ÌÈˆÈa≈ƒ∆»∆»»«∆«ƒ»«≈
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ˜BÏ Ôlk  B˙Îe Á‡ ‡e ,B˜zÂ¿ƒ¿»«≈¿»À»ƒ¿««ƒ
ÔÈa Ì„‡a ÔÈa .ÒÒÓ ‡l‡ ÔBÁ‡‰ ÒÒ ‡lL∆…≈«»«¬∆»¿…»≈¿»»≈
Ì„‡a ÔÈa ,‰˜p‰ ˙‡ ÒÒÓ‰Â .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰aƒ¿≈»«»»¿«¿»≈∆«¿≈»≈¿»»

eËt  ÌÈÈÓ ‡La ÔÈa. ≈ƒ¿»ƒƒ»

לכן 19) יש, איסור אבל אין, מלקות שחיוב  רבינו ודעת
פטור. כתב :

.ÈÔÈwÚ ‰˜Ln‰È„k ÌÈÈÓ ‡LÏ B‡ Ì„‡Ï ««¿∆ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,eÒ‡ ‰Ê È‰  BÒÒÏ ‰M‡Â . ¿»¿¬≈∆»¿≈ƒ»»¿ƒ»

È‰ .„Ïz ‡lL „Ú dÒÒÏ È„k ÔÈwÚ ˙BzLÏ ˙zÓÀ∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»«∆…≈≈¬≈
„Ú ˙BiÁ ‡L B‡ Ïk Ba ‰qLÂ Ì„‡‰ ˙‡ ‰ÙkL∆»»∆»»»¿ƒ»∆∆¿»««
B‡ ÌÈÓa BÈLB‰L B‡ ,‰ÎÙL ˙ek e‰e‡OÚL∆¬»¿»¿»∆ƒ¿«ƒ
,‰˜BÏ BÈ‡  LÈÓLz ÈÈ‡ epnÓ ÏhaL „Ú ‚ÏLa¿∆∆«∆ƒ≈ƒ∆≈¿≈«¿ƒ≈∆

.˙ecÓ ˙kÓ B˙Bk‰Ï Èe‡Â .B„Èa ÒÒiL „Ú«∆¿»≈¿»¿»¿««««¿

לעקרות.20) שגורמים באיברי21)סמים נגע  שלא כיון
מסתרס . ומאליו התולדה

.‚È‰Ó‰a ÒÒÏ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚÏ ÓBÏ eÒ‡»«¿≈»ƒ«»¿»≈¿≈»
Ì‡Â .zÓ  dÒÒÂ BÓˆÚÓ ‡e‰ dÁ˜Ï Ì‡Â .elL∆»¿ƒ¿»»≈«¿¿≈¿»À»¿ƒ
dÎBÓe B˙B‡ ÔÈÒB˜  ‰Ê „a Ï‡OÈ ÌÈÚ‰∆¿ƒƒ¿»≈¿»»∆¿ƒ¿»
.dÎÓÏ zÓ ÏB„b‰ BÏ elÙ‡Â .Á‡ Ï‡OÈÏ¿ƒ¿»≈«≈«¬ƒƒ¿«»À»¿»¿»
.BÏ d˙B ‡ÏÂ BÏ dÎBÓ BÈ‡  ÔËw‰ BÏ Ï‡¬»ƒ¿«»»≈¿»¿…¿»

    1 
גדול;1) לכהן וארבע  לכהנים שאסורות נשים שלוש יבאר

אם  גדול כהן מוסיף ; ואיסור כולל ואיסור אחת בת איסור
כהן  ונתמנה בעולה אירס  ואם עץ ; מוכת או בוגרת ישא
תחתיו; היא והרי  אשתו, את שגירש קול עליו יצא גדול;

בעיר. מזנה שם לה יצא

.‡eÒ‡ ÌÈL LÏL2‰Leb :ÌÈ‰k‰ Ïk ÏÚ3, »»ƒ∆∆¿«»«…¬ƒ¿»
‰BÊ4‰ÏÏÁÂ5Ô‰k ÏÚÂ .LÏM‰ el‡ :Úa‡  ÏB„b »«¬»»¿«…≈»«¿«≈«»

‰ÓÏ‡‰Â6B‡ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLÓ ÏB„b Ô‰k „Á‡ . ¿»«¿»»∆»…≈»»«¿∆∆«ƒ¿»
ÌÈ„‚a ‰aÓ‰7ÏB„b Ô‰k „Á‡Â „BÚ‰ Ô‰k „Á‡Â , «¿À∆¿»ƒ¿∆»…≈»≈¿∆»…≈»
ÚÂ e‰epnL8‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ô‰k ÔÎÂ ,9Ôlk 10 ∆ƒ¿»«¿≈…≈¿«ƒ¿»»À»

‰Ïe˙a‰ ÏÚ ÔÈeˆÓ11.‰ÓÏ‡a ÔÈeÒ‡Â , ¿Àƒ««¿»«¬ƒ¿«¿»»

התורה.2) בגט .3)מן שנתגרשה איש "כל 4)אשת
שהיא  לאדם שנבעלה ישראל בת או ישראל, בת שאינה
לחלל" שנבעלה או לכל, השוה איסור לו להנשא אסורה

ה"א). פי "ח  (להלן 5)(להלן כהונה" מאיסור שנולדה "זו
ז). כא, (ויקרא בתורה מפורשות אלו כל ה"א). פי "ט 

יד.6) שלא 7)שם, שני  בבית כהן הוא בגדים "מרובה
בגדי בלבישתו גדול כהן היה אבל המשחה, שמן להם היה

פ "א). מגילה לרבינו, (פיה"מ  גדולה" "וכהן 8)כהונה
ביום  גדול בכהן פסול (שקרה) כשאירע  הוא שעבר
ישוב  הכיפורים יום שאחר . . . תחתיו אחר ומינו הכיפורים,
(על  שניהן" ונשתוו שנתמנה השני  ויעבור לגדולתו, הראשון

שם). גדול. כהן דיני  חלים מצוה 9)שניהם מלחמת "אחד
בשעת  העם אל לדבר כהן ממנין הרשות, מלחמת  ואחד
משוח  הנקרא וזהו המשחה, בשמן אותו ומושחין המלחמה,

ה"א). מלכים מהל' (פ "ז ב .10)מלחמה" יב , מגילה
הי "ג.11) להלן כמבואר

.‡OpL Ô‰k Ïk12ÔÈa ,el‡ ÌÈL LÏM‰Ó ˙Á‡ »…≈∆»»««≈«»»ƒ≈≈
‰˜BÏ  ÏÚe ,ËBÈ„‰ ÔÈa ÏB„b13C„ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . »≈∆¿»«∆¿ƒ»»∆»∆∆

‰BÊ ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡  ˙eÊ14B‡ ‰Le‚ B‡ ¿≈∆ƒ»¿»
ÏÚÈÂ ÁwiL „Ú  eÁwÈ ‡Ï :Ó‡pL ;‰ÏÏÁ15. ¬»»∆∆¡«…ƒ»«∆ƒ«¿ƒ¿«

בעל 13)שקידש.12) לא לוקה, - "בעל א. עח , קידושין
טעם  מה יחלל, ולא יקח  ולא דכתיב  משום לוקה, אינו -
(ויקרא  כתיב  גדול בכהן כלומר: יחלל", לא משום יקח , לא
. יקח  לא אלה את זונה, וחללה גרושה "אלמנה, יד): כא,
הקונין  שהן משמע , קידושין יקח  "לא זרעו", יחלל ולא . .
הביאה  שעלֿידי  ביאה, משמעו יחלל, ולא (רש"י ). אותה"
אלא  אסורה אינה הקידושין, כלומר והקיחה, מחוללת. היא
ב 'גזירה  גדול מכהן לומדים אנו הדיוט  וכהן הביאה, משום
(מגידֿמשנה). ובעל קידש אם אלא לוקה שאינו (שם), שוה'

הבועל 14) "כל קדשה". תהיה "לא משום לוקה הוא אבל
שבעל  לפי  התורה, מן לוקה קידושין, בלא זנות לשם אשה

ה"ד). אישות מהל' (פ "א שם.15)קדשה"

.‚,˙Á‡ ‰˜BÏ  ‰ÓÏ‡ ÏÚ ‡aL ÏB„b Ô‰k Ï‡¬»…≈»∆»««¿»»∆««
Ó‡pL ;Lc˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡16ÔÂÈk  ÏlÁÈ ‡Ï : ««ƒ∆…ƒ≈∆∆¡«…¿«≈≈»

‰ÏÏÁÂ ‰BÊ Ï‡ .‰p‰kÏ dÏÒÙe dÏlÁ dÏÚaL∆¿»»ƒ¿»¿»»«¿À»¬»»«¬»»
.B˙ÏÈÚa Ì„˜ ˙B„ÓBÚÂ ˙BÏlÁÓ Ô‰ È‰  ‰Le‚e¿»¬≈≈¿À»¿¿…∆¿ƒ»
‰ÓÏ‡ ˙ÏÈÚa ÏÚ BcÏ ÏB„b Ô‰k ‰˜BÏ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆…≈»¿««¿ƒ««¿»»
,dÏlÁ È‰L ;ÔÈLec˜ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,dcÏ¿«»««ƒ∆≈»ƒƒ∆¬≈ƒ¿»
.BÚÊ ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ,ÌÈLk ÏlÁÈ ‡lL ‰ÊÓ ‡e‰Â¿À¿»∆…¿«≈¿≈ƒ…ƒ»¿…«¿

משום.16) תימן: ובכת"י  רומי , בדפוס 

.„ÌÈzL ‰˜BÏ  dÏÚe ‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k Lc˜17: ƒ≈…≈»«¿»»¿»»∆¿«ƒ
.ÏlÁÈ ‡Ï ÌeMÓ ˙Á‡Â ,ÁwÈ ‡Ï ‰ÓÏ‡ ÌeMÓ ˙Á‡««ƒ«¿»»…ƒ»¿««ƒ…¿«≈
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קס                
         

ÔÓ ‰M‡ ‡OpL ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈe ÏB„b Ô‰k ÔÈe≈…≈»≈…≈∆¿∆»»ƒ»ƒ
.‰˜BÏ BÈ‡  ÏÚa ‡ÏÂ Úa‡‰»«¿«¿…»«≈∆

שם.17)

.‰‰˜BÏ ‡È‰  ‰˜BÏ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎÂ18ÏÎÂ ; ¿»»∆∆ƒ»¿»
ÔÈ‡L .‰˜BÏ dÈ‡ ‡È‰  ‰˜BÏ BÈ‡ ‡e‰L ÌB˜Ó»∆≈∆ƒ≈»»∆≈
‰ÁÙLa È˙ÏeÊ ,ÔÈLÚÏ ‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa LÙ‰∆¿≈≈ƒ¿ƒ»»√»ƒ»ƒ¿ƒ¿»

e‡aL BÓk ,„Ïa ‰ÙeÁ19. ¬»ƒ¿«¿∆≈«¿

ב .18) י , הי "ד.19)כריתות פ "ג למעלה

.Â ËBÈ„‰ ÔÈa ÏB„b ÔÈa ,˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k Ïk»…≈«»««ƒ≈»≈∆¿
‰BÊ ÌeMÓ ‰˜BÏ20ÔÈLec˜ ˙a dÈ‡ È‰L ;21‡e‰Â , ∆ƒ»∆¬≈≈»«ƒƒ¿

.˙È˙ek ÔÈa ˙ÈÏ‡OÈ ÔÈa ‰BÊ ˙ÏÈÚa eÒ‡»ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ

ב .20) כט , לבד.21)תמורה בבעילה לוקה לכן

.ÊÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡  ‰ˆeÏÁ‰22ÈtÓ , «¬»¬»¿…≈ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰Le‚k ‡È‰L∆ƒƒ¿»«ƒ«««¿

Ì‰ÈcÓ23ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ ‡OpL Ô‰k . ƒƒ¿≈∆…≈∆»»¿≈¬»≈ƒƒ
d˙B‡24‰Lk ‡È‰Â ,ÂÈzÁzÓ25Lk d„ÏÂe26ÈtÓ ; »ƒ«¿»¿ƒ¿≈»¿»»»≈ƒ¿≈
‡lL27‰ˆeÏÁ ÏÚ ‡l‡ ,‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ ÏÚ eÊ‚ ∆…»¿«¿≈¬»∆»«¬»

‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ B‡ ‰Leb ˜ÙÒ ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .˙È‡cÂ«»ƒ¿≈ƒ∆»¿»¿≈¿»¿≈«¿»»
‰ÏÏÁ ˜ÙÒe ‰BÊ ˜ÙÒ B‡28˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ¿≈»¿≈¬»»«ƒ««

Ë‚a ‡ÈˆBÓe ,˙ecÓ29. «¿ƒ∆≈

א.22) עח , של 23)קידושין לאֿתעשה על שעובר "מפני 
פ "א  (מגידֿמשנה, התורה" מן עיקר לו שיש כדבר דבריהם,
ה"ח . פ "א למעלה ביאורנו ראה ה"ב ). שבת מהל'

שדומה 24) מפני  אסורה, לכתחילה אבל א. כד, יבמות
חללה.25)לגרושה. ספק  ואיננה ש"הולד 26)כלומר,

ומכיון  סו). ס "ק  ז, סי ' אהע "ז הגר"א (ביאור דמי " כדיעבד
הולד  גם לכן מתחתיו, אותה מוציאין אין אותה כנס  שאם

וולדה 27)כשר. כחללה, פסולה היא ודאית חלוצה אבל
מגידֿמשנה). (מדרבנן, ספיקא 28)פסול אלו שכל

לחומרא. דאורייתא שספיקא בהן, להחמיר ויש דאורייתא,
שם.29)

.ÁÔÈ‡L ,‰BzaL ÌÈeq‡ ÏÎa ‡e‰ ÏB„b ÏÏk¿»»¿»ƒƒ∆«»∆≈
eq‡ ÏÚ ÏÁ eq‡30ÔÈeq‡ ÈL eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,31 ƒ»«ƒ∆»ƒ≈»¿≈ƒƒ

˙Á‡k ÔÈ‡a32ÌÈc ÛÈÒBÓ „Á‡‰ eq‡‰ ‰È‰L B‡ , »ƒ¿««∆»»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒ
eq‡‰ B˙B‡ ÏÚ ÌÈÁ‡33ÏÏBk ‰È‰ Ì‡ B‡ ,34ÌÈc ¬≈ƒ«»ƒƒ»»≈¿»ƒ

.‰Ê eq‡ ÌÚ ÌÈÁ‡¬≈ƒƒƒ∆

ב .30) יד, האיסורין.31)כריתות תימן: וזה 32)בכת"י 
לג.). (יבמות אחת בת איסור שנוספו 33)נקרא כלומר,

מתוך  אומרים אנו הדבר. באותו שנאסרו אנשים עוד
בכלל  היו שלא האחרים האנשים על חל החדש שהאיסור
ע "י כבר שנאסר האיש אותו על גם חל הקודם, האיסור

הקודם. דברים 34)האיסור עוד שניתוספו כלומר,
מתוך  אומרים, ואנו הראשון, האיסור בכלל היו ולא שנאסרו
היו  שמקודם החברים אותם על חל החדש שהאיסור

אסור. היה שכבר הדבר אותו על גם חל מותרים,

.ËCÎÈÙÏ35,‰Leb ˙OÚÂ ,‰ÓÏ‡ ‰˙È‰L ‰M‡ , ¿ƒ»ƒ»∆»¿»«¿»»¿«¬»¿»
ÏB„b Ô‰k ‰ÈÏÚ ‡e ,‰BÊ ˙OÚÂ ,‰ÏÏÁ ˙OÚÂ¿«¬»¬»»¿«¬»»»»∆»…≈»

˙Bi˜ÏÓ Úa‡ ‰˜BÏ  Ck Á‡36.˙Á‡ ‰‡Èa ÏÚ ««»∆«¿««¿À«ƒ»««
.ËBÈ„‰Ï ˙zÓe ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡ ‰ÓÏ‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»«¿»»¬»¿…≈»À∆∆¿∆¿

איסור.35) על חל איסור מוסיף , שבאיסור מפני 
מלקיות.36) ארבע  למה רבינו מבאר הבאה, בהלכה

.È˙Ò‡Â eq‡ da ÛÒB  ‰Leb ˙BÈ‰Ï ‰ÊÁ»¿»ƒ¿¿»«»ƒ¿∆¡∆∆
Á‡ eq‡ da ÛÒB CÎÈÙÏ ,ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ37eq‡ ÏÚ ¿…≈∆¿¿ƒ»«»ƒ«≈«ƒ

˙OÚ .‰Óe˙a ÏÎ‡Ï ˙zÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ .‰ÓÏ‡‰»«¿»»«¬«ƒƒÀ∆∆∆¡…ƒ¿»«¬»
.‰Óe˙a ˙Ò‡ È‰L ,eq‡ da ÛÒB  ‰ÏÏÁ¬»»«»ƒ∆¬≈∆¡∆∆ƒ¿»
LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰BÊ ˙OÚ .Ï‡OÈÏ ˙zÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒÀ∆∆¿ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿≈
BzL‡ ‰˙pÊ Ì‡ ,Ï‡OÈ ÏÚ dÒB‡L ˙eÊ ÌL∆¿∆¿»«ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿

ÔÈc‰ ‡e‰Â .Á‡ eq‡ da ÛÒB  ÔBˆa38Ô‰ÎÏ ¿»«»ƒ«≈¿«ƒ¿…≈
Ck Á‡Â ‰ÏÏÁ ˙ÈOÚpL ‰Leb‰ ÏÚ ‡aL ËBÈ„‰∆¿∆»««¿»∆«¬≈¬»»¿««»
Ì‡ Ï‡ .˙Á‡ ‰‡Èa ÏÚ LÏL ‰˜BÏ ‡e‰L ,‰BÊ»∆∆»«ƒ»««¬»ƒ

 ‰Ê „Ò ‰pzL˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡39. ƒ¿«»≈∆∆≈∆∆»««

הדיוט .37) כהן על שחל מתוך הגדול, הכהן על גם
לישראל,38) נאסרה ולא מאיסור היא זו שזונה ואף ֿעלֿפי 

הוא  זונה איסור ולכן לישראל, שאסורה זונה ישנה אבל
מוסיף . איסור 39)איסור אחרי  שבאו האחרים שהאיסורים

ונשאר  חדשים, איסורים ולא נאסרים לא הוסיפו לא זונה,
שאינו  רבינו, שכתב  וזה איסור. על חל איסור אין הכלל:
היה  זונה שאיסור תחילה, שזנתה מדובר אחת, אלא לוקה
גדול  ובכהן וחללה, גרושה איסור חל לא לכן הראשון,
לאיסור, איסור בין באמצע , זנתה אם אבל האלמנה, איסור
משום  שתים, לוקה חללה, ונעשית זונה ונעשית גרושה כגון
חללה, על ופטור מוסיף , איסור הוא שזונה וזונה, גרושה

(מגידֿמשנה). חל לא חללה שאיסור

.‡È‰Lb˙ B‡ ‰a‰ ÌÈL‡Ó ‰ÓÏ‡˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿¿»≈¬»ƒ«¿≈ƒ¿»¿»
˙Á‡ ‡l‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡  ‰a‰ ÌÈL‡Ó40ÏÚ ≈¬»ƒ«¿≈≈ƒ»∆»∆»«««

ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ÔÈa ‰ÓÏ‡ .‰‡Èa Ïk»ƒ»«¿»»≈ƒ»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ
‰eÒ‡ 41. ¬»

א.40) עז, א.41)קידושין נט , יבמות

.ÈÔÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÁ‡ ˙nL ÏB„b Ô‰k…≈»∆≈»ƒ««ƒ∆ƒ
ÔÈÒe‡‰42ÌaÈÈ ‡Ï ‰Ê È‰ 43ıÏBÁ ‡l‡ ,44‰ÏÙ . »≈ƒ¬≈∆…¿«≈∆»≈»¿»

Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙Â ,ËBÈ„‰ Ô‰k ‡e‰Â ‰ÓÈ BÏ¿»»¿…≈∆¿¿ƒ¿«»ƒ¿…≈
Ó‡Ó da ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏB„b45Ô‰Î ‡e‰Lk »««ƒ∆»»»«¬»¿∆…≈

‰pÓ˙pL Á‡ ÌaÈÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ËBÈ„‰46Ì‡ Ï‡ . ∆¿¬≈∆…¿«≈««∆ƒ¿«»¬»ƒ
È‰  ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙Â ,‰ÓÏ‡‰ ˙‡ Ò‡≈≈∆»«¿»»¿ƒ¿«»ƒ¿…≈»¬≈

‰pÓ˙pL Á‡ ÒÎÈ ‰Ê47˜ÙÒ ˙Lc˜Ó ‰˙È‰ . ∆ƒ¿…««∆ƒ¿«»»¿»¿À∆∆¿≈
‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ BÊ È‰  dÒe‡ ˙Óe ,ÔÈLec˜48. ƒƒ≈¬»¬≈¿≈«¿»»

אם 42) "כי  של 'עשה' איסור בה ואין בתולה, עדיין והיא
יקח ". מעמיו א.43)בתולה כ, מה 44)שם "ומפני 

וקידושין  הואיל ליקוחין בה שיש מפני  חליצה, צריכה
שיתייבמו  היה הדין ומן ליבם, זקוקות הן הרי  בהן תופסין
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קסי                 
         

ו'לא  'עשה' מוצא שאתה מקום וכל מצותֿעשה, שהיבום
חכמים  אבל תעשה', 'לא את וידחה 'עשה' יבוא  תעשה'
עליה  יבוא שמא גזירה . . . לאוין חייבי  יתייבמו שלא גזרו
שאין  מצוה שם ואין אסורה ביאתה והרי  שניה, פעם
יבום  מהל' (פ "ו בלבד" ראשונה ביאה אלא מצותֿעשה

ה"י ). "ונקרא 45)וחליצה, ביבמה: שטר או כסף  קידושי 
בשתיקה" ולא באמירה אלא קידושין דין שאין לפי  מאמר,
קונים  אלה וקידושין מ "א). פ "ב , יבמות יוםֿטוב ', ('תוספות
בביאה. אלא נקנית אינה יבמה התורה מן אבל מדרבנן, רק 

כמו 46) גמור קנין ביבמה קונה המאמר "ואין א. סא, שם
ה"א). וחליצה יבום מהל' (פ "ב  מפני47)הביאה" שם.

גדול. לכהן שנתמנה לפני  אותה קנה ואסורה 48)שכבר
למעלה  כמבואר בגט , מוציא כנסה ואם לכונסה, גדול לכהן

ה"ז.

.‚È‰Ïe˙a ‰Ú ‡OiL ÏB„b Ô‰k ÏÚ ‰OÚ ˙ÂˆÓ49, ƒ¿«¬≈«…≈»∆ƒ»«¬»¿»
bzMÓe50‰M‡ ‡e‰Â :Ó‡pL .ÂÈÏÚ Ò‡z  ƒ∆ƒ¿…≈»≈»»∆∆¡«¿ƒ»

‰pË˜ ‡Ï  ‰M‡ .ÁwÈ ‰ÈÏe˙51‡ÏÂ  ‰ÈÏe˙a , ƒ¿∆»ƒ»ƒ»…¿«»ƒ¿∆»¿…
ÏÏÎÏÂ ,˙eË˜ ÏÏkÓ ˙‡ˆÈ ?„ˆÈk ‡‰ .˙‚Ba∆∆»≈«»»ƒ¿««¿¿ƒ¿«
ÌÈL ÈzL ‡OB BÈ‡Â .‰Ú BÊ .‰‡a ‡Ï ˙e‚a«¿…»»«¬»¿≈≈¿≈»ƒ

ÌÏBÚÏ52ÌÈzL ‡ÏÂ ˙Á‡  ‰M‡ :Ó‡pL ;˙Á‡k53. ¿»¿««∆∆¡«ƒ»««¿…¿«ƒ

  

      

ביו רק  הוא  נשוי  להיות צרי גדול שכה שהדי  א
נשוי , להיות החיוב  עליו  אי  הזמני בשאר אבל , הכיפורי
עשה , מכלל הבא  לאו  שהוא  כא הכוונה  דעות לכמה  הנה 
 מלשו משמע  וכ בתולה , שאינה  מי  לשאת שאסור היינו 
נשא  לא   שא כתב  שלא  מזה  המשניות, בפירוש   " הרמב

ב 'עשה '. עובר בתולה 
       

א.49) נט , בתוליה,50)שם קצת נתמעטו שבוגרת שם.
הבתולים. כל אצלה שישנן "בבתוליה", אמרה והתורה

קטנה,51) נקראת אחד ויום שנה 12 מן למטה שגילה הבת
בגוף  למטה שערות שתי  לה צמחו אם ולמעלה זה מגיל
היא  - הבת גידול עם שער שמתמלאים ידועים במקומות
נקראת  מכאן לאחר שלמים. חדשים ששה עד נערה, נקראת

חכמים 52)בוגרת. שלמדו הכיפורים, ביום רק  לא כלומר,
יז), טז, (ויקרא ביתו" ובעד בעדו "וכפר מהכתוב  יג.) (יומא
ימות  בכל אפילו לעולם, אלא בתים, שני  ולא אחד בית
ולא  אחת יקח ", בבתוליה אשה "והוא שנאמר: השנה,

זה 53)שתים. דין למד שרבינו מבאר משנה' ה'מגיד
הגמרא  דברי  את לפרש ונדחק  א. נט , יבמות במס ' מסוגיא
שהקשה  הראב "ד, בהשגת וראה עיי "ש. רש"י , כפירוש שלא
נשים  יהוידע  לו "וישא ג) כד, הימיםֿב , (דברי  מהכתוב 
הראב "ד, על תמהו רבים אולם גדול. כהן היה והוא שתים",

נשים. שתי  ליואש השיא שיהוידע  שם, הפירוש שהרי 

.„ÈıÚ ˙kÓ ‡OÈ ‡Ï ÏB„b Ô‰k54‡lL Èt ÏÚ Û‡ , …≈»…ƒ»À«≈««ƒ∆…
‰ÏÚ55‰ÏÚk BÊ È‰  dk„k ‡lL ‰ÏÚ] . ƒ¿¬»ƒ¿¬»∆…¿«¿»¬≈¿ƒ¿¬»

dk„k56[˙zÓ BÊ È‰  ‰Ó‰Ï ‰ÏÚ .57. ¿«¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»¬≈À∆∆

שקיבלה.54) מכה מחמת בתוליה שם.55)שנשרו
ב .57)שם.56) שם,

.ÂË‰˜BÏ BÈ‡  ‰ÏeÚa ‡OpL ÏB„b Ô‰k58Ï‡ , …≈»∆»»¿»≈∆¬»
Ë‚a ‡ÈˆBÓ59‰Ê È‰  ıÚ ˙kÓ B‡ ˙‚Ba ‡O . ƒ¿≈»»∆∆À«≈¬≈∆

Ìi˜È60‰Ê È‰  ÏB„b Ô‰k ‰pÓ˙Â ‰ÏeÚa Ò‡ . ¿«≈≈≈¿»¿ƒ¿«»…≈»¬≈∆
‰pÓ˙pL Á‡ ÒÎÈ61. ƒ¿…««∆ƒ¿«»

בתולה 58) בתולה", אם "כי  ב 'עשה' אלא עובר שאינו מפני 
ל.). (כתובות עשה עשה, מכלל הבא ולאו בעולה, ולא

'עשה'.59) חייבי  כל כדין לקיימה ס ,60)שאסור יבמות
המבואר 61)א. גדול, לכהן ונתמנה אלמנה כאירס 

הי "ב . למעלה

.ÊË Ò‡dÒ‡ elÙ‡ ,d˙B‡ ‰zt B‡ ‰Ïe˙ ‰Ú »««¬»¿»ƒ»»¬ƒ¬»»
ÏB„b Ô‰k ‰pÓ˙Â ËBÈ„‰ Ô‰Î ‡e‰Lk d˙B‡ ‰zt B‡ƒ»»¿∆…≈∆¿¿ƒ¿«»…≈»

ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ÒÎiL Ì„˜62 Òk Ì‡Â ; …∆∆ƒ¿…¬≈∆…ƒ¿…¿ƒ»«
‡ÈˆBÓ63. ƒ

א.63)שם.62) נט , שם

.ÊÈ ÔÈ‡eO Ì„˜ ÂÈzÁz ‰‚e ‰pËw‰ ˙‡ Ò‡≈≈∆«¿«»»¿»«¿»…∆ƒƒ
dÙe‚ ‰pzLpL ÈtÓ ,ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê È‰64Òk Ì‡Â ; ¬≈∆…ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿«»»¿ƒ»«

‡ÈˆBÈ ‡Ï 65. …ƒ

שיכול 64) גדול לכהן ונתמנה אלמנה לאירס  דומה זה ואין
לבוגרת. מקטנה גופה שנשתנה מפני  שנתמנה, אחר לכונסה

כמבואר 65) אותה, יקיים ונשאה עבר אם בבוגרת שהרי 
הט "ו. למעלה

.ÁÈÏ‡ .ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ B‡ ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ‰Leb ˙Á‡««¿»ƒ»≈ƒƒ«ƒƒ¬»
˙‡ÓÓ‰66 Ba ‰‡Óe dÈÊÁ‰Â Ë‚a dL‚ elÙ‡ , «¿»∆∆¬ƒ≈¿»¿≈¿∆¡ƒ»≈¬»

ÔÈLeb ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,Ô‰ÎÏ ˙zÓ BÊ È‰67. ¬≈À∆∆¿…≈¿∆≈«¿¿ƒ¿≈ƒ
‰Èe‡ dÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ68‡Ï  ‰ˆÏÁ Ì‡ ,‰ˆÈÏÁÏ ¿»ƒ∆≈»¿»«¬ƒ»ƒ∆¿¿»…

‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ69. ƒ¿¿»«¿À»

ואמה 66) אחיה והשיאוה אב , לה שאין יתומה קטנה הנושא
ממאנת  אלא גט , ממנו צריכה אינה בבעלה רצתה ולא
בתו  קידושי  לקבל זכות תורה נתנה לאב  רק  כי  לה, והולכת

ה"א). גירושין, מהל' פי "א (ראה הט "ז:67)הקטנה פי "א,
כמי זו הרי  גט , שקדמו אף ֿעלֿפי  במיאון, היוצאת "שכל

קח .). (יבמות מעולם" בגט  ממנו נתגרשה כגון 68)שלא
מעוברת. ונמצאת ליבמתו ב .שם69)החולץ  לה,

.ËÈ˙k Ô‰k ÈBÏt LÈ‡ :ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ70Ëb »»»∆»ƒ¿ƒ…≈»«≈
ÂÈzÁz ˙LBÈ ‡È‰ È‰Â ,BzL‡Ï Ëb Ô˙ B‡ BzL‡Ï¿ƒ¿»«≈¿ƒ¿«¬≈ƒ∆∆«¿»

dÏÚa ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  BzLnLÓe71Ì‡Â . ¿««¿≈ƒƒ»ƒ«««¿»¿ƒ
Á‡ Ô‰ÎÏ ˙‡O72ÈM‰ ÔÓ ‡ˆz 73. ƒ»¿…≈«≈≈≈ƒ«≈ƒ

כתיבה.70) הגט  לנתינת שקורין אנשים גיטין 71)ויש
א. הראשון.72)פא, בעלה שמת מפני73)אחר שם .

לנישואין. הקול קדם השני , הכהן שלגבי 

.ÎdÓL ‡ˆÈ74ÔÓ ‰Lb˙Â ‰Lc˜˙pL ÈÚa »»¿»»ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈLLBÁ  ÔÈLecw‰75dÏ76˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , «ƒƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿
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ÔÈLeb77ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ì‡ Ï‡ .78 ‰ˆeÏÁ ‡È‰L ≈ƒ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ¬»
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡79. ≈¿ƒ»

אישות 74) מהל' בפ "ט  כמבואר בביתֿדין, הוחזק  והקול
כמגורשת.75)הכ"ב . לכהן פט ,76)ואסורה שם גמרא

ה"כ.77)א. ֿ 78)פ "י , בבית הקול שהוחזק  ֿ עלֿפי  אף 
גזרו,79)דין. לא חלוצה ובספק  כספק , אלא אינו שהקול

(מגידֿמשנה). ה"ז למעלה כמבואר

.‡ÎÏB˜ ‡ˆÈ80ÔÈ‡  ‰ÏeÚa ‡È‰L ‰Ïe˙a‰ ÏÚ »»««¿»∆ƒ¿»≈
dÏ ÔÈLLBÁ81ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ .ÏB„b Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â , ¿ƒ»¿ƒ»≈¿…≈»»»»∆»

dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰ÁÙL ‡È‰L82elÙ‡ ‡Op˙Â , ∆ƒƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ»≈¬ƒ
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ÈÚa ‰pÊÓ ÌL dÏ ‡ˆÈ .Ô‰ÎÏ83. ¿…≈»»»≈¿«»»ƒ≈¿ƒ»

˙c ÏÚ ‰ÚL ÌeMÓ dÏÚa d‡ÈˆB‰ elÙ‡Â«¬ƒƒ»«¿»ƒ∆»¿»«»
˙È„e‰È84ÚÎÓ „ È„Úa B‡85dÏ ÔziL Ì„˜ ˙Óe , ¿ƒ¿≈≈»»¿…»≈…∆∆ƒ≈»

el‡Ó ‰M‡ ÔÈÒB‡ ÔÈ‡L .Ô‰ÎÏ ˙zÓ BÊ È‰  Ëb≈¬≈À∆∆¿…≈∆≈¿ƒƒ»≈≈
‰ea ˙e„Úa ‡l‡86‰Èt ˙‡„B‰a B‡87. ∆»¿≈¿»¿»«ƒ»

  

        

של  וגדולתה  ישראל, בת של מעלתה  מודגשת זו  בהלכה 
למצב בהגיעה  שאפילו  ישראל, ואחדות ישראל אהבת
לה  חוששי אי ־על־פי ־כ א בעיר" מזנה   ש לה  ש "יצא 
רבקה  שרה  בת ישראל, שבת כיו לכהונה . בנוגע  אפילו 
חז"ל  ובלשו כשרות, בחזקת  לעול שהיא  הרי  ולאה , רחל
שלא  ישראל של שבח "להודיע  דברי  בת שלומית בעניי

הכתוב ". ופרסמה  זו , אלא   בה נמצא 
טמאה  בהמה  בגנות "אפילו  חז"ל אמרו  הרי  : להוסי ויש 
של  בגנותה  תדבר שהתורה  יתכ ואי הכתוב ", דיבר לא 
פרסמה   דברי " בת שלומית אמו   וש" ישראל בת
שרק  לכל, נודע  שבזכותה  הגדול שבחה  שזה  אלא  הכתוב .

הכתוב ". ופרסמה  היתה  "אחת
שיתפרס כדי  בכוונה  נעשו  אלו  שמעשיה  לומר ויש 
ופרסמה  זו  אלא   בה נמצא  שלא  ישראל של שבח"
, העול אומות בקרב   ג הדבר  שהתפרס עד  הכתוב "
בגופ  וא" בפר ישראל את העבידו   שמצרי ובשעה 
שהש "ר) המדרש  לשו) " בנשותיה ק "ו  , שולטי היו 

כלה ". אחותי  נעול ג" הקב "ה  אמר ממש  זמ ובאותו 
,כ כדי  עד  זכות לימוד  היתכ דהו , מא יתמה   וא
שלטובה   עצי במקושש  דוגמתו  מצינו  הרי  לו :  אומרי
ישראל  שידעו  שכדי  אודותיו  מספרת שהגמרא  ,נתכוו
השבת  את וחילל עמד  השבת, מחלל את דני מיתה  באיזו 
מחלל  של דינו  ישראל כל וידעו  זו  במיתה  שימות כדי 
שכוונתה  דברי , בת בשלומית לומר יש  ועל־דר־זה  השבת.
זה  ובזכות ישראל, של שבח ולהודיע   שמי  לש היתה 

בתורה . שמה  ונתפרש  זכתה 
 ש "אי  " הרמב כתב  המשניות בפירוש  ,בעצמ והגע 
מהיטבאל" אשתו   וש" " ומצרי כוש   ח "ובני  בי הפרש 
ו "שמע "אלוקי הוי ' "אנכי  ובי פלגש " היתה  "ותמנע 
המדברי  פסוקי  שה הגבורה " מפי  הכל כי  ישראל"
על־אחת־כמה ־  , העול לאומות ובנוגע  תורה , מת  קוד
, עצי ובמקושש  ישראל בבת  המדברי  הפסוקי וכמה 
בהלכות  בירור בתורה ,  חדשי  ענייני נוספו   שעל־יד

ישראל. של שבח  ופרסו שבת
      

בביתֿדין.80) הקול שהוחזק  שם,82)שם.81)אפילו
אלא  משפחה בפסולי  פוסלין ואין משפחה, פסול שזה לפי 

(מגידֿמשנה). ברורה לכהן.83)בראיה ומותרת
ה"יב .84) אישות מהל' בפכ"ד שם 85)כמבואר כמבואר

ה"ט .87)שזנתה.86)הט "ו. פי "ח  להלן כמבואר



      

ה'תשע"ט  כסלו  י"ז ראשון  יום 

   
  



   1 

לו 1) יש ואם הגז, ראשית לכהן ליתן שמצותֿעשה יבאר
הצמר  היה ואם ובמקודשין. בחולין נוהגת אם ודין שיעור.
נוהג  ואם בידו. רחלים צמר התולש שחור. או אדום או קשה
של  צאנו גז הלוקח  באחריותו. חייב  אם ובטרפה. בכלאים

שנתגייר  וגר חבירו. של צאנו גז הלוקח  הגוי . שגזזן אחר גוי 
הגז. בראשית חייב  ויהיה לו יהיה צאן כמה גיזות. לו והיו
מפרישין  ואם בתחילה. מצותה הגז ראשית השותפין. וצאן
הוא  ואם לכהנים. גיזותיו לחלק  הרוצה ישן. על  מחדש

דבר. לכל חולין

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ô‰kÏ ÔzÏ3:Ó‡pL ,Êb‰ ˙ÈL‡ ƒ¿«¬≈ƒ≈«…≈≈ƒ«≈∆∆¡«
Ï‡OÈ ÏÏÎa ÌiÂÏe .BÏ Ôzz E‡ˆ Êb ˙ÈL‡Â4 ¿≈ƒ≈…¿ƒ∆¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»≈

‰ÂˆÓa¿ƒ¿»

קלז.2) ובחולין קמד), (עשה המצוות בספר ראה
בספר 3) וראה הן. אחת מצוה - והנתינה ההפרשה כלומר,
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שם. ומצותֿעשה יב , כלל "ושאר 4)המצוות קלא: שם
מוציאין  אין והקיבה, והלחיים הזרוע  כגון כהונה, מתנות
לכהן  מלוי  הא ללוי . מלוי  ולא לכהן מכהן לא אותן
ומאי וכו', זרוע , ולא הזרוע  כגון עם, איקרו אלמא מוציאין,
שדין  שאף ֿעלֿפי  דבר, של וטעמו הגז", ראשית ניהו,
יז, בהלכה כדלהלן הוא, אחד – בהמה ומתנות הגז ראשית
שנאמר  משום פטורים, שבמתנות לויים, לענין ביניהם הבדל
והמוציא  עם, בכלל הם אם הוא וספק  העם", "מאת בהם
– כלל "עם" נזכר שלא הגז ובראשית הראיה, עליו מחבירו

ורדב "ז). (כסף ֿמשנה חייבים

‰Bz‰ ÔÓ eÚL BÊ Êb‰ ˙ÈL‡Ï ÔÈ‡Â .BÊ5ÈcÓe . ¿≈¿≈ƒ«≈ƒƒ«»ƒƒ¿≈
ÌÈMMÓ „Á‡Ó ˙ÁÙÈ ‡lL ,ÌÈÙBÒ6˙‚‰B dÈ‡Â . ¿ƒ∆…ƒ¿…≈∆»ƒƒƒ¿≈»∆∆

ı‡a ‡l‡7˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,8,˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ∆»»»∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ
Ô‚c‰ ˙ÈL‡k9‡Ï Ï‡ ,ÔÈlÁa ˙‚‰BÂ . ¿≈ƒ«»»¿∆∆¿Àƒ¬»…

ÔÈLc˜Ó10. «À¿»ƒ

אין 5) ראשית שנאמר מקום וכל "וראשית", בה שנאמר כיון
ולמעלה  א, הלכה תרומות מהלכות בפ "ג ראה שיעור, בו

א. הלכה תרווייהו,6)בפ "ה דאמרי  ושמואל רב  קלז: שם
לו, תתן כאן: שנאמר משום כן ותיקנו בששים. הגז ראשית
טז. הלכה בסוף  כדלהלן מתנה, ליתנו הראוי  דבר לו תן

יז. הלכה ופ "ט  ב , הלכה פ "ה למעלה קלו:7)וראה שם
כר' וכו', עלמא, נהוג האידנא יצחק , בר נחמן רב  "אמר
הגז  ראשית אומר, אילעאי  רבי  דתניא, הגז. בראשית אלעאי 
(שם.): אמרו אלעאי  ר' של וטעמו בארץ ". אלא נוהג אינו
בארץ  תרומה מה מתרומה, נתינה נתינה יליף  רבא, "אמר
בחוצה  אין, בארץ  הגז, ראשית אף  לא. לארץ  בחוצה אין,
זרוע , אבל הגז, בראשית אלא כן נהגו ולא לא". לארץ 
(למעלה  לארץ  בחוצה ובין בארץ  בין נוהגות וקיבה לחיים
כמו  שדינה ומכיון ו). בהערה שם עיין א, הלכה פ "ט 
כשבאו  אלא נוהגת אינה שתרומה שכשם יתכן, תרומה,
אין  כן כמו כו), הלכה פ "א תרומות (הלכות לארץ  כולם
אלא  אינה הזה, ובזמן כולם, כשבאו אלא נוהגת הגז ראשית

תקח ). מצוה (מנחתֿחינוך קלה.8)מדרבנן שם משנה
כו.9) והלכה א הלכה שם תרומות בהלכות ראה

א.10) הלכה פ "ט  למעלה וראה שם. משנה

.?„ˆÈk11LÈc˜‰L È‰12˙Èa‰ ˜„Ï ˙BÓ‰a13 ≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈¿∆∆««ƒ
˙BcÙÏ iÁ ‰È‰È ÏBÎÈ ,ÔÊÊ‚e14B‡ ?Ô‰kÏ ÔzÏÂ ¿»»»ƒ¿∆«»ƒ¿¿ƒ≈«…≈

‰Ó‰a LÈc˜‰15d˙fbÓ ıeÁ16iÁ ‰È‰È ÏBÎÈ , ƒ¿ƒ¿≈»ƒƒ»»»ƒ¿∆«»
.B‡ˆ el‡ ÔÈ‡  E‡ˆ :ÓBÏ „eÓÏz ?Êb‰ ˙ÈL‡a¿≈ƒ«≈«¿«…¿≈≈…

במוקדשין.11) נוהגת הגז ראשית אין כיצד כלומר,
שם.12) אלא 13)חולין ועבודה בגיזה אסורים שאינם

אבל  "צאנך", הפסוק  מן למעטם הוצרכו לפיכך מדרבנן.
פטורים  התורה, מן ועבודה בגיזה שאסורים מזבח  קדשי 
(שם). גיזה בני  שאינם אחר: מטעם הגז מראשית

הבית 14) בדק  קדשי  שסובר שלמי  אמרו, שם בגמרא
בפ "ה  רבינו פסק  (וכן פדיונם בעת והערכה העמדה טעונים
"צאנך", הפסוק  בלי  אפילו – יב ) ה, הלכות ערכין מהלכות
הגז  להעמיד יכול אינו שהרי  הגז, מראשית פטור הוא
שם, במנחתֿחינוך וראה (מהרי "ק ). ולפדותו ולהעריכו

שם).15)ובחזוןֿאיש. (חולין הבית בגמרא 16)לבדק 
הניטלת שם הגיזה (וברש"י : כחשו נמי  הבית בדק  הקשו:

וכחשה. מגיזה חוץ  דאמר לגוזזה), ואסור הבשר, מכחשת
 ֿ סלקא עצמה, גיזה במקדיש אמר, רבא שם: אמרו ועוד
צאנך  גז קרא אמר ליה, וליתיב  ולפרוק  ליגזוז דעתךֿאמינא
זה  יצא ונתינה, גזיזה אלא מחוסר שאינו מי  לו, תתן
וראה  זאת. כל השמיט  ורבינו ונתינה. פדייה גזיזה שמחוסר

ובשערֿהמלך. שם במנחתֿחינוך

.‚ÌÈL„w‰ Ïk17ecÙÂ ÔLc˜‰Ï Úe˜ ÌeÓ Ì„wL »«√»ƒ∆»«»«¿∆¿≈»¿ƒ¿
a ÔÈiÁ ˙‡ ÔLc˜‰ Ì„˜ Ì‡ Ï‡ ;Êb‰ ˙ÈL‡ «»ƒ¿≈ƒ«≈¬»ƒ»«∆¿≈»∆

„ÏB Ck Á‡Â ÔLc˜‰Ï BÚ ÌeÓ Ì„wL B‡ ,ÔÓeÓ»∆»«≈¿∆¿≈»¿««»«
Êb‰ ˙ÈL‡Ó ÌÈeËt  ecÙÂ ,Úe˜ ÌeÓ Ô‰Ï18. »∆»«¿ƒ¿¿ƒ≈≈ƒ«≈

הגליון).17) על (הגהה פ "י  חולין ראה 18)תוספתא
שם. ובהערות ב  הלכה בפ "ט 

.„„Ïa ÌÈOk‰ ‡l‡ Êb‰ ˙ÈL‡a ÔÈiÁ ÔÈ‡19, ≈«»ƒ¿≈ƒ«≈∆»«¿»ƒƒ¿«
˙B˜k ÌÈÎÊ20Èe‡‰ ‡e‰ Ô‰lL Óv‰L , ¿»ƒƒ¿≈∆«∆∆∆»∆»»

ÌÈ„‚Ï21‰L˜ ÔÓˆ ‰È‰ .22 ‰LÈÏÏ Èe‡ BÈ‡Â ƒ¿»ƒ»»«¿»»∆¿≈»ƒ¿ƒ»
È„k ‡l‡ Ô‰kÏ BÊ ‰zÓ ÔÈ‡L ;Êb‰ ˙ÈL‡Ó ÔÈeËt¿ƒ≈≈ƒ«≈∆≈«»»«…≈∆»¿≈

‰pnÓ LaÏÏ23. ƒ¿ƒ∆»

"לעמוד 19) במסקנא: קלז. שם ובגמרא שם. בחולין משנה
שאינם  כהונה, בגדי  היינו לשירות". הראוי  דבר לשרת,
פ "ח  (להלן בלבד ומפשתן רחלים, מצמר אלא כשרים

יב ). הלכה המקדש כלי  וכו',20)מהלכות לו, מכר שם:
לעצמו. נותן וזה לעצמו נותן זה נקבות, לא אבל זכרים

קורקוס ).21) (מהר"י  כנ"ל כהונה, לבגדי  כלומר,
שצמרן 22) "כבשים שם: ישמעאל ר' דבי  תנא של ברייתא

כבשי ומגז כ) לא, (איוב  שנאמר הגז, מראשית פטורים קשה
"גז" בגזירהֿשוה כן שלמדו אמרו, שם ובגמרא יתחמם".
צאנך". גז "וראשית נאמר כאן גם שהרי  "גז", –

ממה 23) כן ולמדו חימום, בה שיש כדרכה לבישה כלומר,
למעלה. ראה יתחמם", כבשי  "ומגז שנאמר

.‰Ô‰L ,˙BÓeza ‡e‰ Cea LB„w‰ BÏ ‰kfL ÔÂÈk≈»∆ƒ»«»»«¿∆≈
BÈÈÂ BÓÁÏ24‰Ó‰a ˙BzÓa BÏ ‰kÊÂ ,25ÈL„˜Â «¿¿≈¿ƒ»¿«¿¿≈»¿»¿≈

Lc˜Ó26Êb‰ ˙ÈL‡a BÏ ‰kÊ  BlL Oa‰ Ô‰L , ƒ¿»∆≈«»»∆ƒ»¿≈ƒ«≈
b‰ ÏÊ‚e ,BLeÏÏ27ÔBÈ„Ùe ‰fÁ‡ ‰„Oe ÌÈÓÁ‰Â ƒ¿¿∆∆«≈¿«¬»ƒ¿≈¬À»ƒ¿

˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ È‰L ;ÂÈÎˆ ‡Le ÂÈ˙B‡ˆB‰Ï ˙BBÎa¿¿»»¿»¿»»∆¬≈≈≈∆
‰fae ‰ÏÁpa28. ««¬»«ƒ»

לכם 24) "ונחשב  כז) יח , (במדבר הכתוב  לשון תפס 
שמן  גם אבל היקב ". מן וכמלאה הגורן מן כדגן תרומתכם
ד) יח , (דברים אחר בפסוק  כמפורש בתרומות, חייב 
רבינו  ולדעת לו" תתן – ויצהרך תירושך דגנך "ראשית
מעשר  מהלכות ופ "א ט , הלכה מעשר מהלכות פ "א (למעלה
בתרומות. חייבים האילנות פירות כל ג) הלכה שני 

הלכה 25) פ "ט  (למעלה חולין מבהמת וקיבה ולחיים זרוע 
קלים.26)א). קדשים מבהמת ושוק  כל 27)חזה

י . הלכה פ "א למעלה נזכרו האלו, בדברים 28)המתנות
ונחלה  חלק  לוי  שבט  כל הלויים לכהנים יהיה "לא א: שם,
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קסד               
         

נחלת  זו ונחלה, ביזה. זו "חלק , שם: ובספרי  ישראל". עם
פי "ג  להלן וראה י .הארץ ". הלכה ויובל שמיטה מהלכות

.Â ÌeÁL B‡ BÁL B‡ Ì„‡ Ô‰lL Óv‰ ‰È‰»»«∆∆∆»∆»…»»
Êb‰ ˙ÈL‡a ˙BiÁ29ÊÊb Ì‡ Ï‡ .30BÚˆe Óv‰ «»¿≈ƒ«≈¬»ƒ»««∆∆¿»

Êb‰ ˙ÈL‡Ó ËÙ  ÔziL Ì„˜31Ì„˜ BÈaÏ‰ . …∆∆ƒ≈ƒ¿«≈≈ƒ«≈ƒ¿ƒ…∆
LÈÙ‰Ï iÁ  ÔziL32LÏBz‰ .BalL Á‡33Óˆ ∆ƒ≈«»¿«¿ƒ««∆ƒ¿«≈∆∆

.Êb‰ ˙ÈL‡a iÁ  ÊÊ‚ ‡ÏÂ B„Èa ÌÈÏÁ¿≈ƒ¿»¿…»««»¿≈ƒ«≈

להלן.29) קלה.30)ראה שם שכיון 31)במשנה
פג: קמא בבבא וראה פטור, הוא הרי  בשינוי , שקנאו

שם. שינוי .32)וברש"י  זה כרבנן 33)שאין קלז. חולין
ב , הלכה עניים מתנות מהלכות בפ "ד וראה יוסי . כר' ולא

שם. ובכסף ֿמשנה ו הלכה פ "ב  ושם

.ÊÌÈ‡ÏÎa ‚‰B Êb‰ ˙ÈL‡34ÈBÎe35‰ÙËe36; ≈ƒ«≈≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»
‰˙n‰ ˙‡ ÊÊBb‰ Ï‡37.eËt  ¬»«≈∆«≈»»

ועז.34) מכבש הבא בכלאיים ומדובר פ "י . חולין תוספתא
בחצי אפילו חייב  הולד אין וילדה, הכבש על הבא צבי  אבל
ה) הלכה פ "ט  (למעלה במתנות שאמרו שמה הגז, ראשית
אפילו  שה, "אם מיוחד: מפסוק  הוא מתנות, בחצי  שחייב 

שה". ובהערות.35)מקצת שם למעלה וראה שם.
הגז 36) בראשית חומר "וליתני  קלו: ובחולין שם. תוספתא

"ונתן  (שנאמר במתנות מהֿשאיןֿכן בטריפות, שנוהג
מני הא רבינא, אמר שם). רש"י  – לכלבו ולא לו, – לכהן"
הטריפות  את פוטר שמעון ר' דתניא, היא, שמעון ר'
שלא  היא, רבינו ודעת כחכמים. רבינו ופסק  הגז". מראשית
שכיון  אלא שמעון, כר' שמשנתינו לומר רבינא בא
(כסף ֿמשנה). במשנה התנא הזכירה לא היא, שמחלוקת

באורֿשמח . דבר,37)וראה של וטעמו שם. תוספתא
וכסף ֿמשנה). קורקוס  (ר"י  "צאנך" ולא "גז" נקרא זה שאין
(פ "ט  חייב  המת מן שהגוזז רבינו, פסק  שבת [ולענין
פ "ט ), תחילת שבת התוספתא ע "פ  ז הלכה שבת מהלכות

עיון]. וצריך

.ÁLÈÙn‰38„‡Â Êb‰ ˙ÈL‡39Ô˙eÈÁ‡a iÁ  ««¿ƒ≈ƒ«≈¿»««»¿«¬»»
Ô‰kÏ ÔziL „Ú40ÓB‡‰ .41 ˙ÈL‡ È˙Bfb Ïk : «∆ƒ≈«…≈»≈»ƒ«≈ƒ

ÔÈÓi˜ ÂÈc42. ¿»»«»ƒ

שם.38) שאר 39)תוספתא אבל שהפריש, מה כלומר,
קיים. שלא 40)הגז הגז משאר שנית שיפריש כלומר,

מסוים, חלק  להפריש החיוב  שאין הגז בראשית ודוקא אבד.
כיון  דוקא, וקיבה ולחיים זרוע  הוא שהחיוב  במתנות אבל
אותו  מחייבים ואין באחריותן, חייב  אינו שוב  שאבדו
בפ "ט  (כנ"ל תובעין לו שאין ממון שהוא מפני  לשלם,
אבד  אם אבל הגז, ראשית רק  כשאבדה זה וכל יד). הלכה
(משנה  כהונה במתנות כמו באחריותו, חייב  אינו הגז, כל
שם. רע "ק  ובחידושי  ה, סעיף  שלג סימן ביו"ד וראה למלך).

להלן.41) וראה אלעאי , כרבי  ולא כחכמים קלו: חולין
גיזיי42) כל שהאומר נאמר באחת ברייתות, שתי  הביאו שם

קיימין, שדבריו נראה ובשנייה כלום, אמר לא הגז ראשית
אלעאי ר' לדעת ורבנן: אלעאי  ר' בפלוגתת זאת ותלו
כן  ולמדו ישראל, בארץ  אלא נוהגת אינה הגז שראשית

אמר  לא הגז ראשית גיזיי  כל שהאומר הואֿהדין מתרומה,
אמר  לא תרומה גרני  כל שהאומר בתרומה, כמו כלום,
לארץ  בחוץ  גם נוהגת הגז שראשית חכמים ולדעת כלום.
דבריו  הגז ראשית גיזיי  כל אמר אם – מתרומה למדו ולא
רבינו  פסק  לארץ , וחוצה ארץ  שלענין ואף ֿעלֿפי  קיימין.
נוהגת  אינה הגז שראשית אלעאי  כר' א) הלכה (למעלה
(חולין  העולם נהגו שכן משום אלא זה אין בארץ , אלא
מנהג  לנו שאין הגז" ראשית גיזיי  "כל לענין אבל שם).
שם  ביו"ד והגר"א קורקוס  (ר"י  כרבנן הלכה בזה  העולם,

ד). ס "ק 

.ËÁ˜Bl‰43ÔÊÊbL Á‡ ÌÈÎBk „BÚ ÏL B‡ˆ Êb «≈«≈…∆≈»ƒ««∆¿»»
Êb‰ ˙ÈL‡Ó eËt  ÌÈÎÎBk „BÚ‰44Ô‡v‰ Á˜Ï . »≈»ƒ»≈≈ƒ«≈»««…

iÁ  Ô˙f‚Ï45˙eLa ‰fb‰ ‰Ï„bL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»»«»««ƒ∆»¿»«ƒ»ƒ¿
ÈÎBk „BÚ‰46„BÚÏ Ô‡v‰ ÔÈÊBÁL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ì »≈»ƒ¿««ƒ∆¿ƒ«…»≈

˙BÊÈÊb‰Â Ï‡OÈ ÊÊBb‰Â ÏÈ‡B‰ .‰ÊÈÊb Á‡ ÌÈÎBk»ƒ««¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
BlL47.‰fb‰ ˙ÚLa ‡l‡ eiÁ‰ ÔÈ‡L ;iÁ  ∆«»∆≈«ƒ∆»ƒ¿««ƒ»

קלה.43) שם שעת 44)משנה (שהיא הגיזה שבשעת כיון
הגוי . של הגז היה להלן), ראה כר'45)החיוב , קלח . שם

הגוי ששייר ואף ֿעלֿפי  אושעיא. בר נתן כר' ולא חסדא
החזקה: שאין להפריש, הלוקח  חייב  להגזז, מצאנו מעט 
להלן  וראה בגוי , שייכת כהונה", מתנות מוכר אדם "אין
הצאן  גוף  את לו שהקנה רבינו כוונת ואין טו. בהלכה
את  הגוי  לו שנתן אף ֿעלֿפי  אלא שם), רש"י  (כדעת לגיזתו
שיש  שכיון דבר, של וטעמו חייב . אותן, לגזוז כדי  רק  הצאן
אבל  "צאנך". בכלל זה הרי  הצאן, את לגזוז רשות לו
שלא  כיון הגז, מראשית פטור מגיזתה חוץ  בהמה המקדיש

בחזוןֿאיש. וראה לגזוז. רשות לו קלו.46)ניתנה שם
בפטור, הגדל הגז שראשית (כלומר, נמי  הכי  תימא "וכי 
הא  הגז, מראשית פטור גוי , צאן גז הלוקח  והתנן, פטור),
אצל  בפטור, שגדל אף ֿעלֿפי  (כלומר, חייב  לגזוז צאנו
כר' שהלכה העירונו וכבר אלעאי ". כר' דלא מתניתין הגוי ),
בארץ . רק  נוהגת הגז שראשית זה לענין אלא אלעאי 

סעיף 47) שם ביו"ד וראה כנ"ל. לגיזתן, הצאן גוף  לא אבל
שם. וש"ך הגר"א ובביאור ז,

.ÈÁ˜Bl‰48ÎBn‰ iL Ì‡ :BÁ ÏL B‡ˆ Êb «≈«≈…∆¬≈ƒƒ≈«≈
ËÚÓ49ÔÓ LÈÙ‰Ï iÁ ÎBn‰  ÊÊb‰Ï B‡vÓ ¿«ƒ…¿ƒ»≈«≈«»¿«¿ƒƒ

ÎBn‰ ÏÈÁ˙‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ïk‰ ÏÚ ‡LÓ‰«¿…»««…¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«≈
ÊÊ‚Ï50‰˜ÊÁ .51Ì‡Â .‰p‰k ˙BzÓ ÎBÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ƒ¿…¬»»≈»»≈«¿¿À»¿ƒ

LÈÙ‰Ï iÁ Á˜Bl‰  ÌeÏk iL ‡Ï52. …ƒ≈¿«≈««»¿«¿ƒ

שם.48) כשיעור 49)משנה מעט  באותו ויש כלומר,
יג. הלכה להלן ראה הגז, "וכי50)ראשית קלח . שם

(כלומר, התם בשלמא לגוז, שהתחיל והוא נמי , הכא תימא
דאתחיל  מעידנא כתיב , ארצכם קציר את ובקוצרכם בפאה),
דאתחיל  מעידנא הכא, אלא שדה. בכולה מיחייב  לקצור
מתחייב  ואינו (כלומר, עדריה" בכוליה מיחייב  לא למיגז
אחת  בכל שיש צאן חמש גיזת לאחר אלא הגיזה בתחילת
אם  בין הבדל אין כן ואם כדלהלן) סלע , יב  משקל מהן

התחיל. לא אם לבין לגזוז המוכר שם:51)התחיל
מתנה  לוקח , ליה דאמר וכו', איניש מזבין לא דכהן "מתנות
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קסה                
         

למכרן  הוא שאיסור דבר, של וטעמו היא". גבך דכהן
פ "ט  למעלה וראה כך. ידי  על כהונה ממתנות ולהפטר

יד. לא 52)הלכה דכהן מתנה מוכר, ליה "דאמר שם:
שם, ובמפרשים ח  סעיף  שם ביו"ד וראה לך". זבני 

ובאורֿשמח .

.‡È‰f‚ ÈÈÓ ÈL eÈ‰53‰f‚Â ‰Ï ‰fb ÔB‚k , »¿≈ƒ≈ƒ»¿ƒ»¿»»¿ƒ»
‰ÓeÁL54‰Ê ÔÈÓ ÎÓe ,˙B˜ ˙f‚Â ÌÈÎÊ ˙f‚ B‡ , ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ«¿≈»«ƒ∆

Ô˙B ‰ÊÂ ,BÓˆÚÏ Ô˙B ‰Ê  Á‡‰ ÔÈn‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ««ƒ»«≈∆≈¿«¿¿∆≈
Ô˙B ‰ÊÂ ,Á˜lM ‰Ó ÏÚ  [BÓˆÚÏ Ô˙B ‰Ê] .BÓˆÚÏ¿«¿∆≈¿«¿««∆»«¿∆≈

iMM ‰Ó ÏÚ  BÓˆÚÏ55. ¿«¿««∆ƒ≈

שם.53) "שחופות".54)משנה שם: ובמשנה אדומה.
(רש"י ). לבן ולא שחור לא אף ֿעלֿפי55)כלומר,

כדלהלן  מינו, שאינו על ממין הגז ראשית שמפרישין
אף ֿעלֿפי עליו, מפריש אינו אחד מין מכר אם – טו בהלכה
ששייר  המוכר, של חיובו שהרי  אחר. מין לעצמו ששייר
הוא  שמכר, מה על להפריש להגזז, מצאנו מעט  לעצמו
כשמכר  דוקא וזהו כהונה. מתנות מוכר אדם אין משום
ובוודאי כהונה, מתנות מצות לקיים הוא שרוצה מין, מאותו

דמים הלוקח  מן אבל לקח  חלקו. שכנגד המתנות עבור
וזכרים, משחומות טובות יותר שהן ונקבות, לבנות במוכר
יקבל  שהכהן המוכר רוצה שהרי  לוקח , ביד שהמתנות ודאי 
המתנות  וזכרים, שחומות מכר אם וכן והטוב . היפה מן גם
מצמר  לכהן ולתת להפסיד רוצה המוכר שאין לוקח , ביד
והזכרים, השחומות של על יקר שהוא והנקבות הלבנות
אלא  למוכר דמים הלוקח  יתן לא שהרי  יותר, זולים שהם
הוא  והרי  לו, שיש הצמר ולפי  חלקו, שכנגד המתנות בעד

ואורֿשמח . ברדב "ז וראה יותר. זול

.Èib˙pL b56„Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙Bf‚ BÏ eÈ‰Â ≈∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈»«ƒ«
eÊÊ‚ ib˙ ‡lL57,eËÙ ‰Ê È‰  ib˙pMÓ B‡ ∆…ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«≈¬≈∆»

‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰Â58. ¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

קלד:56) קלד. שעת 57)חולין שהיא הגזיזה והיתה
ופטור. גוי  בהיותו ט ), הלכה (למעלה בחולין 58)החיוב 

רב  דאמר לקולא, ממונא ספק  לחומרא, איסורא "ספק  שם:
ארבע  בגר, נאמרו ספקות שמונה חייא, ר' תני  וכן חסדא
וכו', ומתנות הגז ראשית וכו', לפטור וארבע  לחיוב 

יג. הלכה בפ "ט  למעלה וראה לפטור".

.‚È?Êb‰ ˙ÈL‡a ˙BiÁ eÈ‰ÈÂ BÏ ‰È‰È Ô‡ˆ ‰nk«»…ƒ¿∆¿ƒ¿«»¿≈ƒ«≈
LÓÁÓ ˙BÁt ÔÈ‡59ÔÈ‡ Ô‰lL ‰fba ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈»≈»≈¿∆ƒ¿∆«ƒ»∆»∆≈

ÚÏÒ ÌÈML Ï˜LnÓ ˙BÁt60˙Á‡ Ïk ˙f‚ ‰È‰˙Â , »ƒƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆ƒ«»««
ÔzLÓÁÓ61.ÚÏÒ ‰OÚ ÌÈzL Ï˜LnÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ≈¬ƒ¿»≈»ƒƒ¿«¿≈∆¿≈∆«

,ÚÏÒ ‰OÚ ÌÈzLÓ ˙BÁt ˙ÊÊBb Ì‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆∆∆»ƒ¿≈∆¿≈∆«
 ˙È B‡ ÚÏÒ ÌÈML ˙BÊÊBb ÔzLÓÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬ƒ¿»¿ƒƒ∆«»≈

.Êb‰ ˙ÈL‡Ó ÔÈeËt el‡ È‰¬≈≈¿ƒ≈≈ƒ«≈

וחכמים,59) דוסא ורבי  כביתֿהלל קלה. שם משנה
ורבי כביתֿשמאי  ולא כמותם, קלז: שם הגמרא שסוגיית
הגר"א. ובביאור שם ביו"ד וראה ורבי . יוסי  בר' ישמעאל

סלע 60) כל שלנו: המשקל לפי  ושיעורם כשמואל. שם,
בכסף ֿמשנה) טו, הלכה פ "ו (למעלה דרהמים ששה הוא

מאות  שלש סלעים: ששים נמצאו גרמים, עשרים דהיינו
ק "ג). 1,200 =) גרמים ומאתיים אלף  שהם דרהמים וששים

הגיזות)61) (כלומר, שיהו ובלבד וכו', רב , אמר שם:
וראה  (כסף ֿמשנה. זה בדין רב  על חולק  ואין מחומשות.

יב ). אות שם ליו"ד הגר"א בביאור

.„ÈÔÈiÁ  ÔÈÙzM‰62‰È‰iL ‡e‰Â .Êb‰ ˙ÈL‡a «À»ƒ«»ƒ¿≈ƒ«≈¿∆ƒ¿∆
„Ïa Ô‡ˆ LÓÁ Ï‡ ;eÚMk Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˜ÏÁa¿≈∆»∆»≈∆«ƒ¬»»≈…ƒ¿«

.ÔÈeËt  ÔÈÙzL ÈL ÏL∆¿≈À»ƒ¿ƒ

בראשית 62) חייב (ת) השותפין "בהמת קלה. שם ברייתא
קרא  אמר אלעאי , דר' טעמא מאי  פוטר. אלעאי  ור' הגז,
ור' גוי . שותפות למעוטי  ורבנן, שותפות. של ולא "צאנך"
דקרא  מרישא ליה נפקא ליה, מנא גוי  שותפות אלעאי 
אלעאי , כר' רבינו ופסק  גוי ". שותפות ולא דגנך", "ראשית
יש  אם ורק  גוי , עם ובין ישראל עם בין פטורה, שהשותפות
וגוי שישראל בעיסה הוא וכן חייב . – חלק  בכל שיעור
מצוה  (מנחתֿחינוך ט  הלכה פ "ו למעלה ראה בה, שותפין

א). בהלכה למעלה ואורֿשמח  תקח ,

.ÂËÊb‰ ˙ÈL‡63‰lÁza d˙ÂˆÓ64LÈÙ‰ Ì‡Â ; ≈ƒ«≈ƒ¿»»«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ
eÈ‰ .‡ˆÈ  ÛBqa ÔÈa ÚˆÓ‡a ÔÈa65Ô‡ˆ LÓÁ BÏ ≈»∆¿«≈«»»»»≈…

‰iL ÊÊb Ck Á‡Â ,d˙fb ÎÓe „Ïa Ô‰Ó ˙Á‡ ÊÊ‚Â¿»«««≈∆ƒ¿«»«ƒ»»¿««»»«¿ƒ»
 d˙fb ÎÓe ˙ÈLÈÏL ÊÊb Ck Á‡Â ,d˙fb ÎÓe»«ƒ»»¿««»»«¿ƒƒ»«ƒ»»

Êb‰ ˙ÈL‡Ï ˙BÙËˆÓ Ïk‰66Á‡Ï elÙ‡ iÁÂ , «…ƒ¿»¿¿≈ƒ«≈¿«»¬ƒ¿««
ÌÈL ‰nk67ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ LÈÙ‰Ï BÏ LÈÂ .68, «»»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ∆»»««»»

‰Ê ÏÚ ‰fÓe69˙Á‡ ÏÁ ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ .70dÊÊ‚e ƒ∆«∆¬»ƒ»¿»»≈««¿»»
d˙fb ÁÈp‰Â dÊÊ‚e ‰iL ‰˜ Ck Á‡Â ,d˙fb ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ»»¿««»»»¿ƒ»¿»»¿ƒƒ«ƒ»»

˙BÙËˆÓ ÔÈ‡ 71. ≈»ƒ¿»¿

(63.(35 511 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת פ "י  חולין תוספתא
צאנך".64) גז "ראשית חסדא 65)שנאמר: כרב  קלח . שם

נתן  כר' אושעיא.ולא התחלת 66)בר שבשעת כיון
צאן. חמש לו היו הגיזה 67)הגיזה, מן המוכר ומפריש

כל  על סלע , ששים שיעור נעשה אתה שיחד האחרונה,
הישן, על החדש מן להפריש לו שיש שמכר, הגיזות
חייב  הגיזה, מן מעט  לעצמו המוכר שייר לא ואם כדלהלן.
מוכר  אדם אין וחזקה בידו, שהמתנות כיון להפריש, הלוקח 
ובביאור  שם ביו"ד וראה י . בהלכה כנ"ל כהונה, מתנות
מהחמש  אחת גזז אם שהואֿהדין ונראה טו. אות הגר"א
כל  את שגזז לאחר שחייב  הלאה, וכן אותה, ומכר לו שיש
הגז, ראשית מצות עיקר שאז הגיזה, שבתחילת כיון החמש,
הקשו  שהרי  שם). רש"י  פירש (וכן צאן חמש לו היו כנ"ל,
גוי של צאנו גז הלוקח  תנינן אושעיא: בו נתן ר' על שם
וחד  חד כל אמאי , חייב . לגזוז צאנו הא הגז, מראשית פטור
לו  שיהיו צריך נתן, (ולר' מרשותיה ליה נפקא גיזה בתר
לא  חסדא ולר' גיזה). כשיעור לו שיש בשעה צאן חמש
לאחר  מהן אחת כל מכר אם שלדבריו משמע  משם, הקשו
לומר  אחר, באופן כתב  ורבינו הגז. בראשית חייב  גיזתה,
בכסף ֿמשנה. וראה הצאן. או הגיזות מכר אם חילוק  שאין

אלעאי .68) כר' ולא כחכמים קלו. בספרים 69)שם
שם: בחולין והוא אחר". מין על גיזה "ומן אחרים:
נד. ובהערה יא בהלכה למעלה וראה כחכמים.
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והניח ,70) גזז והניח  גזז צאן, שתי  לו "היו שם: תוספתא
ביו"ד  וראה מצטרפות". אין עליהן להוסיף  שעתיד אע "פ 

הגר"א. ובביאור יב , סעיף  גיזה 71)שם שבתחילת כיון
חמש, לפחות לו שיהיו וצריך אחת, רחל רק  לו היתה לא

שם. במנחתֿחינוך וראה יג. בהלכה כנ"ל

.ÊËBÏ eÈ‰L ÈÓ72‰ˆBÂ Êb‰ ˙ÈL‡ ÏL ˙Ba ˙Bf‚ ƒ∆»ƒ«∆≈ƒ«≈¿∆
ÌÈ‰kÏ ˜lÁÏ73˙BÁt „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÔzÈ ‡Ï  ¿«≈«…¬ƒ…ƒ≈¿»∆»¿∆»»

ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ï˜LnÓ74ÔË˜ „‚a È„k ,ÔaÏÓ75‡Ï . ƒƒ¿«»≈¿»ƒ¿À»¿≈∆∆»»…
BaÏiL76‰fb‰ ÓvÓ BÏ ÔzÈ ‡l‡ ,BÏ ÔzÈ Ck Á‡Â ∆¿«¿¿««»ƒ≈∆»ƒ≈ƒ∆∆«ƒ»

È‡Bˆ ‡e‰Lk77LÓÁ Ôeal‰ Á‡ Ba ‰È‰iL È„k ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«««ƒ»≈
È„k Ba ‰È‰iL  BÏ Ôzz :Ó‡pL .˙È B‡ ÌÈÚÏÒ¿»ƒ»≈∆∆¡«ƒ∆∆ƒ¿∆¿≈

.˙ÏÚBn‰ ‰zÓ«»»«∆∆

סלעים 72) חמש משקל לו, נותנין "וכמה קלה. שם במשנה
כדי צואי  ולא מלובן בגליל, סלעים עשר שהן ביהודה,
כדי בו שיהא לו, תתן שנאמר, קטן. בגד ממנו לעשות
תרוייהו, דאמרי  ושמואל "רב  קלז: שם ובגמרא מתנה".
לכהן. ליתנן ומבקש עסקינן, הרבה גיזין לו שיש בישראל
סלעים". מחמשת ליה תבצר לא וחד חד כל ואמרינן,

פ "ט 73) (למעלה אחד לכהן הכל לתת בידו הלכה שהרי 
ראה 74)יז). גרמים, מאה שהם דרהמים, שלשים דהיינו

נט . הערה ר'75)למעלה אמר מילי, הני  "מנא קלח . שם
ראוי שהוא דבר לשרת, לעמוד קרא, אמר לוי , בן יהושע 
בכהנים  מדובר הנ"ל בפסוק  אבנט ". ניהו, מאי  לשירות.
אלא  צמר בבגדיהם שאין הדיוטים, כהנים שהם סתם,
ופ "ח  יב : ביומא רבי  (כדעת כלאים שהוא לבד, באבנט 
וידוע  בכסף ֿמשנה) שם עיין א, הלכה המקדש כלי  מהלכות
צמר  כלאים, שהוא לאבנט  הדרוש הצמר כי  לחכמים היה
גרם), 100 =) סלעים חמשת כשיעור הוא יחדיו, ופשתים
צורך  שאין [ומכאן ניהו. מאי  ד"ה שם בחולין רש"י  ראה
הרלב "ג  כדעת בלבד, אחד במין אלא צמר, מיני  בשלשה
אחרת, שם). המקדש כלי  בהלכות במשנהֿלמלך (שהובאה
לאבנט  יספיק  בלבד, גרמים מאה שמשקלו שצמר יתכן לא
(שם  אצבעות כשלש ורחבו אמה ושתים שלשים שארכו
טז]. אות פי "א לחולין ישראל בתפארת וראה יט ). הלכה

שם).76) (ברייתא הצמר ללבן מחויב  הישראל אין כלומר,
מלובן.77) בלתי 

.ÊÈc ÏÎÏ ÔÈlÁ  Êb‰ ˙ÈL‡78È‡ CÎÈÙÏ . ≈ƒ«≈Àƒ¿»»»¿ƒ»¬ƒ
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙‰ÎÏ B˙B‡ ÌÈ˙BpL ,ÓB‡≈∆¿ƒ¿…∆∆««ƒ∆ƒ

‰Ó‰a ˙BzÓk ,Ï‡OÈÏ ‰‡eO79ÔÈcL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿¿≈»¿≈»∆ƒ∆ƒ
‡e‰ „Á‡ Ô‰ÈL80. ¿≈∆∆»

לגירסת 78) קסה, סימן שופטים לפרשת בספרי  הוא כן
כא. אות שם, ליו"ד הגר"א בביאור וראה שם. הגר"א

כ.79) הלכה פ "ט  למעלה אינה 80)ראה הגז שראשית
מתנות  ואילו א), בהלכה (למעלה בארץ  אלא נוהגת
וראה  א). הלכה בפ "ט  (למעלה לארץ  בחוצה אף  נוהגות

נא. בנדה

ה'תשע"ט  כסלו  י"ח שני יום 

   1 
ואם 1) בנו. מישראל אחד כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

עצמו, את לפדות הבן חייב  ואם בנה. בפדיון חייבת האשה
שהוא  לכהן האב  כתב  אם הפדיון. הוא וכמה מברך. ואם
סלעים. חמש בשוק  שוים שאינם כלים לו נתן ואם לו. חייב 
לו  להחזיר הכהן רצה ואם כהנים. לעשרה סלעים חמש נתן
פטר  שיהיה ושצריך הבן. בפדיון החייב  הוא מי  הפדיון.
חייב  אם ספק  שהוא ומי  בפדיון. יתחייב  מאימתי  רחם.
או  זכרים שני  וילדו ביכרו שלא נשים שתי  לאו. אם בפדיון
ב ' וילדו ביכרה לא ואחת ביכרה אחת נשים ב ' ונקבה. זכר
שלשה  בעלה אחר שהתה שלא מבכרת ונתערבו. זכרים
נקבות  שתי  או וזכר נקבות שתי  ילדו ואם וילדה. חדשים

זכרים. ושני 

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ï‡OiÓ LÈ‡ Ïk ˙BcÙÏ3Ba4 ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒƒƒ¿»≈¿
Bn‡Ï BÎa ‡e‰L5˙ÈÏ‡Oi‰6Ët Ïk :Ó‡pL . ∆¿¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ∆∆¡«»∆∆

ÈÏ ÌÁ7Ì„‡‰ BÎa ˙‡ ‰cÙ˙ ‰„t C‡ :Ó‡Â ;8. ∆∆ƒ¿∆¡««»…ƒ¿∆≈¿»»»

פ .2) עשה המצוות' ב 'ספר וראה א. כט , קידושין משנה,
הסמוכה.3) כבהלכה בנה, את מלפדות פטורה אשה אבל

ה"ט . כדלהלן בניהם. מלפדות פטורים ולויים כהנים וכן
ולא 4) בניך תפדה, בניך בכור כל קרא, "דאמר בתו. ולא

שם). (בגמרא לאביו,5)בנותיך" בכור שאינו אף ֿעלֿפי 
הכ"א. להלן פטור,6)ראה - לויה או כהנת היא אם אבל

ה"י . לפדותו.7)כדלהלן צריך - לה' שייך שהוא וכיון
לא 8) שם, בקידושין אבל שם. המצוות' ב 'ספר הוא כן

כ) לד, (שמות מהפסוק  אלא זה מפסוק  פדיה מצות למדו
דרשו  תפדה" "פדה הפסוק  ומן תפדה", בניך בכור "כל
את  האב  פדה לא שאם - "תפדה" בנו, את לפדות "פדה"
כבהלכה  לכשיגדל, עצמו את לפדות הוא חייב  - בנו

הסמוכה.

.ÔÈ‡Â9‰M‡‰10iÁ‰L ;da ˙‡ ˙BcÙÏ ˙iÁ ¿≈»ƒ»«∆∆ƒ¿∆¿»∆««»
BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ11Ba ˙‡ ˙BcÙÏ iÁL ‡e‰ 12. ƒ¿∆«¿∆«»ƒ¿∆¿

‡‰ Ú13Ïc‚iLk  e‰„t ‡ÏÂ14BÓˆÚ ˙‡ ‰cÙÈ15. »«»»¿…»»¿∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«¿

שם.9) וגמרא, הישראלית.10)משנה אפילו כלומר,
פדאו 11) לא אם עצמו, את שפודה האיש כלומר, שם.

כדלהלן. את 12)אביו, לפדות חייבת אינה האשה אבל
את  לפדות מצווה - לפדותו מצווים שאחרים ש"כל עצמה,
לפדות  מצווה אין - לפדותו מצווים אחרים שאין וכל עצמו,
בהלכה  כמבואר לפדותה, חייב  אביה אין ואשה עצמו", את

שם). (קידושין, מצותֿעשה 13)הקודמת בטל כלומר,
עליו. החלה אחד.14)הנ"ל, ויום שנים יג בן שיהיה

כה, אות תשובה' וב 'פתחי  סט "ו, שה סי ' ביו"ד וראה
שצב . מצוה חינוך' שם.15)וב 'מנחת קידושין,

.‚‰È‰16˙BcÙÏ ‡e‰17˙BcÙÏ Be18BÓˆÚ ‰cÙÈ  »»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿∆«¿
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BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ba Ck Á‡Â ‰lÁz19ÔBÈ„t È„k ‡l‡ ¿ƒ»¿««»¿¿ƒ≈∆»¿≈ƒ¿
.BÓˆÚ ‰cÙÈ  „Á‡∆»ƒ¿∆«¿

ולא 16) קודמת, גופו שעל שמצוה כחכמים, שם, ברייתא
יהודה. אביו.17)כרבי  פדאו לו 18)שלא ויש כלומר,

שניהם. פדיון מודין 19)כדי  הכל ירמיה, רבי  אמר שם:
חמש  אלא דליכא היכא כל יהודה), רבי  אפילו (כלומר,
עדיפא  דגופיה מצוה טעמא מאי  לבנו, קודם הוא  סלעים,
על  פדיונו מצות - שהאב  קודמו, בנו אומרים: ואין (כלומר,

האב ). על פדיונו מצות - והבן אביו,

.„Ba ‰È‰20ÔÈ‡Â ,Ï‚Ï ˙BÏÚÏ ˙Ú ÚÈb‰Â ˙BcÙÏ »»¿ƒ¿¿ƒƒ«≈«¬¿∆∆¿≈
‰ÏBÚ Ck Á‡Â Ba ˙‡ ‰„Bt  ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ È„k BÏ¿≈»∆¿»∆∆∆¿¿««»∆

Ï‚Ï21:Ck Á‡Â ,‰cÙz EÈa BÎa Ïk :Ó‡pL ; ¿∆∆∆∆¡«…¿»∆ƒ¿∆¿««»
Ì˜È ÈÙ e‡È ‡ÏÂ22. ¿…≈»»«≈»

וקלֿוחומר 20) יהודה. כרבי  ולא כחכמים שם: ברייתא,
פדיונו  שהרי  קודם, שפדיונו לפדות, הוא היה שאם הוא,
פ "ו  בכורות בתוספתא הוא וכן כנ"ל. בנו, לשל קודם
שם. דוד' 'חסדי  ועי ' .(540 38 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת

ובהלכה 21) לרגל. עליה הוצאת אחר לחזור ישתדל כלומר,
שניהם. פדיון כדי  לו כשיש זה, לשון רבינו תפס  הקודמת
של  זה מלשון דייק  (176 (עמוד שם לקידושין וה'מאירי '
לעלות, יוכל לא יפדה שאם בוודאי  יודע  ש"אם הברייתא

שעליה 22)עולה". שאף ֿעלֿפי  התורה חידשה כלומר,
(ראה  עוברת מצוה אינה הבן ופדיון עוברת, מצוה היא לרגל
כאן  קודמת, עוברת מצוה מקום, ובכל הי "ז), בסוף  להלן

ו  לרגל. לעליה הבן פדיון שאין יקדים רבינו מדברי  נראה
כשיש  אבל ולזה. לזה כדי  לו כשאין אלא אמורים הדברים
וראה  בנו. את יפדה ואחרֿכך לרגל יעלה ולזה, לזה כדי  לו
ובהערות  עג) (עמוד שם לקדושין למי , נודע  לא בשיטה

שם.

.‰‰„Bt‰23ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ :CÓ  Ba ˙‡ «∆∆¿¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
Ôa‰ ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ24eÈÁ‰L CÓe ÊBÁÂ ,25, ¿ƒ»«ƒ¿«≈¿≈¿»≈∆∆¡»

Ô˙B Ck Á‡Â26BÓˆÚ ‰„t Ì‡Â .Ô‰kÏ ÔBÈ„t‰27 ¿««»≈«ƒ¿«…≈¿ƒ»»«¿
BÎa‰ ˙BcÙÏ CÓ28.eÈÁ‰L CÓe , ¿»≈ƒ¿«¿¿»≈∆∆¡»

ב .23) קכא, בפי "א 24)פסחים והנה שם. מפורש  כן
אם  וכו', מצוה העושה "כל רבינו כתב  הי "א, ברכות מהל'
לאחרים, אותה עשה לעשות. מברך: לעצמו, אותה עשה
וכן  בהי "ב , שם שהרי  צריךֿעיון, אבל העשיה". על מברך
מברך: בנו את שהמל רבינו, כתב  ה"א מילה מהל' בפ "ג
ז:), בפסחים מפורש (וכן המילה על ולא הבן, את למול
זה  הרי  כט .), (קידושין עליו מוטלת בנו שמילת מכיון הרי 
את  לפדות מברך: אינו מדוע  כן ואם לעצמו, מצוה כעושה
בה"א. כנ"ל מוטל, הדבר עליו הרי  פודהו, כשהוא הבן,
ס "ב , רסה ובסי ' הגר"א, ובביאור ס "י , שה סי ' ביו"ד וראה
ולומר  לחלק  שיש [ונראה שצב . מצוה חינוך' וב 'מנחת
לקיימו  יכול שאינו שכיון אלא הבן, על עיקרו - הבן שפדיון
הפדיון  אותו שהרי  האב , על התורה אותו הטילה בקטנותו,
ביום  שמצוותה מילה אבל כשגדל. הבן מבצע  הרב , שמבצע 
על  עיקרה אלא הבן, על שעיקרה לומר מקום אין השמיני ,

ולכשיגדל  זו, מצוה ביטל בשמיני , האב  מל לא ואם האב ,
עצמו, את למול חייב  אינו הבן בשמיני  מילה מצות אבל

ועל  העבדים על אינה שבוודאי  וגרים עבדים ומילת מקיים.
"למול" מברך ביתֿהדין, על או הרב  על אלא עצמם, הגרים
הדברים  אין זו, סברא שלפי  אלא ה"דֿה). שם מילה (הל'
יום  לאחר בנו מל אם אבל בשמיני , במילה אלא אמורים

וצ "ע ]. המילה", "על אלא מברך אינו פסחים 25)השמיני ,
הוא  הרי  בנו, את לפדות מוטל שעליו שכיון ב . קכא,

ה"י . שם ברכות בהל' וראה לעצמו. מצוה כדי26)כעושה
בפ "א  שם וראה המצוה. לעשיית קודמת הברכה שתהא

הט "ז. מעשר מהל' ובפ "א אביו.27)ה"ג. פדאו כשלא
ה"ב . מהל'28)כנ"ל (פי "א לעצמו מצוה העושה כדין

שם). ברכות

.ÂÌB˜Ó ÏÎa ˙‚‰B BÊ ‰ÂˆÓ29ÔÓÊ ÏÎe30‰nÎe . ƒ¿»∆∆¿»»¿»¿«¿«»
ÌÈÚÏÒ LÓÁa ?e‰„Bt31L„Á ÔaÓ ÂÈe„Ùe :Ó‡pL ; ≈¿»≈¿»ƒ∆∆¡«¿»ƒ∆…∆

‰cÙz32ÛÒk ‰ÂLa ÔÈa ÛÒÎa ÔÈa .33ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ƒ¿∆≈¿∆∆≈¿»∆∆∆ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÌÈÏ˜M‰ ÔÈÚk ,ÔBÓÓ ÔÙebL34ÔÈ„Bt ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆»»¿ƒ¿««¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ

˙BÚ˜˜a35˙BÚ˜˜k Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ„Úa ‡ÏÂ ;36; ¿«¿»¿…«¬»ƒƒ¿≈∆≈¿«¿»
˙BËLa ‡ÏÂ37ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ÈÙÏ ,38e‰„t Ì‡Â . ¿…ƒ¿»¿ƒ∆≈»»¿ƒ»»

Èe„t BÈ‡  Ô‰a39. »∆≈»

שהוא 29) ו"כל הגוף , חובת היא הבן פדיון מצות שהרי 
(קידושין  בחוץ ֿלארץ " בין בארץ  בין נוהגת הגוף , חובת
לרב  זוזי  שבסר ליה שדר אשי  "רב  א: נ, ובבכורות לז.).

דר  בריה בבבל.אחא היה הרי  אשי  ורב  הבן", בפדיון בינא
ה"ז. פ "א למעלה הבית.30)וראה בפני  שלא אפילו

ב .31) מט , בכורות :32)משנה, כתוב  מכן ולאחר
מקום  "כל א: נא, ושם שקלים". חמשת כסף  "בערכך
פרט  הטל לזה, זה הסמוכים כללות שתי  מוצא שאתה
כלל. חודש, מבן "ופדויו : ושם ופרט ". בכלל ודונם ביניהם
פרט  שהטיל לאחר (כלומר, וכלל חזר תפדה, פרט . בערך,
דן  אתה אי  וכלל, ופרט  כלל כנ"ל). הסמוכים, הכללות בין
וגופו  המיטלטל דבר מפורש הפרט  מה הפרט , כעין אלא
ממון, וגופו המיטלטל דבר כל אף  כסף ), שוה (כלומר, ממון

שם.33)וכו'". השקל,34)משנה, על חכמים שהוסיפו
ה"ד, ערכין מהל' בפ "א וראה סלע . כמשקל משקלו ועשו

ה"ב . שקלים מהל' שם.35)ובפ "א שהרי36)משנה,
לבניכם  אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא בהם נאמר

כב :). (קידושין אחוזה" לרשת כלומר,37)אחריכם
לכהן. לתתם ורוצה אחרים, על לו שיש חוב  בשטרי 

מטלטלין.38) שהם תורה 39)אף ֿעלֿפי  אמרה שהרי 
שם. ברש"י  וראה כנ"ל. כסף , ובשוה בכסף  רק  נפדה שהבן

.Ê˙k40ÏÒ LÓÁ BÏ iÁ ‡e‰L Ô‰kÏ ‡‰ ÌÈÚ »«»»«…≈∆«»»≈¿»ƒ
BÏ ÔzÏ iÁ41Èe„t BÈ‡ Be ,42BÏ Ô˙ .43BÈ‡L ÈÏk «»ƒ≈¿≈»»«¿ƒ∆≈

ÌÈÚÏÒ LÓÁa Ô‰k‰ BÏa˜Â ÌÈÚÏÒ LÓÁ ˜eMa ‰ÂL»∆«»≈¿»ƒ¿ƒ¿«…≈¿»≈¿»ƒ
Ô˙ .Èe„t Ba È‰ 44‰OÚÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ ¬≈¿»»«»≈¿»ƒ«¬»»

ÌÈ‰k45˙Á‡ ˙a ÔÈa ,46‰Ê Á‡ ‰Êa ÔÈa47‡ˆÈ 48. …¬ƒ≈¿«««≈»∆««∆»»

שם.40) בכורות בשטר 41)משנה, לחבירו הכותב  כדין
שם  שאין ואף ֿעלֿפי  לו, הוא חייב  מנה, לך חייב  הריני 
הט "ו). מכירה מהל' ופי "א קא: (כתובות עדים
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פדוי42) בנו נחמן, דרב  קמיה תנא "תני  שם: בכורות
אבל  וכו', יוסי , רבי  דברי  זו נחמן, רב  ליה אמר לכשיתן.
פדוי בנו אין והלכתא: פדוי . בנו אין אומרים, חכמים
אלא  זו שאין דבר, של וטעמו לכשיתן)". אפילו (כלומר,
פדיון  בכסף  שמדובר בה נזכר לא שהרי  חדשה, התחייבות
עבור  נוספים סלעים חמשה לכהן לתת צריך ולכן הבן.

בנו. לפדיון 43)פדיון זה "עגל אמרו: - א ח , בקידושין
לפדיון  סלעים בחמשה זה עגל כלום. אמר לא וכו', בני ,
שוי דלא אילימא דמי , היכי  פדיון האי  פדוי . בנו וכו', בני ,
דשוי , אף ֿעלֿגב  לאו אלא כמיניה. כל סלעים), (חמשה
ורישא  שוי , דלא לעולם רבא אמר לא. - קייצי  דלא וכיון
כהנא  דרב  הא כי  עילויה. כהן דקבלי  וסיפא הבן, אבי  דאמר
בסודר  בנו את פדה כלומר, - בה"ג (כנוסחת בסודרא פריק 
שאמרו  ומה סלעים". חמשה שוה לדידי  אמר, מאד). יקר
פדיון  לדין ענין אינו וכו'", כהנא רב  אלא אמרן "לא שם
והגר"א  ה, ס "ק  שה סי ' ליו"ד (ש"ך אונאה לדין אלא  הבן

הבה"ג). לגירסת ח  ס "ק  שם,44)שם בבכורות ברייתא,
כהן.45)ב . לכל סלע  חצי  הנותן 46)כלומר, שמצד

שמצד  אף ֿעלֿפי  סלעים, חמשה של נתינה כאן היתה
אחד. לכל סלע  חצי  של קבלה אלא היתה לא המקבלים

סלעים.47) חמשה של נתינה היתה לא הנותן מצד שאף 
יצא,48) בדיעבד שרק  משמע , "יצא" שמהלשון אף ֿעלֿפי 

כהונה  ממתנות וראיה כן, לעשות יכול לכתחילה שאף  נראה
כדי אחד לכל נותן אם לחלקם, שאפשר הגז ומראשית
תשובה' ב 'פתחי  ראה הט "ז), ופ "י  הי "ז, פ "א (למעלה נתינה
שם, מהברייתא נראה וכן אדם'. 'חכמת בשם י  ס "ק  שם
יצא", - לו והחזירו "נטלו : עוד נאמר הנ"ל, הדין שאחרי 
"אם  מפורש: (שם.) במשנה שהרי  דוקא, לאו בוודאי  וזה
לכתחילה  שגם הרי  רשאי ", - במתנה לו ליתן הכהן רצה
הברייתא  בראש שנאמר למה והואֿהדין כן, לעשות מותר
לאו  "יצא" כן שגם וכו'" יצא כהנים, לעשרה "נתנו הנ"ל

לכתחילה. הואֿהדין אלא דוקא,

.Á‰ˆ49ÈÊÁÓ  ÔBÈ„t‰ BÏ ÈÊÁ‰Ï Ô‰k‰50‡ÏÂ ; »»«…≈¿«¬ƒ«ƒ¿«¬ƒ¿…
‡e‰ BÏ ÔzÈ51ÈÊÁ‰Â Ôk ‰OÚ Ì‡Â .ÈÊÁiL BzÚ„Â ƒ≈¿«¿∆«¬ƒ¿ƒ»»≈¿∆¡ƒ

Èe„t Ba ÔÈ‡  BÏ52‰zÓ BÏ ÔzÏ BaÏa Ó‚iL „Ú , ≈¿»«∆ƒ¿…¿ƒƒ≈«»»
ÈÊÁ‰Ï Ck Á‡ Ô‰k‰ ‰ˆ Ì‡Â ;‰eÓ‚53.ÈÊÁÈ  ¿»¿ƒ»»«…≈««»¿«¬ƒ«¬ƒ

Ba È‰  ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ BÏ Ô˙Â Lt Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈≈¿»««¿»¿«¬ƒ¬≈¿
Èe„t54. »

רשאי ".49) - במתנה לו ליתן הכהן רצה "אם שם: במשנה,
בנו.50) נפדה - במתנה לכהן הפדיון שנתן שכיון
ושקיל 51) רגיל היה חנינא "רבי  ושם: הבן. אבי  כלומר,

(שנתן  גברא לההוא חזייה ומחזירו). הפדיון (=נוטל ומהדר
לא  ליה, אמר קמיה. ואתי  אזיל קא דהוה בנו), פדיון לו
בנו  אין הילכך ביש), עסק  =) ביש מידעם ויהייבת, גמרת

עלֿמנת 52)פדוי ". לו נותן שהוא פירש שלא שכיון
במתנה  הפדיון את לתת בדעתו גמר לא כדלהלן, שיחזיר,
לו, החזיר לא אם אבל לו, החזיר אם ודווקא כנ"ל. גמורה,
במתנה  הכסף  לתת בדעתו גומר הוא שעתה פדוי , בנו הרי 
וראה  הראשון. הלשון לפי  שם רש"י  שכתב  וכמו גמורה.

ובש"ך. ס "ח  שם ב .53)ביו"ד ו, כיון 54)קידושין

לו  שיחזיר שהתנה אלא גמורה, מתנה לו לתת בלבו שגמר
מפני כן, לעשות "ואסור : אמרו שם ובגמרא מכן. לאחר
זה, השמיט  ורבינו הגרנות", בבית המסייע  ככהן שנראה
בלבד, בתרומה אלא אמורים הדברים שאין שסובר מפני 

יב . ס "ק  שם ליו"ד הגר"א ובביאור בכסף ֿמשנה, ראה

.ËÌÈ‰k55ÌiÂÏe56ÏwÓ Ôa‰ ÔBÈ„tÓ ÌÈeËt  …¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿«≈ƒ«
Ï‡OÈ ÏL eËt Ì‡ :ÓÁÂ57‡e‰ ÔÈc ,a„na »…∆ƒ»¿∆ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ
ÔÓˆÚ eËÙiL58. ∆ƒ¿¿«¿»

ב .55) ג, בכורות תלוי56)משנה, הדבר "שאין אף ֿעלֿפי 
פטור  זאת בכל הסמוכה, כבהלכה באם", אלא באב 

כדלהלן. קדושת 57)מקלֿוחומר, הפקיעה אם כלומר,
הבכורה, מן שפטרום ישראל, בכורי  קדושת את הלויים
בבני בכור כל תחת הלויים את "קח  מה) ג, (במדבר שנאמר

שם. המשנה, בפירוש וראה ד,58)ישראל". שם ובגמרא
בן  יהושע  רבי  דאמר לוי , בן יהושע  כרבי  מנלן, "כהנים א:
מהן, אחד וזה לויים, כהנים נקראו מקומות בכ"ד לוי ,
 ֿ מהקל (שהרי  מנלן ולדורות צדוק . בני  הלויים והכהנים
במדבר) אלא והלויים, הכהנים את לפטור אין הנ"ל וחומר

יהו". בהוייתן הלויים, לי  והיו קרא, אמר

.È‰iÂl‰ ÔÓe ˙‰k‰ ÔÓ ‡a‰ Ï‡OÈ59eËt 60. ƒ¿»≈«»ƒ«…∆∆ƒ«¿ƒ»»
Ët :Ó‡pL ;Ì‡a ‡l‡ ,‡a ÈeÏz c‰ ÔÈ‡L∆≈«»»»»»∆»»≈∆∆¡«∆∆

Ï‡OÈa ÌÁ61. ∆∆¿ƒ¿»≈

ישראל.59) בנו גם ואםֿכן ישראל, א.60)והאב  מז, שם
דרב  בריה מר של כפירושו אהבה בר אדא רב  של מימרא
בר  אדא רב  של כמימרתו פסקו - א קלב , ובחולין יוסף .

מר. ד"ה ב 'תוספות' שם בבכורות וראה ראה 61)אהבה.
עד. הערה להלן

.‡È‰iÂÏ62eËt da  ÌÈÎBk „BÚÓ ˙aÚÓ‰63. ¿ƒ»«¿À∆∆≈≈»ƒ¿»»
˙‰ÎÂ64Ó ˙aÚÓ‰iÁ da  ÌÈÎBk „BÚ65; ¿…∆∆«¿À∆∆≈≈»ƒ¿»«»

‰p‰k‰ ÔÓ Bn‡ ‰ÏÒÙ È‰L66„BÚ‰ ˙ÏÈÚa ∆¬≈ƒ¿¿»ƒƒ«¿À»ƒ¿ƒ«»≈
ÌÈÎBk67. »ƒ

אהב 62) בר אדא כרב  פפא.שם, רב  של לפירושו ה,
את 63) מזהמין אין דמאןֿדאמר אליבא תימא ולא שם:

אחר  אלא הגוי , האב  אחר הולך הוולד אין (כלו', הוולד
ביאה  איסורי  מהל' בפט "ו רבינו פסק  וכן הוא, וכשר האם
פסול  לוי  הוולד, את מזהמין למאןֿדאמר אפילו אלא ה"ג),
כיון  האם, מן פוקעת לויה קדושת שאין (כלומר, מיקרי 

כלֿכך). חמורה עצמו 65)שם.64)שאינה הוא כלומר,
חייבת  אמו אין שהרי  לכשיגדיל, עצמו את לפדות חייב 
נתעברה  ולא לגוי , נבעלה ואם בה"ב . למעלה לפדותו,
ליו"ד  (ש"ך לפדותו חייב  הישראל - לישראל ונשאה ממנו,

כב ). ס "ק  שה קיימא,66)סי ' בקדושתה "לוייה : שם
למעלה  וראה זרה". הויא דאיבעלה כיון כהנת, אלא וכו'.

ה"ב . מעשר מהל' ובפ "א ה"כ, חללה.67)בפ "ט  ונעשתה
ב ]. נט , בגיטין [וראה בה אין לויה דין ואפילו

.ÈÔ‰k68ÏÏÁ Ôa BÏ „ÏBpL69CB˙a ‡‰ ˙Ó : …≈∆«≈»»≈»»¿
BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ iÁ Ôa‰  ÌBÈ ÌÈLÏL70‡lL , ¿ƒ«≈«»ƒ¿∆«¿∆…
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BBÈ„Ùa ‡‰ ‰ÎÊ71ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡ ˙Ó ;BÈ‡  »»»»¿ƒ¿≈««¿ƒ≈
‡‰ ‰ÎÊ È‰L ,BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ Ôa‰ iÁ«»«≈ƒ¿∆«¿∆¬≈»»»»

BBÈ„Ùa72. ¿ƒ¿

שם.68) על 69)בכורות, או הגרושה על הכהן שבא
(ראה  לוי  ולא ישראל הוא שהרי  ממנה זה ונולד החללה,
ביאה  איסורי  מהל' בפי "ט  וראה כהן. ולא הקודמת), בהלכה

הונא.70)ה"ג. רב  בר כרבה ולא חסדא כרב  שם,
יום,71) שלשים משישלים רק  חלה הבן פדיון חובת שהרי 

הוא, חייב ) (שהבן דבר של וטעמו בהי "ז. כדלהלן
בלבד, הוא חובתו זו הרי  הבן, על פדיון חובת שמשחלה
שאביו  כיון לומר יכול אינו ולפיכך אביו, מכח  בא הוא ואין

יפטר. הוא אף  חי , היה אילו פטור הוא 72)היה שהרי 
בכך, המצוה וקיים לעצמו בנו פדיון שנתן ונמצא כהן,
ביו"ד  וראה שלו. הוא והרי  לבנו, הכסף  את הוריש ומשמת

שם. הגר"א ובביאור סי "ט , שם

.‚È‰ÁÙM‰73Ô‰Lk ‰ib˙pL ˙È˙eÎÂ ‰ÁzLpL «ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ∆ƒ¿«¿»¿∆≈
‰M„˜ ‡lL B˙B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e„ÏÈÂ ˙BaÚÓ74, ¿À»¿»¿««ƒ∆»∆…ƒ¿À»

iÁ  ‰M„˜a „ÏBÂ ÏÈ‡B‰75ÌÁ Ët :Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ¿À»«»∆∆¡«∆∆∆∆
Ï‡OÈa76ÌÁÂ Ët È‰Â ,77Úe„È ÔÈ‡ .Ï‡OÈa78 ¿ƒ¿»≈«¬≈∆∆»∆∆¿ƒ¿»≈≈»«

‰„ÏÈ ‰ib˙pL Ì„˜ Ì‡79‰„ÏÈ ‰ib˙pL Á‡ B‡ ƒ…∆∆ƒ¿«¿»»¿»««∆ƒ¿«¿»»¿»
.‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰ «ƒ≈¬≈»»»¿»»

נשתחררה 73) מעוברת, "נתגיירה א: מו, שם משנה,
לכהן". בכור וכו' רחם 74)מעוברת "פטר נאמר שהרי 

ישראל. בכלל אינן והן חייב כ 75)בישראל", לומר,
רגמ "ה  בפירוש וראה בה"ב . כנ"ל כשיגדל, עצמו לפדות

כזה 76)שם. פסוק  אין אבל שם. המשנה, לשון הוא כן
בבני רחם כל "פטר נאמר: ב  יג, בשמות שהרי  התורה , בכל
ישראל. מבני  רחם "פטר נאמר: יב  ג, ובבמדבר ישראל",

רחם".77) "פטרו ס "כ: שם ממה 78)ביו"ד רבינו למדו
ופ "י הי "ג, פ "ט  למעלה (הובא א. קלד, בחולין שאמרו
פטור, ממון שספק  הגז, וראשית כהונה מתנות לענין הי "ב ),

הראיה. עליו - מחבירו שהמוציא ופטור 79)משום
הביא: שם, ביו"ד ה'טור' "בישראל". זה שאין מפדיון,
- לאו אם ונתגיירה, שנשתחררה קודם ילדו אם "ספק 

פטור".

.„È˙È˙ek‰80eib˙ Ck Á‡Â ,e„ÏiL ‰ÁÙM‰Â «ƒ¿«ƒ¿»∆»¿¿««»ƒ¿«¿
:Ó‡pL ;eËt ‰Ê È‰  Á‡ „ÏÂ e„ÏÈÂ eÁzLÂ¿ƒ¿«¿¿¿»¿»»«≈¬≈∆»∆∆¡«

ÌÁ Ët ‰Ê ÔÈ‡Â ,ÌÁ Ët81Á‡ ‡a‰ ÔÎÂ . ∆∆∆∆¿≈∆∆∆∆∆¿≈«»««
ÌÈÏÙp‰82ÏÙ Ïk :83‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡L84‡a‰  «¿»ƒ»≈∆∆ƒ¿≈»≈»«»

ÌÁ Ët BÈ‡ ÂÈÁ‡85‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡L ÏÙ ÏÎÂ ; «¬»≈∆∆∆∆¿»≈∆∆≈ƒ¿≈»
ÌÈ‚ÁÂ ÌÈ‚c ÔÈÓk ˙Ïtn‰ BÓk ,‰„Ï86˙Ïtn‰ B‡ ≈»¿««∆∆¿ƒ»ƒ«¬»ƒ««∆∆

ÌÈÚa‡ ÌBÈ87Ô‰a ‡ˆBiÎÂ88BÎa ÂÈÁ‡ ‡a‰  «¿»ƒ¿«≈»∆«»«¬»¿
˙BcÙÏ iÁÂ Ô‰kÏ89. «…≈¿«»ƒ¿

הגלילי .80) יוסי  כרבי  ולא כחכמים שם, שהרי81)משנה
ובעבודתה. בגויותה לידתה עלֿידי  רחמה נפטר כבר

שנולד 82) והכוונה מאיר. כרבי  ולא כחכמים שם, משנה
אמו. שהפילה יוצא 83)לאחר בדין הט "ז, להלן ראה

גופו 84)דופן. ששאר אף ֿעלֿפי  אדם, פני  כצורת כשפניו
איסורי מהל' בפ "י  וראה עוף . או חיה או בהמה כצורת

ח . ה"א, נפטר 85)ביאה וכבר לידה, נקראת כזאת הפלה
ב .86)רחמה. מז, שם לו 87)משנה, מלאו שלא שכל

איסורי בהל' וראה צורתו. נגמרה לא שלמים, יום ארבעים
ה"א. שם ה"ד.88)ביאה שם שההפלה 89)ראה

בדין  הט "ז להלן וראה לידה. בכלל אינה לוולד שקדמה
דופן. יוצא

.ÂËC˙Á90‡a‰  ‡ ‡ B‡ÈˆB‰Â ‰ÈÚÓa aÚ‰ »«»À»¿≈∆»¿ƒ≈∆≈∆«»
ÌÁ Ët BÈ‡ ÂÈÁ‡91‰ÓL Ôa .92‡ÈˆB‰L ÌÈL„Á «¬»≈∆∆∆∆∆¿…»√»ƒ∆ƒ

ÈÁ ‡e‰Â BL‡93˙nL ‰ÚLz Ôa ÔÎÂ ,˙ÓÂ BÈÊÁ‰Â94 …¿«¿∆¡ƒ»≈¿≈∆ƒ¿»∆≈
‰„ÏÈÂ ÂÈÁ‡ ‡ˆÈ Ck Á‡Â ,BÈÊÁ‰Â BL‡ ‡ˆÈÂ95 ¿»»…¿∆¡ƒ¿««»»»»ƒ¿»¿»

ÏL BL‡a ËÙ È‰L ,ÌÁ Ët BÈ‡ ‰„ÏiL ‰Ê∆∆»¿»≈∆∆∆∆∆¬≈ƒ¿«¿…∆
ÔBL‡96BzÁct ‡ˆzMÓe .97.ÂÈÁ‡ ‡a‰ ËBt ƒƒ∆≈≈««¿≈«»«¬»

א.90) מו, שם לאחר 91)משנה, לידה טמאה שאמו כיון
ה"ו). שם ביאה איסורי  (הל' החתוך העובר הוצאת

לכהן,92) בכור ואינו לנחלה בכור "איזהו שם: במשנה,
ט ' ובן חי , ראשו את שיצא אף ֿעלֿפי  נפלים אחר הבא

להלן. וראה מת", ראשו רבינו,93)שיצא מלשון משמע 
הבא  את פוטר זה אין מת, והוא ראשו ח ' בן הוציא שאם
באות  שם והגר"א סכ"ג. שם ביו"ד הוא וכן מפדיון, אחריו
חי כשהוא ראשו הוציא בין הבדל שאין וסובר - חולק  לט ,
בין  - ב  מז, שם במשנה נמנה לא ולכן מת. כשהוא או
גם  הבן, מפדיון אחריהם הבא את פוטרים שאינם הנפלים
בזה. שהאריך ועיי "ש מת. והוא ראשו שהוציא ח ' בן

חי .94) הוא אם וכלֿשכן שמת, אף ֿעלֿפי  כלומר,
אחיו.95) כמו חזר לא ומאי96)כלומר, ב : מו, שם

וראה  לידה. הוה רישיה, ליה דמפיק  דכיון קאֿמשמע ֿלן,
הט "ו. סוף  אסורות, מאכלות מהל' נדה 97)בפ "ה משנה,

"משתצא  רבינו: כתב  ה"ו, שם ביאה איסורי  ובהל' א. כח ,
מצא  שם, משנה' ה'כסף  אבל כילוד". זה הרי  פדחתו, רוב 

"רוב ". תיבת בו שנמחקה מוגה, רבינו בספר

.ÊËÔÙ„ ‡ˆBÈ98Bk„k ÂÈÁ‡ ‡a‰Â99Ì‰ÈL  ≈…∆¿«»«¬»¿«¿¿≈∆
ÌÁ‰ ÔÓ ‡ˆÈ ‡lL ÈÙÏ  ÔBL‡‰ :ÌÈeËt100, ¿ƒ»ƒ¿ƒ∆…»»ƒ»∆∆

Á‡ BÓ„wL ÈtÓ  ÈM‰Â101. ¿«≈ƒƒ¿≈∆¿»«≈

ושם 98) שמעון. כרבי  ולא כחכמים - ב  מז, בכורות משנה,
דרך  יצא שלא ולד הוא דופן", ו"יוצא עקיבא. כרבי  - א יט ,
פתיחתה. עלֿידי  אמו בטן מדופן הוצא אלא הרחם,

הרחם.99) דרך (גמרא,100)כלומר, בעינן" רחם ו"פטר
מז). זה 101)שם (כגון אחד לדבר בכור "קסבר, שם:

שהרי לוולדות בכור ואינו הרחם, מן ליציאה בכור שהוא
ואף ֿעלֿפי בכור. הוי  לא שם), רש"י  ראה לו, קודם ולד היה
שם  ביאה איסורי  (הל' לידה טמאה אמו אין דופן שיוצא
שמי י "ד, בהלכה רבינו כתב  שלא כלום, בכך אין ה"ה),
בנפל  אלא לפדות חייב  אחריו הבא לידה טמאה אמו שאין

קיימא. בבר ולא בלבד,

.ÊÈiÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó102ÌÈÏLiMÓ ?ÔBÈ„Ùa103ÌÈLÏL ≈≈»«ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ
ÌBÈ104Ôa‰ ˙Ó .‰cÙz L„Á ÔaÓ ÂÈe„Ùe :Ó‡pL ;105 ∆∆¡«¿»ƒ∆…∆ƒ¿∆≈«≈
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ÌÈLÏL ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌÈLÏL CB˙a106‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ , ¿¿ƒ«¬ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ«¬»
ÙË‰107ÌÈc˜‰ Ì‡Â .ÌÈÚÏÒ LÓÁa iÁ BÈ‡ 108 ¿≈»≈«»¿»≈¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

Ô‰kÏ Ô˙Â109˙Ó Ì‡Â] .ÔBÈ„t‰ BÏ ÈÊÁÈ 110Á‡ ¿»««…≈«¬ƒ«ƒ¿¿ƒ≈««
.ÔzÈ  Ô˙ ‡Ï Ì‡Â [;ÔBÈ„Ùa iÁ  ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ«»¿ƒ¿¿ƒ…»«ƒ≈

ובפדיון 103)האב .102) בערכין "אין יב : שם ברייתא,
(כלומר, עולם" עד ומוסיפין יום, משלשים פחות וכו', הבן
בחיובו  אלא חיובו, פקע  לא ל"א, ביום בנו את פדה לא אם
ובביאור  סי "א, שה סי ' ביו"ד וראה לעולם). עומד הוא

ל"א.104)הגר"א. ליום משיכנס  משנה,105)כלומר,
א. מט , הסובר 106)שם עקיבא כרבי  ולא כחכמים שם,

לא  נתן לא ואם יטול, לא נתן אם שלשים, ביום מת שאם
"חודש" גמרי  דרבנן, טעמייהו מאי  : שם ובגמרא  יתן.
"חודש" הבן) בפדיון האמור תפדה" חודש "מבן (כלומר,
ומעלה", חודש "מבן (כלומר, "ומעלה" התם מה ממדבר,

"ומעלה". נמי  הכא אף  ממש), חודש בן ֿ 107)ולא בבא
אין  שנטרף  בכור אלעזר, רבי  אמר עולא "ואמר ב : יא, קמא
כלומר, טריפה, נעשה "שנטרף ", מפרש ורבינו אותו". פודין
יב  בתוך למות שסופו בזה, וכיוצא ריאתו או מוחו שניקב 
כרש"י . ולא שם, ב 'תוספות' פירשו וכן חודש,

הכסף 108) את לכהן שנתן והכוונה שם. בכורות, משנה,
פדוי , בני  יום שלשים לאחר לו: ואמר שלשים, בתוך

בהי "ח . שלשים.109)כדלהלן בתוך הבן ומת
שם.110)

.ÁÈ‰„tL ÈÓ111ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a Ba112Ó‡ Ì‡ : ƒ∆»»¿¿¿ƒƒ»«
BÏ113ÂÈLÎÚÓ114Èe„t Ba ÔÈ‡ 115BÏ Ó‡ Ì‡Â ; ≈«¿»≈¿»¿ƒ»«

ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï116ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Èe„t Ba  ¿««¿ƒ¿»¿««ƒ∆≈
ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰117. «»«»ƒ¿««¿ƒ

הקודמת.112)שם.111) כבהלכה ל, ביום וכן
הפדיון.114)לכהן.113) יחול עכשיו כלומר,
יח ),115) ס "ק  שם ליו"ד (ש"ך קיימין שהמעות אף ֿעלֿפי 

נחלקו  לא ובזה ואילך. ל"א מיום אלא פדיון חובת שאין
להלן. וראה שם. ושמואל יחול 116)רב  אז כלומר,

כרב 117)הפדיון. שהלכה כשמואל, ולא כרב  שם,
דקיימאֿלן  "ואף ֿעלֿגב  : שם בגמרא שאמרו ומה באיסורי .
כוותיה  הלכתא הכא בדיני , וכשמואל באיסורי  כרב  הלכתא
כתב  וכן (כסף ֿמשנה), כן גרס  לא שרבינו כנראה דשמואל",

כי  שם, מקובצת' ושכן ב 'שיטה זה, אין ישנים, ספרים בקצת
יב  שם שהקשו ממה נראה וכן הרא"ש'. מ 'תוספות משמע 

כמותו. שהלכה משמע  נחמן, רב  על מרב  :

.ËÈ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÓ118È‰  ‡Ï B‡ ÔBÈ„Ùa iÁ Ì‡ ƒ∆»≈ƒ«»¿ƒ¿…¬≈
eËt ‰Ê119˙Ó .‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰L , ∆»∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»≈

‡‰120‡lL ˙˜ÊÁa Ôa‰ È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a »»¿¿ƒ¬≈«≈¿∆¿«∆…
‰cÙ121Ì„˜ e‰„tL ÂÈ‡Ó ‰È‡ ‡ÈiL „Ú , ƒ¿»«∆»ƒ¿»»≈»ƒ∆»»…∆

˙eÓiL122‡e‰ È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï ‡‰ ˙Ó ; ∆»≈»»¿««¿ƒ¬≈
Èe„t ˙˜ÊÁa123.‰cÙ ‡lL e‰eÚÈ„BiL „Ú , ¿∆¿«»«∆ƒ∆…ƒ¿»

עו.118) ובהערה הי "ג בסוף  למעלה וראה א. קלד, חולין
הסלעים,119) חמשה את הכהן, תפס  אם שגם אומרים ויש

בכור  ספק  שתפס  לכהן דומה זה ואין מידו, אותם מוציאים

(פ "ה  מידו אותו מוציאין שאין היא, רבינו שדעת בהמה,
אבל  הספק . שבו הבכור, את תפס  ששם ה"ג), בכורות מהל'
על  הוא הספק  כי  כלל, ספק  אין ובו הכסף  את תפס  כאן
לחובותיו, ערב  אלא אינו והכסף  חייב , הוא אם האדם
שתפס  ונמצא ערב , נעשה הכסף  אין - בחוב  ספק  וכשיש
זכיה  הל' אפרים' וב 'מחנה ברדב "ז, ראה אחר, של כספו

ח . סי ' שם.120)ומתנה בכורות, שאין 121)משנה,
וראה  חיובו. זמן קודם שלשים, תוך לפדות עשוי  אדם

וברדב "ז. שם פדוי122)ברש"י  בני  הרי  לכהן: שאמר
הקודמת. כבהלכה יום, ל' פדה 123)לאחר הסתם שמן

וראה  המצוה, את השהה ולא כדינו, ל"א ביום מיד בנו את
יח . אות סוף  הגר"א ובביאור סי "א, שם ביו"ד

.ÎÈÓ124BzL‡ ‰ka ‡lL125ÔÈ‡Â ‰˜e ÎÊ ‰„ÏÈÂ ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿¿»¿»»»¿≈»¿≈
Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡  ÔBL‡ ‡ˆÈ Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È»«≈∆≈∆»»ƒ≈»«…≈

ÌeÏk126ÌÈÎÊ ÈL ‰„ÏÈ .127Úe„È ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»¿»¿≈¿»ƒ««ƒ∆≈»«
Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B  BÎa‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡128˙Ó . ≈∆≈∆«¿≈»≈¿»ƒ«…≈≈

Ô‰Ó „Á‡129eËt  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a130‡ÈˆBn‰L , ∆»≈∆¿¿ƒ»∆«ƒ
‡‰ ˙Ó .‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ131ÌÈLÏL CB˙a ÔÈa , ≈¬≈»»»¿»»≈»»≈¿¿ƒ

ÌBÈ132ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡ ÔÈa133e˜ÏÁ ‡lL ÔÈa , ≈««¿ƒ≈∆…»¿
e˜ÏÁL ÔÈa ÌÈÁ‡‰134LÓÁ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ Ô˙pÈ  »«ƒ≈∆»¿ƒ»≈ƒ«¿»ƒ»≈

.ÌÈÒÎp‰ eiÁ˙ kL ;Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ¿»ƒ«…≈∆¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ

א.124) מח , שם בכור.125)משנה, ילדה לא עוד כלומר,
שמא 126) כשיגדל, עצמו מלפדות פטור הבן אף  כלומר,

(למעלה  מפדיון פטורה הרי  והיא ראשונה, יצאה הנקבה
והמוציא  בכור, אינו אחריה שבא שהזכר ונמצא ה"א),

הכ"ז. להלן וראה הראיה. עליו שם.127)מחבירו
הוא,128) והחידוש בכור. ודאי  הוא משניהם אחד שהרי 

(רדב "ז). הבכור הוא מי  ידוע  שיהא צורך שם.129)שאין
הבכור. מהן איזה ידוע  שאין מאלה אחד כלומר,

כנ"ל 130) מלפדותו, פטור והאב  שמת, הוא הבכור שמא
האב  פטור ספק  ומחמת בכור, אינו החי  שהשני  ונמצא הי "ז,

מאיר.131)לגמרי . כרבי  ולא יהודה כרבי  שם,
האב ,132) שהוריש הנכסים יתחייבו ל"א יום שמשיגיע 

כהלשון  ולא שם, הראשון וכהלשון לכהן. סלעים בחמשה
ורדב "ז). (כסף ֿמשנה כרבי134)כנ"ל.133)השני 

כנ"ל. יהודה,

.‡ÎÂÈL ÈzL135ÌÈÎÊ ÈL e„ÏÈÂ eka ‡lL136 ¿≈»»∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ
Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ OÚ Ô˙B137CB˙a Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . ≈∆∆¿»ƒ«…≈≈∆»≈∆¿

ÌBÈ ÌÈLÏL138 „Á‡ Ô‰ÎÏ Ì‡ :Ô˙139BÏ ÈÊÁÈ  ¿ƒƒ¿…≈∆»»««¬ƒ
ÌÈÚÏÒ LÓÁ140Ô˙ ÌÈ‰k ÈLÏ Ì‡Â ;141BÈ‡  »≈¿»ƒ¿ƒƒ¿≈…¬ƒ»«≈

Ôa ÏÚ ‰Ê ÔBÈ„t Ôiˆ ‡Ï È‰L ;Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ≈∆∆¬≈…ƒ≈ƒ¿∆«≈
ÈÁÓ ÊÁ‰ :ÓBÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,‰Ê142. ∆¿»∆»≈∆»««¬≈≈¬≈ƒ

שם.135) זכר.136)משנה, אחת כל שילדה כלומר,
אין 137) לאביו, בכור הוא משניהם אחד שרק  אף ֿעלֿפי 

ה"י ), למעלה (ראה האם אחר אלא האב , אחר הולכים אנו
אמותיהם. רחם את פטרו פטור 138)ושניהם שאביו

הי "ז. כנ"ל בתוך 139)מלפדותו, הסלעים עשרת את
כנ"ל  פדוי , בני  יהא יום שלשים לאחר לו: ואמר שלשים,
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קעי                
         

שלשים.140)הי "ח . בתוך שמת זה עבור שקיבל
בן 141) על זה פדיון : ציין ולא סלעים, חמשה אחד לכל

להלן. ראה זה, על זה ופדיון לו 142)זה, שנתן שהפדיון
בפדיון  חייב  אם שבספק  ואף ֿעלֿפי  שמת. הזכר עבור הוא
בתחילת  למעלה (ראה מידו מוציאים כהן תפס  אם הבן,
שידוע  תפס  אחד כשכהן אלא אינו זה קיז), ובהערה הט "ו,
בתורת  לכהן נתן שמתחילה כאן אבל להוציא, וממי  תפס  מי 
היה  לא שאם נתברר שאחרֿכך אף ֿעלֿפי  כהונה, מתנות
היו  נוטל היה (ואם עתה ליטול ראוי  היה לא לו, נותן
ב 'תוספות' (שם, מידו מוציאין אין זאת בכל מידו), מוציאין

ואם). ד"ה

.ÎÂÈL ÈzL143B‡ ,‰˜e ÎÊ e„ÏiL eka ‡lL ¿≈»»∆…ƒ¿∆»¿»»¿≈»
‰˜e ÌÈÎÊ ÈL144È‡L ;Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B  ¿≈¿»ƒ¿≈»≈»≈¿»ƒ«…≈∆ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ÎÊ ‰È‰È ‡lL LÙ‡145.ÌÁ Ët ∆¿»∆…ƒ¿∆»»∆»≈∆∆∆∆∆

שם.143) ראשון.144)משנה, יצא מי  ידוע  ולא כלומר,
שם. ברש"י  הזכרים 145)וראה משני  אחד כלומר,

הדבר  ברור ונקבה, זכר שילדו הראשון ובאופן שנולדו.
ואף  הוא. אשה איזו של ידוע  שלא אלא בכור, הוא שהזכר
וראה  ידוע . להיות צריך הבכור שאין הוא החידוש כאן

קכו. ובהערה בה"כ למעלה

.‚ÎÎÊÂ ˙B˜ ÈzL e„ÏÈ146ÈzLe ÌÈÎÊ ÈL B‡ , »¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈
Ô‡k ÔÈ‡  ÔBL‡ „ÏB ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙B˜¿≈¿≈»«≈∆«ƒ≈»

ÌeÏk Ô‰kÏ147‰lÁz ‰„ÏB ‰˜ :ÓB‡ È‡L ; «…≈¿∆¬ƒ≈¿≈»¿»¿ƒ»
ÎÊ ‰ÈÁ‡Â148. ¿«¬∆»»»

לכשיגדל,147)שם.146) עצמו מלפדות פטור הבן שאף 
באופן 148)כנ"ל. זהו נקבה, ילדה והשניה כלומר,

זכר  ילדה ואחת אחת שכל ייתכן השני , ובאופן הראשון.
הזכרים, ואחריהן תחילה, יצאו הנקבות ושתי  ונקבה,

הראיה. עליו מחבירו והמוציא

.„ÎÂÈL ÈzL149‰ka ˙Á‡ ,150,‰ka ‡Ï ˙Á‡Â ¿≈»»««ƒ¿»¿««…ƒ¿»
ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B  eÚ˙Â ÌÈÎÊ ÈL e„ÏÈÂ¿»¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»≈¿»ƒ

Ô‰kÏ151‡‰  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a Ì‰Ó „Á‡ ˙Ó . «…≈≈∆»≈∆¿¿ƒ»»
eËt152‡‰ ˙Ó .153ÌÈÒÎp‰ ÔÓ Ô˙pÈ 154LÓÁ »≈»»ƒ»≈ƒ«¿»ƒ»≈

.ÌÈÚÏÒ¿»ƒ

בת.150)שם.149) או בן בכור, כבר ילדה כלומר,
בכור.151) כאן שיש ברור מת.152)שהרי  הבכור שמא
והבנים 153) שלשים, לאחר ובין יום שלשים בתוך בין

כרבי154)קיימים. חילקו, שלא ובין הנכסים שחילקו בין
הערה  למעלה וראה נכסים". "נתחייבו שאמר: שם יהודה

קל.

.‰Îe„ÏÈ155‰˜e ÌÈÎÊ ÈL B‡ ‰˜e ÎÊ156 »¿»»¿≈»¿≈¿»ƒ¿≈»
‰ka ‡lL BÊ :ÓB‡ È‡L ;ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡≈»«…≈¿∆¬ƒ≈∆…ƒ¿»

ÎÊ ‰ÈÁ‡Â ‰lÁz ‰˜ ‰„ÏÈ157‰„ÏÈ ‰kaL BÊÂ , »¿»¿≈»¿ƒ»¿«¬∆»»»¿∆ƒ¿»»¿»
.ÎÊ»»

שם.155) משנה, ביכרה. לא ואחת ביכרה שאחת נשיו שתי 
ונקבה,156) זכרים שני  הונא, רב  "תנא א: מט , שם בגמרא

כלום". לכהן כאן ובאופן 157)אין השני , באופן הוא כן
שביכרה  וזו נקבה, ילדה ביכרה שלא זו אומר, אני  הראשון
אלא  נפטר האיש אין כאן גם הרי  עיון , וצריך זכר. ילדה
חייב , בלבד זכר ילדה ביכרה שלא אשתו אם ספיקות, בשני 
נקבה  ילדה אלאֿאםֿכן חייב , ונקבה זכר ילדה היא ואם
בנו, פדיון לתת לו היה רחוק  והדבר והואיל תחילה,
באיש  מדובר אם בין לחלק  יש סברא ומה ה"ל . כדלהלן
ולדעת  נשים. ושתי  אנשים שני  לבין נשים, ושתי  אחד
חייב  נשים, ושתי  אחד באיש : להיפך הוא הדין הראב "ד
נשים  ושתי  אנשים ובשני  לכהן, סלעים חמשה לשלם האיש
שם. בגמרא הנוסחא בקביעות תלוי  וזה כלום. לכהן אין
שם  וביו"ד למלך' ב 'משנה ברדב "ז, משנה', ב 'כסף  ועי '

שם. הגר"א וביאור וט "ז כח ֿלא, סעיפים

.ÂÎÌÈL ÈzL158e„ÏÈÂ ,eka ‡lL ÌÈL‡ ÈL ÏL ¿≈»ƒ∆¿≈¬»ƒ∆…ƒ¿¿»¿
‰ÊÂ ,ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B ‰Ê  eÚ˙Â ÌÈÎÊ ÈL¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆≈»≈¿»ƒ¿∆

ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B159e˙ .160ÔÓ „Á‡ ˙Ó Ck Á‡Â ≈»≈¿»ƒ»¿¿««»≈∆»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ÌÈa‰161e˙ ÌÈ‰k ÈLÏ Ì‡ :162 «»ƒ¿¿ƒƒƒ¿≈…¬ƒ»¿

Ô„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ 163e˙ „Á‡ Ô‰ÎÏ Ì‡Â ; ≈»¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿…≈∆»»¿
Ô‰Ó „Á‡ ˙Bk 164‰‡L‰ BÁÏ165‰Ê CÏÈÂ , ≈∆»≈∆«¬≈«¿»»¿≈≈∆

ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô‰k‰ ÔÓ ÈÊÁÈÂ ‰‡L‰a166. ««¿»»¿«¬ƒƒ«…≈»≈¿»ƒ

שם.158) ששניהם 159)משנה, הדבר ברור שהרי 
של  אמו ומי  זה של אמו מי  ידוע  שלא ואף ֿעלֿפי  בכורים,

כֿכד. בהלכות למעלה וראה יום,160)זה, שלשים בתוך
הי "ח . הנ"ל כנ"ל 161)ובאופן מלפדותו, פטור שאביו

האבות  שנתנו, קודם הבנים מן אחד מת אם אבל הי "ז.
חייב  הבן אבל מת. שלי  לומר: יכול אחד שכל פטורים,
(תוספתא  בכור ודאי  הוא שהרי  לכשיגדל, עצמו, לפדות

הסמוכה). בהלכה וראה ה"ג. פ "ו כלומר,162)בכורות
אחר. לכהן בנו פדיון נתן אחד ידחה 163)שכל כהן שכל

עבור  הם שקיבלתי  הסלעים חמשה : ויאמר השני  אצל אותו
הראיה. עליו מחבירו והמוציא החי , גמרא 164)הבכור

כשמואל. א. מט , והוצא 165)שם וזכה דון לו: וכותב 
ואף ֿעלֿפי גמורה. הקנאה בה שיש אחרת לשון או לעצמך,
שלוחין  מהל' בפ "ג וראה שליח , אלא אינו כן, לו שכתב 
חמשה  בקבלת כופר הכהן כשאין זה וכל ה"א. ושותפין
עליו, הרשאה לכתוב  יכול אינו כופר הוא אם אבל הסלעים,
אחד, לכהן כשנתנו אלא מועילה הרשאה ואין ה"ו. שם
חמשה  להם: לומר כהן כל יכול כהנים לשני  נתנו אבל
שם. גרשום' ב 'רבינו וראה החי . עבור שקבלתי , הסלעים

(166- המת הוא בני  אם ממהֿנפשך, לו: יאמר כלומר,
מורשה  אני  הרי  שמת, הוא חבירי  בן ואם הכסף , לי  החזר
ביניהם. וחולקים הכסף  ונוטל עבורו, הכסף  לקחת ידו על
באו  כשלא זה וכל מת. ד"ה שם, במשנה ברש"י  וראה
לתבוע  יחד שניהם באו אם אבל ממנו, לתבוע  יחד שניהם
שם  ('תוספות' בהרשאה צורך אין כנ"ל, "ממהֿנפשך" ממנו
וב 'חזון  ובש"ך, סכ"ט  שם ביו"ד וראה מילי . הני  ד"ה

איש').

.ÊÎe„ÏÈ167ÔÈeËt ˙B‡‰  eÚ˙Â ‰˜e ÎÊ168, »¿»»¿≈»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ iÁ Ôa‰Â169˙kÓ ÔÎÂ .170‡lL ¿«≈«»ƒ¿∆«¿¿≈¿«∆∆∆…

ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa Á‡ ‰˙‰L171ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ »¬»«««¿»¿»√»ƒ¿»¿»¿≈
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‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È172ÔBL‡Ï173‰ÚL Ôa B‡ »«ƒ∆ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»
ÔÈeËt Ô‰ÈL  ÔBÁ‡Ï174˙‡ ˙BcÙÏ iÁ Ôa‰Â , »«¬¿≈∆¿ƒ¿«≈«»ƒ¿∆

BÓˆÚ175. «¿

שם.167) משנה ביכרו, שלא אנשים, שני  של נשים שתי 
שלי .168) הנקבה לומר, יכול מהם אחד שכל
בכור.169) שהוא ודאי  שהרי  ה"ב , כנ"ל לכשיגדל,
וראה 170) ה"ג. פ "ו שם תוספתא בכור. ילדה עתה שזה

א. מו, בבכורות המשנה זרעו 171)בסוף  בין להבחין כדי 
הי "ח . גירושין מהל' בפי "א וראה שני . של לזרעו ראשון של

הריון.172) חדשי  תשעה אחר חייב 173)שנולד והראשון
חבירו.174)לפדותו. אל הכהן את לדחות יכול אחד שכל

ודאי .175) בכור הוא שהרי 

.ÁÎe„ÏÈ176ÈLe ˙B˜ ÈzL B‡ ÎÊÂ ˙B˜ ÈzL »¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿≈¿≈
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡  ÌÈÎÊ177. ¿»ƒ≈»«…≈¿

הגר"א.176) ובביאור ס "ל, שה סי ' ביו"ד וראה שם. משנה,
וטעמו 177) עצמו. את לפדות חייב  אינו הבן אף  כלומר,

למספר  שווה החיוב  אפשרויות שמספר כיון דבר, של
שני אשתו ילדה שמא א. לחיוב : הן ואלו הפטור. אפשרויות
נקבות; שתי  ילדה שמא א. ולפטור: ונקבה. זכר ב . זכרים;
המוחזק . מיד מוציאין אין ספק , שהדבר וכיון וזכר. נקבה ב .

שם. ובהערות כהֿל, בהלכות וראה

.ËÎÌÈL ÈzL178‰ka ˙Á‡ ,ÌÈL‡ ÈL ÏL ¿≈»ƒ∆¿≈¬»ƒ««ƒ¿»
‰ka ‡lL ‰Ê  ÌÈÎÊ ÈL e„ÏÈÂ ,‰ka ‡Ï ˙Á‡Â¿««…ƒ¿»¿»¿¿≈¿»ƒ∆∆…ƒ¿»

Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B BzL‡179‰˜e ÎÊ e„ÏÈ . ƒ¿≈»≈¿»ƒ«…≈»¿»»¿≈»
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ 180. ≈»«…≈¿

שם.178) הוא 179)משנה, אחד שזכר הוא שוודאי 
כנ"ל. ידוע , שאינו אף ֿעלֿפי  פטור 180)בכורו, הבן שאף 

לאשה  נולד שמא הוא, ספק  שהרי  כנ"ל, עצמו את מלפדות
שביכרה.

.Ïe„ÏÈ181‰ka ‡lL ‰Ê  ‰˜e ÌÈÎÊ ÈL »¿¿≈¿»ƒ¿≈»∆∆…ƒ¿»
BzL‡182ÈLa ‡l‡ ËÙ ‡lL .ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B ƒ¿≈»≈¿»ƒ∆…ƒ¿»∆»ƒ¿≈

„Ïa ÎÊ ‰„ÏÈ BzL‡ Ì‡ :˙B˜ÙÒ183Ì‡Â ,iÁ  ¿≈ƒƒ¿»¿»»»ƒ¿««»¿ƒ
‰„ÏÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,iÁ  ‰˜p‰Â Îf‰ ‰„ÏÈ ‡È‰ƒ»¿»«»»¿«¿≈»«»∆»ƒ≈»¿»

BBÈ„t ÔzÈ  ˜BÁ c‰Â ÏÈ‡B‰Â ;‰lÁz ‰˜184. ¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿«»»»ƒ≈ƒ¿

ביכרה,181) שלא ואחת ביכרה שאחת הנ"ל, הנשים שתי 
אנשים. שני  של גירסת 182)והן לפי  א. מט , שם גמרא

קנה. בהערה למעלה וראה נקבה 183)רבינו. ולא כלומר,
זכרים. שני  ילדה אם הואֿהדין אבל כלומר,184)בלבד,

שלא  זו שילדה א. שלפנינו: במקרה אפשרויות חמש ישנן
ד. נקבה; ואחריו זכר ג. זכרים; שני  ב . אחד; זכר ביכרה,
האפשרויות, שרוב  וכיון זכר. ואחריה נקבה ה. בלבד; נקבה
בעלה  חייב  לחיוב , הן הראשונות, האפשרויות שלש כלומר,
וחזקה, ו"רובא הבעל, חזקת נגד כרוב  זה שהרי  הבן, בפדיון
הראב "ד  ולדעת קנה. בהערה למעלה וראה עדיף ". רובא

חייב . - כה בהלכה ולמעלה פטור, כאן להיפך: הדבר

ה'תשע"ט  כסלו  י"ט  שלישי יום 

   1 
חמור 1) פטר מישראל אדם כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

בהנאה  אסור חמור ושפטר הוא. למי  בו שפודין השה בשה.
חייב  ומאימתי  השה. באחריות חייב  אם שיפדה. עד
וכהנים  בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו.
או  גוי  של חמורו עובר הלוקח  בו. חייבים אם ולויים
או  מהגוי , חמור המקבל ודין שותף . הגוי  היה ואם המוכרו.
וחמורה  חמורה. כמין שילדה פרה מישראל. שקיבל הגוי 
זכרים  בשני  שיש הספיקות זכרים. ב ' וילדה ביכרה שלא
ביתו. בתוך חמורים פטרי  עשרה לו שהיה ומי  נקבות, ושתי 

.‡Ï‡OiÓ Ì„‡ Ïk ˙BcÙÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ët ƒ¿«¬≈ƒ¿»»»ƒƒ¿»≈∆∆
BÓÁ3‰Oa4ÙÏ ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â .‰OÚ ˙ÂˆÓ  B˙Bc ¬¿∆¿ƒ…»»ƒ¿ƒ¿«¬≈
BÙÚÏ5‡Ï Ì‡Â ,‰O ‰cÙz BÓÁ ËÙe :Ó‡pL . ¿»¿∆∆¡«∆∆¬ƒ¿∆¿∆¿ƒ…

el‡ ˙BˆÓ ÈzLe .BzÙÚÂ ‰cÙ˙6ÌB˜Ó ÏÎa ˙B‚‰B7 ƒ¿∆«¬«¿¿≈ƒ¿≈¬¿»»
ÔÓÊ ÏÎe8‰ÙÈÚ ˙ÂˆÓÏ ˙Ó„B˜ ‰i„t ˙ÂˆÓe .9. ¿»¿«ƒ¿«¿ƒ»∆∆¿ƒ¿«¬ƒ»

כתב 2) הבן פדיון לעניין אבל אשה, ובין איש בין כלומר,
כיוון  מישראל", איש "כל א: הלכה י "א בפרק  למעלה רבינו

בנה. את לפדות חייבת אינה חמור 3)שאשה של בכור
בלבד.4)בלבד. חיים ועיזים כבשים אלא שה, קרוי  ואין

לכהן. דמיו ונותן בשוויו, פודהו - שה לו אין למד 5)ואם
קודמת  הפדייה "מצות שם: במשנה ששנינו ממה רבינו כן
שאמרו  ומה מצוה. היא עריפה שגם הרי  עריפה", למצות
ונתנו  בשה פדהו שלא (בזה כהן של ממונו הפסיד "הוא
אלא  זה אין עריפה), ידי  (על ממונו" יופסד לפיכך לכהן),

העריפה. למצות כתב 6)טעם פב ) (עשה המצוות בספר
ע  להקשות למקשה "אפשר אתה רבינו: מדוע  ולומר, לי 

ואינך  מצוות, כשתי  ועריפתו חמור) פטר (של פדייתו מונה
כמו  המצוה מהלכות עריפתו ותהיה אחת כמצוה אותן מונה
על  המורה לשון זה בעניין מצאנו - השביעי  בכלל שביארת
"מצות  יג.): שם (משנה אמרם והוא מצוות, שתי  היותן
למצות  קודמת ייבום ומצות עריפה למצות קודמת פדייה
או  לייבום או עומדת שהיבמה כמו היינו: חליצה".
בפני מצוה והחליצה שהזכיר, כמו מצוה והייבום לחליצה,
וזו  לעריפה, או לפדייה או עומד חמור פטר  כך עצמה,

שאמרו". כמו מצוה וזו לז.7)מצוה בקידושין מפורש כן
בין  ונוהגין ביאה, בהן דכתיב  חמור ופטר תפילין "והרי 

לארץ ". בחוץ  בין הבית.8)בארץ  בפני  שלא גם
וערפתו".9) תפדה לא ואם "שנאמר

.Ô‰kÏ B˙B Ba ÔÈ„BtL ‰O‰10Ët Ïk :Ó‡pL , «∆∆ƒ¿«…≈∆∆¡«»∆∆
ÓB‚Â ÌÁ11. ∆∆¿≈

לכהן.10) דמיו נותן בשוויו, פדאו אם בשר 11)וכן "לכל
לכהן), (כלומר, לך יהיה ובבהמה באדם לה' יקריבו אשר
הטמאה  הבהמה בכור ואת האדם בכור את תפדה פדה אך
אדם, לבכור טמאה בהמה בכור הכתוב  הקיש הרי  תפדה",
פדיון  כן כמו לכהן, - האדם בכור שפדיון שכשם לך לומר

טמאה. בהמה בכור
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קעג                
         

.‚‰‡ÓË ‰Ó‰a .‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ BÎa ˙‡Â¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆¿≈»¿≈»
„Ïa BÓÁ‰ ‡È‰ Ô‡k ‰eÓ‡‰12. »¬»»ƒ«¬ƒ¿«

[תפדה 12) חמור פטר לומר "תלמוד ה: שם בברייתא
וגמלים". סוסים פטרי  ולא לך אמרתי  חמור פטר בשה],

.„BÎÓ Ì‡Â ;‰„tiL „Ú ‰‡‰a eÒ‡ BÓÁ Ët∆∆¬»«¬»»«∆ƒ»∆¿ƒ¿»
ÌÈeÒ‡ ÂÈÓc  ÔBÈ„t Ì„˜13˙Ó Ì‡Â .14ÔBÈ„t Ì„˜ …∆ƒ¿»»¬ƒ¿ƒ≈…∆ƒ¿

Û‡ ‰‡‰a eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ;wÈ  BÙÚL B‡∆¬»ƒ»≈ƒ¿≈∆»«¬»»«
CÎÈÙÏ .‰cÙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ÙÈÚ Á‡Ï15‡Ï Ì‡ , ¿««¬ƒ»ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ»ƒ…

Ô‰kÏ eÒ‡  Ô‰kÏ BÓˆÚa BÓÁ‰ Ët Ô˙Â e‰„t»»¿»«∆∆«¬¿«¿«…≈»«…≈
,BÓˆÚÏ ‰O‰ ÁwÈÂ ,‰Oa e‰cÙiL „Ú Ba LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿≈¿∆¿ƒ««∆¿«¿

ÌÈ‰k‰Â .wÈÂ epÙÚÈ B‡16.‰Ê c ÏÚ ÌÈ„eLÁ ««¿∆¿ƒ»≈¿«…¬ƒ¬ƒ«»»∆
‡l‡ ,Ô‰kÏ BÓÁ Ët ÔzÏ Ï‡OÈÏ eÒ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿ƒ¿»≈ƒ≈∆∆¬«…≈∆»

ÂÈÙa Ô‰k‰ e‰„t Ôk Ì‡17. ƒ≈»»«…≈¿»»

החמור),13) פטר (של דמיו בהנאת רישא, שם: בכורות
יהודה  רבי  אוסר בשניהם כלומר, גופו, בהנאת סיפא,
הוא, יהודה רבי  של וטעמו מתיר. שמעון ורבי  בהנאה,
שקיבל  כסף  אלא פדיון, כסף  שבידו הכסף  שאין שכיוון
תופס  ההנאה איסור שאין פי  על אף  לכן הנאה, איסור עבור
שהוא  שנמצא מהם, ליהנות אסור זאת בכל הדמים, את
אחר  אבל למוכר, אלא אינו זה איסור וכל האיסור. מן נהנה
בכמה  שם, בקידושין שנינו ולכן מהדמים. ליהנות מותר -
בדמיהן  וקידש מכרן ש"אם בכלל, חמור ופטר איסורים
אלו. בדמים ליהנות מותרת שהאשה לפי  מקודשת"

שהפריש 14) (לאחר חמור פטר "מת יב : בבכורות משנה
וכו', ייקבר אומר אליעזר רבי  לכהן), ליתנו הספיק  ולא טלה
אלא  נחלקו ולא להיקבר", צריך אין אומרים וחכמים
הפרשת  עם מיד החמור פטר שנפדה טלה, הפריש כשכבר
לדברי ייקבר פדיון, קודם החמור פטר מת אם אבל הטלה,

עד 15)הכל. בהנאה אסור חמור שפטר לפי  כלומר,
שהוא 16)שייפדה. לפדותו, מבלי  חמור בפטר להשתמש

הוא  תחתיו שאפריש השה הרי  באמרו: לעצמו היתר מורה
לפדותו. לי  ולמה בפניו.17)שלי , ערפו או

.‰epziL Ì„˜ ‰O‰ ˙Óe BÓÁ Ët ÔBÈ„t LÈÙ‰ƒ¿ƒƒ¿∆∆¬≈«∆…∆∆ƒ¿∆
B˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡  Ô‰kÏ18Ô‰kÏ ‰Ïp‰ ÔzÈÂ ,19 «…≈≈«»¿«¬»¿ƒ≈«¿≈»«…≈

של 18) וטעמו קאי ". דכהן ברשותיה דאפרשיה "דמעידנא
פטר  קדושת פוקעת השה הפרשת ידי  שעל שכיוון דבר,
ונמצא  הכהן, של השה הרי  הפרשתו עם מיד לכן החמור,
משעת  שלו שהוא שיו, את לכהן נותן החמור שבעל

מת.19)הפרשה. הכהן של השה שהרי 

da ˙B‰Ï20ÔzÈ  e‰„tL Á‡ BÓÁ‰ Ët ˙Ó . ≈»»≈∆∆«¬««∆»»ƒ≈
Ô‰kÏ ‰Ïh‰21B˙È‰a zÓe ,22.‰cÙ kL , «»∆«…≈À»«¬»»∆¿»ƒ¿»

בעלים 20) בי  דמית אלא וכו', בו, נהנים מת "ואם שם,
קאי ". דכהן ברשותיה דאפרשיה דמעידנא כהן, בו ונהנה

שלו.21) הוא החמור.22)שהרי  פטר של

.ÂÈ˙ÓÈ‡Ó23ÌÈLÏL „ÚÂ „ÏeiMÓ ?B˙BcÙÏ iÁ ≈≈»««»ƒ¿ƒ∆ƒ»≈¿«¿ƒ
BÙÚÏ ‰ˆ Ì‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Óe .ÌBÈ24 ≈««¿ƒƒ»»¿»¿

‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡Â ,‰„Bt  B˙BcÙÏ ‰ˆ Ì‡ ;BÙBÚ¿ƒ»»ƒ¿∆¿≈»∆»
„Ïa ekÚ ˙ÂˆÓ25. ƒ¿«ƒƒ¿«

(בכור 23) של "מצוותו חמא בר רמי  שהביא כברייתא
או  פודהו או ואילך מכאן יום, שלושים כל טמאה) בהמה
ש"מצוותו", ששת, רב  לדעת שם שאמרו וכמו עורפו",
שם, רבא שאמר וכמו יום, שלושים כל לפדותו מצוה היינו
בהמה  בכור מקישים ואינם אליעזר ר' על שחולקים שלרבנן
יום. שלושים לאחר אף  עובר אינו אדם לבכור טמאה

ראוי24) אינו יום שלושים שתוך נראה, הלשון [מפשטות
עיון]. וצריך אף 25)לעריפה. עליו עובר אינו כלומר,

חכמים: שאמרו אלא יום, שלושים עליו שעברו לאחר
את  לעכב  לו היה ולא תחמיצנה", אל לידך הבאה "מצוה

הפדיון.

.ÊıÈÙB˜a BÙBÚ  B˙BcÙÏ ‰ˆ ‡Ï26ÂÈBÁ‡Ó27; …»»ƒ¿¿¿ƒ≈¬»
BzÙÚÂ ‰cÙ˙ ‡Ï Ì‡Â :Ó‡pL28ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â . ∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒƒ
Â ‰˜a ‡ÏÂ ÏwÓa ‡Ï B˙B‡Ìc˜a ‡Ï29‡ÏÂ …¿«≈¿…¿»∆¿…¿À¿…¿…

‰‚Óa30ıÈÙB˜ ‡l‡ ,31ÏÚÈÂ „ÁÏ epÒÈÎÈ ‡ÏÂ . ƒ¿≈»∆»¿ƒ¿…«¿ƒ∆¿∆∆¿ƒ¿«
BzÙÚÂ :Ó‡pL ;˙eÓiL „Ú ÂÈÙa ˙Ïc‰32. «∆∆¿»»«∆»∆∆¡««¬«¿

הבשר".26) בו חותכים שהקצבים גרזן כמין גדול, "סכין
ערפו.27) מותר 28)מצד שאין מעורף , נגזר הזה "והפועל

ערפו". ממול ראשו לחתוך אלא לחנקו, ולא לשוחטו
בו.30)גרזן.29) לנסר משנן להב  בעלת "שכן 31)סכין

עריפה". דווקא.32)דרך בעריפה לך: לומר

.Á‰Oa ‡ÏÂ ,‰iÁa ‡ÏÂ ,Ï‚Úa ‡Ï ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ…¿≈∆¿…¿«»¿…¿∆
‰ÙËa ‡ÏÂ ,ËeÁL33ÌÈ‡ÏÎa ‡ÏÂ ,34ÈBÎa ‡ÏÂ ,35; »¿…ƒ¿≈»¿…¿ƒ¿«ƒ¿…¿

ÌÈOk ‡l‡ ‰O Èe˜ ÔÈ‡Â ,‰O ‰cÙz :Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿∆¿∆¿≈»∆∆»¿»ƒ
„Ïa ÌÈiÁ ÌÈfÚÂ36. ¿ƒƒ«ƒƒ¿«

חיה.33) דבר,34)שאינה של וטעמו העז. על הבא כבש
שכתב  ומה מינים. שני  של תערובת אלא "שה", זה שאין
ועז  מכבש הבא "כלאיים ה הלכה ט  בפרק  למעלה רבינו
שה" "אם שנאמר משום אלא זה אין שמא במתנות", חייב 

שה". מקצת "אפילו מכאן ספק 35)ולמדו חיה ספק 
כשהוא  זה וכל שה. ואינו עצמה, בפני  ברייה שהוא בהמה,
שאמרה  שה במקום אלא שוויו, מחמת לא בעגל, לפדות בא
דבר. בכל פודה בשוויו, לפדות רוצה אם אבל  התורה,

בג 36) בן דתניא היא, בג בג בן מני , "מתניתין שם: בגמרא
מה  "שה", (בפסח ) להלן ונאמר "שה" כאן נאמר אומר, בג
השמות  לכל פרט  כאן אף  הללו, השמות לכל פרט  להלן
גזירה  סובר אינו בתרא שהוא אשי  שרב  סובר, ורבינו הללו".
זוטרא  למר אשי  רב  ליה "אמר שם: אמרו שהרי  זו, שווה
למד  לא עצמו אשי  שרב  הרי  - מפסח " דילפת דעתיך מאי 

זו. שווה גזירה הביא לא ולפיכך מפסח ,

.ËÁ‡Ï ‰ÓBc‰ ‰Oa ÔÈ„Bt ÔÈ‡37 ‰„t Ì‡Â ; ≈ƒ¿∆«∆¿«≈¿ƒ»»
Èe„t38ÈÏeÒÙa ‡Ï Ï‡ ,‰Úe˜t Ôa ÔÈ„BÙe . »ƒ¿∆¿»¬»…ƒ¿≈

Èv ‰Ó ;Ïi‡ÎÂ Èvk :Ô‰a Ó‡ È‰L .ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ∆¬≈∆¡«»∆«¿ƒ¿»«»«¿ƒ
ÔÈ„Bt ÔÈ‡ ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt Û‡ ,Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡  Ïi‡Â¿«»≈ƒ«¿≈«À¿»ƒ≈ƒ
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קעד               
         

המדובר 37) כי  אומרים ויש עז. מין שילדה רחל כלומר,
כשל  סימניו מקצת אם אבל לרחל, כלל דומה הוולד כשאין

בו. פודין נסתפקו 38)רחל, שלא היא, רבינו שדעת נראה
אלא  אחר), למין הדומה (=שה ב "נדמה" פודין אם שם
הוא  שהרי  בו, שפודין הוא פשוט  מדאורייתא אבל מדרבנן,
אחר. למין אלא אמו למין דומה אינו אם בכך ומה "שה",

.ÈÌÈÓÈÓz ÔÈa ,˙B˜ ÔÈa ÌÈÎÊ ÔÈa ‰Oa ÔÈ„Btƒ¿∆≈¿»ƒ≈¿≈≈¿ƒƒ
.ÌÈÏB„b ÔÈa ÌÈpË˜ ÔÈa ,ÌÈÓeÓ ÈÏÚa ÔÈa≈«¬≈ƒ≈¿«ƒ≈¿ƒ

.‡È˙‡ Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL ÈÓcÓ BÁ˜lL ‰O∆∆¿»ƒ¿≈¿ƒƒ≈ƒ∆
‰O BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .˜Ùq‰ ˙‡ Ba ÔÈ„Bt Ï‡ ,È‡ce‰«««¬»ƒ∆«»≈ƒ≈∆
‰Ó‡ ‡Ï .Ô‰kÏ ÂÈÓc Ô˙BÂ BÈÂLa e‰„Bt  B˙BcÙÏƒ¿≈¿»¿¿≈»»«…≈…»¿»
‰È‰ Ì‡L ;ÂÈÏÚ Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÈÓÁ‰Ï ‰O ‰Bz»∆¿«¿ƒ»»∆»¿»≈»»∆ƒ»»
B˙BcÙÏ BÏ LÈ  ÌÈÚÏÒ OÚ ‰ÂML BÓÁ Ët BÏ∆∆¬∆»∆∆∆¿»ƒ≈ƒ¿
,Lc˜‰‰ ÔÓ eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡ÏÂ .È„ ‰ÂL ‰Oa¿∆»∆ƒ»¿…ƒ¿∆∆»ƒ«∆¿≈

.BÈÂLa ÛÒÎa ‰cÙpL∆ƒ¿∆¿∆∆¿»¿

.ÈBÓÁ Ët ÈÓ„ eÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆∆¬
˙BÁt ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;‰ÏÚÓÏe ÌÈÊeÊ ‰LÏMÓƒ¿»ƒ¿«¿»¬»ƒ»»»»

‰O ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡  ÌÈÊeÊ ‰LÏMÓ39B‡ ƒ¿»ƒ≈ƒ∆»¿∆
‰Ú ÔÈÚÂ ,ÚÏqÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï ‰ÙÈ ÔÈÚÂ .ÌÈÊeÊ ‰LÏLaƒ¿»ƒ¿«ƒ»»…ƒ¿…ƒ∆«¿«ƒ»»

.ÌÈÊeÊ ‰LÏLa  ˙ÈBÈe ,ÚÏÒ ÈˆÁa «¬ƒ∆«≈ƒƒ¿»ƒ

שהוא.39) כל שווה אפילו

.‚ÈBÁ ÏL BÓÁ Ët ‰„Bt‰Â40Èe„t ‰Ê È‰ 41, ¿«∆∆∆¬∆¬≈¬≈∆»
ÂÈÏÚÏ BÓÁ‰Â42. ¿«¬ƒ¿»»

החמור.40) פטר בעל של בשה ובין הפודה, של בשה בין
החמור 41) פטר בעל על מוטל אינו חמור פטר שפדיון

ולכן  בהקדש, כמו לפדותו, יכול ואחד אחד כל אלא בלבד,
ולכן  פדוי , זה הרי  ישראל של חמור פטר פדה גוי  אם אף 
שפדה". "ישראל כתב : ולא סתם, "הפודה" רבינו כתב 

ואף 42) הבעלים. כממון נחשב  חמור שפטר דבר, של וטעמו
שלו  להיות ראוי  הוא הרי  עתה, בהנאה אסור שהוא פי  על
שלו  הוא הרי  חבירו, פדאו אם אפילו ולכן שפדהו לאחר

ההנאה. איסור שפקע  אלא החמור), בעל (=של

.„È:Ó‡pL .BÓÁ ËtÓ ÔÈeËt  ÌiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆¬∆∆¡«
Ïk ;‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ BÎa ˙‡Â Ì„‡‰ BÎa¿»»»¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆…
,‰‡ÓË ‰Ó‰a BÎa BLÈ  Ì„‡ BÎa BLiL∆∆¿ƒ¿»»∆¿ƒ¿¿≈»¿≈»

‰‡ÓË ‰Ó‰a BÎaÓ eËt  Ì„‡ BÎaÓ eËt‰Â43. ¿«»ƒ¿»»»ƒ¿¿≈»¿≈»

פטורים 43) לכן הבן, מפדיון פטורים ולויים שכהנים וכיוון
והלויים  הכהנים את לפטור ואין חמור. פטר מפדיון אף  הם
- הבן בפדיון שאמרו כדרך וחומר, מקל חמור פטר מפדיון
ישראל  של טמאות בהמות ולויים כהנים שפטרו מצינו שלא

מפדיון. בניהם את שפטרו כדרך במדבר,

.ÂËBBÓÁ aÚ Á˜Bl‰44B‡ ,ÌÈÎBk „BÚ ÏL «≈«À«¬∆≈»ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÎBk „BÚÏ BBÓÁ aÚ ÎBn‰«≈À«¬¿≈»ƒ««ƒ∆≈

È‡M45‰BÎa‰ ÔÓ eËt ‰Ê È‰ 46ÔÈÒB˜ ÔÈ‡Â , ««¬≈∆»ƒ«¿»¿≈¿ƒ

‰Ê c ÏÚ B˙B‡47Ì‡a ÛzL ÌÈÎBk „BÚ‰ ‰È‰ . «»»∆»»»≈»ƒÀ»»≈
Ba ÛÏ‡Ó „Á‡ ‡l‡ BÏ ‰È‰ ‡Ï elÙ‡ ,BÎaa B‡48 «¿¬ƒ…»»∆»∆»≈∆∆

eËt ‰Ê È‰ 49BÏ ‰È‰ .50„Á‡ ‡ Bn‡a B‡ Ba51, ¬≈∆»»»¿ƒ≈∆∆»
BÊ‡ elÙ‡ ,BÏ‚ B‡ B„È ÔB‚k52C˙ÁÈ el‡L Ïk : ¿»«¿¬ƒ»¿…∆ƒ≈»≈
eËt ‰Ê È‰  ÌeÓ ÏÚa ‰È‰È53Ì‡Â ;‰BÎa‰ ÔÓ ƒ¿∆««¬≈∆»ƒ«¿»¿ƒ

ÌeÓ ÏÚa ‰È‰È ‡Ï ÌÈÎBk „BÚ‰ ˜ÏÁ C˙ÁiLk¿∆≈»≈≈∆»≈»ƒ…ƒ¿∆««
ÁaÊnÏ54iÁ ‰Ê È‰ 55ÔÓ BÓÁ Ïa˜Ó‰ ÔÎÂ . «ƒ¿≈«¬≈∆«»¿≈«¿«≈¬ƒ

ÎBk „BÚ‰Ì‰ÈÈa „Ïe‰Â da ÏthÓ ˙BÈ‰Ï ÌÈ56, »≈»ƒƒ¿ƒ«≈»¿«»»≈≈∆
ÔÓ eËt Ïk‰  Ï‡OiÓ ÏawL ÌÈÎBk „BÚ B‡≈»ƒ∆ƒ≈ƒƒ¿»≈«…»ƒ

‰BÎa‰57Ì„‡a Ï‡OÈ Èa ÌÁ Ët :Ó‡pL . «¿»∆∆¡«∆∆∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈»»»
.Ï‡OÈa Ïk‰ ‰È‰iL „Ú  ‰Ó‰ae«¿≈»«∆ƒ¿∆«…¿ƒ¿»≈

לעולם,44) בא שלא דבר לוקח  זה ואין בכור. הוא והעובר
קיים. העובר לגוי ,45)שהרי  חמורו עובר למכור כלומר,

הוא  פטור שהרי  הכהן, מן העובר את מפקיע  הוא שהרי 
השה. את מפסיד הכהן ונמצא פטר 46)מלפדותו, מפדיון

הגוי , של היא האם גוי , של חמורו עובר בלוקח  שהרי  חמור,
חיוב  ואין הגוי , של הוא העובר חמורו, עובר לו ובמוכר
ישראל. של והוולד כשהאם אלא חמור פטר פדיון

דקא 47) משום אמינא הוה לוקח , תנא דאי  "צריכי , שם:
מקדושה, לה מפקע  דקא מוכר אבל לקדושה, לה מייתי 

לן". משמע  קא הבכור), את (שיפדה לקנסיה או 48)אימא
שאסור 49)באמו. פי  על ואף  פוטרת. גוי  ששותפות כיוון

קנסוהו. לא  הגוי  עם ומלבד 51)לגוי .50)להשתתף 
כלום. לו אין - קטן.52)האבר אבר שם:53)שהוא

מן  פטורה ותהא כוכבים עובד של שותפות תהא "וכמה
אמר  הכי  ליה אמר וכו', אזנו, אפילו הונא רב  אמר הבכורה,
אחד  אבר לגוי  יש אפילו (כלומר, קל מום אפילו יוחנן ר'
זה  הרי  טריפה, או נבלה נעשית הבהמה אין יחתכנו שאם
כל  לגוי  שיש רבינו כוונת ואין הונא". כדרב  וכו', פטור),
ייחתך  שאם האבר, מן חלק  רק  לו יש אם אפילו אלא האבר,

פטור. זה הרי  מום בעל בבהמה 54)יהא הדבר היה אם
חשובה.55)טהורה. שותפותו של 56)שאין כלומר,

הטיפול. בשכר הישראל.57)שניהם, של חציו אף 

.ÊË˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ib˙pL b‰„ÏÈ ib ≈∆ƒ¿«≈¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«≈»¿»
BBÓÁ58ib˙pL Á‡ B‡59ÛÚÏ iÁ ‰Ê È‰ 60 ¬««∆ƒ¿«≈¬≈∆«»«¬…

˙BcÙÏ B‡61‰Oa ‰„t Ì‡Â .62,b ÏL ‰O‰  ƒ¿¿ƒ»»¿∆«∆∆≈
‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰L63. ∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

"בבני58) זה שאין כיוון חמורו, פטר מפדיון ופטור
בכור 59)ישראל". נעשה שהעובר כיוון חייב , הוא ואז

לכן. קודם ולא לידה בחולין 61)ולקבור.60)משעת
וארבע  לחיוב  ארבע  בגר, נאמרו ספקות "שמונה קלד.
שפטר  (שכיוון לחיוב  וכו', טמאה, בהמה ובכור וכו', לפטור,
לחומרא, דאיסורא ספיקא מספק , בהנאה אסור החמור
לפטור  חמור פטר ופדיון וכו', איסורו), להפקיע  כדי  ופודהו

לכהן)". השה מלתת פטור שהוא בכסף ,62)(כלומר, או
פקע 63)בשוויו. כבר שהרי  איסור, ספק  זה שאין כיוון

כלל, קדושה בו אין הרי  והשה החמור, פטר של איסורו
זה. הוא ממון ספק  אלא
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קעה                
         

.ÊÈBÓÁ Ët LÈÙ‰L ÌÈÎBk „BÚ64ÔÈÚÈ„BÓ  ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ∆∆¬ƒƒ
iÁ BÈ‡L B˙B‡65zÓ ‡e‰ È‰Â ,66‰„BÚÂ ‰f‚a67. ∆≈«»«¬≈À»¿ƒ»«¬»

בפדיון 64) ולא עצמו חמור בפטר המדובר התוספות לדעת
השה. שהוא חמור אסור 65)פטר ואינו חמור. בפטר

שהם  בישראל הגוי  יחשוד שלא כדי  היא זו והודעה בהנאה.
בקדשים. שהודיעוהו.66)מזלזלים ואין 67)לאחר

כדרך  הפרשתו, ידי  על החמור פטר על חל הנאה איסור
מתנדבים. שגויים ונדבות בנדרים חל שהוא

.ÁÈBÓÁ ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰t68‰„ÏiL BÓÁ B‡ , »»∆»¿»¿ƒ¬¬∆»¿»
ÒeÒ ÔÈÓk69eËt 70‰cÙz BÓÁ ËÙe :Ó‡pL ; ¿ƒ»∆∆¡«∆∆¬ƒ¿∆

„ÏBi‰ ‰È‰iL „Ú  ÌÈÓÚt ÈzL ,BÓÁ ËÙe ‰O¿∆∆∆¬¿≈¿»ƒ«∆ƒ¿∆«≈
Ba LÈ Ì‡Â .BÓÁ „ÏBp‰Â BÓÁ71ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó ¬¿«»¬¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»≈
‰BÎaa iÁ  BÓÁ72. ¬«»«¿»

לחמור.68) הדומה כלל.69)עגל חמור מסימני  בו ואין
ששניהם 70) וחמור, לפרה משותף  דבר שיש פי  על אף 

מינים  ששניהם וסוס , לחמור וכן בכורה, לקדושת שייכים
החמור.71)טמאים. מן שנולד חמור.72)בסוס  בפטר

הוא  הרי  פרה, סימני  מקצת בו ויש מפרה, שנולד ובחמור
לכהן. לתיתו וחייב  טהורה, בהמה בכור

.ËÈÔ˙B  ÌÈÎÊ ÈL ‰„ÏÈÂ ‰ka ‡lL BBÓÁ¬∆…ƒ¿»¿»¿»¿≈¿»ƒ≈
Ô‰kÏ ‰ÏË73,„Á‡ ‰ÏË LÈÙÓ  ‰˜e ÎÊ ‰„ÏÈ . »∆«…≈»¿»»»¿≈»«¿ƒ»∆∆»

‰M„˜ ÚÈ˜Ù‰Ï È„k74,‰È‰a zÓ ‰È‰iL „Ú epnÓ ¿≈¿«¿ƒ«¿À»ƒ∆«∆ƒ¿∆À»«¬»»
‰lÁz „ÏB Îf‰ ‡nL75 LÈÙ‰L ‰Ê ‰ÏËÂ ; ∆»«»»«¿ƒ»¿»∆∆∆ƒ¿ƒ

ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,Ô‰kÏ BÈ‡Â ,ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿≈«…≈∆«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡‰»¿»»

חמור.73) פטר הוא הזכרים משני  שאחד הוא ברור שהרי 
ההנאה,74) איסור כלומר, מיניה, לאיסורא לאפקועי  שם:

שצריך  דמים, בקדושת קדוש החמור שפטר רבינו, וכוונת
בשה. חמור.75)לפדותו פטר הוא והרי 

.ÎÔ˙B  ÌÈÎÊ ÈL e„ÏÈÂ eka ‡lL ÂÈBÓÁ ÈzL¿≈¬»∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ≈
Ô‰kÏ ÌÈ‡ÏË ÈL76ÌÈÎÊ ÈL B‡ ‰˜e ÎÊ . ¿≈¿»ƒ«…≈»»¿≈»¿≈¿»ƒ

Ô‰kÏ „Á‡ ‰ÏË Ô˙B  ‰˜e77. ¿≈»≈»∆∆»«…≈

פי76) על אף  חמורים, פטרי  ששניהם הדבר ברור שהרי 
השני . וכן אמו היא מי  זה זכר ידוע  הדבר שהרי77)שאין

באופן  וכן חמור, פטר הוא שהזכר ברור הראשון באופן
פי על אף  חמור, פטר הזכרים משני  שאחד ברור השני ,

הוא. מי  ידוע  שאין

.‡ÎÈzLe ÌÈÎÊ ÈL B‡ ,ÎÊÂ ˙B˜ ÈzL e„ÏÈ»¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡  ˙B˜78LÈÙ‰Ï CÈˆ BÈ‡Â . ¿≈≈»«…≈¿¿≈»ƒ¿«¿ƒ

‡nL :‰a‰ ˙B˜ÙÒ Ô‡k LiL ÈÙÏ ,BÓˆÚÏ ‰ÏË»∆¿«¿¿ƒ∆≈»¿≈«¿≈∆»
B‡ ,˙B˜ ÈzL ‰„ÏÈ ‰iM‰Â ÎÊ ‰„ÏÈ ˙Á‡‰»««»¿»»»¿«¿ƒ»»¿»¿≈¿≈
B‡ ‰˜ ÂÈÁ‡Â ÎÊ ˙Á‡‰Â ‰˜ ‰„ÏÈ BÊ ‡nL∆»»¿»¿≈»¿»«∆∆»»¿«¬»¿≈»

ÎÊ ‰ÈÁ‡Â ‰˜79ÈLa LÈ ‰a‰ ˙B˜ÙÒ ÔÎÂ . ¿≈»¿«¬∆»»»¿≈¿≈«¿≈≈ƒ¿≈
,‰ka ‡lL ˙Á‡Â ‰ka ˙Á‡ .˙B˜ ÈzLe ÌÈÎÊ¿»ƒ¿≈¿≈««ƒ¿»¿««∆…ƒ¿»
.Ô‰kÏ „Á‡ ‰ÏË Ô˙B  eÚ˙Â ÌÈÎÊ ÈL e„ÏÈÂ¿»¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»∆∆»«…≈

B˙B BÈ‡Â ,BÓˆÚÏ „Á‡ ‰ÏË LÈÙÓ  ‰˜e ÎÊ»»¿≈»«¿ƒ»∆∆»¿«¿¿≈¿
Â ,˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰kÏÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰ «…≈ƒ¿≈∆»≈¿«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡‰»¿»»

פטר 78) כאן ואין ראשון הזכר היה שלא אפשר שהרי 
כאן 79)חמור. אין הרי  הוולד על נדון שאם פי  על אף 

פטר  הוא והרי  ראשון נולד הזכר שמא אחד, ספק  אלא
צריך  אינו זאת בכל נקבה, אחר נולד שמא או חמור,
לו. שיש מהזכרים אחד כל כנגד טלה לעצמו להפריש
החמורות  מן אחת כל על נדון שאם שכיוון דבר, של וטעמו
זכר  ילדה לא שמא ספיקא, ספק  הוא שהדבר יימצא שילדו,
שנולדה  לאחר ילדתו שמא זכר, ילדה אם ואפילו כלל,
הקיים  השקול הספק  את מכריע  זה דבר שכן, וכיוון הנקבה.

הוולד. על דנים כשאנו

.ÎÚe„È ÔÈ‡Â ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ BÓÁ Á˜Bl‰ ÔÎÂ¿≈«≈«¬ƒ»≈»ƒ¿≈»«
B˙B‡ ‰„Bt  ÎÊ ‰„ÏÈÂ ‰ka ‡Ï B‡ ‰ka Ì‡ƒƒ¿»…ƒ¿»¿»¿»»»∆

‰Oa80.˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏÚaÏ ‡e‰Â ¿∆¿«¿»ƒƒ¿≈∆»≈

קדושה.80) ממנו להפקיע  כדי 

.‚ÎBÏ eÈ‰L ÈÓ81Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÌÈ‡ÏË ‰OÚ ƒ∆»¬»»¿»ƒ»∆»≈∆
BÓÁ Ët ˜ÙÒ ÏÚ BLÈÙ‰82ÏÎÏ ÔÈlÁk Ô‰ È‰  ƒ¿ƒ«¿≈∆∆¬¬≈≈¿Àƒ¿»

‰Ó‰a‰ ‡Lk ÔÈOÚ˙Óe ,c83„Á‡ LÈÙÓe . »»ƒ¿«¿ƒƒ¿»«¿≈»«¿ƒ∆»
OÚÓ Ô‰Ó84eÈ‰Lk BlL ‡M‰Â ,85. ≈∆«¬≈¿«¿»∆¿∆»

לדיר 81) חמור) פטר (=פדיון "נכנס  ט . בבכורות משנה
שהפרישו  רגיל חמור פטר בגמרא: זה על ואמרו להתעשר".
במתנה  לו ושניתן הלקוח  שנינו שהרי  לכהן), ונתנו ישראל
ספק  עשרה לו שהיו בישראל אלא בהמה, ממעשר פטור
שיין  עשרה עליהן שמפריש ביתו, בתוך חמורים פטרי 

שלו". והן לכהן 82)ומעשרן נותנם ואינו שלו, שהם
וודאי , חמור פטר פדיון אבל בהמה, במעשר חייב  ולפיכך
ושניתן  הלקוח  שהרי  בהמה. במעשר לחייב  אין לכהן, שהוא
החזירו  הכהן אם ואף  בהמה. ממעשר פטור במתנה, לו
בכלל  הוא הישראל שאף  במעשר, יתחייב  לא לישראל

מתנה. מוקדשים 83)מקבל ואילו חולין, שהם מפני 
בהמה. ממעשר גבי84)פטורים על אימורין ומקטיר

ממש.85)המזבח . חולין

.„ÎÏ‡OÈ86ÔÈ‡cÂ ÌÈBÓÁ ÈËt ‰OÚ BÏ eÈ‰L87 ƒ¿»≈∆»¬»»ƒ¿≈¬ƒ«»ƒ
BÏ eÏÙpL B˙Èa CB˙a88Ô‰k Bn‡ È‡ ˙ÈaÓ89B˙B‡Â , ¿≈∆»¿ƒ≈¬ƒƒ…≈¿

Ï‡OÈ Bn‡ È‡ ˙ÈaÓ BÏ eÏÙ Ô‰k‰ Bn‡ È‡90 ¬ƒƒ«…≈»¿ƒ≈¬ƒƒƒ¿»≈
BlL Ô‰Â ÔÈÈO ‰OÚ Ô‰ÈÏÚ LÈÙÓ ‰Ê È‰91, ¬≈∆«¿ƒ¬≈∆¬»»≈ƒ¿≈∆

OÚÓa ÔÈiÁÂ92. ¿«»ƒ¿«¬≈

אבהו,86) בר רבה בשם נחמן רב  של מימרא שם. בכורות
כי ייתכן וודאי , חמור פטר בפדיון שאף  בזה, והשמיעונו

בהמה. במעשר ויתחייב  הישראל, של כלומר,87)יהיה
וודאין. שלא 89).בירושה 88)אפילו כיוון זה, וירשם

לאמו. אחים בירושה,90)היו הכהן ליד נפלו לא שאם
בפדיון. חייבים אינם ברשותו, נולדו חייב 91)אלא שאינו

וטעמו  בו. שפודין שה כל לכהן שנותן כדרך לכהן לתיתם
אותו. שירש הכהן מכח  בא זה שישראל כיוון דבר, של
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החמורים  פטרי  את לפדות חייב  שהיה פי  על אף  והכהן
אף  ולכן שלו, הן השיין הרי  בשיין, הישראל מן שירש

לכהן. נותנם אינו דבר.92)הישראל לכל חולין הם שהרי 

ÌÈeka ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ

ה'תשע"ט  כסלו  כ' רביעי יום 


  

,‰OÚ ˙BˆÓ ÚLz :˙BˆÓ ÌÈOÚÂ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«ƒ¿∆¿ƒƒ¿≈«ƒ¿¬≈
(‡ :ÔËÙ e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
„ÚÈ ‡lL ( .dzÎ‡ÏnÓ ˙ÈÚÈLa ı‡‰ ˙aLzL∆ƒ¿…»»∆«¿ƒƒƒ¿«¿»∆…«¬…

‰La ı‡‰ ˙„BÚ˙„BÚ „ÚÈ ‡lL (‚ .BÊ ¬«»»∆¿»»∆…«¬…¬«
C„k ÁÈÙq‰ ˆ˜È ‡lL („ .BÊ ‰La ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿»»∆…ƒ¿…«»ƒ«¿∆∆
.ÌÈˆBa‰ C„k ÌÈÈÊp‰ ˆÈ ‡lL (‰ .ÌÈˆBw‰«¿ƒ∆…ƒ¿…«¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ
Ïk ËnLiL (Ê .ı‡‰ ‡ÈˆBzM ‰Ó ËnLiL (Â∆¿«≈«∆ƒ»»∆∆¿«≈»
‡lL (Ë .‰Âl‰ Úa˙È ‡ÏÂ ObÈ ‡lL (Á .B˙‡ÂÏ‰«¿»»∆…ƒ…¿…ƒ¿««…∆∆…
.BBÓÓ „a‡È ‡lL È„k ‰hÓL Ì„˜ ˙BÂÏ‰lÓ ÚnÈƒ»«ƒ¿«¿…∆¿ƒ»¿≈∆…¿«≈»
˙L Lc˜Ï (‡È .ÚL ÚL ÌÈM‰ tÒÏ (Èƒ¿…«»ƒ∆«∆«¿«≈¿«
È„k ÈL˙a ‰OÚa ÙBLa Ú˜˙Ï (È .ÌÈMÓÁ‰«¬ƒƒƒ¿…«¿»«¬»»¿ƒ¿≈¿≈
‰La ‰Ó„‡ „Úz ‡lL (‚È .ÈLÙÁ ÌÈ„Ú ˙‡ˆÏ»≈¬»ƒ»¿ƒ∆…≈»≈¬»»¿»»
(ÂË .ÌÈˆBw‰ „‚k ‰ÈÁÈÙÒ ˆ˜È ‡lL („È .BÊ∆…ƒ¿…¿ƒ∆»¿∆∆«≈ƒ
‰l‡b ÔzÏ (ÊË .ÌÈˆBa‰ „‚k ‰ÈÈÊ ˆÈ ‡lL∆…ƒ¿…¿ƒ∆»¿∆∆«¿ƒƒ≈¿À»
.‰˜Ó ‰„Oe ‰fÁ‡ ‰„O ÔÈ„ e‰ÊÂ ,BÊ ‰La ı‡Ï»»∆¿»»¿∆ƒ¿≈¬À»¿≈ƒ¿»
ÈÚ Èza ÔÈc (ÁÈ .˙e˙ÈÓˆÏ ı‡‰ Înz ‡lL (ÊÈ∆…ƒ»≈»»∆ƒ¿ƒƒ»≈»≈
,Ï‡OÈ ı‡a ÈÂÏ ËL Ïk ÏÁÈ ‡lL (ËÈ .‰ÓBÁ»∆…ƒ¿«»≈∆≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‡lL (Î .Ì‰a ˙LÏ ‰zÓ ÌÈÚ Ì‰Ï ÔÈ˙B ‡l‡∆»¿ƒ»∆»ƒ«»»»∆∆»∆∆…
˙LÏ ÌÈÚ ÌiÂÏÏ ÔzÏ (‡Î .‰faa ÈÂÏ ËL ÁwÈƒ«≈∆≈ƒ«ƒ»ƒ≈«¿ƒƒ»ƒ»∆∆
‡l‡ ,Ì‰ÈÚ L‚Ó ÎnÈ ‡lL (Î .Ô‰ÈL‚Óeƒ¿¿≈∆∆…ƒ»≈ƒ¿«»≈∆∆»
.ÏBi‰ Á‡Ï ÔÈa ÏBi‰ ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‡B‚¬ƒ¿»≈ƒ¿≈«≈≈¿«««≈

  

   

חובת  היא  ששמיטה  משמע , " האר "שתשבות מלשונו 
חובת  ולא  השביעית, בשנה  שתיעבד  שאסור הקרקע 
הא ונפק "מ  בשביעית. הקרקע  במלאכת שאסור ה 'גברא '
שא גוי , על־ידי  יהודי  של בקרקע  העבודה  לעשות מותר
ב 'גברא ' די הוא   וא גוי , על־ידי   א אסור בקרקע  די הוא 

השמיטה . על מצווה  אינו  הגוי  שהרי  גוי  על־ידי  מותר
     

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
האילן 1) ועבודת הארץ  מעבודת לשבות שמצותֿעשה יבאר

ואם  התורה. מן לוקה עבודה איזו על השביעית. בשנה
בשביעית  הזרעים שורין אם סרק . אילן בשביעית נוטעין
מותר  אם האנסים משרבו בשביעית. המותרים והדברים
או  לפת הטומן או מארצו קוצים המעביר בשביעית. לזרוע 
עצים  ללקוט  אוסרים היו בראשונה בהן. וכיוצא לוף  או צנון

שרשיו  להוציא מותר אם אילן הקוצץ  השדה. מתוך ואבנים
בשביעית. שקמה בתולת קוצצין ואם מהארץ .

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙aLÏ3˙„BÚÂ ı‡‰ ˙„BÚÓ ƒ¿«¬≈ƒ¿…≈¬«»»∆«¬«
ÔÏÈ‡‰4˙aL ı‡‰ ‰˙LÂ :Ó‡pL ,˙ÈÚÈL ‰La »ƒ»¿»»¿ƒƒ∆∆¡«¿»¿»»»∆«»

Ó‡Â ;ÈÈÏ5LÈÁa :6Èˆwe7‰OBÚ‰ ÏÎÂ .˙aLz «»¿∆¡«∆»ƒ«»ƒƒ¿…¿»»∆
‰Î‡ÏÓ8ı‡‰ ˙„BÚÓ9 BÊ ‰La ˙BÏÈ‡‰ B‡ ¿»»≈¬«»»∆»ƒ»¿»»

:Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆∆∆¡«
ÚÊ˙ ‡Ï E„O10ÓÊ˙ ‡Ï EÓÎÂ11. »¿…ƒ¿»¿«¿¿…ƒ¿…

קלה.2) עשה המצוות, בספר כאן 3)ראה רבינו מלשון
ישבות, שהאדם היא שהמצוה נראה, שם המצוות ובספר
לעבוד  לגוי  מותר זה, ולפי  שתשבות. הארץ  על המצוה ואין
אבל  נב ). סימן ב  חלק  (מהרי "ט  התורה מן ישראל באדמת
בשביעית  הארץ  "שתשבות רבינו: כתב  כאן המצוות במנין
ההלכות. סדר על המצוות במנין כתב  וכן ממלאכתה",
שביתת  מצות וכדוגמת הארץ , על היא שהמצוה משמע 
שהמצוה  ונראה קיב ). מצוה (מנחתֿחינוך בשבת בהמתו
אלא  אינו שביתתה שביטול אלא תשבות, שהארץ  היא:
לשבת  אחרון בקונטרס  וראה אותה. העובד ישראל עלֿידי 
ואילך. פז מעמוד ב , מהדורה זצ "ל קוק  להראי "ה הארץ 

הנעשית 4) בצירה וגם ההלכה, בסוף  כדלהלן זמירה, היא
בכלל  הן ואף  כב ), הלכה פ "ד להלן (ראה האילן לעבודת
הנ"ל  הפסוקים באותם שהרי  הנ"ל, הארץ " "ושבתה

תבצור". לא וגו' תזמור "לא גם נאמר וגם 5)שלאחריה,
סדר  שעל המצוות ובמנין שם) (עשה המצוות בספר
ואף ֿעלֿפי שביעית. לענין זה פסוק  רבינו הביא ההלכות,
ר' דברי  שלפי  יוצא ד.) קטן (מועד הבבלי  דברי  שלפי 
כמותו  פוסקים שאנו השביעית), תוספת (בענין ישמעאל
שביעית  לענין נאמר לא זה פסוק  א), הלכה פ "ג להלן (ראה
פ "א  (שביעית הירושלמי  על רבינו סמך – שבת לענין אלא
נאמר, שביעית לענין זה פסוק  ישמעאל לר' שגם ג), הלכה
ראה  הישיבה. אב  נתן ורבינו צדק , מלכי  בן ר"י  פירשו וכן

תקצג. נוספת הערה שם, המצוות הנאמר 6)בספר לפי 
לפי לוקה, ואינו בעשה, עובר בשביעית שהחורש יוצא כאן

י . והלכה ד הלכה להלן וראה לאו, בה הכוונה 7)שאין
א), הלכה פ "ד להלן (ראה קרקע  לעבודת שהוא לקציר
בו  אין – בלבד הפירות לאסיפת אלא שאינו קציר שאילו

"תשבות". הנשים 8)משום שגם רבינו, מלשון משמע 
אברהם  רבינו כתב  (וכן שביעית. של במצוותֿעשה חייבות
כספים  שמיטת לענין ו) עמוד יד כרך ("סיני " רבינו של בנו
מצוות  בחינוך וראה לגברים"). כמו לנשים שמיטה ש"דין

שם. ובמנחתֿחינוך קיב , בסוף 9)פד, כדלהלן זריעה, היא
בשבת  (ועיין הארץ  לעבודת הנעשית קצירה וגם ההלכה,
א), הלכה פ "ד להלן וראה נוטע , גם שהוא קוצר שיש עג:
בפירוש  רבינו כתב  וכן הארץ ", "ושבתה בכלל ושתיהן
אחריה  שם נאמר שהרי  ב , משנה פ "א קטן למועד המשנה
שבת  השביעית ובשנה וגו' ואספת וגו', תזרע  שנים "שש
הרי תבצור", לא וגו' תקצור לא וגו' תזרע  לא וגו' שבתון

ז  בכלל שגם הן הארץ ) לעבודת (כשהיא קצירה וגם ריעה
בסמוך. להלן עוד וראה הארץ . הארץ .10)שבת עבודת זו

שלאחריו:11) לפסוק  גם רבינו [וכוונת אילנות. עבודת זו
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תבצור, לא נזירך ענבי  ואת תקצור לא קצירך ספיח  "את
וגו' המלה כאן חסרה ואולי  לארץ ". יהיה שבתון שנת
מן  לוקה "אינו אומר: הוא הבאה בהלכה שהרי  (וגומר),
דיבר  שכבר הרי  וכו'". הקצירה ועל הזמירה על אלא התורה
"או  שם: בפ "ד להלן גם כוונתו וזוהי  הקצירה. על מקודם

שביארנו"). כמו הארץ  לעבודת שקצר

.ÏÚ B‡ ‰ÚÈf‰ ÏÚ ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡≈∆ƒ«»∆»««¿ƒ»«
Ìk‰ „Á‡Â .‰Èˆa‰ ÏÚ B‡ ‰Èˆw‰ ÏÚÂ ,‰ÈÓf‰«¿ƒ»¿««¿ƒ»««¿ƒ»¿∆»«∆∆

˙BÏÈ‡‰ ‡L „Á‡Â12. ¿∆»¿»»ƒ»

בשאר 12) אף  אסורה שזמירה לומר, רבינו כוונת אין
פ "ב  לשבעית המשנה בפירוש כתב  שהרי  התורה, מן אילנות
מפורש  אמרו ד. קטן ובמועד זימור, הוא שזירוד ג, משנה
בצירה, לענין כוונתו אלא מדרבנן. אלא אינו זירוד שאיסור
וראה  (חזוןֿאיש. התורה מן אסורה אילנות בשאר שאף 
 ֿ יום ה'תוספות אבל תקצב ). ובהערה שם, המצוות בספר
(שם  ראשונה" וה"משנה ד, משנה פ "ד לשביעית טוב '
רבינו, דברי  את ביארו טו, להלכה והאורֿשמח  ה) משנה
להלן  וראה התורה. מן אילנות בשאר אף  אסורה שזמירה
משקין  מסכת לפירוש ותיקונים ובהוספות כאֿכב . הלכות

ה. לעמ ' זק "ש) הגרמי "ל (הוצאת

.‚‰ÈÓÊe13.‰Èˆ˜ ÏÏÎa ‰Èˆe ,‰ÚÈÊ ÏÏÎa ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»
˙B„ÏBz ÈzL ÏÚ :CÏ ÓBÏ ?e˙k‰ ÔËt ‰nÏÂ¿»»≈¿»«»«»«¿≈»

iÁ ‡e‰ „Ïa el‡14˙„BÚaL ˙B„ÏBz‰ ‡L ÏÚÂ , ≈ƒ¿««»¿«¿»«»∆«¬«
ı‡‰15 ‰Ê ÔÈÚa eLt˙ ‡lL ˙B‡‰ ‡L ÌÚ »»∆ƒ¿»»»∆…ƒ¿»¿¿ƒ¿»∆

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï‡ .Ô‰ÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡16. ≈∆¬≈∆¬»«ƒ«««¿

כאביי .13) ולא כרבא שם, קטן משום 14)מועד מלקות,
הנ"ל. כבהלכה 15)הלאו זה, בכלל האילן ועבודת

הסמוכה.16)הסמוכה. בהלכה ראה מדרבנן,

.„ÙBÁ‰ ?„ˆÈk17LBÁ‰ B‡18Ú˜w‰ CˆÏ19B‡ ≈««≈«≈¿…∆««¿«
ÏwÒÓ‰20ÏaÊÓ‰ B‡21˙„BÚ ‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«≈«¿«≈¿«≈»∆ƒ¿»¬«

ÚËBp‰ B‡ Èkn‰ B‡ CÈn‰ ÔÎÂ ,ı‡‰22‡ˆBiÎÂ »»∆¿≈««¿ƒ««¿ƒ«≈«¿«≈
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ˙BÏÈ‡‰ ˙„BÚÓ Ô‰a»∆≈¬«»ƒ»«ƒ«««¿

Ô‰ÈcÓ23. ƒƒ¿≈∆

לניכוש 17) מנין וזימור, זירוע  אלא לי  אין שם: קטן במועד
הכוונה  ש"עידור" רבינו ומפרש וכו' ולכיסום, ולעידור
שבשדה  מלאכה היא שאז לצרכה, הקרקע  בכל לחופר
תחת  לעדור שמותר להלן, שם כשאמרו ולכן ושבכרם.
בקשקוש, שהקשו כדרך הנ"ל, מהעידור הקשו לא הגפנים,
בלבד  הגפנים תחת מעידור הקרקע  בכל עידור שחלוק  כיון
שם  הארץ ' ב 'שבת וראה ב ). אות כ סימן השולחן (פאת

קב . כמבואר 18)עמוד בו, יש עשה אבל לאו, בו שאין
א. הלכה ולא 19)למעלה ושבכרם, שבשדה מלאכה היא

ז. בהלכה להלן וראה כנ"ל. בלבד, הגפנים תחת
והמדובר 20) שם. קטן במועד וראה השדה. מן אבנים

נוגעות  אינן אם אפילו אסור ואז השדה, לצורך כשעושה
ראה  האבנים, לצורך אפילו אסור בארץ  נוגעות ואם בארץ ,

י . הלכה פ "ב  כדי21)להלן זריעתה, קודם הקרקע  את
מזבלין. ד"ה שם ברש"י  וראה אב 22)להשביחה. שהוא

נג: ובגיטין ג) הלכה שבת מהלכות (פ "ז שבת לענין
בין  ובשביעית יעקר, במזיד וכו' בשבת, הנוטע  "דתניא,
והא  דאורייתא הא מכדי  וכו', יעקר, במזיד בין בשוגג
שנטיעה  הרי  שביעית". שנא ומאי  שבת שנת מאי  דאורייתא,
זו  סוגיא רבינו שדחה ונראה התורה. מן אסורה בשביעית
מן  חייבין שאין בה שאמרו הנ"ל קטן במועד הסוגיא מפני 
שם  השולחן (פאת הנ"ל המלאכות ארבע  על אלא  התורה
קוק  להגרא"י  שם) לונץ  (הוצאת וביאורים ובהגהות ד). אות
וזוהי התורה, מן זריעה שהיא גרעין, זריעת בין חילק  -
אלא  שאינו שתיל, נוטע  לבין שם, בגיטין הגמרא  כוונת

טייב 23)מדרבנן. על ב , הלכה פ "ד שביעית בירושלמי 
שמיע  "ולא שם): המשנה פירוש – אותה (=חרש שדהו
שם). (מפרשים מרדות מכת היינו לוקה", שהוא ירמיה רבי 

.‰ÔÈ‡24˜Ò ÔÏÈ‡ elÙ‡ ˙ÈÚÈMa ÔÈÚËB25‡ÏÂ . ≈¿ƒ«¿ƒƒ¬ƒƒ«¿»¿…
CzÁÈ26˜ÙÈ ‡ÏÂ .˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ˙Ïai‰27ÔÈÏÚ‰ «¿…«¿…∆ƒ»ƒ»¿…¿»≈∆»ƒ

ÌÈca‰Â28˜a‡È ‡ÏÂ .ÌÈLÈ‰29Bznˆ ˙‡30.˜‡a ¿««ƒ«¿≈ƒ¿…¿«≈∆««¿¿»»
ÔMÚÈ ‡ÏÂ31˙ÚÏBz‰ ˙eÓiL È„k ÂÈzÁz32‡ÏÂ . ¿…¿«≈«¿»¿≈∆»«««¿…

CeÒÈ33‡lL È„k ,‡Ó‰Ê BÏ LiL „a ˙BÚÈËp‰ ˙‡ »∆«¿ƒ¿»»∆≈À¬»¿≈∆…
C ‡e‰Lk ÛBÚ‰ B˙B‡ ÏÎ‡È34CeÒÈ ‡ÏÂ .35˙‡ …«»¿∆«¿…»∆

ÔÈbt‰36Ô˙B‡ ˜È ‡ÏÂ ,37CÎÈ ‡ÏÂ .38˙‡ ««ƒ¿…ƒ¿…»¿…ƒ¿…∆
˙BÚÈËp‰39ÌË˜È ‡ÏÂ ,40‚qÙÈ ‡ÏÂ .Ì˙B‡41˙‡ «¿ƒ¿…ƒ¿…»¿…¿«≈∆

‰OÚ Ì‡Â .ÔÏÈ‡‰ ˙„BÚ Ïk ‡L ÔÎÂ .˙BÏÈ‡‰»ƒ»¿≈¿»»¬«»ƒ»¿ƒ»»
.˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ˙ÈÚÈMa el‡Ó ˙Á‡««≈≈«¿ƒƒ«ƒ«««¿

יט 24) הלכה פ "ג שם ובתוספתא ד, הלכה שם בירושלמי 
סרק  אילן נוטעין אומר גמליאל בן שמעון רבן "היה אמרו:
אוסרים, חכמים ואילו מתיר, הוא שרק  נראה בשביעית",
קטן  למועד הרא"ש ותוספות (כסף ֿמשנה). כרבים והלכה
בשם  שם במאירי  וראה מיבלין", "אין שם בגמרא גרס  ג.

פירות.25)הירושלמי . עושה פ "ב 26)שאינו שביעית
עד  וכו' מהאילנות) יבלות כורתים =) "מיבלין ב : משנה

אסור. – השנה ראש שאחרי  הרי  השנה". יסיר 27)ראש
שם. קטן מועד המשנה). שם 29)ענפים.28)(פירוש

מאבקין". "מאבקין"30)"ואין מפרשים ויש האילן. ראש
באבק . המגולים השרשים הדביקה 32)שם.31)לכרות

שם). המשנה (פירוש פריו ואוכלת שביעית 33)באילן
– כן שאחר הרי  השנה", ראש עד "מזהמין ד: משנה שם,

"תרי34)אסור. נ: זרה ובעבודה הנטיעה. כלומר,
כלומר, להעמידו, =) אילני  לאוקומי  חד הוי , זוהמומי 
להברותו, =) לאברויי  וחד ושרי , בלבד) היזק  ממנו למנוע 
אכילת  כשעלֿידי  כאן והמדובר ואסור". אילני  להועילו)
את  המונע  שהזיהום נמצא האילן, גידול רק  מתעכב  העוף 
וראה  "לאברויי ". זה והרי  האילן לגידול גורם העוף , אכילת
קז  עמוד שם בשבתֿהארץ  יא, אות שם בפאתֿהשולחן

הפגים 35)ובחזוןֿאיש. את "סכין ה: משנה שם בשמן.
השנה". ראש עד צרכן.36)– כל נגמרו שלא "תאנים

שם). המשנה (פירוש בישולן" למהר כדי  כן ועושים
שאינן 37) אצלנו מקומות בקצת התאנים מנהג "כן

תאנה  כל בו ונוקבים דק , עץ  בשמן ימשחו עד מתבשלין
(שם). (=את 38)מהם" אותן "וכורכין שם משנה

השנה". ראש עד – הענפים 39)הנטיעות) שיקבץ  "הוא
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קעח                
         

על  ינטו ולא במישור למעלה שיעלו כדי  ויקשרם והפארות
שם). המשנה (פירוש והיינו 40)הארץ " שם. משנה

(שם). לזה כשנצרך קצתם "ואין 41)לכרות ג. קטן מועד
צעיר  שהוא אילן בעצים, יסמוך לא כלומר, באילן", מפסגין

שם. ברש"י  וראה מדי .

.ÂÔÈ˙ÈvÓ ÔÈ‡42ÌÈw‰ ˙LÈ‡a e‡‰ ˙‡43ÈtÓ , ≈«ƒƒ∆»¿ƒ««»ƒƒ¿≈
Ú˜˜ ˙„BÚ ‡È‰L44ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡Â .45‰t‰ ˙‡ ∆ƒ¬««¿«¿≈¿«¿ƒ∆«»»
ÏBÁa ‡l‡ LÁÏ46ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â .47ÌÈÚf‰ ˙‡ «¬∆»¿¿≈¿ƒ∆«¿»ƒ
ÙÚ ‡ÏÓ ıÈˆÚa48‡ÏÓ ıÈˆÚa Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba Ï‡ , ¿»ƒ»≈»»¬»¿ƒ»¿»ƒ»≈

ÌÈÏÏ‚49ÔÈBLÂ .50ÔÚÊÏ È„k ,˙ÈÚÈMa ÌÈÚf‰ ˙‡ ¿»ƒ¿ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈¿»¿»
˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa51ÈÈBÏ‡‰ ÔÈÓi˜Óe .52,‚b‰ L‡a ¿»≈¿ƒƒ¿«¿ƒ»¬≈¿…«»

B˙B‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ Ï‡53. ¬»≈«¿ƒ

יט .42) הלכה פ "ג שם ותוספתא ד, הלכה פ "ד שם ירושלמי 
ובתרגום 43) הקנים. סבך כלומר, הקנים. ברחישת כמו:

בסבך", "נאחז מתרגם יג) כב , (בראשית ליונתן המיוחס 
בפאת  וראה כפשוטה). (תוספתא דאילנא ברחישותא אחיד

שם. הקרקע 44)השולחן את לייפות כדי  כן שעושה
(שם). לזריעה שם.45)ולהכינה ותוספתא ירושלמי 

ולנטיעה.46) לזריעה ראוי  שאינו חולות, במקום כלומר,
 ֿ אף ֿעל הפרה, את ללמד אסור לזריעה, הראוי  במקום אבל

ממש. חורש שאינו בתוספתא 47)פי  ועיין שם. ירושלמי 
זרעים  של דוגמא שלוקח  הוא הבדיקה ועניין פ "א. סוף 

כפשוטה). (תוספתא צומחים הם אם וכן 48)לראות
כזורע  נראה שהוא לפי  (רדב "ז). הקרקע  על בגללים

שאינו 49)בשביעית. לעציץ  והכוונה בו. לזרוע  דרך שאין
רדב "ז). ועיין בכסף ", "נחפה בשם רוקח  (מעשה נקוב 
שאינו  בעציץ  אפילו הזורע  חייב  שבת, שלענין ואף ֿעלֿפי 
לספר  רבינו ובתשובות שד, עמ ' יח  כרך ב "סיני " (ראה נקוב 
זריעה  אין בשביעית – (10 והערה 4 עמ ' א חלק  "זמנים"

להלן. וראה בארץ , והראב "ד 50)אלא במים. כלומר, שם.
בתוספתא  וראה שם. בתוספתא הגירסא וכן ומשיירין. גורס :

תזרע ",51)כפשוטה. לא "שדך בכלל לא זו זריעה שאין
שם). ("סיני " הארץ " "ושבתה בכלל כלומר,52)ולא

והם  ריח , הנותן עץ  הוא ו"אלוי " המזיקו. דבר ממנו מונעים
עליו  וחלה יד), (ד, בשירֿהשירים הנזכרות ה"אהלות"
מקום  והיה יט . הלכה פ "ז להלן כמבואר שביעית, קדושת
חשד  ויש ואדום, רך שלו שהגזע  מאחר קיומו, לאסור
פ "ד  (להלן רכים ירקות לקיים אסרו שכן בשביעית, שנטעו
על  שהוא כיון גזרו, לא שבאילוי  בזה והשמיענו יח ), הלכה
תוספתא  ועיין (כסף ֿמשנה). שם לזרוע  דרך ואין הגג
י ֿיא, הלכות מעשר מהלכות פ "א למעלה [וראה כפשוטה.

שדך]. בכלל אינו להשקות 53)שגג אסור שהרי 
וראה  ומשביחו. העץ  את כמברה שהוא כיון בשביעית,

ח . הלכה להלן

.ÊÔÈ˜BÒ54ÔÏÈ‡‰ ˙‡55‡˜Òa56B˙B‡ ÔÈÚBËÂ , ¿ƒ∆»ƒ»¿ƒ¿»¿¬ƒ
ÌÈ‡a57ÔÈ„BÚÂ .58ÌÈÙb‰ ˙Áz59L˜L˜Ó‰Â . «¬»ƒ¿¿ƒ«««¿»ƒ¿«¿«¿≈
ÌÈ˙ÈÊa60˙B‰Ï Ì‡ :61Ì‡Â ,eÒ‡  ÔÏÈ‡‰ ˙‡ ¿≈ƒƒ¿«¿∆»ƒ»»¿ƒ

ÌÈÓÈˆt‰ ˙‡ ÌzÒÏ62zÓ 63. ƒ¿…∆«¿ƒƒÀ»

י .54) הלכה שם ותוספתא שם, המשיר 55)ירושלמי 

זמנו. קודם אדום 56)פירותיו בצבע  אותו צובעים כלומר,
שם). ובהערות א, הלכה גירושין מהלכות בפ "ד (ראה
אינשי , דליחזיה היכי  כי  – בסיקרא "סוקרו עח . ובחולין
רחמים  ויבקשו אנשים שיראוהו =) עלויה" רחמי  וליבעי 
קרקע . עבודת זו שאין הוא ופשוט  פירותיו). ישיר שלא עליו

את 57) משיר הוא שהרי  חיליה". דניכחוש היכי  "כי  שם:
כוחו. את מחלישים ולפיכך ושומן, כוח  מרוב  פירותיו
אדרבה  אלא אילן, את מברה שאינו כיון כן לעשות והתירו

כפשוטה). (תוספתא כוחו את ג.58)מחליש קטן מועד
בלבד 59) בכרם אלא ובכרם, שבשדה עבודה זו שאין כיון

טז. בהערה למעלה וראה מסיר 60)(שם). כלומר, שם.
מפרשים  ויש נ:). זרה לעבודה (ר"ח  האילן מן פסולת מיני 
בגפנים  וזה בזיתים שזה אלא עידור, כמו הוא שקשקוש

רש"י ). בשם ולהשביח .61)(כסף ֿמשנה להועיל כלומר,
ואין 63)הסדקים.62) האילן, מן היזק  מונע  אלא זה שאין

הֿו. להלכות בהערות וראה לגידולו. מועיל זה דבר

.ÁÔÈ˜LÓ64˙ÈÚÈMa ÔÈÁÏM‰ ˙Èa65‰„O ‡È‰Â , «¿ƒ≈«¿»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
˙BÈa ‰‡ÓvL ‰ÚÈf‰66˙BÏÈ‡‰ ‰„O ÔÎÂ .67Ì‡ , «¿ƒ»∆¿≈»¿≈¿≈¿≈»ƒ»ƒ

‰‡Ò ˙ÈÏ OÚÓ ˙È ‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜ÁÓ eÈ‰68 »¿À»ƒ∆ƒ∆»≈≈∆∆¿≈¿»
e˜LÈ ‡Ï Ï‡ ,ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Ó ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÎLBÓ69˙‡ ¿ƒ∆««ƒ≈ƒ»¿ƒ»¬»…«¿∆

‰‡Ò ˙ÈÏ OÚ ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ˜Ó eÈ‰ Ì‡Â ;‰„O‰ Ïk»«»∆¿ƒ»¿…»ƒ∆»∆∆∆¿≈¿»
‰„O‰ Ïk ÔÈ˜LÓ ÔÏÈLa70Ôl‰ ÙÚ ÔÎÂ .71 «¿ƒ»«»∆ƒ¿ƒ»¿≈»»«»»

‡lL ˙BÏÈ‡‰ ÏÈLa ,˙ÈÚÈMa ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈˆÈaÓ«¿ƒƒ¿«ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»∆…
.e„ÒtÈƒ»≈

במועד 64) השלחין בית "משקין ב . קטן במועד משנה
שבה,65)ובשביעית". עץ  כל ימות ישקה, לא שאם

ממי המסתפקת שדה משקין אין אבל י . בהלכה כדלהלן
מרביצין. ד"ה בתוספות ו: שם ועין שם:66)גשמים.

דכתיב  היא, דצחותא לישנא השלחין בית דהאי  משמע  ומאי 
ונראה  ולאי . משלהי  ואת ומתרגמינן, ויגע . עיף  ואתה
הקילון, וממי  הגשמים ממי  שאפילו רבינו, דברי  מסתימת
משקין  אין "אבל שם: במשנה שאמרו ומה להשקות, מותר
במועד  אלא זה אין הקילון", ממי  ולא הגשמים ממי  לא
מחמת  ואסרום ב ), הלכה יוםֿטוב  מהלכות בפ "ז (ראה
אלא  נאסרה לא בשביעית אבל ד.), (שם יתירה טירחא
הראשונים  רוב  כתבו וכן יתירה, טירחא ולא הארץ  עבודת

ועיי ד, עמ ' שם מפריש ר"י  לתלמיד בשיטה שם (ראה ן
הירושלמי ). בשם כן "רבי67)שהביא ו: שם משנה

לאילן, מאילן המים את מושכין אומר, יעקב  בן אליעזר
מתירין". וחכמים וכו', השדה כל את ישקה שלא ובלבד
רבי דברי  לבן, בעפר "ומרביצין י : משנה פ "ב  ובשביעית
שם, בירושלמי  ואמרו אוסר". יעקב  בן אליעזר רבי  שמעון.
כל  השקאת כדין לבן, עפר הרבצת שדין במסקנא, ושם
אלא  אליעזר ורבי  שמעון רבי  נחלקו ולא השדה.
אילנות  מעשר פחות שישנם דהיינו מרוחקין, כשהאילנות
ורבי השדה, כל להשקות מתיר שמעון שרבי  סאה, בבית
אף  סאה, בבית אילנות עשרה כשישנם אבל אוסר. אליעזר
לשביעית  המשנה בפירוש וראה שמותר, מודה אליעזר רבי 
ונקי , קב  שמשנתו יעקב , בן אליעזר כרבי  רבינו ופסק  שם.
לרש"ש, הרמב "ם במקורי  וראה ס . (יבמות רבים כנגד אף 
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ניאפולי לדפוס  כ"י  בהגהות הוא וכן הרכבי ). הוצאת
ליברמן  הגר"ש של במבואו (ראה שם המשנה בפירוש

ז). עמוד להרמב "ם הירושלמי  יותר 68)להלכות כלומר,
והיינו, סאה, בבית עשרה כשהם האילנות שבין המרחק  מן

סאה. מבית ביותר אילנות עשרה שאף 69)כשהם כיון
האילנות. יפסדו לא זו, השקאה יפסדו,70)בלי  שלא

כמו 71)כדלהלן. שהמדובר נראה "וכן", שכתב  מזה
אלא  סאה. לבית עשר לזה זה מקורבין כשהאילנות למעלה
שונה  סאה, לבית אילנות עשרה בו הנטועים לבן, שעפר
אלא  התירו לא אחר אילן שבשדה בזה אחר, אילן משדה
השקאה  בין להרביץ  גם התירו לבן בעפר ואילו להשקות,
בלי שאף  בשבילם, מרביצין אין המרוחקין, אבל להשקאה.
וכרבי הנ"ל, השדה כל בהשקאת כמו יפסדו, לא ההרבצה
שם). השולחן (פאת שם שביעית במשנה יעקב  בן אליעזר

שם. ובהערות ג הלכה יוםֿטוב  מהלכות בפ "ח  וראה

.ËÔÈOBÚÂ72˙Bi‚eÚ73ÌÈÙbÏ74ÔÈOBÚÂ .75˙n‡ ˙‡ ¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ∆««
‰lÁza ÌÈn‰76ÔÈ‡ÏÓÓe .77ÌÈÚ˜p‰ ˙‡78.ÌÈÓ ««ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ∆«¿»ƒ«ƒ

ג.72) קטן במועד עיקרי73)ברייתא סביב  שיחפור "הוא
המשנה  (פירוש המים" שם יתקבצו קטנות חפירות האילנות

לתקן 74)שם). רק  התירו ובחולֿהמועד להשקותם. כדי 
מתחילה  לעשותן לא אבל שנתקלקלו, עשויות עוגיות
הקודמת. להלכה בהערות וראה שם). יוםֿטוב  (הלכות

עזריה,75) בן אלעזר כרבי  ולא כחכמים ב . שם משנה
אגפיה  שמכשיר מפני  או כעוזר שנראה משום האוסר

לתקנה 76)לזריעה. אלא התירו לא ובחולֿהמועד שם.
שם). יוםֿטוב  (הלכות ג.77)כשנתקלקלה שם ברייתא

האילנות.78) סביבות אשר העוגיות את המחברת תעלה

.È?‰l‡ Ïk eÈz‰ ‰Ó ÈtÓe79 ‰˜LÈ ‡Ï Ì‡L ƒ¿≈»ƒƒ»≈∆∆ƒ…«¿∆
‰ÁÏÓ ı‡‰ ‰OÚz80daL ıÚ Ïk ˙eÓÈÂ81ÏÈ‡B‰Â ; ≈»∆»»∆¿≈»¿»»≈∆»¿ƒ

‡Ï ,Ì‰ÈcÓ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈc‰ eq‡Â¿ƒ«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒƒ¿≈∆…
ÈL Ô˙B‡ ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡ ÔÈ‡L .el‡ ÏÚ eÊ‚»¿«≈∆≈ƒƒ«»∆»»¿≈

e‡aL BÓk ,Ì‰lL ˙B„ÏBz ÈzLe ˙B‡82. »¿≈»∆»∆¿∆≈«¿

למעלה.79) הנזכרות מה 80)ההשקאות על מוסב  זה
שלחין. שדה להשקות שדה 81)שהתירו על מוסב  זה

(חזוןֿאיש). למעלה 82)האילנות וראה ב ֿג. בהלכות
אלא  התורה, מן אסורה חרישה שגם ד, והלכה א הלכה

וחזוןֿאיש. פאתֿהשולחן ועיין עליה. לוקין שאין

.‡ÈeÏÈh‰Â ÔÈÒ‡‰ eaMÓ83ÌÈÎBk È„BÚ ÈÎÏÓ ƒ∆«»¬»ƒ¿ƒƒ«¿≈¿≈»ƒ
˙BÁÓ ˙BOÚÏ Ï‡OÈ ÏÚ84eÈz‰ ,Ô‰È˙BÏÈÁÏ85 «ƒ¿»≈«¬«¬¿≈≈∆ƒƒ

ÚÊÏ86È„Ú Ì‰Ï ÔÈÎÈvL ÌÈc ˙ÈÚÈMa ƒ¿…««¿ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ»∆«¿≈
„Ïa CÏn‰87Òp‡ B‡ÙkL ÈÓ ÔÎÂ .88ÚÏ˙BO «∆∆ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»«»«¬

ÌpÁa ˙ÈÚÈLa89Ô‰a ‡ˆBiÎÂ CÏn‰ ˙„BÚ BÓk , «¿ƒƒ¿ƒ»¿¬««∆∆¿«≈»∆
‰OBÚ ‰Ê È‰ 90. ¬≈∆∆

ארנונא"83) נינהו ומאי  האנסים, "משרבו כו. בסנהדרין
רש"י ). – התבואות מן המלך שגובה בהגהה 84)(=מס 

נראה  וכן "מזונות". אחרים: ספרים בשם הגליון, שעל
ברדב "ז. וראה כד: שם המשנה שם:85)מפירוש

ארנונא. משום בשביעית וזרעו פוקו ינאי , ר' כדמכריז

ב .86) בהלכה כנ"ל התורה, מן היא שזריעה אף ֿעלֿפי 
הזה 87) בזמן בארץ  ששביעית שאף ֿעלֿפי  דבר, של וטעמו

ה, הלכה לפ "ד הכסף ֿמשנה שכתב  כמו התורה, מן היא
נפש, פיקוח  משום בשביעית לעבוד התירו – ט  הלכה ולפ "י 
ד"ה  שם (תוספות ה הלכה פ "ג סנהדרין בירושלמי  הוא וכן
אלא  בשביעית לזרוע  התירו שלא הראב "ד, ודעת משרבו).
שביעית  היתה ולא בבל, עולי  בהם החזיקו שלא במקומות
תרומות  מהלכות בפ "א כנ"ל מדרבנן, אלא בהם נוהגת
מפירות  חומש נוטל שהמלך זה הוא ו"ארנונא" ה. הלכה
מאירי וראה הימנו. אותה גוזלין עובדה שאינו ומי  הארץ ,

.88 עמוד (כסף ֿמשנה 88)שם מלך שאינו אף ֿעלֿפי 
בחזוןֿאיש. וראה שמא 89)ורדב "ז), בשכר, לא אבל

כופים  אנסים כשאין גם בשביעית ולעבוד להערים יבואו
אם 90)(כסף ֿמשנה). לי  מה הוא, נפש שפיקוח  שכיון

של  ומקורו (רדב "ז). כופה אנס  סתם אם או כופה, המלך
גברא  לההוא לקיש) (ריש חזייה שם: שאמרו ממה רבינו
כהן  להן: אמר בשביעית). כלומר (=חורש, כריב  דקא
יכול  יהוצדק ), בן שמעון ורבי  חייא (ר' לו אמרו וחורש.
בעל  הגוי  שאנסני  רבינו: (ומפרש בתוכה אני  אגיסטון לומר
כ  סימן בפאתֿהשולחן וראה בשביעית). לו לעבוד השדה

לב . אות

È.ÚËBp‰91 „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,˙ÈÚÈMa «≈««¿ƒƒ≈¿≈≈¿≈ƒ
ÈtÓ .˜ÚÈ92˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ Ï‡OiL93Ì‡ , «¬…ƒ¿≈∆ƒ¿»≈¬ƒ««¿ƒƒƒ

.È˙ÈÈ‰ ‚‚BL „ÈÊn‰ Ó‡È  Ìi˜È ‚‚BLa Ó‡z…«¿≈¿«≈…««≈ƒ≈»ƒƒ

ג.91) משנה פ "ב  בגיטין 92)תרומות וכן שם, ירושלמי 
בשבת 93)נד. נטע  אם ולכן (שם). השבתות על לא אבל

במוצאי יאכל בשוגג, בשבת בישל אם וכן יקיים, בשוגג
בהלכה  וראה כג). הלכה שבת מהלכות (פ "ו מיד שבת

לג. אות שם ובפאתֿהשולחן הסמוכה,

.‚ÈLBÁ‰94d B‡ e‰„O ˙‡95dÏaÊ B‡96 «≈∆»≈»»ƒ¿»
˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa ‰ÚÈÊÏ ‰ÙÈ ‰È‰zL È„k ˙ÈÚÈMa«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆»»ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ

B˙B‡ ÔÈÒB˜ 97ÔÈ‡Â .˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa ‰pÚÊÈ ‡ÏÂ ¿ƒ¿…ƒ¿»∆»¿»≈¿ƒƒ¿≈
ÔÈÎBÁ98dÚÊÏ È„k epnÓ d˙B‡99‰ea È‰z ‡l‡ , ¿ƒ»ƒ∆¿≈¿»¿»∆»¿ƒ»

˙Ó Ì‡Â .ÂÈÙÏ100.Ba ‰pÚÊÈ  ¿»»¿ƒ≈ƒ¿»∆»¿

(=חידשו 94) שנטייבה וכו', "שדה ב : משנה פ "ד שביעית
לא  וכו' המשנה) פירוש – היטב  אותה והפכו היטב , אותה

שביעית". במוצאי  ויש 95)תיזרע  "כרה", רומי : בדפוס 
של  דיר שעשה והיינו (חזוןֿאיש). "דרה" שצ "ל אומרים
מה  וזהו ד), הלכה פ "ב  להלן (ראה כדין שלא בהמות
הר"ש  פירשו וכן שנידיירה". "או שם במשנה שאמרו

שם. שם.96)והרא"ש "נידיירה" מדין כיון 97)נלמד
להלן. וראה לד), אות שם (פאתֿהשולחן לזריעה שהכינה

ג.98) משנה שעבדוה 99)שם, מפני  להם קנס  "להיות
המשנה). (פירוש בשביעית" מד:100)והפכוה בגיטין

זורעה. בנו ומת, הטיבה נקטינן, חנינא: בר יוסי  ר' "ואמר
פ "ג  להלן וראה רבנן". קנסו לא לבריה רבנן, קנסו לדידיה

יא. הלכה סוף 

.„ÈÈÚn‰101ÌÈˆB˜102È„k ˙ÈÚÈMa Bˆ‡Ó ««¬ƒƒ≈«¿«¿ƒƒ¿≈
ÌÈ‡ ‰pnÓ ÏwqL B‡ ,˙ÈÚÈL È‡ˆBÓÏ dw˙Ï103, ¿«¿»¿»≈¿ƒƒ∆ƒ≈ƒ∆»¬»ƒ
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È‡M BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡104Ò˜ ‡Ï B˙B‡ e105zÓe , ««ƒ∆≈««…»¿À»
.˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa dÚÊÏ BÏ¿»¿»¿»≈¿ƒƒ

במוצאי101) תזרע  שנתקוצה, "שדה ב : משנה שם.
שנתקווצה.102)שביעית". ד"ה שם גיטין תוספות ראה

הקודם,103) מהדין רבינו ולמדו שם, במשנה נמצא לא זה
לזריעה. מוכן שדהו אין עדיין בשניהם שהרי 

שם).104) (פאתֿהשולחן טז בהלכה כיון 105)כדלהלן
(שם). לזריעה מוכן שדהו אין שעדיין

.ÂËÔÓBh‰106:˙ÈÚÈMa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BBˆe ˙ÙÏ «≈∆∆¿¿«≈»∆«¿ƒƒ
LLBÁ BÈ‡  ÔÈl‚Ó ÔÈÏÚ‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡107Ì‡Â , ƒ»ƒ¿»∆»ƒ¿Àƒ≈≈¿ƒ

eÒ‡  Â‡Ï108ÔÓBh‰ .109Ûel‰ ˙‡110Ba ‡ˆBiÎÂ111 «»«≈∆«¿«≈
ÌÈa˜ ‰Úa‡Ó ˙ÁÙÈ ‡Ï 112ÁÙËÂ ,ÁÙË db ÏÚ …ƒ¿…≈«¿»»«ƒ«…«∆«¿∆«

ÂÈab ÏÚ ÙÚ113È„k ,Ì„‡‰ ˙ÒÈc ÌB˜Óa BÓBËÂ . »»««»¿¿ƒ¿¿ƒ«»»»¿≈
ÁÓˆÈ ‡lL114zÓe .115ÒÓÏ116˙ÈÚÈMa Ê‡a117, ∆…ƒ¿«À»¿»≈»…∆«¿ƒƒ

ÁÒÎÈ ‡Ï Ï‡118. ¬»…ƒ¿«

ט .106) משנה פ "א תזרע ",107)כלאים לא "שדך משום
וגם  המשנה) (פירוש בקרקע " מחובר צמח  שאינם "מפני 
יא). הלכה כלאים מהלכות (פ "ב  בהשרשתם רוצה אינו

משרישים 108) הם זה שבאופן בשביעית, זורע  משום
בהשרשתם. רוצה והוא משנה 109)בקרקע , פ "ה שביעית
מאיר. כרבי  ולא כחכמים הבצלים"110)ב , "ממיני 

המשנה). בפירוש 111)(פירוש הוא כן בצלים. כגון
שם. בירושלמי  יונה ר' וכדעת שם, כלומר,112)המשנה

למעלה  ראה שלנו, המדות לפי  ושיעורו לוף . קבים מארבעת
להטמין  לו מותר ו"אינו טו. הלכה ביכורים מהלכות פ "ו
הוא  וכאילו לזרע  שדומה מפני  מזה), (=פחות מועט  שיעור
שם). המשנה (פירוש טומנו" שהוא נראה ואינו זורעו,

עליו 113) מקצת שאין [וכנראה כזורע . ולא כטומן שנראה
ואף ֿעלֿפי ֿכן  וצנונות), לפת בדין למעלה (ראה מגולין

ראשונה  "משנה ועיין כשיעור, הטמין אם שם).מותר, "
בשביעית.114) שזרע  נמצא יצמח  אם שהרי  כלומר,
דברי115) לפרש שבא שמעון, כרבי  י , משנה פ "ב  שם

 ֿ (כסף  שם המשנה מפירוש נראה וכן לחלוק . ולא חכמים
בעפר.116)משנה). המים ולערבב  האורז עפר להשקות

שם. המשנה ובפירוש ג משנה פ "ד ביומא כדי117)וראה
שלא  בשביל לבן עפר שמרביצין כדרך האורז, יפסד שלא

ח . הלכה בסוף  כנ"ל האילנות, הוא,118)יפסידו כסוח 
לא  תזמור, לא תרגם, ואונקלוס  היוצאות. הנטיעות כריתת
האורז. יפסד לא כן בלא שגם כיון כן, לעשות ואסרו תכסח .
אסור  וזימור זימור, הוא שכיסוח  שכיון מפרש, והאורֿשמח 
להתירו. חכמים יכלו לא לכן האילנות, בשאר אף  התורה מן

שם. ובהערות ב  בהלכה למעלה וראה

.ÊË‰BL‡a119ÌÈˆÚ Ì„‡ ËwÏÓ :ÌÈÓB‡ eÈ‰ »ƒ»»¿ƒ¿«≈»»≈ƒ
e‰„O CBzÓ ÌÈOÚÂ ÌÈ‡Â120Òb‰ ÏhiL ‡e‰Â , «¬»ƒ«¬»ƒƒ»≈¿∆ƒ…««

Òb‰121ı‡‰ ˙BwÏ Ôek˙È ‡lL È„k ,122Ï‡ ; ««¿≈∆…ƒ¿«≈¿«»»∆¬»
Òb ÔÈa ˜c ÔÈa ÏËB  BÁ ‰„OÓ123eaMÓ . ƒ¿≈¬≈≈≈«≈«ƒ∆«

Òb‰ Òb‰ :ÔÈÓB‡Â ˙BwÏ ÔÈek˙nL ,‰Ú ÈBÚ¿≈¬≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ««««
e‰„OÓ Ì„‡ ÏhÏ eÒ‡  ÔÈÏËB e‡124CBzÓ ‡l‡ , »¿ƒ»¿ƒ…»»ƒ»≈∆»ƒ

BÁ ‰„O125Ó‡È ‡lL ;‰BËa ËwÏÈ ‡lL ‡e‰Â . ¿≈¬≈¿∆…¿«≈¿»∆……«
,EÏ È˙ÈOÚ BË ‰nk ‰‡ :BÏE„O È˙Èw È‰L126. ¿≈«»»ƒƒ¿∆¬≈ƒ≈ƒ»¿

שם.119) בירושלמי  יונה רבי  וכפירוש מ "א, פ "ד שביעית
המשנה. בפירוש לצורך 120)וראה במלקט  המדובר

והעשבים. האבנים הקטנים.121)העצים, הדקים, ולא
הלכה 122) למעלה כמפורש ואסור, שדהו את מסקל ונמצא

ולפיכך 123)ד. חבירו, שדה לנקות שיתכוין חשש שאין
הדק . גם ליטול הגס .124)מותר הגס  בין 125)אפילו

בגס . אלא התירו לא הרדב "ז, ולדעת כנ"ל. גס , בין דק 
שדהו.126) לנקות חבירו יבוא כן, לו יאמר שאם

.ÊÈ‰˙È‰127ËwÏÓ  e‰„O CB˙a ˙„ÓBÚ BzÓ‰a128 »¿»¿∆¿∆∆¿»≈¿«≈
‰ÈÙÏ ‡ÈÓe129ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ BzÓ‰aL ;130Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿»∆»∆¿∆¿««»»¿≈ƒ

Ïk‰ ËwÏÓ  B˙Èk ÌL ‰˙È‰131B˙ÈkL ;˜ÈÏ„Óe »¿»»ƒ»¿«≈«…«¿ƒ∆ƒ»
ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ132. ««»»

שם.127) להלן.128)ירושלמי  וראה הגס . ובין הדק  בין
ֿ 130)לאכילה.129) ואף ֿעל הארץ . לנקות מתכוין שאינו

מלאכה  אלא אינו שמסקל כיון – רישיה" "פסיק  שהוא פי 
"פסיק  אסרו לא ד), הלכה (למעלה בשביעית דרבנן
דבריהם  (הובאו והתרומתֿהדשן התוספות כדעת רישיה",

ה). ס "ק  שיד, סימן הגס ,131)במגןֿאברהם ובין הדק  בין
מה,132)כנ"ל. אות כ סימן בפאתֿהשולחן וראה כנ"ל.

וברדב "ז.

.ÁÈıˆBw‰133zÓ ‰Ê È‰  ÌÈˆÚÏ ÌÈL B‡ ÔÏÈ‡ «≈ƒ»¿«ƒ¿≈ƒ¬≈∆À»
ÔLLÏ134‡Ï  ‰Ê „ˆa ‰Ê ˙È B‡ ‰LÏL ıv˜ . ¿»¿»ƒ≈¿»»≈∆¿«∆…

ı‡‰ ˙‡ Ôw˙Ó È‰L ,LLÈ135ÏÚÓ ıˆB˜ ‡l‡ ; ¿»≈∆¬≈¿«≈∆»»∆∆»≈≈«
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ı‡a ÂÈLL ÁÈpÓe ,ı‡‰»»∆«ƒ«»»»»»∆«∆¿»ƒ¬ƒ

LLÏ zÓ  BÁ ‰„OÓ Ï‡ ;BlL CBzÓ136. ƒ∆¬»ƒ¿≈¬≈À»¿»≈

כביתֿהלל.133) ד, משנה השרשים.134)שם, עם לעקרן
הקרקע  ונמצאת האדמה, נהפכת שעלֿידי ֿזה ואף ֿעלֿפי 
לא  בו, לזרוע  דרך שאין כזה קטן במקום – לזריעה מוכנה
שמצד  הקודמת הלכה וראה לעצים. קוצץ  שהוא כיון אסרו,

כאן. נאסר לא רישיה" מקום 135)"פסיק  שהוא "מפני 
להחזירם  אילנות עוקר כאילו ויהיה בו, לזרוע  ומותקן גדול
המשנה). (פירוש הארץ " עבודת זה וכל הלבן, לשדה
למעלה  וראה לזריעה. לתקן שיתכוין חשש יש כלומר,

טז. וכאן 136)הלכה זה. בצד זה יותר, או שלשה אפילו
לך", עשיתי  טובה כמה ראה לו, יאמר "שלא רבינו כתב  לא
רוצה  חבירו אם ידוע  לא שכאן טז, הלכה בסוף  כמו

(רדב "ז). לו היא טובה ואם האילנות, בעקירת

.ËÈ˙Èfa ÚwÓ‰137ÌB˜Ó ‰tÁÈ ‡Ï  ÌÈˆÚ ÏhÏ «¿«≈«««ƒƒ…≈ƒ…¿«∆¿
‰„BÚ ‡È‰L ÈtÓ ,ÙÚa Úewa‰138‰qÎÓ Ï‡ . «ƒ«¿»»ƒ¿≈∆ƒ¬»¬»¿«∆

L˜a B‡ ÌÈ‡a139. «¬»ƒ¿«

ה.137) משנה שם הזית, מעץ  ענפים כלומר,138)הכורת
האילן. משביח  שעלֿידי ֿזה האילן, שהרי139)עבודת

דווקא, לאו וזית (רע "ב ). ייבש שלא שומר כמושיב  הוא
אבל  בעפר, יחפהו לא שקמה קורות "הקוצץ  שנינו שהרי 

רדב "ז. ועיין בקש". או באבנים הוא מכסה
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.ÎpÊÓ‰140ıˆB˜ ‰Ê È‰  ÌÈ˜ ıˆBw‰Â ÌÈÙ‚a «¿«≈ƒ¿»ƒ¿«≈»ƒ¬≈∆≈
Bk„k141.‰ˆiM ‰Ó ÏÎe ‰‚ne Ïbne Ìc˜a ¿«¿«À¿…««»«¿≈»¿»«∆ƒ¿∆

ולא 140) עקיבא כרבי  ו, משנה שם הענפים. מן קצת הכורת
הגלילי . יוסי  וזה 141)כרבי  בכרתו, שינוי  צריך "שאין

דומה  הזינוב  ואין המשנה), (פירוש לזמור" נתכוין כשלא
ואילו  הגזע . ראש חותך שהזומר התורה, מן האסור לזימור
(תפארת  מדרבנן אלא אסור ואינו הצד מן חותך מזנב ,
רישיה", "פסיק  בו נאסר לא ולפיכך ל). אות שם ישראל
שמא  במזנב , חשש שאין וכנראה .129 הערה למעלה ראה
במלקט  שאסרו כדרך כאן, אסרו לא ולכן לומר, יתכוין

טז. בהלכה למעלה שדהו מתוך ואבנים עצים

.‡ÎÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡142˙Ïe˙a143‰Ó˜L144˙ÈÚÈMa ≈¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒƒ
d˙ˆÈˆwL ÈtÓ ,ÌÈM‰ ‡La ÔÈˆˆBwL C„k¿∆∆∆¿ƒƒ¿»«»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»

Ïc‚z BÊ ‰ˆÈˆ˜aL ,ÔÏÈ‡ ˙„BÚÛÈÒB˙Â145Ì‡Â . ¬«ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
d˙„BÚ C„k ‡lL d˙B‡ ıˆB˜  ‰ÈˆÚÏ CÈˆ146. »ƒ¿≈∆»≈»∆…¿∆∆¬»»

ה.142) משנה (תוספתא 143)שם, מימיה" נקצצה  "שלא
שם). כפשוטה בתוספתא וראה טו, הלכה פ "ג שם

המשנה).144) (פירוש התאנים" ממיני  "מין
הזמיר 145) כמו לרוב , בעתו פריו ויתן כחו "שיתחזק 

להלכה  ובהערות ראשונה", ב "משנה וראה (שם). לכרמים"
וב  הסמוכה.ב , רבינו 146)הלכה ודעת יהודה. כרבי  שם,

חכמים  דברי  לפרש אלא לחלוק  יהודה רבי  בא שלא היא,
(כסף ֿמשנה).

.Î„ˆÈk147?dˆˆB˜148ı‡‰ ÌÚÓ149‰ÏÚÓÏ B‡ ≈«¿»≈ƒ»»∆¿«¿»
ÌÈÁÙË ‰OÚÓ150ÔÏÈ‡ .151ÁLÙpL152ÔÈLB˜  ≈¬»»¿»ƒƒ»∆ƒ¿«¿ƒ

‰ÏÚiL ‡Ï ;˙ÈÚÈMa B˙B‡153ÛÈÒBÈ ‡lL ‡l‡ ,154. «¿ƒƒ…∆«¬∆∆»∆…ƒ

שם.147) כנ"ל.148)משנה עבודתה, כדרך שלא כלומר,
לקרקע .149) (מן 150)סמוך ואילך מכאן פ : בתרא בבבא

עלויי ולאו לה, קשי  מקשי  לא טפחים), עשרה עד הקרקע 
– לו מועיל אינו ספק  לאילן, מועיל ספק  (כלומר, לה מעלי 
(כיון  לה קשי  דודאי  מידי  עבדינן שביעית גבי  שם), תוספות
מן  היא אילנות בשאר שזמירה דאורייתא, ספק  שהוא
עשרה  בתוך קוצץ  אינו ולכן ב , בהלכה כנ"ל התורה,
אף ֿעלֿפי טפחים, עשרה בתוך לקצוץ  התירו ולא טפחים)".
שהדבר  שכיון לאילן, להועיל ולא לעצים מתכוין שהוא
טז. בהלכה כנ"ל לכך, להתכוין יבא לאילן מועיל

ו.151) משנה (שמואלֿא 152)שם, וישסף  תרגום "נבקע .
המשנה). (פירוש ופשח " לג), ויהיה 153)טו, "שיתחבר

אילנא". "לאברויי  זהו ואז כלומר, (שם). ונקשר" נדבק 
אילנא".154) "לאוקומי  זה והרי  (שם). "להבקע "

ה'תשע"ט  כסלו  כ"א חמישי יום 

   1 
שדהו 1) בתוך ויתן מחצירו זבלים אדם יוציא שלא יבאר

וכמה  בשדהו. אשפה לעשות מותר מאימתי  בשביעית.
צאן  של הסוהר מן זבל להוציא הותר אם האשפה. שיעור
מחצב  אדם יפתח  אם בתוכו. דיר עשה ואם שדהו. לתוך

עשרה  גבוה אבנים גדר ממנו פינה ואם שדהו. ואם לתוך .
גדר. לבנות אסור ואם בעפר. סוגה שהיא פרצה ויעפר ימלא

.‡‡ÈˆBÈ ‡Ï2BˆÁÓ ÌÈÏÊ Ì„‡3e‰„O CB˙a ÔzÈÂ4 …ƒ»»¿»ƒ≈¬≈¿ƒ≈¿»≈
e‰„O ÏaÊÓk ‰‡pL ÈtÓ ,˙ÈÚÈLa5‰ÙÈ ‰È‰zL ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«≈»≈∆ƒ¿∆»»

‰ÚÈÊÏ6‡ÈˆB‰ Ì‡Â .7‰tL‡ epnÓ „ÈÓÚ‰Â8 ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿∆¡ƒƒ∆«¿»
zÓ9‰OÚÈ ‡ÏÂ .10ÚiL „Ú e‰„O CB˙a ‰tL‡ À»¿…«¬∆«¿»¿»≈«∆«¬…

Ba ÔÈÏaÊnL ÔÓÊ11ı‡‰ ˙„BÚÏ12‡e‰Â , ¿«∆¿«¿ƒ«¬«»»∆¿
L˜iMÓ13˜B˙n‰14‰OÚÈ ‡ÏÂ .15‰˙eÁt ‰tL‡ ƒ∆ƒ¿…«»¿…«¬∆«¿»¿»

‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ‰‡nÓ16˙k ‰È‰zL È„k ,ÏÊ ÏL ƒ≈»«¬ƒƒ¿»∆∆∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ∆∆
‰tL‡ ‡È‰L17‰ˆÈ Ì‡Â .18ÛÈÒB‰Ï19ÛÈÒBÓ 20. ∆ƒ«¿»¿ƒƒ¿∆¿ƒƒ

BÏ ‰È‰21ËÚeÓ „22CÏB‰Â ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ 23‡ÏÂ . »»»»»ƒ»»¿≈¿…
‰OÚÈ24˙BztL‡ LÏMÓ ˙È ‰‡Ò ˙Èa ÏÎa25. «¬∆¿»≈¿»»≈ƒ»«¿«

מ "א.2) פ "ג בכדי3)שביעית שאין מעט , מעט  אפילו
להלן. וראה לזבל. כדי  אחת בפעם מוציא שהוא הכמות

אחת.4) בערימה ולא מקומות, בכמה וזיבול 5)כלומר,
ה"ד. בפ "א כנ"ל מדרבנן, אסור במוצאי6)בשביעית

הזבל.7)שביעית. כדי8)את שדהו בתוך מקום שייחד
הזבל. את לזבל 9)לאסוף  מתכוון שאינו הדבר שניכר

שם). (משנה, שם.10)עכשיו שנים.11)משנה, בשאר
אין 12) כך שלשם לזריעה. יפה השדה שתהיה כלומר,

אף  תמיד, עושים אשפתות אבל ידוע . זמן עד אלא מזבלין
שמזבלין  הזמן שעבר שכיון דבר, של וטעמו מזבלין. כשאין
הבאה. לשנה אשפה כעושה אלא כמזבל נראה אינו בו,

יוסי13) ש"רבי  יהודה, ורבי  מאיר רבי  נגד יוסי  כרבי  שם,
(רדב "ז). עמו" נימוקו המתוק ,14)- : שם ב 'ירושלמי '

כמו  מר, שהוא אף ֿעלֿפי  מתוק  ונקרא מר, פרי  (הוא פקועה
משיקשור, וכו', המשנה), פירוש - סגי ֿנהור לעיור שיקראו

קשרים. קשרים מ "ב .15)משיעשה שם:16)שם,
פירוש  - הזבל בו שנושאין הכלי  (הוא משפלות "עשר
שהוא  כור, חצי  הוא (=לתך לתך לתך של המשנה)
לתכים  ועשרה סאה), שלשים הכור (שהרי  סאה חמשֿעשרה

סאה). וחמשים מאה את 17)הם עתה לזבל כדי  ולא
ממאה 19)שם.18)השדה. יותר שתהיה האשפה על

סאה. ניכר 20)וחמשים יותר, גדולה שהאשפה מה שכל
מתכוון. שדהו לזבל ולא אשפה, של אוצר שעושה יותר

עזריה.21) בן אלעזר כרבי  ולא כחכמים מ "ג, סוף  שם,
מועט 22) זבל שביעית מערב  שדהו בתוך לו שהיה כלומר,

הפירוש  לפי  שם ב 'ירושלמי ' הוא וכן המשנה, (פירוש
יאמר 23)הראשון). שמא חשש ואין (שם). מעט " "מעט 

לו  היה שכבר כיון מתכוון, הוא הארץ  שלעבודת הרואה
להוציא  להתחיל אבל שביעית, מערב  בשדה זבל מעט 

אסור. - מעט  מעט  כחכמים 24)בשביעת מ "ב , סוף  שם,
שמעון. כרבי  לזבל 25)ולא כרוצה נראה הוא שאז

על  הזבל פיזר ולא באשפתות שאסף  אף ֿעלֿפי  בשביעית,
- האשפתות מן שלפחות רבינו, מדברי  ונראה השדה. פני 
פ "ב , שם ובתוספתא ראשונה', ב 'משנה וראה מותר.

.508 עמוד כפשוטה' וב 'תוספתא

.‰ˆB‰Â26˙BztL‡ LÏL LÏL e‰„O Ïk ˙BOÚÏ ¿»∆«¬»»≈»»«¿«
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קפב                
         

‰OBÚ  ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï27‰ˆB‰Â .28BÏÊ ˙BOÚÏ ¿≈¿»∆¿»∆«¬ƒ¿
ˆB‡29‰OBÚ 30. »∆

מ "ג.26) כל 27)שם, את הרואה יאמר שמא חושש ואינו
וראה  כן. עושה הוא אותה שלזבל אשפתות, מלאה שדהו

שם. אחת 29)שם.28)ב 'ירושלמי ' אשפה כלומר,
אחת  כל סאה ק "נ בנות אשפתות מג' יותר ובה גדולה,

כשם 30)(רע "ב ). אחת אשפה כמות על שמוסיפין
הקודמת), (בהלכה אשפתות שלש כמות על שמוסיפין
אשפתות. שלש על נוספת אשפה מוסיפין שאין אף ֿעלֿפי 

.‚‰È‰31ÚÏq‰ ÏÚ Ïf‰ „ÈÓÚÓ32˜ÈÓÚ‰L B‡ , »»«¬ƒ«∆∆««∆«∆∆¡ƒ
ÌÈÚ‰Â ÌÈÁÙË ‰LÏL ı‡a33ÏÚ ‰aL B‡ ,Ïf‰ »»∆¿»¿»ƒ¿∆¡ƒ«∆∆∆»»«

db ı‡‰34CÈˆ BÈ‡  Ïf‰ ÂÈÏÚ „ÈÓÚ‰Â ‰LÏL »»∆…«¿»¿∆¡ƒ»»«∆∆≈»ƒ
˙BztL‡ ‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡ .eÚL35˙Èa CB˙Ï ƒ¬ƒ»»≈«»«¿«¿≈

˙BpË˜ ÔÈa ˙BÏB„b ÔÈa ,‰‡Ò36c‰ È‰L .zÓ  ¿»≈¿≈¿«À»∆¬≈«»»
Ïf‰ ˙ÒÈÎÏ ‡l‡ ,ı‡‰ ˙„BÚÏ ÔÈ‡L k37. ƒ»∆≈»«¬«»»∆∆»ƒ¿ƒ««∆∆

אשפתות 31) מג' יותר (כלומר, מכאן "יתר שם: במשנה
עד  אוסרין וחכמים שמעון. רבי  דברי  מותר, סאה ) לבית
"היה  : שם ולהלן שלשה". שיגביה עד או שלשה, שיעמיק 
עזריה  בן אלעזר רבי  והולך. עליו מוסיף  מועט , דבר לו
שיתן  עד או שלשה שיגביה עד או שלשה שיעמיק  עד אוסר
לתת  יכול הנ"ל, לחכמים שאף  רבינו וסובר הסלע ". על
סוף  שם ב 'ירושלמי ' הוא וכן (כסף ֿמשנה). הסלע  על הזבל
צרורות  או סיד (בשדה) שם לו היה שאם מודים הכל ה"ב :

השולחן'). ('פאת מותר - גפסוס  אבנים אף ֿעלֿפי32)או
זה  שאין הדבר שניכר כיון טפחים, ג' גבוהה שאינה
וב 'תוספות  משנה' ב 'כסף  וראה כדלהלן. הארץ , לעבודת

הגליון).33)יוםֿטוב '. על (הגהה ערימה עשהו
וראה 35)טפחים.34) סאה. לבית משלש יותר כלומר,

ה"א. בסוף  וחמשים 36)למעלה ממאה פחותות כלומר,
הוא  וכן שם. למעלה וראה אחת. באשפה זבל של סאה
שרבי כלומר, האשפלות. מן בפוחת כאן שם: ב 'ירושלמי '
לאשפה  זבל סאה וחמשים ממאה לפחות גם מתיר שמעון
('פאת  הגביה או העמיק  אלאֿאםֿכן אוסרים, וחכמים אחת.

לאחר 37)השולחן'). בו להשתמש כדי  הזבל, לאסיפת
המשנה. בפירוש וראה שביעית.

.„zÓ38‰q‰ ÔÓ ÏÊ ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡Ï39Ô‡ˆ ÏL À»¿»»¿ƒ∆∆ƒ«««∆…
ÏÊ ÈÒÈÎÓ Ïk C„k ,e‰„O CB˙Ï Ô˙BÂ40. ¿≈¿»≈¿∆∆»«¿ƒ≈∆∆

‰OBÚ‰Â41È„42e‰OÚÈ ‡Ï  ˙ÈÚÈMa e‰„O CB˙a ¿»∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ…«¬≈
ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ˙È43,BÎB˙Ï Ô‡v‰ ÒÈÎÈÂ , »≈«≈»«ƒ¿«¿ƒ«…¿

ÈÙcÓ „Á‡ ÔÙc ÁÈpÓ  Èc‰ Ïk ˙‡ eÏaÊiLÎe¿∆¿«¿∆»«ƒ«ƒ«…∆∆»ƒ»¿≈
Bcˆa Á‡ È„ ‰OBÚÂ ,Èc‰44CB˙a ÏaÊÓ ‡ˆÓ . «ƒ¿∆ƒ«≈¿ƒƒ¿»¿«≈¿

ÔÈ‡Ò ˙Úa‡ ˙Èa e‰„O45. »≈≈«¿««¿ƒ

בסוף ,38) זו פיסקא כתובה שם ובמשנה מ "ד. סוף  שם,
ושלאחריה. זו בהלכה כאן רבינו שכתב  מה כל לאחר
עצמו, בפני  דבר שהיא להדגיש כדי  זו פיסקא רבינו והקדים

למ  שנאמר למה קשור ב 'כסף ואינו וראה הימנה. עלה
מז. בהערה ולהלן ששם 39)משנה', צאן, גדרות "הוא

מלשון  הוא כי  ויתכן המשנה). (פירוש הצאן" יאספו

('מלאכת  ובמכלאות בגדרות כלואים שהצאן "ביתֿסוהר",
האשפתות,40)שלמה'). בעשיית שהתנה מה "כפי 

ממאה  פחות (=לא ושיעורם" סאה), לבית (שלש במניינם
המשנה). פירוש - ה"א כנ"ל אשפה, לכל זבל סאה וחמשים
ביתו  מתוך זבל שמוציא אלא השמיענו לא בה"א ולמעלה
ואינו  הנקיון מחמת הזבל מן אותם לפנות שדרכו חצירו, או
מגדרות  אף  שמוציא נתחדש וכאן שדהו, כמזבל נראה
ו'תוספתא  ראשונה' ('משנה העין למראית חשש ואין הצאן,

.(53 הערה 509 עמוד שם:42)שם.41)כפשוטה'
ו"דיר", בתוכו, כלואים כשהצאן הוא ש"סהר" וכנראה סהר.

בתוכו. אינם חמשים 43)כשעדיין על אמה מאה הוא
שדהו  לזבל כי  הרואים יחשדוהו יותר, עושהו ואם אמה.

כן. השני44)עשה לצדו הדפנות שלש את מעביר כלומר,
הראשון. כדוגמת חדש דיר שם ובונה הרביעי , הדופן של

המשנה. בפירוש כרבן 45)וראה ולא כחכמים שם,
גמליאל. בן שמעון

.‰‰˙È‰46iLÓ  ÔÈ‡Ò ˙Úa‡ ˙Èa e‰„O Ïk »¿»»»≈≈«¿««¿ƒ¿«≈
˙ˆ˜Ó ‰pnÓ47Ïk‰ eÚ„iL È„k ;ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó ÈtÓ , ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ¿≈∆≈¿«…

Ïk ‰Ê ÏaÊ :eÓ‡È ‡ÏÂ ,‰icÂ da eÏÈË‰ Ô‡v‰L∆«…≈ƒ»¿ƒ«¿»¿……¿ƒ≈∆»
˙ÈÚÈMa e‰„O48. »≈«¿ƒƒ

שם.46) מבית 47)משנה, קטן הדיר את שעושה כלומר,
המשנה. בפירוש וראה היה 48)סאתיים. שאם כלומר,

וב 'ירושלמי ' כלום. ממנה משייר היה לא בידיים, מזבלה
שנדיירה  וכו', שדה מ "ב ): (פ "ד תנינן "תמן ה"ג): (שם
ומדוע  (כלומר, שביעית למוצאי  תזרע  לא (=שנזדבלה),
כיני יונה, רבי  אמר כנ"ל), דיר, לעשות כאן לו התירו
בית  סהר עושה שדהו בתוך צאן להעמיד הרוצה מתינתין,
את  מעמיד אלא בידיים מזבל אינו כאן כלומר, סאתיים".
תזרע  שלא קנסוהו לא ולכן השדה, את מזבלים והם הצאן
את  שזבל מדובר שם במשנה אבל שביעית, במוצאי  השדה
קנסוהו  ולכן הי "ג, בפ "א רבינו שכתב  כמו בידיו, השדה
את  ומפרשים חולקים והר"ש והראב "ד יוםֿטוב '). ('תוספות
צאן  של הסהר מן זבל להוציא שאסור הנ"ל, ה'ירושלמי '
בתוך  דיר לעשות אסור וכן בה"א, כנזכר אשפתות, ולעשות
ואם  הנ"ל), רבינו (כדעת במקומו הזבל את ולהשאיר השדה
כנ"ל. קנס  משום שביעית, במוצאי  שדהו תזרע  לא כן, עשה
להעמיד  הרוצה מתניתין, "כיני  ב 'ירושלמי ': שאמרו ומה
לחלוב  צאנו שם להעמיד פירושו וכו'", שדהו בתוך צאן
ועושה  לשדה מוציאו זבל הסהר וכשיתמלא ולגזוז,
מ "ג: בסוף  שם שאמרו מה זה, ולפי  בה"א. כמו אשפתות,
זה  אין המזבלין, כדרך שדהו לתוך ונותן הסהר מן ומוציא
הזבל  שנוטל שלמעלה, למה המשך אלא עצמו, בפני  דבר
ממנו  ועושה הצאן, את בו וגזזו שחלבו המקום מן
לדעת  נוטים הט "ו, פ "ב  שם התוספתא ודברי  אשפתות.

שם. כפשוטה' ב 'תוספתא וראה רבינו.

.ÂÁzÙÈ ‡Ï49ˆÁÓ Ì„‡50‰lÁza51e‰„O CB˙Ï52 …ƒ¿«»»«¬≈«¿ƒ»¿»≈
ÈÒiL ,Ôek˙ e‰„O Ôw˙Ï :eÓ‡È ‡nL ,˙ÈÚÈMa«¿ƒƒ∆»…¿¿«≈»≈ƒ¿«≈∆»ƒ

ÚÏq‰ ‰pnÓ53ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .54ÏvÙe ,˙ÈÚÈL Ì„wÓ ƒ∆»«∆«¿ƒƒ¿ƒƒ…∆¿ƒƒƒ≈
‰pnÓ55LÏL Úeaa ÌÈ‡ ÌÈOÚÂ ÚL56ÏÚ ƒ∆»∆«¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ«»«

‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ô‰Ó Ô‡ Ïk ,LÏL Ìe ÏÚ LÏL»«»»∆∆≈∆«»««»
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קפג                 
         

wÏ zÓ ‰Ê È‰  BfÓ ˙BÏB„‚ B‡ ‰n‡ Ìea¿«»¿ƒ¬≈∆À»¿«≈
epnÓ57‰ˆiM ‰Ó Ïk ˙ÈÚÈMa58. ƒ∆«¿ƒƒ»«∆ƒ¿∆

ה"א.49) שם ותוספתא מ "ה, בתוך 50)שם, "מקום
המשנה). (פירוש האבנים" ממנו יחצוב  שדהו,

בחציבה.51) מתחיל הוא בשביעית, שעתה כלומר,
כיון 52) בשביעית, בתחילה מחצב  עושה חבירו בשדה אבל

למעלה  וראה ראשונה'). ('משנה יאמרו" "שמא חשש שאין
ה"ח . סוף  ולהלן הט "זֿיח , לארץ 53)בפ "א יפה "שהוא

המשנה). (פירוש הסלע " ממנו שם 54)כשמסיר הוא כן
משנתנו. על אף  עולה וזה מ "ו, הפריד 55)בסוף  כלומר,

כח . ל, בראשית ראה הסלע , לחצב 57)אמות.56)מן
הסלע . נראה 58)מן שביעית, מערב  שהתחיל שכיון

לא  אם זה וכל שדהו. את לייפות ולא לאבנים, צריך שהוא
("אף ֿעלֿפי אסור - נתכוון אם אבל שדהו, לתקן נתכוון
ברדב "ז  וראה המשנה). פירוש - כוונתו" יודע  הרואה שאין

כפשוטה'. וב 'תוספתא ה"ד, שם וב 'ירושלמי '

.Ê„b59B‡ ÌÈÁÙË ‰OÚ B‰‚a LiL ÌÈ‡ ÏL »≈∆¬»ƒ∆≈¿»¿¬»»¿»ƒ
ÂÈ‡ Ïk ÏhÏ ‰ˆÂ ,˙È60ÌÈ‡ OÚ Ba eÈ‰ Ì‡ : »≈¿»»ƒ…»¬»»ƒ»∆∆¬»ƒ

ÌÈL ÈBOÓ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ,˙È B‡61BfÓ ˙BÏB„‚ B‡ »≈»««≈∆«¿«ƒ¿ƒ
‡e‰ ÌÈ‡‰ CˆlL Ú„BÈ ‰‡B‰L ;ÏËB ‰Ê È‰ ¬≈∆≈∆»∆≈«∆¿…∆»¬»ƒ

ÏËB62‰È‰ .63‰OÚÓ ˙BÁt64˙BÁt eÈ‰L B‡ , ≈»»»≈¬»»∆»»
ÌÈL ÈBOnÓ ˙BpË˜ ÂÈ‡ eÈ‰L B‡ ,ÌÈ‡ OÚÓ≈∆∆¬»ƒ∆»¬»»¿«ƒ«¿«ƒ

ı‡Ï CeÓÒ ÁÙË ÁÈpiL „Ú ÏËB 65. ≈«∆«ƒ«∆«»»»∆

פ "ג.59) שם ותוספתא מ "ו. הקטנות,60)שם, גם היינו
אבני אותן ליטול אלא התירו לא הכתף , באבני  הי "ב  ולהלן
אין  וגם יוםֿטוב '). ('תוספות התירו לא הקטנות אבל הכתף ,
ומדובר  להלן). (ראה לארץ  הסמוך טפח  להניח  צורך
'משנה  ר"ש, (ועי ' ה"ח  להלן ראה שדהו, לתקן כשנתכוון

כפשוטה'). ו'תוספתא בני61)ראשונה' שני  משוי  כלומר,
כזה,62)אדם. ובמשא אבנים של כזה במספר ודוקא

כן, לעשות לו מותר ולכן לבנין. שמשתמשים אפשר
מוצאי שלצורך כיון שדהו, לייפות מתכוון שהוא אף ֿעלֿפי 

זאת. עושה הוא שביעית) לצורך (ולא גובה 63)שביעית
שאינו 65)טפחים.64)הגדר. הרואה, שידע  כדי 

את  נוטל היה לכך, מתכוון היה שאם שדהו, לנקות מתכוון
טפח . משייר היה ולא האבנים כל

.Á?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na66Ôek˙pLa67Ôw˙Ï «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈¿«≈
e‰„O68ÏÈÁ˙‰L (B‡) ,69Ì‡ Ï‡ ;˙ÈÚÈMa ÏhÏ »≈∆ƒ¿ƒƒ…«¿ƒƒ¬»ƒ

e‰„O Ôw˙Ï Ôek˙ ‡Ï70Ì„wÓ ÏÈÁ˙‰L B‡ , …ƒ¿«≈¿«≈»≈∆ƒ¿ƒƒ…∆
˙ÈÚÈL71‰ˆiM ‰Ó Ïk ˙ÈÚÈMa ÏËB 72ÏkÓ ¿ƒƒ≈«¿ƒƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»
ÌB˜Ó73ÌÓB‚Â74ı‡Ï „Ú75ÔÎÂ .76ÏËB ‰È‰ Ì‡ »¿≈«»»∆¿≈ƒ»»≈

ÔÏa˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÁ ‰„OÓ77„Ú ÌÓB‚  ƒ¿≈¬≈««ƒ∆«¿»≈«
ı‡Ï78. »»∆

כנ"ל.66) לארץ , סמוך טפח  להניח  תוספתא 67)שצריך
שם) ב 'ירושלמי ' כמותו, הורה יוסי  (שרבי  יהודה כרבי  שם,

כרשב "ג. כנ"ל.68)ולא שביעית, מוצאי  לצורך
וצ "ל 69) ליתא), "או" (ותיבת "שהתחיל" רומי : בדפוס 

ריעותות: שתי  כשישנן אלא אסרו לא כן, ואם "והתחיל".

וראה  בשביעית. ליטול התחיל וגם שדהו, לייפות נתכוון גם
שם. ראשונה' ליטול 70)ב 'משנה שהתחיל אף ֿעלֿפי 

שלא  מעשיו, מתוך ניכרת כשמחשבתו ומדובר בשביעית.
עליו  מוכיח  ובניינו בנין, לו שיש כגון שדהו, לייפות נתכוון

כפשוטה'. ב 'תוספתא וראה אף ֿעלֿפי71)(רדב "ז).
ה"ב ) (פ "ב  ב 'ירושלמי ' וראה כנ"ל. שדהו, לייפות שמתכוון
ה"י . להלן וראה תלושות. באבנים אלא התירו שלא שנראה

קטנות.72) אבנים אפילו שאינו 73)כלומר, מגדר אפילו
טפחים. עשרה רוקח '.74)גבוה 'מעשה בכת"י  הוא כן

"גוהם" ובס "א: "גודר". רומי : ובדפוס  נוטל. ופירושו:
רוקח '). טפח .75)('מעשה להשאיר משנה,76)בלי 

(רדב "ז).77)שם. הי "ב  סוף  להלן כיון 78)ראה
נוטל, הוא אבנים שלצורך יודע  אבנים, נוטל אותו שהרואה
ובהתחיל  ה"ו. לתחילת בהערות וראה הקרקע . לייפות ולא
כיון  שדהו, לתקן במתכוון אפילו אסרו לא שביעית מערב 

הקרקע . מן תלושות שהן

.Ë‡ÌÈ79‰LÁn‰ Ô˙B‡ ÚÊÚÊzL ˙BÈe‡L80B‡ , ¬»ƒ∆¿∆¿«¬≈»««¬≈»
˙BqÎÓ eÈ‰L81elb˙Â82ÏL ÌÈzL Ô‰a LÈ Ì‡ : ∆»¿À¿ƒ¿«ƒ≈»∆¿«ƒ∆

ÌÈL ÌÈL ÈBOÓ83Ô˙B‡ ÏhÏ zÓ ‰Ê È‰ 84eÈ‰ ; «¿«ƒ¿«ƒ¬≈∆À»ƒ…»»
eÏËpÈ ‡Ï  ‰fÓ ˙BpË˜85. ¿«ƒ∆…ƒ»¿

וכו'.79) המחרישה, שזעזעתן אבנים מ "ז: שם,
אלא  המחרישה, בשזעזעתן דבר סוף  לא וב 'ירושלמי ':

לזעזען. עתידה מחרישה שאינן 80)אפילו כלומר,
היה  אסור היטב , מחוברות היו אם אבל לגמרי . מחוברות

הסמוכה. כבהלכה קיימות.81)לסקלן, שהן ידע  שלא
המחרישה.82) אותן שתזעזע  ראויות שאינן ואף ֿעלֿפי 
אדם,83) בני  משוי  מהן אחת בכל שיש אבנים שתי  כלומר,

לבניין. ראויות הן שתי84)ואז אותן אגב  כולן את
ואינו  נוטל, הוא האבנים שלצורך יודע  שהרואה האבנים,
עשר  שתהיינה הזקיקו לא וכאן שדהו. לייפות מתכוון
הנזכר  אבנים של בגדר כמו שנים, שנים משוי  של אבנים
של  בגדר אבל בשדהו, מפוזרות האבנים שכאן כיון בה"ז,
גדולה  העין מראית אחד, במקום מרוכזות שהן אבנים
הוא  ולא בשדה מעצמן מונחות האבנים שכאן ועוד, ביותר.
הגדר, את בנה שהוא אבנים, של בגדר אבל שם. הניחן
הוא  שדהו שלצורך הרואה יאמר אותו, מפנה הוא ועתה

טו). אות כא סי ' השולחן' ('פאת כן לא 85)עושה וכאן
מדובר  שהרי  לארץ , סמוך טפח  שיניח  באופן להתיר שייך
בגדר. או בגל ולא לקרקע , ומחוברות מפוזרות באבנים
ליטלן  מותר יהיה כאן שאף  ומסתבר הסמוכה. בהלכה וראה
וראה  ח . ו, בהלכות כמו שביעית, מלפני  ליטול התחיל אם

כפשוטה'. וב 'תוספתא ה"ד, פ "ג שם בתוספתא

.ÈÏwÒÓ‰86e‰„O87CÈˆ ‡e‰L ÈtÓ ˙ÈÚÈMa «¿«≈»≈«¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ
ÌÈ‡Ï88˙BBÈÏÚ‰ ˙‡ ÏËB 89˙BÚ‚Bp‰ ˙‡ ÁÈpÓe »¬»ƒ≈∆»∆¿«ƒ«∆«¿
ı‡a90bb e‰„Oa BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .91˙BBˆ ÏL »»∆¿≈ƒ»»¿»≈«¿«∆¿

˙‡ ÁÈpÓe ˙BBÈÏÚ‰ ˙‡ ÏËB  ÌÈ‡ ÏL Ï‚ B‡«∆¬»ƒ≈∆»∆¿«ƒ«∆
ı‡a ˙BÚ‚Bp‰92Ô‰ÈzÁz LÈ Ì‡Â .93 L˜ B‡ ÚÏÒ «¿»»∆¿ƒ≈«¿≈∆∆««

Ôlk ˙‡ ÏhÈ94. ƒ…∆À»

שם.86) בסוף 87)משנה, כנ"ל מותר, חבירו שדה אבל
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קפד                
         

אסור 88)ה"ח . שדהו, לייפות מתכוון הוא אם אבל
(רדב "ז). כן התלושות.89)לעשות האבנים את כלומר,

ה"ב ).90) פ "ב  שם ('ירושלמי ' לקרקע  המחוברות כלומר,
ה"ד. פ "א למעלה (פירוש 91)וראה גל והוא שם. משנה,

למעלה.92)המשנה). כמבואר במחוברות, כאן אף 
הצרורות.93) או האבנים שלצורך 94)תחת ניכר שהדבר

הקש, את אף  נוטל היה כן, שאלמלא נוטל, הוא האבנים
הסלע . את ועוקר

.‡È‡lÓÈ ‡Ï95ÙÚ ‡Èb Ì„‡96,ÙÚa epw˙È B‡ …¿«≈»»«¿»»¿«¿∆¿»»
ı‡‰ ˙‡ Ôw˙nL ÈtÓ97ıÈÁ ‡e‰ ‰OBÚ Ï‡ .98 ƒ¿≈∆¿«≈∆»»∆¬»∆«ƒ

‡Èb‰ Èt ÏÚ99B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎiL Ô‡ ÏÎÂ , «¿≈««¿¿»∆∆∆»ƒ¿…∆»
‡Èb‰ ˙ÙO ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â dÏhÏÂ100BÊ È‰  ¿ƒ¿»¿≈«¿«««¿¬≈

ÏËpz101. ƒ»≈

ערב 95) הגאיות פי  על מדריגות בונין "אין במ "ח : שם
על  (מדריגות הוא בונה אבל ה"י ), פ "ג (להלן וכו' שביעית
שהוא  מפני  הגשמים, משיפסקו בשביעית הגאיות) פי 
הוא  עושה אבל בעפר, יסמוך ולא שביעית. למוצאי  מתקנן
זו  הרי  וליטלה, ידו את לפשוט  יכול שהוא אבן כל חייץ .
יסמוך  "ולא שם: שאמרו שמה היא, רבינו ודעת  תנטל".
פיהן, שעל במדריגות ולא עצמן, בגאיות היינו וכו'" בעפר
זה, על חולק  והראב "ד שם. המשנה בפירוש כתב  וכן

במדריגות. הגומות.96)ופירשה את להשוות כדי 
בשביעית.97) אסורה הארץ  מחיצה.98)ועבודת
המשנה).99) (פירוש השדה" מכל הגיא אותו "להבדיל

כנ"ל.100) לשדה, הגיא  אפשר 101)בין שלא "ומה
מפני לקחתם, לו מותר אינו בגיא, שירד עד לקחתם
[נ]אמר  אותם, לקחת עצמו ישלשל או יורד אותו שכשנראה

שם). המשנה (פירוש נתכוון" שדהו לתקן שהוא

.ÈÛ˙k È‡102Ì‰Â ,103ÏÚ LÏL ÌÈzL ˙BÏhp‰ «¿≈»≈¿≈«ƒ»¿«ƒ»«
ÌB˜Ó ÏkÓ Ô‡È‰Ï zÓ  Û˙k‰104‰„OÓ ÔÈa , «»≈À»«¬ƒ»ƒ»»≈ƒ¿≈

BÁ105e‰„OÓ ÔÈa106ÔÏaw‰ ÔÎÂ .107ÏkÓ ‡ÈÓ ¬≈≈ƒ»≈¿≈««¿»≈ƒƒ»
[˙BpË˜] ˙BÏB„b ÌÈ‡ elÙ‡Â ÌB˜Ó108‰„OÓ ÔÈa , »«¬ƒ¬»ƒ¿¿«≈ƒ»∆

dÏawL109.dÏa˜ ‡lL ‰„OÓ ÔÈa ∆ƒ¿»≈ƒ»∆∆…ƒ¿»

מ "ט .102) מאיר.103)שם, כרבי  ולא יוסי  כרבי  שם,
שם.104) שם.105)משנה, שהרואה 106)'ירושלמי ',

ולייפות  לסקל כדי  ולא נוטל, הוא האבנים שלצורך יודע 
על  ג' מב ' יותר וניטלות קטנות הן אם אבל שדהו. את
כנ"ל  חבירו, משדה רק  אלא משדהו, להביאן אסור - הכתף 

ה"ח . לעבוד 107)בסוף  הארץ  שוכר הוא "וקבלן שם.
המשנה). (פירוש (גליון 108)אותה" להיות צריך כן

('מעשה  מג"ע  ובדפוס  רומי  בדפוס  הוא וכן הרמב "ם).
ראב "ד. ועי ' קורקוס , בר"י  הוא וכן "כדין 109)רוקח '),

אין  שהרי  שם), המשנה, (פירוש חבירו" של מתוך מביא
ראב "ד. ועי ' בתוכה. אריס  אלא הוא ואין שלו, השדה

.‚È‰ˆt110‰‚eÒ ‡È‰L111˙ÏLÎÓ dÈ‡ Ì‡ :ÙÚa ƒ¿»∆ƒ»¿»»ƒ≈»«¿∆∆
d˙BÏ eÒ‡  ÌÈa‰ ˙‡112˙ÏLÎÓ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ∆»«ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿»«¿∆∆

‰Áe˙t ‡l‡ ÙÚa ‰‚eÒ ‰˙È‰ ‡lL B‡ ,ÌÈa‰ ˙‡∆»«ƒ∆…»¿»»¿»»∆»¿»
d˙BÏ zÓ  ÌÈa‰ ˙eLÏ113. ƒ¿»«ƒÀ»ƒ¿»

ופירושו:110) ה"ד. פ "א קטן ומועד ה"ז, שם 'ירושלמי '
הרבים. רשות לבין שבינו בגדר מלשון 111)פרצה

באבנים, ולא בעפר, וסתומה גדורה היתה כלומר, "סייג",
להיות. שצריך לזורעה 112)כדרך כדי  אומר: שהרואה

הסמוכה) (בהלכה שהתירו ומה הפרצה. את סותם הוא
למראית  חששו ולא הרבים, רשות לבין בינו גדר לבנות
זה  אין הרבים, לרשות סמוך לזרוע  דרך שאין כיון העין,
שפרצתו  כאן אבל הרבים, לרשות פתוחה כששדהו אלא
לו  היה לא שדהו, לזרוע  רוצה הוא אלמלא בעפר, מסוייגת

בהערות. להלן וראה שהוא 113)לגודרה. יודע  שהרואה
של  מכשול שבמקום (או הרבים מן מכשול למנוע  כדי  בונה
פרצתו  לסתום כדי  או העין), למראית חששו לא רבים
ב : ו, קטן במועד ששנו ממה השיג והראב "ד הפתוחה.
אם  בין חילקו ולא כדרכו. הפרצה) (את בונה ובשביעית
זה  ואין מכשלת. אינה אם ובין הרבים את הפרצה מכשלת
את  העמידו שם ב 'ירושלמי ' שהרי  רבינו, לדעת קשה
ב 'פאת  וראה הרבים. את מכשלת כשהפרצה המשנה

יט . אות כא סי ' השולחן'

.„ÈBÏ eÒ‡114e‰„O ÔÈa ˙ÈÚÈMa „b ˙BÏ »ƒ¿»≈«¿ƒƒ≈»≈
BÁ ‰„OÏ115‰Ba Ï‡ ;116BÈa „‚117˙eL ÔÈe ƒ¿≈¬≈¬»∆»≈≈≈¿

ÌÈa‰118ÚÏq‰ „Ú ˜ÈÓÚ‰Ï zÓe ,119˙‡ ‡ÈˆBÓe . »«ƒÀ»¿«¬ƒ««∆«ƒ∆
e‰„O CB˙a BBˆÂ ÙÚ‰120ÔÈ„ÈÓÚÓ Ïk C„k , ∆»»¿¿¿»≈¿∆∆»«¬ƒƒ

ÏÊ121˙ÈÚÈMa ‰ÚÓe ÁÈLÂ Ba ÙÁ Ì‡ ÔÎÂ .122 ∆∆¿≈ƒ»«¿ƒ«¿»»«¿ƒƒ
‰„O CB˙a ÙÚ‰ Bˆ e123ÌÈÙBÁ‰ Ïk C„k ,124. ≈∆»»¿»≈¿∆∆»«¿ƒ

שם.114) לזרוע 115)'ירושלמי ' כדי  : אומר שהרואה
שדהו  לזרוע  יבא באמת שמא ועוד, כן. עושה הוא שדהו

ורדב "ז). מ "י .116)(ר"ש  שדהו.117)שם, בין
(שם).118) הרבים לרשות סמוך לזרוע  דרך שאין כיון
המשנה).119) מן נראה (כן הנ"ל הגדר את בונה כשהוא

שהרי לזרוע , כדי  חופר שאינו שמוכח  הסלע ", "עד ודוקא
- הסלע  עד חופר אינו אם אבל הסלע , גבי  על אי ֿאפשר
וראה  שם. לזרוע  יבוא שמא וכן העין, מראית מפני  אסור,

יהושע .120)בר"ש. כרבי  ולא עקיבא, כרבי 
אינה 121) אשפה וכל סאה, בית לכל אשפתות שלש כלומר,

ו'פאת  (רע "ב  ה"א כנ"ל סאה, וחמשים ממאה פחותה
ראשונה'. ב 'משנה וראה כב ), אות שם השולחן'

עוסקת 122) במשנה הזאת שהפיסקא מפרש רבינו
השנה, ימות בשאר שמדובר ומפרש חולק  והר"ש בשביעית,
העפר  את להוציא מותר אם עקיבא, ורבי  יהושע  רבי  ונחלקו
מכן. לאחר לתקנה עלֿמנת ולקלקלה, הרבים לרשות

עקיבא.123) רשאים 124)כרבי  שאינם השנה, כל כלומר,
לתקנה. עלֿמנת ולקלקלה הרבים לרשות העפר את להוציא
המעמידים  כדרך צוברו ברשותו, העפר את צובר וכשהוא

כנ"ל. זבל,

ה'תשע"ט  כסלו  כ"ב שישי יום 
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אם  מותרין. אימתי  עד הזה ובזמן הם, ומה הלבן ושדה
והמדלעות. המקשאות ולעבוד השדות לזבל מותר

.‡ı‡‰ ˙„BÚ2CeÓÒ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÈML ‰La ¬«»»∆¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡e‰L ÈtÓ ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰eÒ‡  ˙ÈÚÈLÏƒ¿ƒƒ¬»¬»»¿∆ƒƒ«ƒ¿≈∆

˙ÈÚÈLÏ dw˙Ó3Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ‰Ê „Â . ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿»»∆ƒ¿«∆≈«ƒ¿»
‡lL ,ÌÈÓÎÁ eÊ‚Â .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ Ò‡pL ‡e‰ Ìi«̃»∆∆¡«ƒƒ«¿»¿»¿¬»ƒ∆…
ÔÓÊa ˙ÈÚÈL Ú ÔÏÈ‡‰ ‰„O ÌÈLBÁ eÈ‰Èƒ¿¿ƒ¿≈»ƒ»∆∆¿ƒƒƒ¿«

˙ˆÚ‰ „Ú ‡l‡ Lc˜n‰4.ÁÒt‰ „Ú  Ôl‰ ‰„Oe , «ƒ¿»∆»«»¬∆∆¿≈«»»««∆«
ÔÈzÓ  Lc˜Ó ÔÈ‡L ÔÓÊe5„Ú ı‡‰ ˙„BÚa ƒ¿«∆≈ƒ¿»À»ƒ«¬«»»∆«

.‰Bz ÔÈ„k ,‰M‰ L‡…«»»¿ƒ»

עשה 2) "מצות על רבינו דיבר א פרק  בתחילת למעלה
השמיט  כאן ואילו האילן", ועבודת הארץ  מעבודת לשבות
ובית  גמליאל "רבן התוספתא: לשון וכן האילן", "עבודת
השנה", ראש עד הארץ  בעבודת מותרין שיהו התקינו  דינו
על  ואף  בלבד. הארץ ", "עבודת על אלא דיברו שלא הרי 
חכמים  כי  ייתכן האילן, עבודת נאסרה לא התורה  שמן פי 
זימור, כגון התורה, מן שאסורה במלאכה עליה, גם גזרו
איבוק  ופיסול, זירוד אלא חכמים שיתירו מצאנו לא שהרי 

מדרבנן. אלא אסורים שאינם עשר 3)ועישון שהרי 
עד  עבורן לחרוש מותר סאה בית בתוך המפוזרות נטיעות
שביעית  לצורך לתקן אינה זו שחרישה מפני  השנה, ראש

הנטיעות. את לחזק  השבועות.4)אלא כרבן 5)חג
חרישה  שאיסור ישמעאל כר' הסוברים דינו ובית גמליאל
מהלכה  נלמדה אלא בתורה, מפורשת אינה שביעית בערב 
מסיני למשה הלכות שלוש שנמסרו ומכיוון מסיני . למשה
למדים  המים, וניסוך ערבה הנ"ל, נטיעות עשר אחת: בבת
המקדש  שבית בזמן אלא אינו המים שניסוך שכשם אנו,

אינו  נטיעות עשר דין גם כן המקדש קיים, שבית בזמן אלא
קיים.

.ÔÏÈ‡‰ ‰„O ‡È‰ BÊ È‡6˙BÏÈ‡ ‰LÏL Ïk ?7 ≈ƒ¿≈»ƒ»»¿»ƒ»
‰‡Ò ˙ÈÏ8˜Ò ÔÏÈ‡ „Á‡ ,9,ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ „Á‡Â ¿≈¿»∆»ƒ«¿»¿∆»ƒ««¬»

ÌÈL‡ ‰LÏL ÏL Ô‰ elÙ‡Â10el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B  «¬ƒ≈∆¿»¬»ƒƒ»¿ƒ
ÌÈ‡z Ì‰11ÔÈÈe‡ Ì‡ ;12‰Ïc kk ˙BOÚÏ13ÏL ≈¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ«¿≈»∆

ÌÏÈLa ‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈLBÁ  ‰Ó ÌÈML14‡e‰Â . ƒƒ»∆¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»¿
˜a‰ ‰È‰iL È„k „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈa ˜eÁ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ≈»∆»¿∆»¿≈∆ƒ¿∆«»»

ÂÈÏÎa ÚÏ ÏBÎÈ15. »«¬…¿≈»

העצרת.6) עד שביעית ערב  בה פחות,7)שחורשין ולא
עבורם. חורשים - משלושה יותר היו והיא 8)אבל

אמה. חמישים על שאינו 9)חמישים הוא, סרק  "אילן
ודומיהן". ותרזה הארז כגון פרי  "היינו 10)עושה

אילנו  סביבות יחרוש מהם אחד וכל יצטרפו, שלא חושבים
שיצטרפו". ללמדנו ובא לו, חוצה וסלו אורה כמלוא

ידי11) על - תאנים? אמרו "ולמה ג: הלכה שם בירושלמי 
הרבה". עושות והן גסין שפירותיהן ג'12)(=מכיוון) כל

כאחד. שהן 13)האילנות התאנים מן המחובר "הגוף 
לחם". כיכר כדמות שיהיו עד זו על זו עד 14)נקבצים

הם 15)עצרת. יותר, קרובים הם שאם אמות, ארבע  הוא
להיעקר. עומדים

.‚,‰LÏL eÈ‰L B‡ ;‰‡Ò ˙ÈÏ ‰LÏMÓ ˙BÁt eÈ‰»»ƒ¿»¿≈¿»∆»¿»
ÔÈ‡ ÌÈM‰Â ,˙È B‡ ‰Ó ÌÈML ˙BOÚÏ Èe‡ „Á‡Â¿∆»»«¬ƒƒ»∆»≈¿«¿«ƒ≈»
‰‡Ó elÙ‡ ˙BOÚÏ ÔÈÈe‡ ÌÈL B‡ ;˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¿ƒ«¬¿«ƒ¿ƒ«¬¬ƒ≈»

‰Ó16‡l‡ Ô‰Ï ÔÈLBÁ ÔÈ‡  ‰OBÚ BÈ‡ „Á‡Â , »∆¿∆»≈∆≈¿ƒ»∆∆»
BÏ ‰ˆeÁ BlÒÂ ‰B‡‰ ‡ÏÓ ‡e‰Â ,ÌkˆÏ17. ¿»¿»¿¿…»∆¿«»

כשרק 16) זו, לא במשנתנו. שנו זו" אף  זו "לא זה ולפי 
עושים  מהם כששניים זו אף  אלא השלושה, מן אחד אילן
כשהאילן  רק  ולא בשבילם. סאה בית כל חורשין אין פירות.

ק . עושים כששניהם אף  אלא מנה, ס  כלומר,17)עשה
העץ . מן הלאה

.„‰ÚLz „ÚÂ ‰LÏMÓ eÈ‰18ÌÈML ˙BOÚÏ ÔÈÈe‡e »ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ«¬ƒƒ
ÔÏÈLa ‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈLBÁ  ‰Ó19Èt ÏÚ Û‡Â »∆¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»¿««ƒ

˙BOÚÏ Èe‡ BÈ‡L ÈÓ Ì‰a LiL20. ∆≈»∆ƒ∆≈»«¬

סאה.18) לבית אילנות תשעה עד עצרת.19)כלומר, עד
"ובלבד 20) חנינא רבי  בשם שם בירושלמי  שאמר ביבי  כרב 

ראויים  יהיו כלומר, משולשים" מחשבון יפחות שלא
ואף  פחות, ולא אילנות, בשלושה כמו מנה, שישים לעשות

לעשות. ראויים שאינם מהם שיש פי  על

.‰˙È B‡ ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BÏÈ‡ ‰OÚ eÈ‰21ÔÈa , »¬»»ƒ»¿≈¿»»≈≈
ÔÈOBÚ22‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈLBÁ  ÔÈOBÚ ÌÈ‡ ÔÈa ƒ≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»

ÔÏÈLa23‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BfÙÓ ˙BÚÈË OÚ .24 ƒ¿ƒ»∆∆¿ƒ¿À»¿≈¿»
ÔÈLBÁ25.‰M‰ L‡ „Ú ÔÏÈLa ‰‡Ò ˙Èa Ïk ¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»«…«»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â26. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

סאה.21) לבית אילנות מעשרה יותר שישים 22)כלומר,
עצרת.23)מנה. מבית 24)עד עשירית יש נטיעה שלכל

הזקיקו  גדולה יניקתן ואין רכות שהן נטיעות ודווקא הסאה.
לצורכן, שלא חורש יימצא שלא כדי  מפוזרות, שתהיינה
(עד  עבורם חורשין גדולה, שיניקתם זקנים אילנות אבל
ביניהם  שיהיו ובלבד מפוזרים, שאינם פי  על אף  עצרת)

אמות. הבית.25)ארבע  בזמן של 26)אפילו וטעמה
נמצא  חרישה, וטעונות רכות שהנטיעות כיוון זו: הלכה
טעונים  שאינם זקנים באילנות אבל לשביעית, מתקן שאינו
לשביעית. הקרקע  את מתקן שהוא נמצא כך, כל חרישה
אילנות  כדין דינן - סאה לבית נטיעות מעשר פחות היו ואם

עצרת. עד עבורם שחורשים

.Â˙BÈeOÚ eÈ‰27˙Á‡ ‰eL28 ‰ËÚ ˙BÙwÓ (B‡) »¬»««À»¬»»
Ôkˆ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈLBÁ ÔÈ‡29.˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ ≈¿ƒ»∆∆»»¿»¿»««¿««

eÏc‰ÂÔÈÚ30.‰OÚÏ ˙BÙËˆÓ ˙BÚÈËp‰ ÌÚ ¿«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»¿«¬»»

[אחד]".28)הנטיעות.27) (אחת) קו ונראה 29)"על
השנה. ראש עד שחורש הלשון מלשון 30)מפשטות שינה

בכדי - מצטרפין" והדילועים "הנטיעות שנאמר המשנה
רבות  נטיעות שיהו "והן שם בירושלמי  שנאמר למה לרמז

רוב . הן שהנטיעות הנטיעות עם והיינו הדילועין". על

.Ê‰ÚÈË ‡È‰ BÊ È‡31ÔÓÊ Ïk ,ÔËw‰ ÔÏÈ‡‰ ‰Ê ? ≈ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«»»»¿«
.‰ÚÈË BÏ ÔÈ‡BwL∆¿ƒ¿ƒ»
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עשר 31) בשביל שחורשין מסיני  למשה הלכה בה שנאמרה
השנה. ראש עד סאה בית כל מהן,

.ÁÁÙhÓ ıˆ˜ Ì‡ :ÔÈÙÈÏÁ ‡ÈˆB‰Â ıˆ˜pL ÔÏÈ‡ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒƒƒƒ¿«ƒ∆«
ÔÏÈ‡k ‡e‰ È‰  ‰ÏÚÓÏe32È‰  ‰hÓÏe ÁÙhÓ ; ¿«¿»¬≈»ƒ»ƒ∆«¿«»¬≈

‰ÚÈËpk ‡e‰33. «¿ƒ»

אילן.32) לו שקוראים לו 33)כיוון שקוראים כיוון
ערלה  לעניין אבל בשם. תלוי  הדבר שביעית ולגבי  נטיעה,
שבערלה  הארץ , מעם קצצו אם אלא ערלה שאינו רבינו פסק 
הארץ  על משהו שנשתייר וכיוון ממש, בנטיעה תלוי  הדבר

נטיעה. זו אין

.ËBÓk ,Lc˜n‰ ÔÓÊa  el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿««ƒ¿»¿
ı‡‰ ˙„BÚa ÔÈzÓ  ‰f‰ ÔÓfa Ï‡ ;eÓ‡L∆»«¿¬»«¿««∆À»ƒ«¬«»»∆
ÂÏwÒÏ zÓ Lc˜n‰ ÔÓÊa Û‡ .‰M‰ L‡ „Ú34 «…«»»«ƒ¿««ƒ¿»À»¿«≈

cÚÏÂ ˙B„O‰ ÏaÊÏe35˙B‡L˜n‰36˙BÚÏ„n‰Â37 ¿«≈«»¿«¿…«ƒ¿»¿«ƒ¿»
ÔÈ˜ÙÓe ÔÈÏaÊÓe .‰M‰ L‡ „Ú ÔÈÁÏM‰ ˙Èe38, ≈«¿»ƒ«…«»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÓÒ˜Óe ,ÔÈMÚÓe ÔÈ˜a‡Óe39ÔÈ„ÊÓe40 ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÏqÙÓe41ÔÈÓËB˜Â ÔÈÎBÎÂ ˙BÚÈËp‰ ˙‡ ÔÈÓ‰ÊÓe , ¿«¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ

ÌÈza Ì‰Ï ÔÈOBÚÂ ,Ô˙B‡42ÔÈ˜LÓe43ÔÈÎÒÂ ,Ì˙B‡ »¿ƒ»∆»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ
ÈwÓe ÔÈbt‰ ˙‡˙BzÓ el‡ ˙B„BÚ Ïk .Ô˙B‡ Ô ∆««ƒ¿«¿ƒ»»¬≈À»

elÙ‡Â ˙ÈÚÈL ÏL ‰M‰ L‡ „Ú ˙ÈÚÈL Úa¿∆∆¿ƒƒ«…«»»∆¿ƒƒ«¬ƒ
.Lc˜n‰ ÔÓÊaƒ¿««ƒ¿»

בשביעית 34) אסורים אינם כאן, הנזכרים הדברים וכל
בערב  בהם החמירו לא ולפיכך מדרבנן, אלא עצמה

מן 35)שביעית. (האסור חריש בכלל אינו שעידור
אמרו  שם ובירושלמי  מדרבנן. אלא אסור ואינו התורה)
ורבינו  ומדלעות למקשאות שמותרת לחרישה הדין שהוא

זאת. הקישואים.36)השמיט  זריעת מקום 37)מקום
ומדלעות  למקשאות אלא לעדור התירו ולא הדלועין. זריעת
לא  אחרים באילנות אבל לפירות. העידור מועיל שבהן
החמירו  התורה, מן אסור אינו שעידור פי  על ואף  התירו,

הקרקע . בגוף  שהוא כיוון חכמים ואילך 38)בו מכאן
נאמרה  שלא כיוון לעשותן והתירו האילן, מעבודות כמה
בעבודת  אלא שביעית, תוספת לעניין מסיני  למשה הלכה

בלבד. ולהניח 39)הארץ  ביד השיבולת לכרות ופירושו:
מכרסמין. כמו והוא הענפים 40)התבן, "לכרות

בעת  הכרותים הענפים שם וזרדים, האילן. מן המתפשטים
נפסד.41)הזמיר". שהוא הענפים, מן שיבש מה "לכרות

פסולת". מן מן 42)גזור להסך צללים להם "עושים
יזיקום". שלא והשמש שהמדובר 43)הגשם נראה

השלחין  בית בשדה שהרי  גשמים, במי  המסתפקות בנטיעות
עצמה. בשביעית גם להשקות מותר
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שהרי44) השנה, ראש קודם המעשרות לעונת הגיעו ואפילו

דבר. לכל שישית כפירות לעונת 45)הן יגיעו ואפילו
כפירות  שדינם שמינית, של השנה ראש אחרי  המעשרות

לסוך 46)שמינית. שנהגו במקום ובין הזה. בזמן אפילו
ש  לסוך נהגו שלא במקום של ובין וטעמו עבודה. זו אין שם

מראית  מפני  שהוא נראה, שביעית), ערב  (בפגי  זה איסור
בשביעית, שביעית פגי  ונוקב  סך פלוני  יאמרו: שלא העין,
שביעית, מוצאי  של לפגין הדין והוא אסור. הדבר והרי 
אפילו  אסור וזה שביעית, פגי  ומנקב  סך שהוא שיאמרו:
האילן  עבודת שמתיר שם שמעון כר' ודלא שביעית אחר

שביעית. של השנה ראש אבל 47)לאחר הגיאיות, את
מתקנה  הוא שהרי  כן, לעשות מותר עצמה בשביעית

שביעית. למוצאי 
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מבריכין 48) ואין נוטעין "אין ו: משנה ב  פרק  בשביעית
וסבור  השנה". ראש לפני  כו' שביעית ערב  מרכיבין ואין
דינו  ובית גמליאל שרבן לאחר שנוייה זו משנה כי  רבינו
המשנה, בפירוש וכדעתו השנה, ראש עד לחרוש התירו
בזמן  שהיה דיבנה, גמליאל רבן הוא זה גמליאל שרבן
ולהבריך  לנטוע  אסרו כן פי  על ואף  המקדש, בית חורבן
לא  למה קיים, היה המקדש שבית בזמן המדובר שאם וכו',
החרישה, את שאסרו כמו יום, שלושים לפני  גם אסרו

ומהעצרת. אחר 49)מהפסח  אילן על אחד מאילן ענף 
מינו. שם 50)שהוא נקלט  והוא האדמה, בתוך אילן ענף 

שני . אילן שבועות.51)ומצמיח  מפני52)שני  והטעם:
יג  הלכה א בפרק  ולמעלה בשביעית. שנטעו שיחשדוהו
שאסור  שביעית, במוצאי  לזרעה בשביעית שדהו בחורש
חשד, שם שאין אחריו, בנו יזרענה שביעית, במוצאי  לזרעה
בנו. את ולא העבריין את אלא קנסו לא ולפיכך קנס , אלא

ה'תשע"ט  כסלו  כ"ג ש "ק יום 

   1 
שקוצר 1) כדרך יקצור ושלא ספיח . הנקרא הוא מה יבאר

וספיחים  אסורין. ולמה אסורין הספיחין אם שנה. בכל
ופירות  שביעית ספיחי  אסורין. מתי  עד בור בשדה העולין
לירק . או לזרע  שזרעם דברים לשביעית. שנכנסו ששית
ערב  של ולוף  ר"ה. קודם והוקשו לזרע  שקיימם הדברים
יאספו  איך בשביעית האילן שיוציא הפירות ודין שביעית.
הארץ  שתוציא מה כל להשמיט  מצותֿעשה אותם.
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קפז                 
         

בא"י קרקע  שקנה וגוי  נוהגת. היכן השביעית בשביעית.
בשביעית. וזרעה
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לאחר 3)מאליו.2) המעשרות לעונת ובאו שביעית. לפני 
המעשרות  לעונת באו אם אבל ט ), הלכה (להלן השנה ראש
אפילו  ספיחין באיסור אסורים אינם – השנה ראש קודם

הסמוכה. בהלכה ראה בירושלמי4)מדרבנן, בשביעית.
תקצור. לא קצירך ספיח  (ו)את "כתיב  ו: הלכה פ "ח  שביעית
מנא, רבי  אמר וכו'. לא, הקוצרים (=כדרך) כנגד קצירה הא
ועלו  הואיל תאמר שלא מאליהן, כשעלו נצרכה, לכך
כלומר, אסור". מימר צריך כן לפום מותרין, יהא מאליהן

הקוצרים. ה:5)כדרך במנחות דגמרא סתמא הוא כן
התורה. מן ספיחין שאוסר עקיבא כר' ומה 6)ודלא

"מן  ה) פסקא א (פרשה בהר פרשת כהנים בתורת שאמרו
במצב  אלא עבודה ידי  על צמח  שלא (כלומר, בארץ  השבות
השמור" מן אוכל אתה ואין אוכל, אתה שביתה) של
המיוחס  בפירוש וראה הארץ . שנעבדה ידי  על (כלומר,
שם  אמרו שכן ביתֿשמאי , לדעת אלא אינו משנ"ץ ), לר"ש
ביתֿשמאי שניטייבה, שדה אמרו "מיכן הדברים: בהמשך
אוכלין", אומרים וביתֿהלל פירותיה, אוכלין אין אומרים

להלן. כהנים 8)שנחרשה.7)וראה בתורת כביתֿהלל,
ספיחין, גזירת לפני  זה וכל ב . משנה פ "ד  ובשביעית שם,
ראשונה). (משנה לא או התורה מן אסורים אם וחולקים
וזרע  עבר אם שאפילו ד, משנה פ "א לשביעית בר"ש וראה
הלכה  להלן וראה התורה. מן אסורים הפירות אין בשביעית
"לא  ג) יד, (דברים תורה שאמרה מה בכלל זה [ואין טו.
"כל  קיד:) (חולין חכמים אמרו זה שעל תועבה", כל תאכל
ונזרעו  נפלו שאם שכיון תאכל", בבל הרי  לך שתיעבתי 
ואפילו  תועבה, זו אין התורה, מן לאסור שייך לא מאיליהם
ד"ה  ד: בתמורה התוספות שכתבו כמו נאסר, אינו עשה אם
יג]. ס "ק  קמא סימן המשפט  לחושן בפרישה ועיין רבא.

באכילה.9) שאסורים הכוונה שביעית 10)אין ירושלמי 
תקצור, "לא ג: הלכה שם כהנים בתורת שאמרו ומה שם.
אם  בשביעית", אסורין שיהו הספיחין על חכמים סמכו מיכן
[ונראה  עקיבא. רבי  לדעת אלא זה אין התורה, מן זהו
גם  (וראה משומר לבין מופקר בין הבדל שאין רבינו מדברי 
פירש  ו) משנה פ "ה (לשביעית והר"ש כב ֿכג). הלכות להלן
מן  תבצור, לא נזירך ענבי  "ואת הנ"ל: התורתֿכהנים בדברי 
המבוצר  מן בוצר אתה אבל בוצר, אתה אי  בארץ  השמור

תאנים  אמרו מיכן הבוצרים, כדרך תבצור לא (=המופקר),
הסיפא  שגם במוקצה", אותה קוצרים אין שביעית של
דברי מבארת שהסיפא אלא הרישא, כמו במשומר מדוברת
ואילו  הבוצרים. כדרך לבצור אלא אסרו שלא הרישא,
התוספות  ודעת הבוצרים. כדרך גם לבצור מותר מופקר,
באכילה, אפילו אסור שמשומר וקציר) ד"ה ט . השנה (ראש

ולהצריך וזוהי באכילה, מופקר להתיר באה והסיפא הרישא,
שאמרו  מה רבינו לדעת ואילו בצירה. מדרך לשנות בו
שניה  דיעה זוהי  וכו'" הבוצרים כדרך תבצור "לא בסיפא
הוא  וכן הראשונה, הדיעה על החולקת כהנים בתורת
שהביא  ב ) משנה (פ "ו לשביעית מלכי ֿצדק  בן ר"י  בפירוש
מן  תבצור, לא נזירך ענבי  "ואת התורתֿכהנים בלשון
המבוקר  מן אתה בוצר בוצר, אתה אי  בארץ  השמור
הבוצרים". כדרך תבצור לא אחר) דבר =) ד"א (=המופקר).
אין  שניה לדיעה כן ואם מז. פרק  ופרח  בכפתור הוא וכן
ולעולם  באכילה, מותר שלעולם למשומר, מופקר בין הבדל
הראשונה  כדיעה הלכה ואין הבצירה. מדרך לשנות צריך
קעג  עמוד יז כרך ב "סיני " וראה באכילה. משומר האוסרת

שיש 11)בהערות]. שבתורה, לאֿתעשה על עובר כל כדין
קט . אות ד הלכה סנהדרין מהלכות בפי "ט  וראה מעשה, בו

נכלל 12) זה ואף  מכן. לאחר טוב  יותר שתצמיח  כדי  כלומר,
לעבודת  שהיא זו, שבקצירה וברור תקצור". "לא של בלאו
לא. או הקוצרים כדרך קצר אם בין הבדל אין הארץ ,

אֿב ).13) הלכות פ "א למעלה רבינו 14)(ראה שכתב  כמו
בצירה. לענין כב ֿכג) (הלכות להלן כתב  בקצירה, כאן

לביתו 15) מביא וגם מעט , מעט  בקוצר אלא הותר שלא
מעט  מעט  שקוצר או הרבה, קוצר אם אבל מעט , מעט 
הלכה  להלן וראה אסור. – אחת בבת הרבה לביתו ומביא

ג. הלכה ופ "ח  כד,
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כחכמים.16) א, משנה  פ "ט  שם:17)שביעית במשנה
עליהן  נחשדו שלא מותרין חרדל ספיחי  אומר, יהודה "רבי 
כדעת  אלא כדבריו, הלכה שאין ואף ֿעלֿפי  עבירה". עוברי 
מדברי ללמוד יש זאת בכל אסורים, הספיחין שכל חכמים
שנחשדו  הוא, חכמים של שטעמם לרבנן, גם יהודה ר'
(כסף ֿמשנה). הספיחין כל על עבירה עוברי 

בשביעית.18)

.‚z„ÓÏ ‡‰19˙ÈÚÈL ˙BtÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ,20‡l‡ »»«¿»∆≈¿ƒƒ≈¿ƒƒ∆»
˙BÏÈ‡‰ ˙Bt21Ì˙B‡ ÔÈÚBÊ ÔÈ‡L ÌÈOÚ‰Â22 ≈»ƒ»¿»¬»ƒ∆≈¿ƒ»…

Ì‚Èt‰ ÔB‚k ,Ì„‡‰23ÌÈËBM‰ ÔÈÊeai‰Â24ÏÎÂ »»»¿«≈»¿««¿ƒ«ƒ¿…
Ô‰a ‡ˆBik25ÌÚÊÏ Ì„‡‰  CcL ˙B˜È‰ Ï‡ . «≈»∆¬»«¿»∆∆∆…»»»¿»¿»

eÒ‡ Ô‰Ó ÁÓBv‰ Ïk  ˙BiË˜Â ‰‡ez ÈÈÓe ˙Bpba«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ»«≈«≈∆»
Ì‰ÈcÓ26ÔËwÏÓ‰Â ,27.˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ƒƒ¿≈∆¿«¿«¿»«ƒ«««¿

הספיחין.19) על שגזרו הנ"ל כלומר,20)מהטעם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קפח                
         

אומר,21)ספיחין. גמליאל בן שמעון "רבן יט : בתענית
על  ומתפללים בשופר תוקעים =) מתריעין האילנות על אף 
פרנסה  בהן שיש מפני  בשביעית, הספיחין על הגשמים)

שם. ותוספות ברש"י  וראה שם.22)לעניים". שביעית
שם.23) במשנה "רודא". ונקרא בשמים מין "הם 24)הוא

איספרגוס  והוא המשנה). (פירוש רחבים" עלים להם שיש
ישראל). (תפארת חשש 25)מדברי  אין אלה שבכל

בסתר. אדם בני  הקודמת.26)שיזרעום כן 27)כבהלכה
וחמי בשמיטתא עבר הוה יוחי  בן ר"ש שם: בירושלמי  הוא
אמר  א] הלכה פ "א בברכות שם הוא כן [ספיחי , מלקט  חד
את  גם שאסרו הרי  – אינון?" ספיחין ולאו אסור? ולית ליה
דרכם  – בצפיפות עולים אינם שספיחין שכיון הלקיטה,
א), הלכה (למעלה ואסור קצירתם, דרך וזוהי  ביד. להתלש

ה. הלכה להלן וראה

.„ÌÈÁÈÙÒ28ea ‰„Oa ÌÈÏBÚ‰29È ‰„Oe30 ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ
ÈtÓe .‰ÏÈÎ‡a ÔÈzÓ  ÚÊ ‰„Oe Ìk ‰„Oeƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆«À»ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈
˙BÓB˜Ó ÚBÊ Ì„‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ?Ì‰ÈÏÚ eÊ‚ ‡Ï ‰Ó»…»¿¬≈∆¿ƒ∆≈»»≈«¿

el‡31ÌLÏ ‰Ù Ì„‡ ÔÈ‡  ea ‰„O :32‰„Oe ; ≈¿≈≈»»ƒ¿∆¿»¿≈
dew˙a ‡e‰ ‰ˆB  È33k ‰„Oe ;Ì34BÈ‡  ƒ∆¿ƒ»¿≈∆∆≈

BÓk ÒB‡35ÔÈ„ÈÒÙÓ ÔÈÁÈÙq‰  ÚÊ ‰„Oe ; ≈«¿¿≈∆««¿ƒƒ«¿ƒƒ
Ôz‰ ÔÎÂ .d˙B‡36,ÌB˜Ó ÏÎa zÓ  ˙ÈÚÈL ÏL »¿≈«∆∆∆¿ƒƒÀ»¿»»

ÂÈÏÚ eÊ‚ ‡ÏÂ37. ¿…»¿»»

(כסף ֿמשנה).28) א הלכה פ "ה בתרא בבא ירושלמי 
עליהן  שהיתה וקטניות, תבואות ירקות בספיחי  והמדובר

כנ"ל. ספיחין, כלום.29)גזירת בה זורעים שאין
לחרישה.30) יזרע 31)העומדת שמא חשש ואין

בסתר. בשביעית אלו מתעניין 32)במקומות אינו כלומר,
עתה.33)בה. לזרעה עומד ואינו בחרישתה, כלומר,
לא 34) ועוד כרם, בו לנטוע  שהכין בשדה שהמדובר כנראה

להלן. וראה בו, ידי35)נטע  על ייאסר לכשייטענו
א. הלכה כלאים מהלכות בפ "ו וראה הזרעים.

שביעית 36) של "תבן ה: הלכה פ "ט  שביעית בירושלמי 
בר  בא לרבי  שאל לוי  רבי  ספיחין, משום אסור שיהא מהו

ושרי ". איסור 37)זבדי , עליו גזרו "לא הראב "ד: כתב 
אסור  לאבדה בה, יש ודאי  שביעית קדושת אבל ספיחין,
ראה  בזה, לו מודה רבינו ואף  סחורה". בה לעשות ושלא
וכסף ֿמשנה). קורקוס  (מהר"י  ואילך יט  מהלכה פ "ה להלן

.‰ÔÈÁÈÙÒ38e‡ˆiL ˙ÈÚÈL ÏL39˙ÈÚÈL È‡ˆBÓÏ ¿ƒƒ∆¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ
‰ÏÈÎ‡a ÔÈeÒ‡ 40„ia Ô˙B‡ ÔÈLÏBz ÔÈ‡Â ,41‡l‡ , ¬ƒ«¬ƒ»¿≈¿ƒ»«»∆»
Bk„k LBÁ42dk„k ‰ÚB ‰Ó‰e ,43. ≈¿«¿¿≈»»¿«¿»

כג.38) הלכה פ "ה שביעית כן 39)תוספתא פירש רבינו
בשביעית  ייתכן לא וזה כדרכו, חורש שם: ששנו מה עלֿפי 

ורדב "ז). ספיחי40)(כסף ֿמשנה מתירין היו שאם
לחשוש  יש עדיין שמינית, בתחילת מיד באכילה שביעית
ספיחין  ויאמרו בסתר, שביעית בסוף  שיזרעו עבירה לעוברי 

שמינית. בתחילת מיד לאכול שיוכלו כדי  כיון 41)הם
ביד  להתלש דרכם הרי  בצפיפות, עולים אינם שספיחין
(תוספתא  א הלכה למעלה ראה ואסור, קצירתם, דרך וזוהי 

ג. הלכה למעלה עוד ועיין חושש 42)כפשוטה). ואינו

ע "י שדהו לזיבול חושש אינו וכן לאכלם, יבא שמא
בהנאה. ולא באכילה אלא אסורים שאינם כיון הספיחין,

נראה 43) עצמה ובשביעית כנ"ל. הנאה, איסור בהם שאין
עבירה  לעוברי  לחשוש שיש בספיחין, רועה בהמה שאין

כפשוטה. בתוספתא וראה לבהמתם. שיזרעו

.ÂÔÈeÒ‡ È˙Ó „ÚÂ44È‡ˆBÓa ˙ÈÚÈL ÈÁÈÙÒ ¿«»«¬ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»≈
CÏÈ‡Â ‰kÁÓe .‰kÁ „ÚÂ ‰M‰ L‡Ó ?˙ÈÚÈL¿ƒƒ≈…«»»¿«¬À»≈¬À»¿≈»

ÔÈzÓ Ô‰ 45ÚBf‰Â .46Á‡ ˙ÈÚÈL ÈÁÈÙÒ ≈À»ƒ¿«≈«¿ƒ≈¿ƒƒ««
ÔÈzÓ ÔÈÏecb‰  ˙ÈÚÈL47. ¿ƒƒ«ƒƒÀ»ƒ

מראש 44) ספיחין "ולענין א: הלכה פ "ב  דמאי  בירושלמי 
היתר  עצרת עד חנוכה מן ספיחין, אסור חנוכה עד השנה
ספק )". (כלומר, צריכה השנה ראש עד העצרת מן ספיחין,
"מראש  גורסים: כל) (ד"ה נא: בפסחים התוספות אבל
השנה  ראש ועד ומחנוכה ספיחין, איסור חנוכה ועד השנה
וכסף ֿמשנה. ראב "ד ועיין רבינו. גורס  וכן ספיחין", היתר

שמינית)45) של תבואה (כלומר, ההיתר ואילך, שמחנוכה
רבי כדברי  שביעית), של תבואה (כלומר, האיסור על רבה

שם. ד.46)זעירא משנה פ "ט  שדבר 47)תרומות שכל
מקום  בכל מותר זה הרי  (לגדול) לו גורמין מותר ודבר אסור
זרע  הרי  וכאן יד). הלכה כוכבים עבודת מהלכות (פ "ז
לגידולים  גורמים היתר של והקרקע  איסור של הספיחין
שבגידולי ואף ֿעלֿפי  (רדב "ז). מותרים הם ולכן שיגדלו,
(למעלה  תרומה כמו לזר אסורים שיהיו חכמים גזרו תרומה
לא  שביעית בספיחי  – כא) הלכה תרומות מהלכות פי "א
תמיד  מצויים ואינם בשביעית אלא נוהגים שאינם לפי  גזרו,
(אור  עליהם אין שביעית קדושת שגם שכתבו ויש (רע "ב ).

שמח ).

.ÊÌÈÏˆa48˙ÈÚÈL È‡ˆBÓÏ ˙ÈÚÈMÓ e‡ˆiL49Ì‡ : ¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈¿ƒƒƒ
eOÚ50Ô‰a ‡ˆBik51ÔÈzÓ 52ÔÈeÒ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,53. »«≈»∆À»ƒ¿ƒ»¬ƒ

˙Bt‰ ‡L ÔÎÂ54Ì˙B‡ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ 55È‡ˆBÓa ¿≈¿»«≈≈¿ƒ»¿»≈
È‡ˆBÓ ˙BtÓ Ô‰a ‡ˆBik eOÚiMÓ ‡l‡ ˙ÈÚÈL¿ƒƒ∆»ƒ∆«¬«≈»∆ƒ≈»≈

˙ÈÚÈL56‰OÚ .57Èka‰58ÏÈÙ‡‰ z‰ 59zÓe .60 ¿ƒƒ»»««ƒÀ«»»ƒÀ»
.„iÓ ˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa ˜È ÁwÏƒ«»»¿»≈¿ƒƒƒ»

יג.48) הלכה פ "ד שביעית במוצאי49)תוספתא ונלקטו
הולכים  בירק  שהרי  מותרים, הם הדין לפי  כן ואם שביעית,

יגֿטו). הלכות (להלן הלקיטה גדלו 50)אחר כלומר,
שביעית. הגודל.51)במוצאי באותו שאין 52)כלומר,

יאמרו  אלא בשביעית, שנלקטו העין מראית של חשש כאן
להלן. וראה שביעית. במוצאי  שיאמרו:53)שנלקטו

שביעית, ספיחי  כדין אסורים הם והרי  נלקטו, בשביעית
 ֿ בפאת ראה העין, מראית משום חכמים אסרום ולפיכך

עונת 54)השולחן. אחר בהם שהולכים אלו הן
(להלן  פרי  גמר אחר בהם שהולכים אלו והן המעשרות,

להלן. וראה יג), על 55)הלכה נאמן שאינו ממי 
לעונת 56)השביעית. באו שאם אף ֿעלֿפי  כלומר,

מותרים  הם הרי  שביעית, במוצאי  פרי  לגמר או המעשרות
בשנת  נגמרו או המעשרות לעונת באו שמא חששו –
שבאו  מפירות בהם כיוצא אם אבל ואסרום, השביעית
בשלו  כבר שביעית, במוצאי  נגמרו או המעשרות לעונת
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רבינו  כן ולמד חשש. כאן ואין מותרים, – אלה של זו במדה
(כסף ֿמשנה). להלן ראה חכמים, לדעת ירק  מדין

ד.57) משנה פ "ו לצאת 58)שביעית הממהר "הוא
המשנה). (פירוש שביעית" מוצאי  "הוא 59)בתחילת

(שם). שעברה" שביעית שנה מפירות שנשאר המתאחר,
משמע 60) שם ובירושלמי  כתנאֿקמא. ולא כרבי  שם,

ירק שהלכה  להביא רגילים שהיו מפני  ההיתר, וטעם כמותו.
(רדב "ז). לארץ  מחוצה

.ÁÈ˙ÓÈ‡Ó61ÛeÏ ÁwÏ Ì„‡ zÓ62È‡ˆBÓa ≈≈»«À»»»ƒ«¿»≈
?˙ÈÚÈL63‰aiMÓ64L„Á‰65. ¿ƒƒƒ∆ƒ¿∆∆»»

יהודה.61) כרבי  ולא כחכמים ה, משנה פ "ה ממי62)שם
השביעית. על נאמן אחר 63)שאינו לעקרו היה דרכם

נלקט  שמא חשש יש הפסח  ולפני  להלן, ראה הפסח ,
(רבינו 64)בשביעית. הרבה" למצוא "שיוכל כלומר,

אין  ולפי "ז בשמו). יוםֿטוב ' 'תוספות – מלונדריש אליהו
הקודמת. הלכה וראה בהיתר, רוב  שיהיה צורך

הפסח 65) מן והיינו שביעית, במוצאי  שנלקט  זה כלומר,
רדב "ז. ועיין שם). (ירושלמי  ואילך

.ËÈL˙a „Á‡a66ÔÈhÓLÏ ‰M‰ L‡  ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»ƒ¿ƒƒ
˙ÈML ˙Bt .˙BÏBÈÏe67eÈ‰ Ì‡ :˙ÈÚÈLÏ eÒÎpL ¿¿≈ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒƒ»

ÔÏÈ‡‰ ˙Bt B‡ ˙BiË˜ B‡ ‰‡ez68˙BÚÏ eÚÈb‰Â , ¿»ƒ¿ƒ≈»ƒ»¿ƒƒ¿«
˙BOÚn‰69‰M‰ L‡ Ì„˜70.ÔÈzÓ el‡ È‰  «««¿…∆…«»»¬≈≈À»ƒ

˙BÙk Ô‰ È‰  ˙ÈÚÈMa Ì˙B‡ ÛÒB‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»«¿ƒƒ¬≈≈¿≈
c ÏÎÏ ˙ÈML71˙BOÚn‰ ˙BÚÏ e‡a ‡Ï Ì‡Â . ƒƒ¿»»»¿ƒ…»¿««««¿

:˙ÈÚÈL ˙BÙk Ô‰ È‰  ‰M‰ L‡ Á‡ ‡l‡∆»««…«»»¬≈≈¿≈¿ƒƒ

ד.66) הלכה בפ "י  להלן וראה ב . השנה בראש משנה
וקטנית.67) תבואה לענין יג. הלכה פ "ב  שביעית תוספתא

שהביאה  לתבואה "מניין ב : הלכה פ "ה מעשרות ובירושלמי 
השנה, ראש לפני  כדלהלן), המעשרות, עונת (היא שליש
בשביעית, לבית) ומכניסה קוצרה (כלומר, אותה כונסין
להלן  וראה בשביעית". תבואתה, את ואספת לומר: תלמוד

יג:68)שם. השנה מהלכות 69)ראש בפ "ב  ראה
ואילך. ה מהלכה הגליון 70)מעשר, שעל בהגהה

האילן  שבפירות השל"ה, בשם כתוב  חדשים בדפוסים
בפ "א  כנ"ל לאילנות, השנה ראש שהוא בשבט  לטו הכוונה
טו:) (שם הר"ח  דעת וכן ב . הלכה שני  מעשר מהלכות
בא"י הישיבה אב  נתן ורבינו שוח ), בנות (ערך והערוך
ויש  .65 והערה כב  עמ ' שם ועיין פ "א. סוף  בשביעית
אחד  הוא שלהם השנה ראש אילנות, שגם וסוברים חולקים
מעשר  בהלכות ועיין וברדב "ז. בפאתֿהשולחן ראה בתשרי ,

שם. ספיחין,71)שני  בגזירת ואינם באכילה שמותרים
להלן. וראה שביעית, קדושת בהם אין וגם

.È‰‡ez‰72Î‡a ÔÈeÒ‡  ˙BiËw‰ÂÌeMÓ ‰ÏÈ «¿»¿«ƒ¿ƒ¬ƒ«¬ƒ»ƒ
ÌÈÁÈÙÒ73ÔÏÈ‡‰ ˙BÙe ,74˙M„˜a Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡  ¿ƒƒ≈»ƒ»¿ƒ»ƒ¿À«

˙ÈÚÈL75. ¿ƒƒ

שביעית",72) כפירות הן "הרי  מהו לבאר באה זו הלכה
הקודמת. ההלכה בסוף  עוברי73)שנאמר גזירת מפני 

ב . בהלכה כנ"ל, כנ"ל 74)עבירה, בהן, הגזירה שאין
ג. קדושת 75)בהלכה מהי  הֿו, בפרקים להלן וראה

שביעית.

.‡ÈÊ‡‰76ÏÙe ÔÈÓLÓM‰Â ÌÈ‚t‰Â ÔÁc‰Â »…∆¿«…«¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ…
Èˆn‰77BÚfL78Ób Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰  ÚÊÏ «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆«¿ƒ»∆««¿«

Èt79el‡ È‰  ‰M‰ L‡ Ì„˜ ÌÈt Ó‚ Ì‡ : ¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»…∆…«»»¬≈≈
Á‡ eÓ‚ Ì‡Â ;˙ÈML ˙BÙk ˙ÈÚÈMa ÔÈzÓÀ»ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿¿««

eLÈL‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰M‰ L‡80L‡ Ì„˜ …«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ…∆…
.ÌÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ÌÈeÒ‡ el‡ È‰  ‰M‰«»»¬≈≈¬ƒƒ¿ƒƒ

אחר 76) בהם הולכים אין אלה וכל ז. משנה  פ "ב  שביעית
(למעלה  וקטנית כתבואה שליש), הבאת =) המעשרות עונת
אחד, בזמן המעשרות לעונת באים שאינן לפי  ט ), הלכה
לפי הסמוכה), (בהלכה כירק  לקיטה אחר בהם הולכים ואין
ה"ח . שם שני  מעשר בהלכות וראה כאחת, נקלטים שאינם

שזורי .77) ר"ש בשם מ "ח  שם "לוביא". צ "ל 78)ונקרא
הי "ג. להלן וראה נקלטים 79)"שזרען". שאינם כיון

הי "ד) (להלן כירק  לקיטה אחר הלכו – לירק  וכזרען כאחת,
שזורי ור"ש כחכמים ולא יג: השנה בראש כשמואל, והיינו
ואף ֿעלֿפי השרשה. אחר בהם שהולכים הנ"ל, במשניות
שביעית, לענין הואֿהדין מעשרות, לענין כן אמר ששמואל
שנה  של פרי  הוא הרי  הפרי  שנגמר שכיון שוה, הטעם שהרי 
שם. שני  מעשר בהלכות וראה (כסף ֿמשנה). הקודמת

אחר 80) שהולכים שזורי , שמעון ורבי  כחכמים ולא
השרשה.

.È˜i‰81‰È‰ elÙ‡ ,‚B˙‡‰Â .B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa  «»»ƒ¿«¿ƒ»¿»∆¿¬ƒ»»
ÏBÙÎ82kkÎ ‰OÚÂ ‰M‰ L‡ Ì„˜83 ˙ÈÚÈMa «…∆…«»»¿«¬»«ƒ»«¿ƒƒ

˙ÈML ˙BÙk ˙BOÚÓa iÁ84kkÎ ‰È‰ elÙ‡Â ;85 «»¿««¿¿≈ƒƒ«¬ƒ»»«ƒ»
˙BÙk ‡e‰ È‰  ˙ÈÚÈMa Ë˜ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÈMMa«ƒƒƒ¿ƒ¿««¿ƒƒ¬≈¿≈

˙ÈÚÈL86ÈÓÁ‰Ï ˙ÈML ˙BÙk OÚ˙Óe ,87. ¿ƒƒƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿«¿ƒ

לענין 81) והואֿהדין מעשר, לענין שם, השנה ראש
כנ"ל. המעשרות 82)שביעית, לעונת והגיע  נחנט  כלומר,

כתב  ו, הלכה שם שני  מעשר בהלכות ולמעלה בששית.
בדפוסים  הרמב "ם בגליון וראה כזית", "היתה רבינו:

הרי83)חדשים. שביעית שלענין בשביעית, ונלקט  שנגמר
ולגבי ספיחין אכילת איסור לגבי  שביעית כפירות ודאי  הוא

כדלהלן. שביעית, בקדושת חומרא 84)אכילתו שלענין
טו: השנה בראש יוחנן ר' אמר כרבין חנטה, אחר בו הלכו
ונעשית  כזית אפילו לשביעית, שנכנסה ששית בת "שאתרוג
שני מעשר בהלכות וראה טבל". משום עליה חייבין  ככר

הפרי .85)שם. אחר 86)שנגמר הולכין שלחומרא
לקיש  וריש יוחנן ור' באושא רבותינו כדעת כירק , לקיטתו
אליעזר  ור' גמליאל כרבנן ולא שם) השנה (בראש
שם). השנה (בראש זקנים וחמשה ו) משנה פ "ב  (בביכורים

בכסף ֿמשנה. וראה 87)וראה כנ"ל, חנטה, אחר ללכת
שם. שני  מעשר בהלכות

.‚ÈÔÎÂ88˙ÈÚÈL ˙Bt89:˙ÈÚÈL È‡ˆBÓÏ e‡ˆiL ¿≈≈¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ
˙BÚ Á‡ ÔÈÎÏB‰  ˙BÏÈ‡Â ˙BiË˜Â ‰‡e˙aƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«««
ÏBÙe ÔÁc‰Â Ê‡‰Â ÔÈÓLÓM‰Â ÔÈ‚t‰Â ;˙BOÚn‰«««¿¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ¿»…∆¿«…«
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קצ                
         

BÚfL Èˆn‰90ÈÙ‰ Ób Á‡  ÚÊÏ91 ˜i‰Â ; «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆«««¿««∆ƒ¿«»»
B˙ËÈ˜Ï Á‡92. ««¿ƒ»

הולכים 88) לשביעית שנכנסו ששית שפירות כשם כלומר:
כמו  ט , הלכה למעלה כמפורש המעשרות, עונת אחר בהם
(כסף ֿמשנה). לשמינית שנכנסו שביעית בפירות כן

(זוהי89) שליש שהביאה תבואה "כל יב : השנה בראש
ה) הלכה מעשר מהלכות בפ "ב  ראה שלה, המעשרות עונת
בו  נוהג אתה שמינית), (של השנה ראש לפני  בשביעית

בשמינית". שביעית למעלה 90)מנהג וראה שזרען. צ "ל:
בהי "א.91)הי "א. ולא 92)כנ"ל הקודמת. כבהלכה

שלענין  הוא, שפשוט  כיון אתרוג, של דינו רבינו הזכיר
להחמיר, ובין להקל בין לקיטתו, אחר הולכין שביעית
כאן  כן ואם לחומרא, תמיד הולכים מעשר ולענין כנ"ל,
נמצא  שמינית. כפירות ומתעשר לקיטתו אחר הולכים

דבר. לכל ירק  כדין אתרוג דין זה, דין שלגבי 

.„ÈÏBt93BÈt Ó‚Â ˙ÈMMa ÚÊÏ BÚfL Èˆn‰94 «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆««ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿
ÔÈa BlL ˜È ÔÈa  ˙ÈÚÈL ÏL ‰M‰ L‡ Ì„…̃∆…«»»∆¿ƒƒ≈»»∆≈

˙ÈÚÈMa zÓ BlL ÚÊ95˜ÈÏ ÚÊ Ì‡Â .96‰ÒÎÂ ∆«∆À»«¿ƒƒ¿ƒ»«¿»»¿ƒ¿¿»
ÂÈÏÚ97ÈÁÈÙÒk eÒ‡ BÚÊ ÔÈa B˜È ÔÈa  ˙ÈÚÈL »»¿ƒƒ≈¿»≈«¿»ƒ¿ƒ≈

˙ÈÚÈL98eÒ‡  ˜ÈÏe ÚÊÏ BÚÊ Ì‡ ÔÎÂ .99. ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿∆«¿»»»

ה.93) הלכה סוף  פ "ב  שביעית למעלה 94)ירושלמי  ראה
יא. הירק 95)בהלכה ואף  פריו. גמר אחר שהולכין כיון

לזרע . רק  היתה שהמחשבה כיון פריו 96)מותר, ונגמר
כנ"ל. לקיטה.97)בששית, קודם מחובר כשהוא כלומר,

והזרע 98) שם). למעלה (ראה לקיטתו אחר שהולכים כיון
לירק . רק  היתה שהמחשבה כיון לירק , בטל

השנה 99) ראש לפני  ולירק  לזרע  "זרעו שם: בירושלמי 
מהו, ירקו מותר, זרעו פשיטא שביעית. ונכנסה השביעית,
מותר. שאול בן חלפתא רבי  תני  אסור, חייא רבי  תני 
מראית  מפני  אסור, מאןֿדאמר תורה. דבר מותר, מאןֿדאמר
וירקו  מותר, זרעו לכתוב : לרבינו היה זה, ולפי  העין".
ירקו  "פשיטא שם: הגירסא היתה רבינו שלפני  ונראה אסור.
אסור. זרעו שאף  חייא, כרבי  רבינו ופסק  מהו". זרעו אסור,
הרואה  יאמר ירק , להיות סופו שהזרע  כיון דבר, של וטעמו
להחמיר. ירק  דין לזרע  חכמים נתנו ולכן בירק , שהקלו

ובאורֿשמח . הסמוכה בהלכה וראה

.ÂËÚ100BÚÊe101˙ÈÚÈMa102:˙ÈÈÓMÏ ‡ˆÈÂ »«¿»«¿ƒƒ¿»»«¿ƒƒ
ÚÊÏ BÚÊ Ì‡103È‡ˆBÓa eÒ‡ B˜È ÔÈa BÚÊ ÔÈa  ƒ¿»¿∆«≈«¿≈¿»»¿»≈

ÌÈÁÈÙq‰ ‡Lk ˙ÈÚÈL104ÏÈ‡B‰ ,˜ÈÏ BÚÊ Ì‡Â ; ¿ƒƒƒ¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»»ƒ
zÓ BÚÊ ÔÈa B˜È ÔÈa  ˙ÈÈÓMa Ë˜ÏÂ105BÚÊ ; ¿ƒ¿««¿ƒƒ≈¿»≈«¿À»¿»
ÌÈÁÈÙÒ ÌeMÓ eÒ‡ BÚÊ  ˜ÈÏe ÚÊÏ106B˜ÈÂ , ¿∆«¿»»«¿»ƒ¿ƒƒƒ»

zÓ107. À»

שם.100) המצרי .101)ירושלמי  הפול ונגמר 102)את
כנ"ל. בשביעית, פרי103)פריו גמר אחר בו שהולכים

יא). הלכה להלן.104)(למעלה למעלה 105)ראה ראה
מן  אסור אינו בשביעית, וזרע  וחרש עבר שאם א) (הלכה
בשמינית, שנקלטו וכיון ספיחין, גזירת מטעם אלא התורה
שאמרו  ומה מותרים. הם הרי  ספיחין, איסור כאן שאין

זה  אין יב ), הלכה פ "א (למעלה יעקור" בשביעית "הנוטע 
אינם  – פירות ויצאו עקר, לא אם אבל לכתחילה. אלא
רבינו  כתב  וכן בשמינית. שליש הביאו אם באכילה, נאסרים
 ֿ שאף ֿעל יא) הלכה פ "ג (למעלה שביעית ערב  נוטע  לענין
ועיין  מותרים, פירותיו – עקר לא אם לעקור, שקנסוהו פי 

חנטה.106)כסף ֿמשנה. אחר בו הולכים שהרי 
(בהלכה 107) ירק  שהוא בזרע  לטעות שאפשר שאף ֿעלֿפי 

בו. גזרו לא ולכן זרע , שהוא בירק  לטעות אין – הקודמת)
י . הלכה שני  מעשר מהלכות בפ "א וראה

.ÊËÁeL ˙Ba108LÏL Á‡Ï ˙BÓ‚ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«ƒ¿≈ƒ¿»¿««»
˙BOÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ì‡ ,ÌÈL109‰M‰ L‡ Ì„˜ »ƒƒ»¿««««¿…∆…«»»

ÔÓ ‰iL ‰La ˙BÏÎ‡ Ô‰ È‰  ˙ÈÈÓL ÏL∆¿ƒƒ¬≈≈∆¡»¿»»¿ƒ»ƒ
ÚeM‰110˙ÈÚÈL ˙B˙a111. «»«¿«¿ƒƒ

יהודה.108) כרבי  ולא כחכמים א, משנה פ "ה שביעית
עלֿפי שם המשנה (פירוש לבנות תאנים הן שוח  ובנות
הישיבה  אב  נתן רב  בפירוש וראה יד.). זרה עבודה

.1 הערה 48 עמוד שם, אחריה 109)לשביעית שהולכין
ט . בהלכה כנ"ל היא 110)באילן, השמיטה, מן כלומר,

השוח . בנות לגידול שלישית בקדושת 111)שנה כלומר,
קודם  אבל השבוע . של שניה בשנה ודוקא שביעית. פירות
פירות  קדושת עליהן חלה לא בישולן, נגמר לא שעדיין לכן,

ראשונה). (משנה שביעית

.ÊÈÌÈÏˆa‰112ÌÈÒÈq‰113Èˆn‰ ÏBÙe114ÚnL «¿»ƒ«»ƒƒ«ƒ¿ƒ∆»«
ÏÚa ÏLÂ ,‰M‰ L‡ Ì„˜ ÌBÈ ÌÈLÏL ÌÈÓ Ì‰Ó≈∆«ƒ¿ƒ…∆…«»»¿∆««

˙BBÚ LÏL Ì‰Ó ÚnL115È‰  ‰M‰ L‡ ÈÙÏ ∆»«≈∆»ƒ¿≈…«»»¬≈
˙ÈML ˙BtÓ el‡116ÈÁÈÙÒk Ì‰ È‰  ÔkÓ ˙BÁt ; ≈ƒ≈ƒƒ»ƒ»¬≈≈ƒ¿ƒ≈

.˙ÈÚÈL¿ƒƒ

ט .112) משנה פ "ב  כשימצאם 113)שם הבצלים "ענין
פרחים  ויוציאו יצמחו הארץ , מן אותם שיעקרו אחר לחות
בצלים  נקרא והוא כך, דרכו שאין מין ממנו ויש מבפנים.
המין  יזרעו ולא מוליד. שאינו לסריס  אותם המשילו סריסים,
בעל" ושל בהפכו: אמר זה ומפני  משקה, במקום אלא הזה

המשנה). אחר 114)(פירוש בו שהולכים לזרע . שזרעו בין
בו  שהולכים לירק  שזרעו ובין יא), הלכה (למעלה פרי  גמר
ראשונה"). "משנה – יד הלכה (למעלה לקיטה אחר

ידועים.115) לימים אותם שישקו מפני  השקאות. שלש
שם. לקיטה 116)וראה אחר הלכו שבבצלים שאף ֿעלֿפי 

פריו, גמר אחר הלכו לזרע  שנטעו המצרי  ובפול כירק ,
צריכים  שהם כיון – הלקיטה אחר בו הלכו לירק  וכשנטעו
שהלכו  וקיטנית כתבואה הם הרי  מהם, ומנע  מים הרבה
ראשונה  (משנה ט  הלכה כנ"ל המעשרות, עונת אחר בהם

ישראל). ותפארת

.ÁÈÔÈÚeÏc‰117ÚÊÏ ÔÓiwL118eL˜‰ Ì‡ :119ÈÙÏ «¿ƒ∆ƒ¿»¿∆«ƒÀ¿ƒ¿≈
ÔÓi˜Ï zÓ  Ì„‡ ÏÎ‡lÓ eÏÒÙÂ ‰M‰ L‡…«»»¿ƒ¿¿ƒ∆¡…»»À»¿«¿»

˙ÈÚÈMa120Â‡Ï Ì‡Â ;˙ÈML ˙BtÓ Ô‰L ,121 «¿ƒƒ∆≈ƒ≈ƒƒ¿ƒ»
ÔÈeÒ‡122˙ÈÚÈL ÈÁÈÙÒk123˙B˜È‰ ÔÎÂ .124Ôlk ¬ƒƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿≈«¿»À»

ÔÓi˜Ï zÓ  ‰M‰ L‡ ÈÙÏ eL˜‰L∆À¿ƒ¿≈…«»»À»¿«¿»
˙ÈÚÈMa125ÌeMÓ ÔÓi˜Ï eÒ‡  ÌÈk eÈ‰ Ì‡Â ; «¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ»¿«¿»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



קצי                 
         

ÌÈÁÈÙÒ126ÔÈ‡ .127LLÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ128˙‡ ¿ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»≈∆
Ûel‰129ÁÓˆ Ì‡ ;‡e‰L ˙BÓk ı‡a BÁÈpÓ ‡l‡ , «∆»«ƒ»»∆¿∆ƒ»«

zÓ  ˙ÈÚÈL È‡ˆBÓÏ130ÔÈ‡Â .131B˙B‡ ÔÈiÁÓ ¿»≈¿ƒƒÀ»¿≈¿«¿ƒ
Òcw‰ ˙‡ LLÏ132ÔÈÏÚa ÊÊB‚ ‡l‡ ,133Ì‡Â ; ¿»≈∆«ƒ¿≈∆»≈∆»ƒ¿ƒ

zÓ  ˙ÈÚÈL È‡ˆBÓÏ ÁÓˆ134. »«¿»≈¿ƒƒÀ»

י .117) משנה כך 118)שם שמשום כיון כן, רבינו כתב 
לירק , זרען אם הואֿהדין אבל קושי , לידי  הדלועין באו

ראשונה). (משנה המשנה).119)והוקשו (פירוש יבשו
"לאכלה 120) של האיסור בהם ואין שביעית, לאחר ולזרעם

שם, המשנה פירוש (ע "פ  שביעית כבפירות לזריעה" ולא
להלן  ראה ביעור, מצות בהם אין וגם הארץ ). שבת ועיין

ישראל). (תפארת הוקשו.121)שם שלא כלומר,
ב ),123)באכילה.122) הלכה (למעלה באכילה שאסורים

מותרים  הם התורה מן שהרי  זריעה, איסור גם בהם ויש
ראה  לזריעה", ולא "לאכלה בהם: קורא ואני  באכילה,

יא.124)למעלה. הלכה פ "ב  שם ומה 125)תוספתא
זהו  לקיטה, אחר הולכים שבירק  יב ) הלכה (למעלה שאמרנו

שביעית. קודם הוקשה לקיימן 126)כשלא אסור [כלומר,
כמבואר  בזריעה, שאסורים שביעית ספיחי  שהם מפני  לזרע ,
העין", מראית מפני  לקיימן "אסור שם: ובתוספתא למעלה].
ספיחי משום לקיימן אסור הכסף ֿמשנה: פירש ועפ "ז
לקיימן  שמותר לומר ראוי  שהיה אף ֿעלֿפי  כלומר, שביעית,
מראית  מפני  לקיימן אסור – הספיחין לקיים שמותר כמו
בשביעית. שנזרעו לומר יבואו רכים שהם מתוך העין,
מוכיחה  הלוף " את לשרש מחייבין "אין הסמוכה, והפיסקא

שם.127)כפירושו. לפי129)לעקור.128)תוספתא
משנה  פ "ב  (כלאים שנים שלש בקרקע  לגדל לוף  של שדרכו

כפשוטה). (תוספתא העין מראית כאן ואין כיון 130)ה),
ולמעלה  כא, הלכה סוף  להלן וראה היתר. רוב  בו שיש

כפשוטה. ובתוספתא ח , הלכה 131)בהלכה שם תוספתא
(רע "ב 132)יב . והדרדרים הקוצים ממיני  מין הוא

פ "ג  לעוקצין יוםֿטוב ' ו'תוספות ח  משנה פ "ה לכלאים
שמגדל  אלא בארץ  זמן הרבה מתקיים הוא ואף  ב ). משנה

כפשוטה). (תוספתא שנה בכל העלין 133)עלים שהרי 
שצמחו  אף ֿעלֿפי  העין, מראית מפני  לקיימן ואסור רכין
טמון  אלא גלוי  אינו המותר שהדבר כיון היתר, של מדבר

(שם). כנ"ל.134)בארץ 

.ËÈÛeÏ135˙ÈÚÈL Ú ÏL136Ú ÏL ÌÈÏˆa ÔÎÂ ∆∆∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ∆∆∆
ÌÈBˆÈw‰ ˙ÈÚÈL137‰‡eÙe138ÈÙÏ eÓ‚pL ¿ƒƒ«≈ƒ»∆ƒ¿¿ƒ¿≈

ÏL ˙Bnc˜a ˙ÈÚÈMa Ô˜ÚÏ zÓ  ˙ÈÚÈL¿ƒƒÀ»¿»¿»«¿ƒƒ¿«¿À∆
ı‡‰ ˙„BÚ ÌeMÓ ‰Êa ÔÈ‡Â ,˙ÎzÓ139. «∆∆¿≈»∆ƒ¬«»»∆

כביתֿשמאי .135) ולא כביתֿהלל ד, משנה פ "ה שביעית
נשאר 136) ולא שביעית קודם הלוף  כשישלם הדבר, "זה

המשנה). (פירוש הבצלים" ולעקור עליו לחפור אלא בו
(שם).137) הקיץ " לזמן אדום 138)"מיוחדות עץ  הוא

הפואה  כלומר עידית, של פואה ובין אדום. צבע  בו צובעים
שינוי , ידי  על אלא לעקרה ביתֿשמאי  התירו שלא הטובה,
הארץ  בעומק  והיא צלעות, לה שיש צלעות, של פואה ובין
בה  ומודים בברזל, אלא עץ  בכלי  אותם לעקור ואי ֿאפשר

הארץ 139)ביתֿשמאי . לעבודת כוונתו שאין שמוכח  כיון
ראשונה). (משנה

.ÎÌÈÏˆa‰140˙ÈÚÈMa ÌÈÓLb Ì‰ÈÏÚ e„iL «¿»ƒ∆»¿¬≈∆¿»ƒ«¿ƒƒ
el‡ È‰  ÔÈwÈ Ô‰lL ÔÈÏÚ‰L ÔÓÊ Ïk :eÁÓˆÂ¿»¿»¿«∆∆»ƒ∆»∆¿Àƒ¬≈≈

ÔÈzÓ141,ı‡a ÔÈÚeËk Ô‰ È‰  eÈÁL‰ Ì‡Â ; À»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ»»∆
ÔÈe Ck ÔÈe .ÔÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ÔÈeÒ‡ ÔÈÏÚ‰ Ô˙B‡Â¿»∆»ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ≈»≈

ÔÈ„ÓBÚ Ôz‰a ÔÓˆÚ ÌÈÏˆa‰  Ck142. »«¿»ƒ«¿»¿∆≈»¿ƒ

בן 140) חנינא כרבי  ולא כחכמים ג, משנה פ "ו שם
ודרכם  שביעית. מערב  תלושים בבצלים ומדובר אנטיגנוס .
עלים. מצמיחים הם - עליהם יורדת כשלחות בצלים, של

ראשונה. במשנה כאילו 141)וראה ירוקין, שהן זמן "כל
המשנה). (פירוש לאוכלן" ומותר עצמו הפרי  מן הם

וירוקין 142) אסורין שחורין מתניתין, כיני  שם: בירושלמי 
עולה  במשנה, שאמרו ו"מותרין" "אסורין" כלומר מותרין.
נט : ובנדרים (רדב "ז). עצמם הבצלים על ולא העלים על
הבצלים), על (כלומר, קתני  עיקר על סברת מי  ליה, "אמר
 ֿ בפאת וראה העלים). על (כלומר, אסורין קתני  אתוספת

השולחן.

.‡ÎÏˆa143eaÂ ˙ÈÈÓM BÚËe ˙ÈÚÈMa B˜ÚL »»∆¬»«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿«
z‰Â BwÚ ˙‡ ÂÈÏec‚ eÏÚ‰  BwÚ ÏÚ ÂÈÏec‚ƒ»«ƒ»∆¡ƒ»∆ƒ»¿À«

Ú˜˜ È„È ÏÚ ‰eÒ‡ ˙ÈÚÈLe ÏÈ‡B‰ ;Ïk‰144Ck , «…ƒ¿ƒƒ¬»«¿≈«¿«»
d˙ÏÈË145Ú˜˜ È„È ÏÚ146. ¿ƒ»»«¿≈«¿«

בצל 143) שאל), =) בידו העלה וכו', "ישמעאל, נז: שם
על  (היתר) גידוליו ורבו בשמינית ונטעו בשביעית שעקרו
מעלין  היתר דגידולי  "למימרא נח : שם ולהלן וכו'", עיקרו
את  ודכו שטחנו (כלומר, במדוכנין ודלמא וכו', האיסור את
הבצלים  בלאוֿהכי  אבל בגידולים, נתבטלו ולכן הבצלים,
את  טחן לא (וממילא קתני  השביעית על חשוד אסורים),
רבי אמר וכו'. האסור), מן לו אכפת שלא כיון הבצלים,

קרקע , ע "י  ואסורה הואיל שביעית, שניא בטילתה יצחק ,
שהבצלים  היא, הגמרא שמסקנת ומשמע  קרקע ". ע "י  נמי 
בירושלמי הוא וכן מדוכנין. כשאינם אף  בגידוליהם, בטלים
ושתלו  (בשביעית) שעקרו "בצל ג: הלכה פ "ו שביעית
חדש  עליו שרבה מכיון אמר זירא רבי  וכו', (בשמינית),
אמרו  תרוויהון אימי  ורבי  לא רבי  מותר. הגידולים) (כלומר,
בוצלייא, באילין ליה שאלון וכו', אבהו רבי  וכו'. אסור
אמר  עלוי , סמיכין חמתון וכו', זעירא דר' הדא להון והורי 
בבבלי "במדוכנין" (כמו במרוכנין אלא אמרתי  לא אני  לון,
כד  וסופה, ראשה ידע  אנא פזי , בן יהודה רבי  אמר הנ"ל),
(ואוסרים  פליגין אימי  ורבי  לא רבי  אבהו) (רבי  דשמע 
מתיר  לעולם אבל מהיתרו. (הסתייג מינה שרע  הבצלים),
את  והתיר השיג והראב "ד מדוכנין)". בשאינם אף  אבהו רבי 
ורדב "ז. בכסף ֿמשנה וראה מדוכנים. כשהם רק  הבצלים

הארץ .144) ושבתה שם:145)שנאמר: בנדרים
רבינו. בדברי  גם כן לגרוס  יש ושמא "בטילתה",

(פ "י146) בזמן תלוי  שאיסורה בערלה מהֿשאיןֿכן
תלוי שאיסורם וכלאים טז), הלכה שני  מעשר מהלכות
שם. בר"ן וראה כד). הלכה כלאים מהלכות (פ "ה בתערובת

.Î˙ÈÚÈMa ÔÏÈ‡‰ ‡ÈˆBiL ˙Bt‰147ÌÙÒ‡È ‡Ï  «≈∆ƒ»ƒ»«¿ƒƒ…««¿≈
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‰L ÏÎa ÛÒB‡L C„k148EÈÊ ÈpÚ ˙‡Â :Ó‡pL ; ¿∆∆∆≈¿»»»∆∆¡«¿∆ƒ¿≈¿ƒ∆
ˆ˙ ‡Ï149ˆaL B‡ ÔÏÈ‡‰ ˙„BÚÏ ˆa Ì‡Â . …ƒ¿…¿ƒ»««¬«»ƒ»∆»«

‰˜BÏ  ÌÈˆBa‰ C„k150. ¿∆∆«¿ƒ∆

למעלה 147) ראה משומר, לבין מופקר בין הבדל בלי 
א. בשינוי .148)בהלכה שלא 149)אלא  הכוונה שאין

לכם  הארץ  שבת "והיתה נאמר: שהרי  כלל, יבצרנו
פירות  שבוצרים כדרך תבצרנו לא הכוונה, אלא לאכלה",
א  פרק  בהר בתורתֿכהנים השניה וכהדיעה שנים. שאר

ט . הערה למעלה ראה ג, שם.150)הלכה למעלה ראה

.‚Î?‰OBÚ „ˆÈÎÂ151ÌÈ‡z152ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL ÏL ¿≈«∆¿≈ƒ∆¿ƒƒ≈
ÔÈˆB˜153‰ˆ˜na Ô˙B‡154‰aÁa ÔLaÈÓ Ï‡ ,155. ƒ»«À¿∆¬»¿«¿»¿»¿»

˙ba ÌÈÚ C„È ‡ÏÂ156‰Úa ‡e‰ CBc Ï‡ ,157. ¿…ƒ¿…¬»ƒ««¬»≈«¬≈»
‰OÚÈ ‡ÏÂ158„a‰ ˙Èa ÌÈ˙ÈÊ159‡e‰ L˙Bk Ï‡ ,160 ¿…«¬∆≈ƒ¿≈««¬»≈

˙BÈa ÔË˜ „a CB˙Ï ÒÈÎÓe161„a‰ ˙Èa ÔÁBËÂ ,162 «¿ƒ¿«»»¿≈¿≈¿≈««
Ë˜e163‰pË˜ „Ï ÒÈÎÓe164,ÌÈc‰ ‡La ÔÎÂ . ¿…∆«¿ƒ¿«¿«»¿≈ƒ¿»«¿»ƒ

.‰pLÓ  ˙BpLÏ ÏBÎiL Ïk…∆»¿«¿«∆

הבוצרים.151) מדרך  משנה כיצד שביעית 152)כלומר,
ו. משנה לייבש.153)פ "ח  מקום 154)שוטחים שם

(פירוש  והענבים התאנים שטחי  עליו שוטחין ששם
לדעת 155)המשנה). שלמה (מלאכת בחורבה כלומר,

(שם).157)כדרכן.156)רבינו). העיסה בו שלשין כלי 
שלמה).158) ומלאכת יו"ט  שדורכים 159)(תוספות יקב 

בבד  זיתים עושין "ואין שם: ובמשנה (שם). הזיתים בו
[ולדעת  כסף ֿמשנה). – קטן בד הוא (קוטב  ובקוטב "
"ובקוטב " כאן רבינו בדברי  להוסיף  יש איש" ה"חזון
בירושלמי שאמרו ומה להלן. ראה בטעות, בסמוך שנכתבה
ורבותינו  ובקוטבי , בבד זיתים עושין "ואין ו) הלכה (שם
תנאֿקמא  לדברי  הכוונה אין בקוטבי ", לעשות התירו
ר' בדברי  המשנה לסוף  אלא בתחילה, הזיתים בעשיית

להלן]. ראה או 160)שמעון, הבד בבית במכתשת,
למעלה. ראה (כסף ֿמשנה)161)בקוטב , "הבודידה" היא

ומכניס  הוא כותש "אבל שם: במשנה תנאֿקמא וכדעת
מן  וגדול קטן, בד שהוא בקוטב , להכניס  (אבל לבודידה"

כנ"ל). אסור, – במשנה 162)הבודידה שמעון רבי  כדעת
פסקו  וכן הבד", בבית הוא טוחן "אף  שאמר: שם,
שכבר  אחר לטוחן שהכוונה להלן [וראה שם בירושלמי 

והשני ]. הראשון השמן והוציא זו 163)נכבש, תיבה
 ֿ וכסף  קורקוס  מהר"י  לפני  היתה ולא רומי , בדפוס  איננה
למעלה  שכתבנו מה [ולפי  בפאתֿהשולחן. וראה משנה,
מסוף  בטעות לכאן שנשתרבבה נראה איש" "חזון בשם
ושם  הבד", בבית זיתים יעשה "ולא הקודמת: השורה

אמרו 164)מקומה]. וכן (כסף ֿמשנה). הקוטב  [הוא
רבי דבית לאילין (=הורה) הורי  יוחנן "רבי  שם: בירושלמי 
שמעון  כר' הבד) בבית (כלומר: בריחיים לטחון ינאי 
שהתירו  שם, למעלה רבותינו, והם כרבנן", בקוטבי  ולעשות
שכן  בריחיים. וטחנו שכבשו לאחר והיינו בקוטבי , לעשות
הזיתים  את כותשים בתחילה השמן: עשיית מלאכת היתה
אותם  טוענים כך ואחר ראשון, שמן ומוציאים לסל ונותנם

טוחנם  כך ואחר שני , שמן להוציא הבד בית קורת תחת
שלישי שמן מהן להוציא הבד לבית שוב  ומכניסם בריחיים
שאחר  השני  השמן תפוקת כי  ומסתבר פו.). במנחות (משנה
שלאחר  השלישית מהתפוקה יותר נוחה היא הכתישה,
לעשות  הראשונה בתפוקה נהגו ולפיכך בריחיים, הטחינה
אין  קשה, שהיא השניה, התפוקה אבל בקוטב , וגם בבד  גם
"כותש  ולפיכך בקוטב . ולא הבד בבית אלא אותה  עושים
בה  שרק  הבודידה, היא ביותר", קטן בד לתוך ומכניס  הוא
בריחיים  הטחינה לאחר אבל הבוצרים, מדרך משנה הוא
מדרך  משנה הוא בו שגם (=קוטב ), קטן בד לתוך גם מכניס 
הבד, בבית רק  זו שלישית דריכה לעשות הנוהגים הבוצרים,
קורקוס , בר"י  וראה נכון. על רבינו דברי  מבוארים ובזה

ובחזוןֿאיש). בפאתֿהשולחן בכסף ֿמשנה,

.„Î‰OÚ ˙ÂˆÓ165ËÈÓL‰Ï166‡ÈˆBzM ‰Ó Ïk ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»«∆ƒ
‰pËÓLz ˙ÈÚÈM‰Â :Ó‡pL ,˙ÈÚÈMa ı‡‰»»∆«¿ƒƒ∆∆¡«¿«¿ƒƒƒ¿¿∆»

‚Ò B‡ BÓk ÏÚBp‰ ÏÎÂ .dzLËe167˙ÈÚÈMa e‰„O ¿«¿»¿»«≈«¿»»≈«¿ƒƒ
ÛÒ‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha 168CB˙Ï ÂÈ˙Bt Ïk ƒ≈ƒ¿«¬≈¿≈ƒ»«»≈»¿

ÔÈÂL Ïk‰ „ÈÂ Ïk‰ È˜ÙÈ ‡l‡ .B˙Èa169ÏÎa ≈∆»«¿ƒ«…¿««…»ƒ¿»
ÌB˜Ó170BÏ LÈÂ .EnÚ ÈÈ‡ eÏÎ‡Â :Ó‡pL , »∆∆¡«¿»¿∆¿…≈«∆¿≈
‡È‰Ï171ÔÓ ÔÈ‡ÈnL C„k ,ËÚÓ B˙Èa CB˙Ï ¿»ƒ¿≈¿«¿∆∆∆¿ƒƒƒ

ÔÈÈ Èck ‰OÚ LÓÁ ,ÔÓL Èck LÓÁ  ˜Ù‰‰172. «∆¿≈»≈«≈∆∆¬≈∆¿≈«≈«ƒ
zÓ  ‰fÓ ˙È ‡È‰ Ì‡Â173. ¿ƒ≈ƒ»≈ƒ∆À»

  

בשביעית,  האר שתוציא  מה  כל להשמיט "מצות־עשה 
המצוות  ובספר ונטשתה ". תשמטנה  והשביעית שנאמר
כי שתצמח ". מה  כל להפקיר "שציונו  כתב : קלד ) (מ "ע 
האר שתוציא  מה  כל להשמיט החיוב   " הרמב לדעת
דמלכא ", "אפקעתא  ולא  הקרקע  בעל על הוא  בשביעית
למי ונפק "מ  בשמיטה . שדהו  את הפקירה  שהתורה  היינו 
דמלכא " "אפקעתא  הוא   א בשמיטה , שדהו  הפקיר שלא 
התורה  שהרי  הפירות ולקחת לשדהו  להיכנס  מותר
הרי הקרקע , בעל על חיוב  הוא   א אבל הפקר. עשאת
לשדהו , להיכנס  אסור עדיי המצוה  וביטל הפקיר לא   שא

הפקר. אינה  שהרי 
     

קלד.165) עשה המצוות, בספר להפקיר.166)ראה
קט .167) הערה פ "ב  למעלה וראה סייג. מלשון גדר,
אמרה 168) מה מפני  וכי  תאמר, "שלא שם: במכילתא

ומחלקה  מכניסה אני  הרי  עניים, אותה שיאכלו לא תורה,
שהוא  מגיד תשמטנה, והשביעית לומר, תלמוד לעניים.
שם  סיימו שבסוף  אלא שדהו)". של (בגדר פרצות פורץ 
תיקון  מפני  יפרוץ ) (שלא חכמים שגזרו "אלא זו: בלשון
אבל  רענן). זית – אילנותיו ויקלקל יחריב  (שלא העולם"
אסור. – לאסוף  כן, וכמו (רדב "ז). שאסור בוודאי  לגדור

א,169) הלכה פ "ו פאה (ירושלמי  עשירים ובין עניים בין
ו). הלכה שם (אם 170)ושביעית בבית ובין בשדה בין
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לשם). למעלה 171)אספם וראה ז. משנה פ "ה שביעית
ג. הלכה פ "ח  ולהלן א, הלכה כי172)סוף  חכמים שיערו

ביתו. בני  למאכל הזאת הכמות צריכה כלל בדרך
למאכל 173) יותר צריך שהוא אמר אם כלומר, שם. משנה

ראשונה). (משנה מותר – ביתו אנשי 

.‰ÎÏ‡OÈ ı‡a ‡l‡ ˙‚‰B ˙ÈÚÈL ÔÈ‡≈¿ƒƒ∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
„Ïa174.ÓB‚Â ı‡‰ Ï‡ e‡˙ Èk :Ó‡pL ; ƒ¿«∆∆¡«ƒ»…∆»»∆¿≈

˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ˙‚‰BÂ175. ¿∆∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

שהיא 174) מצוה ש"כל הסמוכה). הלכה (וראה התורה מן
לו:). (קידושין בארץ " אלא נוהגת אינה בארץ , תלויה

בזמן 175) אולם, המקדש. בבית תלויה אינה השביעית כי 
בזמן  גם היה וזה נוהג, היובל ואין עליה, יושביה כל שאין
להלן  וראה התורה, מן אז נוהגת אינה כי  יתכן השני , הבית
(פ "א  רבינו כתב  ומעשרות, תרומות גבי  וכן ט . הלכה פ "י 
ובין  הבית בפני  בין שנוהגים א) הלכה תרומות מהלכות
כו) הלכה (שם כתב  ואף ֿעלֿפי ֿכן הבית, בפני  שלא
באו  שלא לפי  מדרבנן, אלא נהגו לא עזרא בימי  שאפילו

ובפאתֿהשולחן. בכסף ֿמשנה וראה ישראל, לארץ  כולם

.ÂÎÏk176ÈÊk „Ú Ïa ÈÏBÚ Ba e˜ÈÊÁ‰L177eÒ‡  …∆∆¡ƒ≈»∆«¿ƒ»
ÔÈeÒ‡ Ba ÔÈÁÓBvL ÔÈÁÈÙq‰ ÏÎÂ ,‰„BÚa«¬»¿»«¿ƒƒ∆¿ƒ¬ƒ
ÌÈˆÓ ÈÏBÚ ‡l‡ Ba e˜ÈÊÁ‰ ‡lL ÏÎÂ .‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¿…∆…∆¡ƒ∆»≈ƒ¿«ƒ

‰p‰ „ÚÂ ÈÊkÓ ‡e‰L ,„Ïa178‰Ó‡ „ÚÂ179Û‡ , ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿««»»¿«¬»»«
‰„BÚa eÒ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ180ÔÈÁÈÙq‰  ˙ÈÚÈMa «ƒ∆»«¬»«¿ƒƒ«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÌÈzÓ Ba ÔÈÁÓBvL181‰Ó‡Óe ‰p‰Óe . ∆¿ƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈«»»≈¬»»
‰„BÚa zÓ  ‰‡Ï‰Â182.˙ÈÚÈMa »»¿»À»«¬»«¿ƒƒ

א.176) משנה פ "ו לא 177)שביעית עצמה וכזיב 
בבל  עולי  בו שהחזיקו למקום כחוץ  ודינה בה, החזיקו
הלכה  מעשר מהלכות ופי "ג ח , הלכה שם תרומות (הלכות

שם).178)ג). תרומות (הלכות מצרים נחל והוא
(שם).179) אמנום כבהלכה 180)והוא מדרבנן,

"נאכל 181)הקודמת. שם: ששנינו מה רבינו מפרש כן
שאין  שכיון המשנה), בפירוש שם (ועיין נעבד" לא אבל
הספיחין. על שם גזרו לא מדרבנן, אלא שם נוהגת שביעית

מדרבנן.182) אפילו

.ÊÎ‡ÈeÒ183da ˙‚‰B ˙ÈÚÈL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»««ƒ∆≈¿ƒƒ∆∆»
‰Bz‰ ÔÓ184‰„BÚa ‰eÒ‡ ‰È‰zL ‰ÈÏÚ eÊb ,185 ƒ«»»¿»∆»∆ƒ¿∆¬»«¬»

È„k ,Ï‡OÈ ı‡k ˙ÈÚÈMa186ı‡ eÁÈpÈ ‡lL «¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆…«ƒ∆∆
‡BÓe ÔBnÚ Ï‡ .ÌL eÚwzLÈÂ eÎÏÈÂ Ï‡OÈƒ¿»≈¿≈¿¿ƒ¿«¿»¬»«»
˙BOÚÓa ˙BiÁ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚLÂ ÌÈˆÓeƒ¿«ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈«»¿««¿

Ì‰ÈcÓ187Ô‰a ˙‚‰B ˙ÈÚÈL ÔÈ‡ 188. ƒƒ¿≈∆≈¿ƒƒ∆∆»∆

בהלכות 183) וראה עקיבא, וכרבי  כחכמים ב , משנה שם

סוריא. היא איזו ט , הלכה שם בפני184)תרומות אפילו
שלא  ישראל בארץ  למקומות בניגוד זמן, בשום הבית
התורה, מן בשביעית חייבים שהיו – בבל עולי  כבשום

מצרים. עולי  בה שהחזיקו לקרקע 185)בשעה במחובר
ט ). הלכה פ "ח  להלן וראה שם, ירושלמי186)(משנה

א.187)שם. הלכה שם תרומות בהלכות כנ"ל
שרוב 188) כיון דבר, של וטעמו ג. משנה פ "ד ידים

אבל  במעשרות. חייבו ולכן שם, ושבין הולכין ישראל
לא  כנ"ל, שם, ישתקעו שמא הוא שהחשש בשביעית

לארץ , חוץ  מכלל שיצאה בסוריא, אלא אף ֿעלֿפיחששו
אבל  ג), הלכה (שם, הגיעה לא ישראל כארץ  שלהיות
לארץ  כחוץ  שהן (=בבל) ושנער ומצרים ומואב  בעמון

שם. ישתקעו שמא חשש אין (שם), דבר לכל

.ÁÎÔci‰ Ú189da ˙‚‰B ˙ÈÚÈL  ≈∆««¿≈¿ƒƒ∆∆»
Ì‰ÈcÓ190ÔÈzÓ  Ôci‰ ÚÂ ‡ÈeÒ ÈÁÈÙÒe . ƒƒ¿≈∆¿ƒ≈¿»¿≈∆««¿≈À»ƒ

Ï‡OÈ ı‡Ó ÔÈeÓÁ el‡ ˙Bˆ‡ eÈ‰È ‡Ï ;‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»…ƒ¿¬»≈¬ƒ≈∆∆ƒ¿»≈
ÌÈˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L191. ∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ

ועוג.189) סיחון ארץ  טעם 190)היא מה עיון, צריך
שביעית. בה שם,191)הנהיגו נוהגת ששביעית כלומר,

כו. בהלכה למעלה מותרים, וספיחין

.ËÎÏ‡OÈ ı‡a Ú˜˜ ‰wL ÌÈÎBk „BÚ192 ≈»ƒ∆»»«¿«¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÈzÓ ‰È˙Bt  ˙ÈÚÈMa dÚÊe193eÊ‚ ‡lL ;ÏÚ ¿»»«¿ƒƒ≈∆»À»ƒ∆…»¿«

‰Ú ÈBÚ ÈtÓ ‡l‡ ÔÈÁÈÙq‰194È„BÚ‰Â , «¿ƒƒ∆»ƒ¿≈¿≈¬≈»¿»¿≈
.Ì‰ÈÏÚ Ê‚pL È„k ˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ÔÈeˆÓ ÔÈ‡ ÌÈÎBk»ƒ≈»¿Àƒ««¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿…¬≈∆

של 192) שספיחין בבל, עולי  בו שהחזיקו במקום אפילו
שם). (למעלה בו אסורים ראיה 193)ישראל שמביאים יש

ישראל  עם לדון שבאו כנען בבני  שאמרו צא. מסנהדרין
בארץ  היו ששדותיהם מפרשים (הם שדותיהם והניחו
 ֿ כסף  – היתה שביעית שנה ואותה זרועות, כשהן ישראל

ופרח ). כפתור בשם אבל 194)משנה ב . בהלכה כנ"ל
ישראל  בארץ  לגוי  קנין אין שהרי  בהם, יש שביעית קדושת
שם  תרומות בהלכות (למעלה קדושתה מידי  להפקיעה

בהערות). שם ועיין י , הלכה

.Ï˙BÈÚ195ÙqÏ ˙BÎeÓq‰ Ï‡OÈ ı‡196 «»∆∆ƒ¿»≈«¿«¿»
È„BÚ eˆeÙÈ ‡lL È„k ,ÔÓ‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÈLBÓƒƒ¬≈∆∆¡»¿≈∆…»¿≈

˙ÈÚÈL ˙Bt efÈÂ ÌÈÎBk197. »ƒ¿»…≈¿ƒƒ

ח .195) הלכה פ "ד שביעית לגבול.196)תוספתא
שביעית 197) פירות לגוי  מאכילין שאין שנינו והרי  כלומר,

לכם, שנאמר: משום שם), ובהערות יג, הלכה פ "ה (להלן
ובמקומות  ו). הלכה א פרק  בהר פר' (ספרא לאחרים ולא
לא  - גויים ומיעוטם ישראל שרובם לספר, סמוכים שאינם

(רדב "ז). למיעוט  חששו
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קצד        
  

     

ה'תשע"ט  כסלו  י"ז ראשון  יום 

קד. תעשה לא מצות רכג. עשה מצות
― הרכ"ג סֹוטההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ

        ְוהּוא
אׁשּתֹו" ֿ תׂשטה ּכי איׁש "איׁש יתעּלה: אמרֹו  ְְְְִִִִִִֶֶַָ

אֹותּה מׁשקין ּכיצד זֹו מצוה ֿ דיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
המיחדת ּבּמּסכּתא ּתנאיה, ּוׁשאר קרּבנּה ּתקריב ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻוכיצד

סֹוטה. מּסכת ּכלֹומר ,ְְֶֶַַָָלכ

― הק"ד מּלבלֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
והביא" יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשמן, סֹוטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמנחת

ׁשמן" עליו יּצק לא וגֹו' עליה ֿ קרּבנּה את ואם ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ
לֹוקה. ― ּבׁשמן ְְִִֶֶֶָהקריבּה

ה'תשע"ט  כסלו  י"ח שני יום 

שלא. של. קה. תעשה לא מצות
שלד. שלג. שלב.

― הק"ה לבֹונההּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
    אמרֹו והּוא סֹוטה, ְְְְִַָָּבמנחת

לבנה" עליו ֿ יּתן "ולא יתעּלה:  ספרי ּולׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹ
 עֹובר ― לבֹונה אֹו ׁשמן נתן ׁשאם "מּגיד :ְִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשעֹוב ּכׁשם ֿ תעׂשה, עלּבלא עֹובר ּכ ׁשמנֹו על ר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹ
לֹוקה. ― זה לאו על העֹובר ּגם ּולפיכ ְְִֵֶֶַַָָָָלבֹונתֹו".
― לבנה עליו ֿ יּתן ולא ׁשמן עליו ֿ יּצק "לא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹּובּמכלּתא:

אזהרֹות". ׁשּתי ׁשהן ְְִֵֵֶַַָמּגיד

― הש"ל עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ערותּה" תגּלה לא הוא אּמ" אמרֹו: והּוא האם, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

 העדּות נתקּימה ואם ּבכרת. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם נסקל ― ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָעליו

קבּועה. ְַָָחּטאת

― השל"א עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי ֿ אׁשת "ערות אמרֹו: והּוא אב, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאׁשת

 העדּות עליו נתקּימה ואם ּבכרת זה על והעֹובר ,ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
חּטאת מקריב ּובׁשֹוגג, מזיד; היה אם ּבסקילה ―ְְְִִִִִֵֵַַָָָָ
מּׁשּום עליה חּיב אּמֹו על ׁשהּבא ל נתּבאר הּנה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקבּועה.
מיתת לאחר ּבין אביו ּבחּיי ּבין ֿ אב, אׁשת ּומּׁשּום ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאם

ּבסנהדרין ׁשּנתּבאר ּכמֹו .אביו, ְְְְְִִִֵֶֶַָָ

― השל"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
וגֹו' אבי בת אחֹות "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָהאחֹות,

ערותן" תגּלה לא ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
קבּועה. חּטאת ― ּובׁשֹוגג ּכרת: ְְֵֵַַָָָָחּיב

― השל"ג ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
 ֿ "ּבת יתעּלה: אמרֹו והּוא אחֹותֹו, היא אם האב ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָאׁשת
ערותּה" תגּלה לא הוא אחֹות אבי מֹולדת אבי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאׁשת

 האב אׁשת ּבת לעׂשֹות ּבא זה והערלאו ְֲֵֶֶֶַַָָָָָ
עצמּה ּבפני ערוה האב אׁשת ׁשּבת והראיה עצמּה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבפני

אביו נׂשּואת ּבת אחֹותֹו על ׁשהּבא היא,  ְֲִִֶַַַַָָ
  ּבת ּומּׁשּום אחֹותֹו מּׁשּום ׁשּתים: ְֲִִִַַַָחּיב

מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ׁשהּוא אּמֹו על הּבא ּכמֹו אביו, ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאׁשת
אמרּו לׁשֹונם: וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו אביו, אׁשת ּומּׁשּום ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָאּמֹו

מיבמֹות ב' והיאּבפרק אחֹותֹו על הּבא רּבנן: "ּתנּו : ְְֲִִֶֶַַַָָָָָ
ּבת מּׁשּום וחּיב אחֹותֹו מּׁשּום חּיב ― אביו אׁשת ְֲִִִֵֶַַַַָָָּבת
אּלא חּיב אינֹו אֹומר: יהּודה ּברּבי יֹוסי רּבי אביו, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאׁשת

ּדרּבנן? טעמיהּו מאי ּבלבד. אחֹותֹו מּׁשּום   ְְְֲֲִִַַַַָָָ
      מּכדי ְְִִֵַאמרי:

 ― וגֹו' "אבי בת אחֹות "ערות ּכתיב :ְְְְֲִִֶַַָ
ׁשמע לי? למה "אבי מֹולדת אבי ֿ אׁשת ּבת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ערות

מינּה אׁשת ֿ ּבת ּומּׁשּום אחֹותֹו מּׁשּום לחּיבֹו ְְֲִִִֵֶַַַ
נׂשּואת ּבת אחֹותֹו ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ְְְֲִֵֶַַַַָָָאביו".
מקריב ּובׁשֹוגג מזיד: היה אם ּבלבד ּבכרת, ― ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָאביו

קבּועה. ְַָָחּטאת

― השל"ד עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא וגֹו' ּבנ ֿ ּבת "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹּבת

 .

ה'תשע"ט  כסלו  י"ט  שלישי יום 

שלה. שלו. תעשה לא מצות
שלט. שלח. שלז.
יוםראשוןֿ שלישיי"זֿ י"טכסלו
― השל"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

נאמר לא הּתֹורה, ּבלׁשֹון נתּבאר לא וזה עצמּה, ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּבת
מחמת מּמּנה ׁשתק אּלא תגּלה; לא ּבּת ערות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלנּו:
― הּבת ּובת הּבן ּבת אסר ׁשּכבר לפי הענין, ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּפׁשטּות

יבמֹות ּובגמרא הּבת. ֿ ׁשּכן עּקרּכל "ּבּתֹו אמרּו: ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
אתיא מדרׁשא אּסּורא   ּדאמר , ְְֲִִַַָָָָָ

אתיא אבּדימי: ּבר יצחק רב לי אמר רבא:  ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
ּבבת אמר ׁשהּוא ּכלֹומר: זּמה", זּמה ואתיא הּנה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּנה

הּנה" ערות" ּבּת ּובת ּבנ  ּבאּסּור ואמר , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ
הוא" זּמה הּנה "ׁשארה ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת ּובּתּה ְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָאּׁשה

 נאסרה ּבּתה ּובת ּבנּה ּובת אּׁשה ׁשּבאּסּור ּכׁשם ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ואמר ּבּתֹו. ּגם נאסרה ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ּבאּסּור ּכ ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּבּתּה,
ּבאׁש הוא זּמה ֿ אּמּה ואת ֿ אּׁשה את יּקח "אׁשר ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבענׁש:

ואתהן" אתֹו יׂשרפּו  ּבנּה ּובת אּׁשה. ּגם וכן , ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
ּולמדין "זּמה" ּבהן ׁשּנאמר לפי ּבׂשרפה, ּבּתּה ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּובת

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



קצה         
  

ּבּתֹו ּובת לבּתֹו הּדין והּוא "זּמה". "זּמה" ׁשוה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָּבגזרה
"הּנה" "הּנה" ׁשל ׁשוה מּגזרה זאת ׁשּלמדין ענׁש, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלענין
ׁשּנאמר ּכמֹו "הּנה", ּכתּוב ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּלגּבי

ּכרתֹות ּגמרא ּולׁשֹון ּובּתּה. ּבאּׁשה ּתהי"הּנה" "אל : ְְְְְִִִֵֵַָָָָָ
ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה מּגּופיּגזרה אחד "ּבּתֹו" ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּנה אתיא ׁשוה: ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדּה ולא ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹּתֹורה,
והתּבֹונן זּמה". זּמה אתיא הּנה :ּבאמרם ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָ

למדנּוה" "לא אמרּו ולא הּכתּוב", לּמדּה ,"לא ְְְְְִַַָָָָֹֹֹ
הּׁשליח מּפי קּבלה האּלה ֿ הּדברים ׁשּכל לפי , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

הּגדֹול חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו מקּבל, ּפרּוׁש ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֻוהּוא
מּפני אּלא מּלהזּכירּה הּכתּוב ׁשתק ולא הּמׁשנה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבפרּוׁש

ׁשוה ּבגזרה ללּמדּה ׁשאפׁשר     ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
   לּמדה "לא אמרם: ענין וזהּו .ְְְְִִֶַָָָֹ

אמרם ּומסּפיק ׁשוה" ּבגזרה אּלא הּכתּוב   ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
 ּׁשּקדם ֿ ֿ מה מּכל הּיֹוצא ּתֹורה". ִֵֶַַַָָָ"גּוף

― ּבנֹו ּבת אֹו ּבּתֹו ּבת אֹו ּבּתֹו על ׁשהעֹובר ְִִֵֶַַַָָּכאן
― העדּות עליו נתקּימה ׁשּלא אֹו נֹודע לא ואם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבׂשרפה;
― מהן ּבאחת ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבכרת

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ערותן תגּלה לא ּבּת ֿ ּבת "ערות אמרֹו: והּוא הּבת, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבת

הּנה" ערות ּכי  . ְְִֵֶָָ

― השל"ז מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
לא ּובּתּה אּׁשה "ערות אמרֹו: והּוא ּובּתּה. אּׁשה ,ְְְִִִִֶַָָָָָֹ
תגּלה" מהן אחת ׁשּתהיה והּוא זה, על והעֹובר , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

עליו נתקּימה אם ׂשרפה חּיב ― האחרת על ּובא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאׁשּתֹו
ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ּבכרת והּוא ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָהעדּות;

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ח אּׁשההּמצוה מּלצרֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבנּה" ֿ ּבת "את אמרֹו: והּוא ּבנּה, זהּובת וגם . ְְְְְֶֶַַַָָָ

היה אם קבּועה חּטאת אֹו מזיד, היה אם וכרת ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָּבׂשרפה
ֵׁשֹוגג.

― השל"ט אּׁשההּמצוה מּלצרֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
תּקח" לא ֿ ּבּתּה ֿ ּבת "ואת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּתּה, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹּובת

ׁשֹוגג היה ואם מזיד היה אם ּובׂשרפה ּבכרת והּוא .ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְִַַָָ

ה'תשע"ט  כסלו  כ' רביעי יום 

שמא. שמ. תעשה לא מצות
שמה. שדמ. שמג. שמב.

― הש"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ע אמרֹו: והּוא האב, תגּלה"אחֹות לא אבי ֿ אחֹות רות ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָֹ

  ;ּכרת חּיב ― מזיד היה אם זה על ְִִֵֵֵֶַַָָָָָוהעֹובר
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"א עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא אּמ ֿ אחֹות "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא האם, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹאחֹות

תגּלה" ;ּכרת חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּדדת תקרב לא ֿ אׁשּתֹו "אל אמרֹו: והּוא האב, אחי ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹֹאׁשת

הוא" ;מזיד היה אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר . ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"ג עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא ּכּלת "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, אׁשת ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

העדּות נתקּימה לא ואם ּבסקילה. ― זה על והעֹובר .ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּובשֹוגג מזיד: היה אם ּבכרת הּוא הרי ― נֹודע ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָאֹו

קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְִַַָָ

― השד"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אחי ֿ אׁשת "ערות אמרֹו: והּוא האח, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאׁשת

 ואם מזיד; היה אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר .ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג ְְִֵַַָָָָהיה

― השמ"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא האּׁשה, ּבחּיי האּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאחֹות

תּקח" לא ֿ אחתּה אל ּבמזיד זה לאו על והעֹובר , ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב ―ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

ה'תשע"ט  כסלו  כ"א חמישי יום 

שמט. שמח. תעשה לא מצות
שאנ. שנ.
יוםרביעיֿ חמישיכ'ֿ כ"אכסלו

― השמ"ח עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ ּבהמה "ּובכל אמרֹו והּוא נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָהּבהמה,

"ׁשכבּת ֿ תּתן לא  ― ּבזדֹון זה על והעֹובר ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ
היה ואם ּבכרת; הּוא הרי ― נסקל לא ואם סקילה, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹחּיב

קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְִֵַַָָׁשֹוגג

― השמ"ט הּנׁשיםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהמֹות, עליהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָמּלהביא

לרבעּה" בהמה לפני ֿ תעמד ּבפנילא מצוה זֹו וגם , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹ
על ּבאסרֹו ּכי לּה. ׁשּקדמה ּבּמצוה נכללת ואינה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעצמּה
להביא הּנׁשים על נאסר לא הּבהמֹות על לבֹוא ְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּזכרים
ּובתחילת .ּבכ ׁשּבא המיחד הּלאו לּולא עליהן, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבהמֹות
ּומנּו ּבּתֹורה יׁש ּכרתֹות וׁשׁש "ׁשלׁשים אמרּו: ְְְְִֵֵֵֵַָָָָֹּכרתֹות
 ֿ את הּמביאה ואּׁשה הּבהמה על הּבא ּבכללן ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָאֹותן

ֿ ּפי ֿ על אף עליה ּכלליהּבהמה ׁשם ׁשּמנּו ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הענינים        ְִִָָ

  ּבפרּוׁשנּו ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֵֵֵֶַ
מּכלל עצמּה ּבפני מצוה ׁשהיא נתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּנה

ואם ּבסקילה. ― זה לאו על והעֹוברת ֿ תעׂשה. לא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹמצות
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קצו        
  

מזידה; היתה אם ּבכרת היא הרי ― העדּות נתקּימה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָֹלא
קבּועה. חּטאת מקריבה ― ׁשֹוגגת היתה ְְְְִִֶֶַַָָָָָואם

― הש"נ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
אּׁשה מׁשּכבי תׁשּכב לא ֿ זכר "ואת אמרֹו: והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹהּזכר,

הוא" ּתֹועבה ּבעצמֹו זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
יׂשראל" מּבני קדׁש ֿ יהיה "ולא ואמר:   ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ

ׁשהּוא לא לחּזּוק, נכּפל זה ׁשּלאו הּנכֹונה הּסברא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹוזֹוהי
נלמדה תׁשּכב" "לא ֿ ּׁשאמר: ּומּמה לּנׁשּכב; ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹאזהרה

סנהדרין ּובגמרא ונׁשּכב. לׁשֹוכב נתּבאראזהרה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
אזהרה קדׁש" ֿ יהיה "לא ׁשעֹוׂשה הּוא יׁשמעאל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשרּבי
ּבהעלם עליו זכּור והביא הּזכּור על הּבא ּולפיכ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלּנׁשּכב,

אחד     ׁשּתים חּיב ― ְִֶַַָָ
,צרי אינֹו אֹומר: עקיבא ורּבי יׁשמעאל, רּבי ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָלדעת

     אֹומר הּוא ֲֵֵהרי
ּתּׁשכב, לא ּביּה: קרי ― תׁשּכב" לא ֿ זכר "ואת ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבּתֹורה:
― אחד ּבהעלם עליו זכּור והביא הּזכּור על הּבא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלפיכ
לא זה: ענין ּבטעם אמרּו אחת. אּלא חּיב אינֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹלדעּתֹו
יהיה "לא ּבא ּולדעּתֹו היא, חדא ― ּתּׁשכב ולא ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹּתׁשּכב
אזהרה והּוא ּתנאף" "לא ׁשאמר: ּכמֹו לחּזּוק, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹקדׁש"

ׁשּבארנּו ּכמֹו איׁש, לאׁשת ואמר ,  ְְְְִֵֵֶֶַַָ
ורּבים ,"ׁשכבּת ֿ תּתן לא עמית ֿ אׁשת "ואל :ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹ

זה לאו על והעֹובר הּתׁשיעי. ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו זה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
היה אם ּבכרת הּוא הרי ― נסקל לא ואם ּבסקילה. ―ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹ

קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ְְְִִִֵֵַַָָָָמזיד;

― השא"נ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי "ערות אמרֹו: והּוא האב,  , ְְְְִֵֶַַָָָָֹ

על הּבא ׁשּיהיה עד ּבסקילה, ― זה לאו על העֹובר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוגם
מגּלה ּומּׁשּום זכר עם ׁשֹוכב מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ְְִִִִִֵֶַַַָָָָאביו

סנהדרין ּובגמרא אביו. ׁשּמּמהערות נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
והקׁשּו מּמׁש". אבי ― תגּלה לא אבי "ערות ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

נפקא תׁשּכב" לא ֿ זכר מ"ואת "האי ואמרּו: ׁשם ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
    ׁשּתים "לחּיבֹו והׁשיבּו: "?ְְְְִִֵַַ

ׁשּתים". חּיב אביו על הּבא ּגֹוי ּדאמר: יהּודה ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָוכדרּבי
יהּודה ּדרּבי מּלתיּה "מסּתּברא ואמרּו ּבארּו וׁשם ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

  והאי ּולקרּבן, ּובׁשֹוגג ְְְְְְִֵֵַָָָּביׂשראל
מעּליא" לּׁשנא "ּגֹוי" ּדאמר      ְְֲִַַַָָָ

       ,
ּכמי חּטאֹות ׁשּתי יביא ― ּבאביו ׁשגג ׁשאם ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכלֹומר:

ּדעלמא ּבּזכּור הּׁשֹוגג ּכן ואין עריֹות; ּבׁשּתי ׁשּׁשגג ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
  .אחת חּטאת אּלא מביא ׁשאינֹו ,ִֵֵֶֶַַַָָ

ה'תשע"ט  כסלו  כ"ב שישי יום 

שנב. תעשה לא מצות
שמו. שמז.

― השנ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

תגּלה" לא אבי ֿ אחי "ערות אמרֹו: והּוא האב, ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹאחי
  ׁשּתי חּיב אביו ּבאחי ׁשֹוגג ׁשּגם ְֲִִֵֵֶַַַַָָעד

סנהדרין ּובגמרא ּבאביו. ׁשּבארנּו ּכמֹו חּטאֹות, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּכל, לדברי ׁשּתים חּיב ― אביו אחי על הּבא ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹאמרּו:

תגּלה". לא אבי ֿ אחי "ערות ְְְֲִִִִֵֶַַָֹּדכתיב:

העדּות" "נתקּימה אמרי ׁשענין ודע    ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
    עדים ׁשני ׁשם ׁשּיהיּו ְְִִֵֵֶָהּוא

עׂשרים ׁשל ּכׁשר ּדין ּובית יֹותר, אֹו ּבֹו מתרים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָּכׁשרים
ּבזמן זה ויהיה לפניהם, נגּבית ׁשהעדּות ּוׁשלׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

   .נֹוהגים נפׁשֹות ְֲִִֵֶָׁשּדיני
זכרן ׁשּקדם האּלה ֿ העריֹות ׁשּכל הּוא, ּופׁשּוט ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָ

אחר אמרֹו והּוא הּתֹורה, ּבלׁשֹון הּכרת ּבהן ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָנאמר
ונכרתּו האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה ֿ אׁשר ּכל "ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמנן:

העׂשת" הּנפׁשֹות מהן ּׁשהזּכרנּו ֿ מה ּכל וכן , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אבל הּתֹורה. לׁשֹון הּוא ּגם ּדין, ּבית מיתת עליו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשחּיבים
ּומקצתן ּבסקילה מקצתן ׁשאמרנּו הּמיתה מיני ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּנּוי
ּבּקּבלה ׁשּבאּו מהם יׁש הרי ּבׂשרפה, ּומקצתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק

 ֿ ּכל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּכתּוב. מפרׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּומהן
ּובכּמה ּכרתֹות ּומּסכת סנהדרין ּבמּסכת האּלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעריֹות

וקּדּוׁשין. ּוכתּבֹות ּביבמֹות ְְְִִִָֻמקֹומֹות
ּכרתֹות ּבריׁש נתּבאר ּוכבר ׁשחּיבים ֿ חטא ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

על חּיבים ― קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְִִֵַַַַַָָָָָעל
ׁשּלֹו" הֹודע "לא    .ּתלּוי אׁשם ֶַָָָֹ

ֿ הּבהמה מן ׁשּתהיה הּוא קבּועה" "חּטאת אמרם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוענין
ֿ מצ ּבכל ּתעּין ואם ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה ֿ ּדוקא: לא ות ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹ

ֿ מצוה ּבכל ׁשּנזּכרּו ּבענׁשים ותתּבֹונן אחת אחת ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָתעׂשה
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ֿ חטא ׁשּכל ּתמצא, מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומצוה
קבּועה, חּטאת ― החּטאת אֹותּה ― חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִַַַַַָָָָָָועל
ּכרת מהם ֿ אחד ּכל זדֹון על ׁשחּיבים חטאים מּׁשני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחּוץ
 ֿ "עֹולה היא אּלא קבּועה, ׁשאינה חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָועל

ויֹורד"     ׁשני ואֹותם ; ְְְֵֵָ
קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הם החטאים   ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻֻ

:לעזרה ׁשּנכנס טמא מקּדׁש: טמאת ּבאמרי ּכּונתי .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
קדׁש. ּבׂשר ׁשאכל טמא קדׁשיו; ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֻוטמאת

זדֹונּה על ׁשחּיבין ֿ תעׂשה לא ֿ מצות ׁשּכל ,ל יתּבאר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכן
והּוא: אחד, מחטא חּוץ חּטאת, ׁשגגתּה על חּיבין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכרת

המגּדף  על חּיבין ואין ּבכרת ׁשּזדֹונֹו , ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ
מיתת ׁשחּיב ֿ אדם ׁשּכל ,ל יתּבאר וכן חּטאת. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשגגתֹו
ּבכרת אדם אֹותֹו הרי ― ׁשּתהיה מיתה איזֹו ― ּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּבית
ּבֹו, ידעּו ׁשּלא אֹו ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו לא אם ּכן ְִִִֵֵֵֶַָֹֹּגם
עליהם ואין ּדין ּבית מיתת מחּיבי ׁשהם מעׂשרה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻחּוץ
ּבׁשם ּומתנּבא ֿ ׁשקר, ּונביא ּומּדיח, מסית, והם: ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּכרת,
נפׁש וגֹונב ּומֹורה, סֹורר ּובן ממרא, וזקן זרה, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעבֹודה
ואּמֹו. אביו ּומקּלל ואּמֹו אביו ּומּכה ורֹוצח, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
ואם נהרג ― העדּות עליו נתקּימה אם מאּלּו ֿ אחד ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל
― להרגֹו ּדין לבית אפׁשר היה ׁשּלא אֹו ּבֹו ידעּו ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹלא
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קצז         
  

ּבכרת. עֹומד ׁשאינֹו אּלא למיתה, עצמֹו מּתיר הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
וזכרם. אּלּו ּכללים ְְְִֵֵַָָּדע

― השמ"ז עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ תּתן לא עמית ֿ אׁשת "ואל אמרֹו: והּוא איׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹאׁשת

לזרע" ׁשכבּת  לאו על העֹובר ּבענׁש ויׁש . ְְְְְְֵֵֶַַָָָָֹ
הפר מארׂשהזה נערה זֹו איׁש אׁשת היתה אם והּוא: ׁש, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

   ּכמֹו סקילה, חּיבים ׁשניהם ―ְְְִִֵֶַָָ
הּכתּוב ׁשּבאר  ― ּכהן ּבת היתה ואם ; ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבת היתה ואם הּבֹועל; ּכלֹומר: ּבחנק, והּוא נׂשרפת, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהיא
ּבעּולה והיתה חנקיׂשראל ׁשניהם חּיבים ― ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הרי ― נתקּימה לא אם אבל העדּות; נתקּימה אם ֿ זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכל
היה ואם מזיד, ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבכרת. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּוא
ּבעברה הּלאו נכּפל ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָׁשֹוגג

ּתנאף" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא זֹו  ְְְְֲִִֶֶַַָָֹ
   .איׁש אׁשת ּביאת על האזהרה ּבזה ּכּונתֹו ,ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

המכלּתא ּולׁשֹון  לּמה ּתנאף, "לא : ְְְְִִַָָָָֹ
אֹומר: ׁשהּוא לפי נאמר?  אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּובספרא: ּתנאף". "לא לֹומר: ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְְְִִַַַָָָֹֹלא
רעהּו" ֿ אׁשת את ינאף אׁשר איׁש ֿ אׁשת את ינאף ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ"אׁשר

וגֹו'  אזהרה ׁשמענּו ענׁש , ְְְֶַַָָָֹ
האיׁש אחד ּתנאף", "לא לֹומר ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְִִֶַַַָָָָֹֹלא
ֿ תּתן לא עמית ֿ אׁשת "ואל עׂשּו ולא האּׁשה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹואחד

"ׁשכבּת  ׁשאינֹו לאו ׁשהּוא לפי ― אזהרה ְְְְְִֵֶֶַָָָָ
ּבׁשאר וכן ּבלבד. לּנֹואף אזהרה אּלא ונֹואפת, נֹואף ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכֹולל
לאּׁשה, ּגם אזהרה ילמדּו ׁשּלא להם אפׁשר אי ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהעריֹות

ערוה"אמרּו לגּלֹות תקרבּו "לא : הרי ― ְְְְְֲִֵֶַָָֹ
ֿ ידי על והאּׁשה האּׁשה, ֿ ידי על האיׁש להזהיר ׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּכאן

סנהדרין ּובגמרא ּבכללהאיׁש". היּו "הּכל אמרּו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ
הּכתּוב הֹוציא ונֹואפת, נֹואף ּכהן ֿ ּבת את ְִֵֵֶֶַַָָֹ

ק ּוכבר לסקילה". מארׂשה ֿ נערה ואת לנּולׂשרפה דם ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
       ּדבר ֵָָּפרּוׁש

זה מאמר ּבהקּדמת זה .(השביעי ְְֲֶֶַַַָָ

― השמ"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
והּוא הּימים. ֿ ׁשבעת ּכל ּכלֹומר: טמאתּה, ּבזמן ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָֻהּנּדה

תקרב" לא טמאתּה ּבנּדת ֿ אּׁשה "ואל אמרֹו:  ְְְְְִִִֶַַָָָָֹֻ
היא הּימים ׁשבעת אחר ּתטּבֹול ׁשּלא ֿ זמן ּכל וגם ;ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹ

ּובׁשֹוגג ּכרת; חּיב מזיד היה אם זה לאו על והעֹובר ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָנּדה.
קבּועה. חּטאת חּיב ―ְַַָָָ

ה'תשע"ט  כסלו  כ"ג ש "ק יום 

נג. נב. תעשה לא מצות
שסא. שס. שנד. נד. נה.

― הנ"ב מּלהתחּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבם" תתחּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּכֹופרים, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

 תּתן ֿ לא ּבּת" ואמר: היא מה ההתחּתנּות ּובאר ,ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹ

"לבנ ֿ תּקח לא ּובּתֹו ּבמּסכתלבנֹו אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹ
זרה עלעבֹודה העֹובר ּתֹורה". אסרה חתנּות ּדר" : ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבפרהסיא עליה ּבא אם והּוא: הפרׁש ּבענׁשֹו יׁש זה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלאו
  ֿ את עֹוׂשה ׁשהּוא ּבׁשעה ההֹורגֹו הרי ―ְְֲֵֶֶֶַָָ

ּבזמרי ּפינחס ׁשעׂשה ּכמֹו ֿ ענׁשֹו את קּים ּכבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָהעברה,
  אמרּו קּנאין ארמית הּבֹועל : ְֲִִֵַַָָָ

ׁשּיבעֹול והם: ׁשאמרּו, ּבּתנאים ודוקא ּבֹו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּפֹוגעין
ׁשהיה ּוכמעׂשה מעׂשה ּובׁשעת ּבפרהסיא  ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ

   זה עׂשה לא אם ֲִֶָָָֹאבל
הּוא הרי ― קּנאים ּבֹו ּפגעּו ולא ׁשּפרׁש אֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּבפרהסיא,
הּתֹורה. ּבלׁשֹון זה ּכרת ּבֹו נתּבאר לא אבל ּכרת. ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמחּיב
ּבכרת, ׁשהּוא ונתּבאר מהּו?" קּנאים ּבֹו ּפגעּו "לא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:
יכרת וגֹו' אהב אׁשר ה' קדש יהּודה חּלל "ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

וענה" ער יעׂשּנה אׁשר לאיש ה'  :אמרּו , ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָֹ
ארמית ּבעל ׁשאדם ּכן אם ּכׁשּמתּברר ּדבכרת. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּכלל
ּוכבר זאת. ודע מּדאֹוריתא, לֹוקה ― והתראה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבעדים

זרה ּבעבֹודה האּלה ֿ הּדברים ּכל ּדיני נתּבארּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
.ּובסנהדרין ְְְִֶַ

― הנ"ג ּבזכריהּמצוה מּלהתחּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
 ,ׁשּנתּגּירּו אחר אפּלּו ― ּדוקא ּומֹואב ְְְֲִִֶַַַַַָָעּמֹון

ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני ֿ יבא "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
  ׁשּגר ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על ְֵֵֶֶֶַַָָהעֹובר

לֹוקין ― ּבנּׂשּואין יׂשראלית ׁשּבעל ּומֹואבי ְְְִִִִִִִֵֶַַָָעּמֹוני
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא מלקּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשניהם

מיבמֹות ח' קּדּוׁשיןּבפרק .ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ

― הנ"ה מּלהרחיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם מּלהתחּתן ּומּלהתרחק ֿ הּמצרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאת

מצרי" ֿ תתעב "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוכבר ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ
מצרי ּדיני ּכלֹומר: האּלה, הּמצות ׁשּתי ּדיני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹנתּבארּו

ואדֹומי   מיבמֹות ח' ּבפרק , ְֲִִֶֶַָ
קּדּוׁשין .ּובסֹוף ְִִ

― הנ"ד זרעהּמצוה מּלהרחיק ׁשהזהרנּו אזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֻ
נתרחק לבל מזהרים ׁשאנּו ּכלֹומר: ׁשּנתּגּירּו, אחר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻעׂשו

ו ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם יתעּלה:מּלהתחּתן אמרֹו הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּוא" אחי ּכי אדמי ֿ תתעב ."לא ְֲִִִֵַָֹֹ

― השנ"ד מּלבֹואהּמצוה הּממזר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
ממזר ֿ יבא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ּבת ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹעל

ה'" ּבקהל ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר . ְְְִֵֶֶַַָָָ
מיבמֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּובסֹוףנתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

.קּדּוׁשין ִִ

― הש"ס ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
אפׁשר ׁשאי עד ׁשּלֹו הּתׁשמיׁש אברי ׁשּנׁשחתּו מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָיׂשראל
ֿ ּדּכא פצּוע ֿ יבא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא להֹוליד, ְְְְְִִֶַַַָָָֹֹלֹו

ה'" ּבקהל ׁשפכה ּוכרּות יׂשראל ּבת ּבעל ואם . ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
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קצח        
  

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― הּקּדּוׁשין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָאחרי
מיבמֹות ט' .ּבפרק ְִֶֶָ

― השס"א מּלהׁשחיתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
החּיים ּבעלי ׁשל ֿ מין מּכל זכרים ׁשל הּתׁשמיׁש אברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת
אחר יתעּלה אמרֹו והּוא וזּולתֹו, האדם ּבזה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשוה
לא "ּובארצכם ― וכרּות ונתּוק וכתּות מעּו ְְְְְְְִִֶֶַָָָָֹׁשהזּכיר

תעׂשּו"  הּפרּוׁש ּבא , ּובכם" : ֲֵֶַַָָ
ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר תעׂשּו". ְְֲֵֶֶַַַָָֹלא
ׁשרצים ׁשמֹונה ּובפרק ׁשּיהיה. מין מאיזה מיׁשהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהמסרס

 ?אסּור ׁשהּוא ּבאדם לסרּוס מּנין "ּתניא ְְְִִֵֶַַָָָָָָאמרּו:
אחר מסרס ואפּלּו תעׂשּו". לא "ּובארצכם לֹומר: ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָֹּתלמּוד
יֹוחנן: רּבי אמר אבּון ּבר חּיא רּבי ּדאמר חּיב. ― ְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָמסרס
ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מחּמץ אחר ּבמחּמץ מֹודים ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּכל

חמץ" תאפה "לא  "חמץ תעׂשה ו"לא  ְֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
ּומעּו ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מסרס אחר ּבמסרס ;ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ֿ ׁשּכן! ּכל לא נתּוק על חּיב, ּכרּות על אם וכּו'. ְְִֵֶַַַָָָָָֹוכתּות
נתּבארּו ּוכבר חּיב". ׁשהּוא ּכֹורת אחר נֹותק להביא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא

ּבׁשּבת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה .ויבמֹותּדיני ְְְְִִִֵַַָָָָ
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(Î)   מפני דואג שאינו  הים הלא

ואינו  מפני ירא שכר  לקיבול  מצפה ואינו  הפורענות
סביביו : שמתי אשר  הגבול  פחד :עובר  ל '

: לעבור יוכלו  ולא הגבול  לעבור  ומרומם
 : גדול קול  שאון   לא הגלים

הגבול : (Î„)יעברו   בכיר כתרגום
ולקיש:   שחקק שבועות שבעה

הלחם: שתי וחק העומר  חק קציר  חוקות שתי בהן  לנו 
 : בזמנו הקציר  (Î‰)שיהא  הטו

ואתם  לכם שומרים שאינם מעליכם האלה החוקות
ברעב: שוררי(ÂÎ)כלים למען  וכן  (תהלים יארוב

קרובה) ולא אשורנו  כד)ל ' .(במדבר  .
ביער  צביים ללכוד  שעושין  היקוש ישוך  כאשר 
ונלכד  ברגלו  ומחזיקו  נושכו  והוא לתוכו  בא כשרגלו 

בלעז : פיי"ד  לו  וקורין   בלעז צינבי"ל 
דרך : על  או  עיר  על  אורבים עושין  מצב כן  כמו 

בו (ÊÎ):(סא"א)פלשתים שמפטמין  מקום הוא
פרנ "ק: ובלעז  פיטמא כבית יונתן  תרגמו  וכן  עופות

(ÁÎ) שן עשת ה)ל ' ובלעז (שיר  עב, גוף 
אישפישור "ט :   עבירה או  רעה באת אם

ועשאוה: בה עברו  אלא ממנה נטו  לא לידם 
 : יצליחו למען 

 
(Î).˙‡Ê Â„È‚‰:למטה האמור  הדברÂÚÈÓ˘‰Â‰.את את

ÏÎÒ.(Î‡)הזאת: ÌÚ:משכיל לב  להם ואין  טפש  ÏÂ‡עם
.Â‡È:המקום ÂÚÓ˘È.נפלאות ‡ÏÂ: מעשיו פלאי 
(Î).È˙Â‡‰ תירא לא מפני :וכי תרעדו  לא וכי ממני  ‚ÏÂו 
.ÌÈÏ:יבוא החול  שעד לים גבול ÌÏÂÚ.להיות ˜Á הזה החק

עולם: ימות  כל Â‰ÚÈ.הוא ‡ÏÂ את עוברים הים  מי אין 
יוכלו Â˘Ú‚˙ÈÂ.הגבול: לא עכ"ז חזקה בתנועה ינודו כי  אף 

הגבול : ‚ÂÈÏ.לעבור  ÂÓ‰Â קול נשמע  כי  עד גליו ירוצו  כי אף
ומהדר ה' מפחד הוא  וכ"ז  הגבול יעברו  לא עכ "ז  המייתם

‰Ê‰.(Î‚)גאונו : ÌÚÏÂ מעוות לב  היה הזה לעם אבל 
ÂÎÏÈÂ.וממרה: ÂÒ:להם והלכו  מה' ‡.(Î„)סרו  ‡È ר"ל

נשים  עתה  הנה  עינינו לנגד  אלהים  פחד  היה  לא הנה עד  אם
יורה  שנותן  ומפרש  וחוזר  גשם הנותן ה ' את לירא לב על

הצורך : בזמן  כ"א  ˜ˆÈ.ומלקוש . ˙Â˜Á ˙ÂÚÂ˘החוק ר "ל
גשמים  מוריד היה שלא לנו ישמר  הקציר  ימי  שבועות של 

ומטר  קולות  ויתן ה ' אל אקרא היום חטים קציר  הלא  וזש "ה  קללה  סימן שהוא הקציר  ימי כל י "ב)בא"י  א' ‰ÂË(Î‰):(שמואל 
.‰Ï‡:וההשכלה הידיעה מכם ‰ÂË.הטו ÂÚÓ:טובה המביא הלב  תבונת ÌÈÚ˘.(ÂÎ)היא ÈÓÚ Â‡ˆÓ ÈÎ הם ומעשיהם

הלב: את  וילכדו Â˘È.המטמטמים  משחית פח  הם הציבו כן  עופות ללכוד  יקושים פח  המניח  כאדם אנשים על לארוב  יביט 
ולהרגם: הונם  לגזול המרמה:ÂÏÎÎ.(ÊÎ)אנשים  מן  מלאים המה בתיהם כן  העופות  מן מלא  הוא הכלוב בהון ‚„ÂÏ.כמו 

ויעשירו : אמר ביאור ולתוספת רב :˘ÂÓ.(ÁÎ)רב  בבהירות וצחו שמנים ÂÚ.נעשו  Ì‚ לידם הבא רע  דברי כל גם ר"ל 
עליהם: „Â.עברו  ‡Ï ÔÈ„:מהם עדיין  נפרעתי  ולא  הצליחו ואעפ "כ  יתום  דין  ואפילו  אמת דין דנו בעבורËÙ˘ÓÂ.לא  ר"ל

נוגשיהם: מפני  יצעקו  אשר  האביונים  משפט  שפטו  ולא בדרכם  אחזו הצליחו  כי

 
(Î).ÂÏÈÁ˙:ורעדה חיל קבוע :Á˜.מלשון Â˘Ú‚˙ÈÂ.דבר 

הארץ ותרעש  ותגעש  וכן חזקה ותנועה נדנוד  יח)ענין :(תהלים
.ÂÏÎÂÈ:יכולת המייה:ÂÓ‰Â.מלשון ÂÒ.(Î‚)מלשון 

ומורהÂÓÂ‰.מעוות : סורר בן  וכן ומרד מרי כא)ענין  :(דברים
(„Î).‰ÂÈ הזרעים המרוה הזרעים על היורד המטר  הוא

ועל Â˜ÏÓÂ˘.והאדמה: הקשין על  היורד המאוחר המטר הוא
ומלקוש  יורה וכו ' מטר ונתתי  וכן יא)המלילות ˘ÂÚÂ˙.:(שם

זאת שבוע  מלא  מל' כט)הוא ודברÂ˜ÂÁ˙.:(בראשית חק  מלשון
שוררי Â˘È.(ÂÎ)קבוע : למען כמו  וראיה  הבטה  (תהלים ענין 

המיםÍ˘Î.:כז ) וישכו  כי  הנחה ח)ענין  ונחו (בראשית ת"א
מוקשים:ÌÈ˘Â˜È.מיא: משחית:ÈÁ˘Ó˙.פח  Â„ÎÏÈ.פח 

ודומה ÂÏÎÎ.(ÊÎ)יתפשו : לעופות ועשוי סל  כעין  מעשהו 
קיץ  כלוב  ח)לו שומן :˘ÂÓ.(ÁÎ):(עמוס ענין Â˙˘Ú.מלשון

שן  עשת מעיו  כמו ובהירות ה)צחות :(ש "ה

אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אברהם שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' כסלו, בו כותב ראשי פרקים מדברי ימי חייו ומסיים בהצעה שקבל אודות 

רבנות במדינת גוואטאמאלע, ומה שנוגע עוד יותר פעולות בחינוך על טהרת הקדש, וכבר הסכים על זה 

ויש כרטיסים לנסיעה והכינו דירה עבורו, ושואל האם יסע,

וע"פ פסק דין תורתנו הק' תורת חיים, כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, 

שזהו בנוגע להקיום לחיי העולם הזה ופשיטא שגם לקיום חיי עולם הבא כן הוא, ועוד נקודה בהאמור 

שהנ"ל הוא בגדר עניי עירך, כיון שמוצאו ממדינת דרום אמריקה יודע השפה וכו',

העושה  וטוב  לבריות  וטוב  לשמים  טוב  חז"ל  כפירוש  האמיתי,  בטוב  וטובה  ההצעה  נכונה 

והפצתה  המסורתית  היהדות  בהחזקת  ונתינה  במסירה  שם  ויעבוד  האמורה  למדינה  שיסע  פירות, 

וזכות הרבים מסייעתו וגודל ערך הענין אין די באר.

ויהי רצון שיעשה בהאמור מתוך שמחה טוב לבב ויצליח.

שנתגלתה  התורה  פנימיות  גאולת  כסלו  י"ט  הגאולה  יום  הבשורה  יום  מפרשת  יודע  בטח 

בתורת החסידות, המדגישה איך שאהבת ישראל אהבת התורה ואהבת השם, חד הוא, שזה עוד מוסיף 

נועם בהנ"ל.

בברכה לבשו"ט.



קצט     

  

              ©¦¬−Ÿ§¥´©£®Ÿ§©§¦¬¨¦−̈¥«Ÿ¦§¨´½Ÿ©¬¨−̈§¥´¥®¥©³¦¨¤Æ
             §´Ÿ¦§½¨§©¬¦¨¤−§¬Ÿ¦§¨«©¦̧Ÿ¦¹̈§ª§Ÿ̈À¦³¦¨©Æ´Ÿ¨¦½£¤©³§¦

              Æ§´©½̈¨−̈§´Ÿ©©§¤®§©¦«§¨£Æ§´Ÿ½̈§¨¬©−̈§¬Ÿ©©§ª«§§¨¨³©¤Æ
              ¨½̈¥−¥´¤®−̈©¥¥«§«Ÿ¨§´¦§¨À̈¦³¨¨Æ¤§¨´¡Ÿ¥½©Ÿ¥À¤²¤

           ¤¬©§−§¦®§ª²ª¬¨¦−¦§¨¨«£¥¤−¦¥®¤§©´Ÿ¥¤½¨§¬©−
           ¦¤«¦¦§§¬§©¦−§¨¦®¨Æ§©´§¦½¦¦¬©§¦−£¨¦¬¦§«Ÿ¦§Æ¨´¥

              ½¥¬¨¥¤−§¥¦´¦§¨®©¥¬¨§−©«©£¦«¨§´¨§À©¨«§´¦§¥½̈¦´Ÿ½̈
      ¦¬¨−§©§¦®¦§©¬¤§¦−¬Ÿ¨¨«


(Î)   מפני דואג שאינו  הים הלא

ואינו  מפני ירא שכר  לקיבול  מצפה ואינו  הפורענות
סביביו : שמתי אשר  הגבול  פחד :עובר  ל '

: לעבור יוכלו  ולא הגבול  לעבור  ומרומם
 : גדול קול  שאון   לא הגלים

הגבול : (Î„)יעברו   בכיר כתרגום
ולקיש:   שחקק שבועות שבעה

הלחם: שתי וחק העומר  חק קציר  חוקות שתי בהן  לנו 
 : בזמנו הקציר  (Î‰)שיהא  הטו

ואתם  לכם שומרים שאינם מעליכם האלה החוקות
ברעב: שוררי(ÂÎ)כלים למען  וכן  (תהלים יארוב

קרובה) ולא אשורנו  כד)ל ' .(במדבר  .
ביער  צביים ללכוד  שעושין  היקוש ישוך  כאשר 
ונלכד  ברגלו  ומחזיקו  נושכו  והוא לתוכו  בא כשרגלו 

בלעז : פיי"ד  לו  וקורין   בלעז צינבי"ל 
דרך : על  או  עיר  על  אורבים עושין  מצב כן  כמו 

בו (ÊÎ):(סא"א)פלשתים שמפטמין  מקום הוא
פרנ "ק: ובלעז  פיטמא כבית יונתן  תרגמו  וכן  עופות

(ÁÎ) שן עשת ה)ל ' ובלעז (שיר  עב, גוף 
אישפישור "ט :   עבירה או  רעה באת אם

ועשאוה: בה עברו  אלא ממנה נטו  לא לידם 
 : יצליחו למען 

 
(Î).˙‡Ê Â„È‚‰:למטה האמור  הדברÂÚÈÓ˘‰Â‰.את את

ÏÎÒ.(Î‡)הזאת: ÌÚ:משכיל לב  להם ואין  טפש  ÏÂ‡עם
.Â‡È:המקום ÂÚÓ˘È.נפלאות ‡ÏÂ: מעשיו פלאי 
(Î).È˙Â‡‰ תירא לא מפני :וכי תרעדו  לא וכי ממני  ‚ÏÂו 
.ÌÈÏ:יבוא החול  שעד לים גבול ÌÏÂÚ.להיות ˜Á הזה החק

עולם: ימות  כל Â‰ÚÈ.הוא ‡ÏÂ את עוברים הים  מי אין 
יוכלו Â˘Ú‚˙ÈÂ.הגבול: לא עכ"ז חזקה בתנועה ינודו כי  אף 

הגבול : ‚ÂÈÏ.לעבור  ÂÓ‰Â קול נשמע  כי  עד גליו ירוצו  כי אף
ומהדר ה' מפחד הוא  וכ"ז  הגבול יעברו  לא עכ "ז  המייתם

‰Ê‰.(Î‚)גאונו : ÌÚÏÂ מעוות לב  היה הזה לעם אבל 
ÂÎÏÈÂ.וממרה: ÂÒ:להם והלכו  מה' ‡.(Î„)סרו  ‡È ר"ל

נשים  עתה  הנה  עינינו לנגד  אלהים  פחד  היה  לא הנה עד  אם
יורה  שנותן  ומפרש  וחוזר  גשם הנותן ה ' את לירא לב על

הצורך : בזמן  כ"א  ˜ˆÈ.ומלקוש . ˙Â˜Á ˙ÂÚÂ˘החוק ר "ל
גשמים  מוריד היה שלא לנו ישמר  הקציר  ימי  שבועות של 

ומטר  קולות  ויתן ה ' אל אקרא היום חטים קציר  הלא  וזש "ה  קללה  סימן שהוא הקציר  ימי כל י "ב)בא"י  א' ‰ÂË(Î‰):(שמואל 
.‰Ï‡:וההשכלה הידיעה מכם ‰ÂË.הטו ÂÚÓ:טובה המביא הלב  תבונת ÌÈÚ˘.(ÂÎ)היא ÈÓÚ Â‡ˆÓ ÈÎ הם ומעשיהם

הלב: את  וילכדו Â˘È.המטמטמים  משחית פח  הם הציבו כן  עופות ללכוד  יקושים פח  המניח  כאדם אנשים על לארוב  יביט 
ולהרגם: הונם  לגזול המרמה:ÂÏÎÎ.(ÊÎ)אנשים  מן  מלאים המה בתיהם כן  העופות  מן מלא  הוא הכלוב בהון ‚„ÂÏ.כמו 

ויעשירו : אמר ביאור ולתוספת רב :˘ÂÓ.(ÁÎ)רב  בבהירות וצחו שמנים ÂÚ.נעשו  Ì‚ לידם הבא רע  דברי כל גם ר"ל 
עליהם: „Â.עברו  ‡Ï ÔÈ„:מהם עדיין  נפרעתי  ולא  הצליחו ואעפ "כ  יתום  דין  ואפילו  אמת דין דנו בעבורËÙ˘ÓÂ.לא  ר"ל

נוגשיהם: מפני  יצעקו  אשר  האביונים  משפט  שפטו  ולא בדרכם  אחזו הצליחו  כי

 
(Î).ÂÏÈÁ˙:ורעדה חיל קבוע :Á˜.מלשון Â˘Ú‚˙ÈÂ.דבר 

הארץ ותרעש  ותגעש  וכן חזקה ותנועה נדנוד  יח)ענין :(תהלים
.ÂÏÎÂÈ:יכולת המייה:ÂÓ‰Â.מלשון ÂÒ.(Î‚)מלשון 

ומורהÂÓÂ‰.מעוות : סורר בן  וכן ומרד מרי כא)ענין  :(דברים
(„Î).‰ÂÈ הזרעים המרוה הזרעים על היורד המטר  הוא

ועל Â˜ÏÓÂ˘.והאדמה: הקשין על  היורד המאוחר המטר הוא
ומלקוש  יורה וכו ' מטר ונתתי  וכן יא)המלילות ˘ÂÚÂ˙.:(שם

זאת שבוע  מלא  מל' כט)הוא ודברÂ˜ÂÁ˙.:(בראשית חק  מלשון
שוררי Â˘È.(ÂÎ)קבוע : למען כמו  וראיה  הבטה  (תהלים ענין 

המיםÍ˘Î.:כז ) וישכו  כי  הנחה ח)ענין  ונחו (בראשית ת"א
מוקשים:ÌÈ˘Â˜È.מיא: משחית:ÈÁ˘Ó˙.פח  Â„ÎÏÈ.פח 

ודומה ÂÏÎÎ.(ÊÎ)יתפשו : לעופות ועשוי סל  כעין  מעשהו 
קיץ  כלוב  ח)לו שומן :˘ÂÓ.(ÁÎ):(עמוס ענין Â˙˘Ú.מלשון

שן  עשת מעיו  כמו ובהירות ה)צחות :(ש "ה



ר     
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(Ê)       שכינם על 

יכבו : לא לשון  עליהם נופל  רשפים בלשון  
ומלכיהם:האומות: שריהם  על

והסתה: פיתוי ידי על  ואף ואימה חוזק ידי 
    : אהבתך להמיר  כדי 

 כנסת שכך  מעידים דינו  ובית הקב"ה אלה כל 
דודה: על  מתרפקת עתה(Á)ישראל  

להיות  ומתאוה ומתחברת מתאחה שהיא בתחתונים
האומות  מכל  עצמה את ומקטנת קטנה והיא עמנו 
מקטינים  שהם וגומר  מרובכם לא שנאמר  כענין 

מתאחין :עצמם: שאין  קרעים אלו  איחוי לשון 
   יחזקאל) מצרים בגלות שנאמר  כענין 

אין  שדים זו  אבל  הגאולה עת בהגיע נכונו  שדים  ט "ז )
דודים: לעת עתה הגיע לא עדיין  לה 

    עליה מתלחשים כשהאומות

ונכחידם  לכו  פ"ג) (תהלים שנאמר  כענין  להכחידה
(Ë)מגוי:   באמונתה תחזק אם

יכנסו  שלא נחשת כחומת כנגדם להיות וביראתה
בה  יבואו  לא והם בם תתחתן  שלא לומר  רוצה לתוכה

להם: תתפתה ולא    לה נהיה
הקודש  עיר  את לה ונבנה ולנוי ולכתר  מבצר  לעיר 

הבחירה: ובית   צירה על  הסובבת
להם  תפתח  אם היא אף נפתחת היא עליה ובהיקש

בהם: והיא בה באים הם להיות   
גוררתן  והתולעת הנרקבים עץ של  נסרים בדלתה נשים

אומרת: ישראל  וכנסת (È)ואוכלתן ,  חזקה
דודי: באהבת  ובתי כנסיות בתי אלו 

תורה: בדברי ישראל  את המניקים באמרי מדרשות
זאת:    הנמצאת ככלה

בעלה: בבית שלום ומוצאת שלימה

 
(Ê).ÌÈ ÌÈÓ מים אמר  לכן  באש , האהבה את שהמשיל לפי 

יועיל  לא  לומר ורוצה האש . בכיבוי הנופל  לשון וכו ' רבים
ביתו  הון  כל יתן  מי  ואם האהבה. את לבטל ופיתוי הסתה שום
יבוזו  עולם בני  כל  הנה בשנאה, אותה  להמיר  האהבה בעבור 
לבטל  אפשר  שאי  לדעת השכיל שלא על עליו, וילעגו אותו 

שלא א  מהראוי  לומר למעלה ומוסב  דבר . בשום זאת עזה הבה
מאד. חזקה אליך  אהבתי  וגם  הואיל ממני, אהבתך עוד תסיר

המשל: עם לאחדים הוא ˜Ë‰.(Á)והנמשל  ÂÏ ˙ÂÁ‡ ועל
לשבת  וחפץ  עליה  טוב  החשוק לב  אשר  החשוקה שמעה כי 

אשאלך  ועתה בנים, להניק  שדים  לה ואין  בקומה קטנה אחת קרובה לנו  יש  הנה  תאמר , וכה החשוק  אל אמריה שלחה עמה,
השדים. והעדר  קטנותה  בעבור שישאנה ימצא מי אין  הלא  וכאומרת  לאיש , להנשא בה שידובר  בעת עמה נעשה  מה  והודיעני
במעשה  המה קטנים השבטים עשרת בני אחינו  הנה יהודה  בני  יאמרו הזמן, בבוא הגאולה הבטחת  אחר  לומד  הוא והנמשל
שהיה  כדרך  ומדע חכמה  בעלי עמהם  נמצא לא וגם בגולה. כי ואף  ה', מאחרי מלכיהם  הדיחום בארצם היו עוד כי  המצות,
יזכו  במה כן  ואם  התורה, חכמת מחלב  אותם להניק מי  כן  אם  מצאו  ולא  נביאים , ומהם הגדולה כנסת  אנשי השני  בבית עמי 

הגאולה: אל המה ‰È‡.(Ë)גם ‰ÓÂÁ Ì‡ ולא חומה כבנין וסתומה סגורה היא אם עצתו , לומר אמריו שולח  החשוק  כאילו 
לשבת  ותתענג  בעל, מבלי יחידי בה לשתשב  כסף ארמון בשבילה  נבנה אזי בתוליה, ולשבר לאבד אשה משכבי מי שכבה

בעל : תחת בשבת תתענג לא אם כסף  ‰È‡.בארמון  ˙Ï„ Ì‡Â בשבילה נעשה אזי הנפתח , כדלת והיא בתולה שמרה לא אם 
ֿ הוא  ברוך המקום  כאילו  הוא והנמשל ושוממה. בדודה  ותשב  אליה, לקרוב  מי יוכל לבל ארז  מנסרי  ומשומר  חזק  בנין מאסר 
פתחו  ואם  המקדש . בית  לבנין  המה גם  יזכו אזי בהם, לדבקה גלולים מעובדי  ביניהם להכנס  עזבו  ולא  כחומה היו  אם  משיב

הגולה : במאסר  עוד ישבו  ביניהם, ונכנסו ÓÂÁ‰.(È)הדלת È‡כי כחומה, אני  הלא  לומר, אמריה  ושלחה  החשוקה  ענתה 
שמרתי אני מכלֿמקום הנואפים, תאות המעוררים כמגדלות גדולות המה שדי כי ועם אותי. מי שכב ולא  בתולי מקום  שמרתי
יהודה  בית  כאילו הוא והנמשל עמדי. הקרובה ותשב כסף , בארמון  לשבת אני כן  אם  ראוי  וכן הואיל אומרת וכאילו עצמי . את
לשוב אני וראויה  התורה, חכמת מחלב  אותי להניק  ומדע  חכמה בעלי  בי  ויש  גלולים, בעובדי  דבקתי  לא אני הלא לומר תשיב

המקדש : בית לבנין ויזכו לארצם  המה גם ישובו ובעבורי  המקדש  בית ולבנין  Â‚Â'.מהגולה È˙ÈÈ‰ Ê‡לפני משתבחת היתה
אותו , ומוצאת השלום  אחר  למחזרת שמייקרין כדרך ונכבדת יקרה בעיניו  הייתי האלה הדברים כשדברתי אז ואמרה הנערות ;

המשל: עם לאחדים הוא והנמשל הקרובה . שלום אחר מחזרת שהייתי מה בעיניו הוטב  כי 

 
(Ê).˙ÂÎÏ: כיבוי חוזקÂÙË˘È‰.מלשון  ידי  על גריפה ענין 

יט ): יד (איוב ספיחיה תשטף וכן עושר .‰ÔÂ.הרדיפה. ענין
יג): א  (משלי  יקר הון ÂÊÂÈ.וכן ÊÂ:בזיון ‰.(Á)מלשון 

בענינה : לומר  בנין :‰.(Ë)רוצה בעבורה:ÈÏÚ‰.מלשון
.˙ÈË:(כו סט  (תהלים נשמה טירתם תהי וכן וארמון . היכל
.Âˆ: ומבצר מצור  לחותים ÁÂÏ.מלשון כל את  כמו  נסר .

ה): כז מגדל:ÂÏ„‚ÓÎ˙.(È)(יחזקאל מלשון ÂÓÎˆ‡˙.מלשון 
מציאה:

h dpyn iriax wxt `nw `aa zkqn

Âìúka Ckçúî äéäL øBL,íãàä ìò ìôðå;íãàä úà âøäå äîäaä úà âBøäì ïekúð;éøëpì,ïa âøäå ¤¨¨¦§©¥©Ÿ¤§¨©©¨¨¨¦§©©©£¤©§¥¨§¨©¤¨¨¨©¨§¦§¨©¤
ìàøNé;íéìôpì,àîi÷ ïa âøäå–øeèt. ¦§¨¥©§¨¦§¨©¤©¨¨¨
ÊäMàä øBL,íéîBúéä øBL,ñBtBøèBtàä øBL,øaãnä øBL,Lc÷ää øBL,íéLøBé Bì ïéàå únL øbä øBL ¨¦¨©§¦¨©§©¦§¨©¤§¥©¥¤¥§¥§¦

–éøääúéî íéáiç elà.äãeäé éaøøîBà:øBLøaãnä,Lc÷ää øBL,únL øbä øBL–äúénä ïî íéøeèt, £¥¥©¨¦¦¨©¦§¨¥©¦§¨©¤§¥©¥¤¥§¦¦©¦¨
íéìòa íäì ïéàL éôì. §¦¤¥¨¤§¨¦

Áåéìòa BLéc÷äå ì÷qäì àöBé àeäL øBL–Lc÷î Bðéà;BèçL–øeñà BøNa.Bðéc øîâð àHL ãò íàå ¤¥§¦¨¥§¦§¦§¨¨¥ª§¨§¨§¨¨§¦©¤¦§©¦
åéìòa BLéc÷ä–Lc÷î;BèçL íàå–øzî BøNa. ¦§¦§¨¨ª§¨§¦§¨§¨ª¨

Ëì BøñîìàBMìå ípç øîBL,øëBOìå øëN àNBðì–íéìòaä úçz eñðëð:íìL ÷æð ílLî ãòeî,íúå §¨§¥¦¨§©¥§¥¨¨§©¥¦§§©©©§¨¦¨§©¥¤¤¨¥§¨

eeee.'eke lzeka jkgzn didy xeyåúàðäì ìúåëá êëçúðå ,íãà éðá ìò íìéôäìå íéìúëá êëçúäì ãòåî äéäù ïåâë ,ãòåî äéä íàå .äúéîä ïî øåèô
áéúëã ,äúéîä ïî øåèô øåùä .øôåëä úà íéîìùî íéìòáäå ,äúéîä ïî øåèô øåùä ,úîå íãàä ìò åìéôäå(à"ë úåîù),úîåé åéìòá íâå ì÷ñé øåùä

íéîìùî íéìòáäå .äðååëá âåøäéù ãò áééç åðéà øåùä êë ,äðååëá åâøäéù ãò ùôðä úà åâøä íà ïéáééç ïéà íéìòá äî ,øåùä úúéî êë íéìòáä úúéîë
:øôåë áåéçì äðååëá àìù âøåää úåáøì ,øôåë íà éàî ,åéìò úùåé øôåë áåúëì ìåëé äéäù ,øôåë íà áéúëã ,øôåëä úà

ffff.minezid xeye:ñåôåøèåôà íäì ïéàù.qetexhet`d xeye:åøîùì ñåôåøèåôàä ìòù àìà ,àåä íéîåúé ìù øåùä.oiaiig el` ixdøåù äòáùã
:åììä íéøååù äùùì äùùå ,äéôåâì ãç .íãà çâåðá äùøôá íéáåúë.dzind on mixeht miyxei el oi`e zny xbd xey ycwd xey xne` dcedi iax

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äãåäé 'ø øèåô äéä ,øâä úî ë"çàå çâð ,ùéã÷ä ë"çàå çâð åìéôà
gggg.xeq` ehgy m`eáéúëã .äìéëàá(à"ë úåîù)äìéáðå äìáð àéäù òãåé éðéà øåùä ì÷ñé ìå÷ñ øîàðù òîùîî ,åøùá úà ìëàé àìå øåùä ì÷ñé ìå÷ñ

:øåñà åðéã øîâðù øçàì åèçùå íã÷ íàù êì øîåì àìà ,åøùá úà ìëàé àìå øîåì ãåîìú äîå ,äìéëàá äøåñà.ycwen eilra eyicwdäðéî à÷ôðå
:ìòî äéðéî éðäúî éàã

`xephxa yexit
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ìúka Ckçúî äéäL øBL, להנאתו –ìôðå,הכותל –íãàä ìò ÆÈÈÄÀÇÅÇÙÆÀÈÇÇÈÈÈ
והרגו ; –ïekúð– שנתכוון  שור או  –âøäå äîäaä úà âBøäì ÄÀÇÇÇÂÆÇÀÅÈÀÈÇ

;íãàä úà שנתכוון ìàøNé;או  ïa âøäå ,éøëpì אוíéìôpì ÆÈÈÈÇÈÀÄÀÈÇÆÄÀÈÅÇÀÈÄ
קיימא, בן שאינו  ולד שהוא נפל , להרוג השור שנתכוון –ïa âøäåÀÈÇÆ

;àîi÷ אלו ידיøeètבכל על  אדם הרג שאם ממיתה, השור – ÇÈÈÈ
המפורטים  המקרים ובשאר להרוג, בכלל  נתכוון  לא הרי בכותל , חיכוכו
בגמרא  מיתה. עליו  שחייבים אדם להרוג נתכוון  לא הרי במשנה

המיתה, מן פטור מקום מכל  לכך, מועד  היה השור שאפילו מבואר,
שנאמר המיתה, מן פטור השור  הכופר ; את לשלם חייבים הבעלים אבל 

כט כט כט כט ):):):): כאכאכאכא,,,, znei",((((שמות שמות שמות שמות  eilra mbe lwqi xeyd" כמיתת מכאן: ודרשו 
את  הרגו  אם מיתה, חייבים אינם בעלים מה השור , מיתת כך הבעלים

שיהרוג  עד חייב אינו השור  אף בכוונה, הרגו כן  אם אלא הנפש,
שנאמר כופר , לשלם חייבים והבעלים לללל):):):):בכוונה; שם שם שם שם ,,,, כופר((((שם שם שם שם  "אם

תלמוד ומה עליו", יושת "כופר  לומר צריך  שהיה עליו ", לומריושת

שחייב  בכוונה, שלא ההורג שור לרבות עליו "? יושת כופר "אם
בכופר.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

äMàä øBL,אשה של שור –íéîBúéä øBL להם שאין – ÈÄÈÇÀÄ
ñBtBøèBtàäאפוטרופוס, øBL להם שיש יתומים של שור  – ÈÇÀ
øaãnäאפוטרופוס, øBL,הפקר שהוא –Lc÷ää øBLעל אף – ÇÄÀÈÇÆÀÅ

להקדש , הפסד  יש שבמיתתו íéLøBéפי Bì ïéàå únL øbä øBLÇÅÆÅÀÅÀÄ
הפקר , השור ונמצא –äúéî íéáiç elà éøä,אדם המיתו  אם – ÂÅÅÇÈÄÄÈ

"שור" נאמר  פעמים שבע מבואר: בגמרא בברייתא סקילה. הם חייבים

לרבות  באים והשאר  לגופו , בא אחד איש ", את שור יגח "וכי  בפרשת
במשנתנו . המפורטים השוורים ששת øBLאת :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

únL øbä øBL ,Lc÷ää øBL ,øaãnäכל יורשים; לו  ואין  – ÇÄÀÈÇÆÀÅÇÅÆÅ
íéìòaאלו íäì ïéàL éôì ,äúénä ïî íéøeèt בגמרא – ÀÄÄÇÄÈÀÄÆÅÈÆÀÈÄ

יורשים, לו ואין שמת הגר  ושור המדבר שור נקט יהודה שרבי  מבואר,
השור נגח שאפילו להשמיענו, כדי הם, הפקר  של ששניהם פי  על אף

או  הפקירוהו ולבסוף נגח אפילו  וכן הגר , מת כך  ואחר  הגר  בחיי

השור פטור  בעלים, לו  אין  דינו  גמר  ובשעת הואיל בעליו , הקדישוהו
המיתה. dcedi.מן  iaxk dkld oi`e

i p y m e i
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ורשותם  הבעלים כוח הופקע מאימתי אדם, שהמית בשור ללמד באה משנתנו
ממנו.

ì÷qäì àöBé àeäL øBL,אדם שהמית על  לסקילה דינו שנגמר – ÆÅÀÄÈÅ
åéìòa BLéc÷äå, למקדש –Lc÷î Bðéà זכות לבעלים שאין – ÀÄÀÄÀÈÈÅËÀÈ

כלל  ושחטו ,BèçL((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););בו קדם ואם –øeñà BøNaשנאמר – ÀÈÀÈÈ
כח כח כח כח ):):):): כאכאכאכא,,,, אין ((((שמותשמותשמותשמות והרי בשרו", את יאכל ולא השור יסקל  "סקול 

אסור, שבשרו נבילה והוא השור  שנסקל שכיון  לומר , צריך  הכתוב
להודיענו , הכתוב בא אלא בשרו "? את יאכל "ולא לומר תלמוד ומה

בלבד זו ולא אסור ; בשרו דינו , שנגמר  לאחר  ושחטו קדם שאם
"לא  שנאמר מקום שכל אסור , בהנאה אף אלא באכילה, שאסור 

lrtp),ייאכל " oipaa).במשמע הנאה איסור ובין  אכילה איסור  בין
åéìòa BLéc÷ä Bðéc øîâð àHL ãò íàå הבעלים הקדישו אם – ÀÄÇÆÄÀÇÄÄÀÄÀÈÈ

לסקילה, דינו  שנגמר  קודם אדם, שהמית שורם, השור,Lc÷îאת – ËÀÈ
לסקילה. השור את דנים דין  בית מקום ומכל מעל, ממנו והנהנה

וליתן  בשוויו  לפדותו הבעלים את מכריחים דין שבית המאירי, וכותב
אותו; סוקלים דין בית שנפדה, ואחר  הבית, לבדק BèçLדמיו íàåÀÄÀÈ

לסקילה, דינו  שנגמר קודם –øzî BøNaבאכילה .((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))– ÀÈËÈ

ט ה נ ש מ ר ו א ב

Bøñî,שורו את השור  בעל מסר –ìípç øîBLמקבל שאינו – ÀÈÀÅÄÈ
שמירתו, בעד  ללא ìàBMìåשכר  בשור המשתמש  לשואל או  – ÀÇÅ

או  שכר , øëNתשלום àNBðì, שמירתו בעד  שכר  המקבל  לשומר – ÀÅÈÈ
øëBOìåבשורו השימוש תמורת כסף לו  המשלם לשוכר , או –el`) ÀÇÅ

,(g ,f `rivn `aa zkqna mihxetn mdipicy mixney ipin drax` md
íéìòaä úçz eñðëðבנזקי להתחייב הבעלים במקום אלו הרי – ÄÀÀÇÇÇÀÈÄ

íìLהשור : ÷æð ílLî ãòeî משלם מועד, השור היה אם – ÈÀÇÅÆÆÈÅ
שלם, נזק תם,íúåהשומר  השור היה ואם –÷æð éöç ílLî– ÀÈÀÇÅÂÄÆÆ

מן  עליהם מקבלים הללו השומרים כל שכן פטורים, הבעלים ואילו 

izdw - zex`ean zeipyn
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(Ê)       שכינם על 

יכבו : לא לשון  עליהם נופל  רשפים בלשון  
ומלכיהם:האומות: שריהם  על

והסתה: פיתוי ידי על  ואף ואימה חוזק ידי 
    : אהבתך להמיר  כדי 

 כנסת שכך  מעידים דינו  ובית הקב"ה אלה כל 
דודה: על  מתרפקת עתה(Á)ישראל  

להיות  ומתאוה ומתחברת מתאחה שהיא בתחתונים
האומות  מכל  עצמה את ומקטנת קטנה והיא עמנו 
מקטינים  שהם וגומר  מרובכם לא שנאמר  כענין 

מתאחין :עצמם: שאין  קרעים אלו  איחוי לשון 
   יחזקאל) מצרים בגלות שנאמר  כענין 

אין  שדים זו  אבל  הגאולה עת בהגיע נכונו  שדים  ט "ז )
דודים: לעת עתה הגיע לא עדיין  לה 

    עליה מתלחשים כשהאומות

ונכחידם  לכו  פ"ג) (תהלים שנאמר  כענין  להכחידה
(Ë)מגוי:   באמונתה תחזק אם

יכנסו  שלא נחשת כחומת כנגדם להיות וביראתה
בה  יבואו  לא והם בם תתחתן  שלא לומר  רוצה לתוכה

להם: תתפתה ולא    לה נהיה
הקודש  עיר  את לה ונבנה ולנוי ולכתר  מבצר  לעיר 

הבחירה: ובית   צירה על  הסובבת
להם  תפתח  אם היא אף נפתחת היא עליה ובהיקש

בהם: והיא בה באים הם להיות   
גוררתן  והתולעת הנרקבים עץ של  נסרים בדלתה נשים

אומרת: ישראל  וכנסת (È)ואוכלתן ,  חזקה
דודי: באהבת  ובתי כנסיות בתי אלו 

תורה: בדברי ישראל  את המניקים באמרי מדרשות
זאת:    הנמצאת ככלה

בעלה: בבית שלום ומוצאת שלימה

 
(Ê).ÌÈ ÌÈÓ מים אמר  לכן  באש , האהבה את שהמשיל לפי 

יועיל  לא  לומר ורוצה האש . בכיבוי הנופל  לשון וכו ' רבים
ביתו  הון  כל יתן  מי  ואם האהבה. את לבטל ופיתוי הסתה שום
יבוזו  עולם בני  כל  הנה בשנאה, אותה  להמיר  האהבה בעבור 
לבטל  אפשר  שאי  לדעת השכיל שלא על עליו, וילעגו אותו 

שלא א  מהראוי  לומר למעלה ומוסב  דבר . בשום זאת עזה הבה
מאד. חזקה אליך  אהבתי  וגם  הואיל ממני, אהבתך עוד תסיר

המשל: עם לאחדים הוא ˜Ë‰.(Á)והנמשל  ÂÏ ˙ÂÁ‡ ועל
לשבת  וחפץ  עליה  טוב  החשוק לב  אשר  החשוקה שמעה כי 

אשאלך  ועתה בנים, להניק  שדים  לה ואין  בקומה קטנה אחת קרובה לנו  יש  הנה  תאמר , וכה החשוק  אל אמריה שלחה עמה,
השדים. והעדר  קטנותה  בעבור שישאנה ימצא מי אין  הלא  וכאומרת  לאיש , להנשא בה שידובר  בעת עמה נעשה  מה  והודיעני
במעשה  המה קטנים השבטים עשרת בני אחינו  הנה יהודה  בני  יאמרו הזמן, בבוא הגאולה הבטחת  אחר  לומד  הוא והנמשל
שהיה  כדרך  ומדע חכמה  בעלי עמהם  נמצא לא וגם בגולה. כי ואף  ה', מאחרי מלכיהם  הדיחום בארצם היו עוד כי  המצות,
יזכו  במה כן  ואם  התורה, חכמת מחלב  אותם להניק מי  כן  אם  מצאו  ולא  נביאים , ומהם הגדולה כנסת  אנשי השני  בבית עמי 

הגאולה: אל המה ‰È‡.(Ë)גם ‰ÓÂÁ Ì‡ ולא חומה כבנין וסתומה סגורה היא אם עצתו , לומר אמריו שולח  החשוק  כאילו 
לשבת  ותתענג  בעל, מבלי יחידי בה לשתשב  כסף ארמון בשבילה  נבנה אזי בתוליה, ולשבר לאבד אשה משכבי מי שכבה

בעל : תחת בשבת תתענג לא אם כסף  ‰È‡.בארמון  ˙Ï„ Ì‡Â בשבילה נעשה אזי הנפתח , כדלת והיא בתולה שמרה לא אם 
ֿ הוא  ברוך המקום  כאילו  הוא והנמשל ושוממה. בדודה  ותשב  אליה, לקרוב  מי יוכל לבל ארז  מנסרי  ומשומר  חזק  בנין מאסר 
פתחו  ואם  המקדש . בית  לבנין  המה גם  יזכו אזי בהם, לדבקה גלולים מעובדי  ביניהם להכנס  עזבו  ולא  כחומה היו  אם  משיב

הגולה : במאסר  עוד ישבו  ביניהם, ונכנסו ÓÂÁ‰.(È)הדלת È‡כי כחומה, אני  הלא  לומר, אמריה  ושלחה  החשוקה  ענתה 
שמרתי אני מכלֿמקום הנואפים, תאות המעוררים כמגדלות גדולות המה שדי כי ועם אותי. מי שכב ולא  בתולי מקום  שמרתי
יהודה  בית  כאילו הוא והנמשל עמדי. הקרובה ותשב כסף , בארמון  לשבת אני כן  אם  ראוי  וכן הואיל אומרת וכאילו עצמי . את
לשוב אני וראויה  התורה, חכמת מחלב  אותי להניק  ומדע  חכמה בעלי  בי  ויש  גלולים, בעובדי  דבקתי  לא אני הלא לומר תשיב

המקדש : בית לבנין ויזכו לארצם  המה גם ישובו ובעבורי  המקדש  בית ולבנין  Â‚Â'.מהגולה È˙ÈÈ‰ Ê‡לפני משתבחת היתה
אותו , ומוצאת השלום  אחר  למחזרת שמייקרין כדרך ונכבדת יקרה בעיניו  הייתי האלה הדברים כשדברתי אז ואמרה הנערות ;

המשל: עם לאחדים הוא והנמשל הקרובה . שלום אחר מחזרת שהייתי מה בעיניו הוטב  כי 

 
(Ê).˙ÂÎÏ: כיבוי חוזקÂÙË˘È‰.מלשון  ידי  על גריפה ענין 

יט ): יד (איוב ספיחיה תשטף וכן עושר .‰ÔÂ.הרדיפה. ענין
יג): א  (משלי  יקר הון ÂÊÂÈ.וכן ÊÂ:בזיון ‰.(Á)מלשון 

בענינה : לומר  בנין :‰.(Ë)רוצה בעבורה:ÈÏÚ‰.מלשון
.˙ÈË:(כו סט  (תהלים נשמה טירתם תהי וכן וארמון . היכל
.Âˆ: ומבצר מצור  לחותים ÁÂÏ.מלשון כל את  כמו  נסר .

ה): כז מגדל:ÂÏ„‚ÓÎ˙.(È)(יחזקאל מלשון ÂÓÎˆ‡˙.מלשון 
מציאה:

h dpyn iriax wxt `nw `aa zkqn

Âìúka Ckçúî äéäL øBL,íãàä ìò ìôðå;íãàä úà âøäå äîäaä úà âBøäì ïekúð;éøëpì,ïa âøäå ¤¨¨¦§©¥©Ÿ¤§¨©©¨¨¨¦§©©©£¤©§¥¨§¨©¤¨¨¨©¨§¦§¨©¤
ìàøNé;íéìôpì,àîi÷ ïa âøäå–øeèt. ¦§¨¥©§¨¦§¨©¤©¨¨¨
ÊäMàä øBL,íéîBúéä øBL,ñBtBøèBtàä øBL,øaãnä øBL,Lc÷ää øBL,íéLøBé Bì ïéàå únL øbä øBL ¨¦¨©§¦¨©§©¦§¨©¤§¥©¥¤¥§¥§¦

–éøääúéî íéáiç elà.äãeäé éaøøîBà:øBLøaãnä,Lc÷ää øBL,únL øbä øBL–äúénä ïî íéøeèt, £¥¥©¨¦¦¨©¦§¨¥©¦§¨©¤§¥©¥¤¥§¦¦©¦¨
íéìòa íäì ïéàL éôì. §¦¤¥¨¤§¨¦

Áåéìòa BLéc÷äå ì÷qäì àöBé àeäL øBL–Lc÷î Bðéà;BèçL–øeñà BøNa.Bðéc øîâð àHL ãò íàå ¤¥§¦¨¥§¦§¦§¨¨¥ª§¨§¨§¨¨§¦©¤¦§©¦
åéìòa BLéc÷ä–Lc÷î;BèçL íàå–øzî BøNa. ¦§¦§¨¨ª§¨§¦§¨§¨ª¨

Ëì BøñîìàBMìå ípç øîBL,øëBOìå øëN àNBðì–íéìòaä úçz eñðëð:íìL ÷æð ílLî ãòeî,íúå §¨§¥¦¨§©¥§¥¨¨§©¥¦§§©©©§¨¦¨§©¥¤¤¨¥§¨

eeee.'eke lzeka jkgzn didy xeyåúàðäì ìúåëá êëçúðå ,íãà éðá ìò íìéôäìå íéìúëá êëçúäì ãòåî äéäù ïåâë ,ãòåî äéä íàå .äúéîä ïî øåèô
áéúëã ,äúéîä ïî øåèô øåùä .øôåëä úà íéîìùî íéìòáäå ,äúéîä ïî øåèô øåùä ,úîå íãàä ìò åìéôäå(à"ë úåîù),úîåé åéìòá íâå ì÷ñé øåùä

íéîìùî íéìòáäå .äðååëá âåøäéù ãò áééç åðéà øåùä êë ,äðååëá åâøäéù ãò ùôðä úà åâøä íà ïéáééç ïéà íéìòá äî ,øåùä úúéî êë íéìòáä úúéîë
:øôåë áåéçì äðååëá àìù âøåää úåáøì ,øôåë íà éàî ,åéìò úùåé øôåë áåúëì ìåëé äéäù ,øôåë íà áéúëã ,øôåëä úà

ffff.minezid xeye:ñåôåøèåôà íäì ïéàù.qetexhet`d xeye:åøîùì ñåôåøèåôàä ìòù àìà ,àåä íéîåúé ìù øåùä.oiaiig el` ixdøåù äòáùã
:åììä íéøååù äùùì äùùå ,äéôåâì ãç .íãà çâåðá äùøôá íéáåúë.dzind on mixeht miyxei el oi`e zny xbd xey ycwd xey xne` dcedi iax

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äãåäé 'ø øèåô äéä ,øâä úî ë"çàå çâð ,ùéã÷ä ë"çàå çâð åìéôà
gggg.xeq` ehgy m`eáéúëã .äìéëàá(à"ë úåîù)äìéáðå äìáð àéäù òãåé éðéà øåùä ì÷ñé ìå÷ñ øîàðù òîùîî ,åøùá úà ìëàé àìå øåùä ì÷ñé ìå÷ñ

:øåñà åðéã øîâðù øçàì åèçùå íã÷ íàù êì øîåì àìà ,åøùá úà ìëàé àìå øîåì ãåîìú äîå ,äìéëàá äøåñà.ycwen eilra eyicwdäðéî à÷ôðå
:ìòî äéðéî éðäúî éàã

`xephxa yexit
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ìúka Ckçúî äéäL øBL, להנאתו –ìôðå,הכותל –íãàä ìò ÆÈÈÄÀÇÅÇÙÆÀÈÇÇÈÈÈ
והרגו ; –ïekúð– שנתכוון  שור או  –âøäå äîäaä úà âBøäì ÄÀÇÇÇÂÆÇÀÅÈÀÈÇ

;íãàä úà שנתכוון ìàøNé;או  ïa âøäå ,éøëpì אוíéìôpì ÆÈÈÈÇÈÀÄÀÈÇÆÄÀÈÅÇÀÈÄ
קיימא, בן שאינו  ולד שהוא נפל , להרוג השור שנתכוון –ïa âøäåÀÈÇÆ

;àîi÷ אלו ידיøeètבכל על  אדם הרג שאם ממיתה, השור – ÇÈÈÈ
המפורטים  המקרים ובשאר להרוג, בכלל  נתכוון  לא הרי בכותל , חיכוכו
בגמרא  מיתה. עליו  שחייבים אדם להרוג נתכוון  לא הרי במשנה

המיתה, מן פטור מקום מכל  לכך, מועד  היה השור שאפילו מבואר,
שנאמר המיתה, מן פטור השור  הכופר ; את לשלם חייבים הבעלים אבל 

כט כט כט כט ):):):): כאכאכאכא,,,, znei",((((שמות שמות שמות שמות  eilra mbe lwqi xeyd" כמיתת מכאן: ודרשו 
את  הרגו  אם מיתה, חייבים אינם בעלים מה השור , מיתת כך הבעלים

שיהרוג  עד חייב אינו השור  אף בכוונה, הרגו כן  אם אלא הנפש,
שנאמר כופר , לשלם חייבים והבעלים לללל):):):):בכוונה; שם שם שם שם ,,,, כופר((((שם שם שם שם  "אם

תלמוד ומה עליו", יושת "כופר  לומר צריך  שהיה עליו ", לומריושת

שחייב  בכוונה, שלא ההורג שור לרבות עליו "? יושת כופר "אם
בכופר.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

äMàä øBL,אשה של שור –íéîBúéä øBL להם שאין – ÈÄÈÇÀÄ
ñBtBøèBtàäאפוטרופוס, øBL להם שיש יתומים של שור  – ÈÇÀ
øaãnäאפוטרופוס, øBL,הפקר שהוא –Lc÷ää øBLעל אף – ÇÄÀÈÇÆÀÅ

להקדש , הפסד  יש שבמיתתו íéLøBéפי Bì ïéàå únL øbä øBLÇÅÆÅÀÅÀÄ
הפקר , השור ונמצא –äúéî íéáiç elà éøä,אדם המיתו  אם – ÂÅÅÇÈÄÄÈ

"שור" נאמר  פעמים שבע מבואר: בגמרא בברייתא סקילה. הם חייבים

לרבות  באים והשאר  לגופו , בא אחד איש ", את שור יגח "וכי  בפרשת
במשנתנו . המפורטים השוורים ששת øBLאת :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

únL øbä øBL ,Lc÷ää øBL ,øaãnäכל יורשים; לו  ואין  – ÇÄÀÈÇÆÀÅÇÅÆÅ
íéìòaאלו íäì ïéàL éôì ,äúénä ïî íéøeèt בגמרא – ÀÄÄÇÄÈÀÄÆÅÈÆÀÈÄ

יורשים, לו ואין שמת הגר  ושור המדבר שור נקט יהודה שרבי  מבואר,
השור נגח שאפילו להשמיענו, כדי הם, הפקר  של ששניהם פי  על אף

או  הפקירוהו ולבסוף נגח אפילו  וכן הגר , מת כך  ואחר  הגר  בחיי

השור פטור  בעלים, לו  אין  דינו  גמר  ובשעת הואיל בעליו , הקדישוהו
המיתה. dcedi.מן  iaxk dkld oi`e
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ורשותם  הבעלים כוח הופקע מאימתי אדם, שהמית בשור ללמד באה משנתנו
ממנו.

ì÷qäì àöBé àeäL øBL,אדם שהמית על  לסקילה דינו שנגמר – ÆÅÀÄÈÅ
åéìòa BLéc÷äå, למקדש –Lc÷î Bðéà זכות לבעלים שאין – ÀÄÀÄÀÈÈÅËÀÈ

כלל  ושחטו ,BèçL((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););בו קדם ואם –øeñà BøNaשנאמר – ÀÈÀÈÈ
כח כח כח כח ):):):): כאכאכאכא,,,, אין ((((שמותשמותשמותשמות והרי בשרו", את יאכל ולא השור יסקל  "סקול 

אסור, שבשרו נבילה והוא השור  שנסקל שכיון  לומר , צריך  הכתוב
להודיענו , הכתוב בא אלא בשרו "? את יאכל "ולא לומר תלמוד ומה

בלבד זו ולא אסור ; בשרו דינו , שנגמר  לאחר  ושחטו קדם שאם
"לא  שנאמר מקום שכל אסור , בהנאה אף אלא באכילה, שאסור 

lrtp),ייאכל " oipaa).במשמע הנאה איסור ובין  אכילה איסור  בין
åéìòa BLéc÷ä Bðéc øîâð àHL ãò íàå הבעלים הקדישו אם – ÀÄÇÆÄÀÇÄÄÀÄÀÈÈ

לסקילה, דינו  שנגמר  קודם אדם, שהמית שורם, השור,Lc÷îאת – ËÀÈ
לסקילה. השור את דנים דין  בית מקום ומכל מעל, ממנו והנהנה

וליתן  בשוויו  לפדותו הבעלים את מכריחים דין שבית המאירי, וכותב
אותו; סוקלים דין בית שנפדה, ואחר  הבית, לבדק BèçLדמיו íàåÀÄÀÈ

לסקילה, דינו  שנגמר קודם –øzî BøNaבאכילה .((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))– ÀÈËÈ

ט ה נ ש מ ר ו א ב

Bøñî,שורו את השור  בעל מסר –ìípç øîBLמקבל שאינו – ÀÈÀÅÄÈ
שמירתו, בעד  ללא ìàBMìåשכר  בשור המשתמש  לשואל או  – ÀÇÅ

או  שכר , øëNתשלום àNBðì, שמירתו בעד  שכר  המקבל  לשומר – ÀÅÈÈ
øëBOìåבשורו השימוש תמורת כסף לו  המשלם לשוכר , או –el`) ÀÇÅ

,(g ,f `rivn `aa zkqna mihxetn mdipicy mixney ipin drax` md
íéìòaä úçz eñðëðבנזקי להתחייב הבעלים במקום אלו הרי – ÄÀÀÇÇÇÀÈÄ

íìLהשור : ÷æð ílLî ãòeî משלם מועד, השור היה אם – ÈÀÇÅÆÆÈÅ
שלם, נזק תם,íúåהשומר  השור היה ואם –÷æð éöç ílLî– ÀÈÀÇÅÂÄÆÆ

מן  עליהם מקבלים הללו השומרים כל שכן פטורים, הבעלים ואילו 
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÷æð éöç ílLî.äøñBna åéìòa BøL÷,éeàøk åéðôa ìòðå,÷éfäå àöéå,ãòeî ãçàå íz ãçà–áiç;éøácéaø §©¥£¦¤¤§¨§¨¨©¥¨§¨©§¨¨¨¨§¨¨§¦¦¤¨¨§¤¨¨©¨¦§¥©¦
øéàî.äãeäé éaøøîBà:øeèt ãòeîe áiç íz,øîàpL(åì ,àë úåîù):"åéìòa epøîLé àGå",äæ àeä øeîLå. ¥¦©¦§¨¥¨©¨¨¨¤¤¡©§¦§§¤§¨¨§¨¤

øæòéìà éaøøîBà:ïékñ àlà äøéîL Bì ïéà. ©¦¡¦¤¤¥¥§¦¨¤¨©¦
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡dcöa døaò àöîðå äøtä úà çâpL øBL,äãìé dçâð àHL ãò íà òeãé ïéàå,äãìé dçâpMî íà– ¤¨©¤©¨¨§¦§¨ª¨¨§¦¨§¥¨©¦©¤§¨¨¨§¨¦¦¤§¨¨¨§¨
ãìeì ÷æð òéáøe äøtì ÷æð éöç ílLî.úà äçâpL äøt ïëådcöa dãìå àöîðå øBMä,íà òeãé ïéàåãò §©¥£¦¤¤©¨¨§¦©¤¤©¨¨§¥¨¨¤¨§¨¤©§¦§¨§¨¨§¦¨§¥¨©¦©

äãìé äçâð àHL,äãìé äçâpMî íà–ãìeä ïî ÷æð òéáøe äøtä ïî ÷æð éöç ílLî. ¤¨§¨¨§¨¦¦¤¨§¨¨§¨§©¥£¦¤¤¦©¨¨§¦©¤¤¦©¨¨

hhhh.ie`xk eipta lrpe:äúåçô äøéîù åðééäå .äéåöî çåøá ãåîòì äìåëéù úìãá.xeht creneíìùîå .úãîåò äîå÷îá úåîú ãö ìáà .åáù äàãòä ãöî
:äàãòä ãöî øåèô åäã ìë åøîù àä .ãòåî éáâ åðøîùé àìå áéúëã .íúë ÷æð éöç.dxiny el oi` :xne` xfril` iax:ãòåîì.oikq `l`.åðèçùéù ãò

úåîú ãö ìò áééç ìáà .åáù äàãòä ãöî øåèô éîð äúåçô äøéîùá äãåäé éáøìå .øåèô äìåòîáå áééç äúåçô äøéîùá î"øì .øáãá úå÷åìçî ùìùå
:÷æéää ÷ìñì éãë ãòåîä øåù èåçùì ,äåöî äìçúëì åäéîå .äãåäé éáøë äëìäå .áééç éîð äìåòîá à"øìå .äìåòî äøéîù åðøîùéù ãò .åáù

d`̀̀̀.dxtd z` gbpy xey:úøáåòî.dcva dxaer `vnpe:úî.dcli dgbp `ly cr m` reci oi`e:äçéâðä úîçî úî àìå.dgbpyn m`úîçîå
:åúìéôä äçéâðä.clel wfp riaxeìáà .ïé÷ìåç ÷ôñá ìèåîä ïåîî øîàã àéä ñåëîåñ ïéúéðúîå .ïé÷ìåçå ,àåä ÷ôñá ìèåî ãìå éàäå ,÷æð éöç áééç íúã

:äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä ,àîù øîåà ÷éæîå éøá øîåà ÷æéð åìéôàå .íéîëçë äëìäå .äéàøä åéìò åøáçî àéöåîä ïéãá ìåãâ ììë äæ íéøîåà íéîëçoke
.dxtd on wfp ivg mlyn 'eke xeyd z` dgbpy dxtïî ÷æð òéáø íìùî ,äøôä úàöîð àì íàå .åôåâî ÷æð éöç íìùîù íú ïéãë ,äøôä úàöîð íà

âðù úøáåòîù ,ãìåä ïî ÷æð éöç ìë íìùî äéä äçâð äãìéù íãå÷ù òåãé äéä íàù .ãìåäíìùî äéä àì äçâð äãìéù øçàì íàå .åçâð äøáåòå àéä äç
:ãìåä ïî ÷æð òéáø íìùî íìùì åì ùéù ÷æð éöçä ïîå ,íé÷ìåç ,÷ôñá àåäù åéùëò .åôåâî àìà íìùî íúä ïéàå çâð àì ãìåä éøäù ,íåìë ãìåä ïî

`xephxa yexit

ישלמו  יוזק, שאם היינו  יזיק, ושלא יוזק שלא השור , על  לשמור  הסתם
הם  יתחייבו  יזיק, ואם המזיק; עם דין  הם ויעשו לבעליהם היזקם

äøñBna((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בנזקיהם åéìòa BøL÷ את הבעלים קשרו  – ÀÈÀÈÈÇÅÈ
בו, נמשך  והוא בצוארו הקשור  בחבל åéðôaשורם ìòðåשנעל או – ÀÈÇÀÈÈ

זו éeàøkבפניו, והרי מצויה, ברוח לעמוד שיכולה בדלת היינו – ÈÈ
פחותה, –àöéåשמירה השור –ãòeî ãçàå íz ãçà ,÷éfäå ÀÈÈÀÄÄÆÈÈÀÆÈÈ

מועד, שהיה בין תם השור שהיה בין  –áiç;בנזקיו –éaø éøác ÇÈÄÀÅÇÄ
øéàî,מעולה שמירה לשמרו  הבעלים שצריכים מאיר , רבי שסובר – ÅÄ

בפניו  לנעול או  לנתקה, יוכל שלא ברזל , של בשלשלת לקשרו  היינו 
מצויה. שאינה ברוח אפילו לעמוד הדלת שתוכל äãeäéעד éaøÇÄÀÈ

áiç íz :øîBà, נזקו בחצי חייב הריהו תם, השור  היה אם – ÅÈÇÈ
øeèt ãòeîe, פטור הריהו  מועד , השור היה אם אבל  –øîàpL ÈÈÆÆÁÇ

המועד : בשור  –"åéìòa epøîLé àGå" שמרו שלא ומשמע – ÀÄÀÀÆÀÈÈ
פטור ; הריהו פחותה, שמירה אפילו שמרו, אם אבל  azekeכלל,

:ixi`ndקול לו ויש שהואיל  הטעם, לי cren),ונראה `edy mqxetny)
ממנו; להישמר  ראויות הבריות äæאף àeä øeîLå שורו והרי  – ÀÈÆ

אלא  פטור שאינו  מבואר , בגמרא פטור. הוא הלכך שמור, היה זה של

כדין נזק חצי  לשלם פנים כל  על הוא חייב אבל שלם, תם,מנזק שור 
cner".שכן  enewna zenz cv"äøéîL Bì ïéà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÅÀÄÈ

ïékñ àlà– שחייב כלומר  סכין , ידי  על אלא למועד  שמירה אין ÆÈÇÄ
חייב. הריהו מעולה שמירה שמרו ואפילו  לשחטו,

.` :(crend xeya) xaca zewelgn yely `vnp פחותה בשמירה מאיר  רבי  לדעת
פטור. מעולה ובשמירה פטורa.חייב, פחותה בשמירה אף יהודה רבי  לדעת

שבו, העדאה מעולה.מצד  שמירה שישמרנו  עד  שבו , תמות צד  על חייב אבל 
.b.המועד בשור  חייב מעולה בשמירה אף אליעזר , רבי  iaxkלדעת dklde

.dcedi,פטור מעולה שבשמירה סובר, אליעזר  רבי שאף בגמרא, מפרשים ויש
כמו ההיזק, את לסלק כדי  שישחטנו, עד שמים ידי יוצא אינו  שלדעתו  אלא
(דברים  שנאמר ביתו ? בתוך  רע כלב אדם יגדל שלא "מניין בברייתא: ששנו

בביתך ". דמים תשים "ולא ח): כב,

i y i l y m e i
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קרן. בנזקי ללמד  מוסיפה משנתנו

øBL,תם –äøtä úà çâpL,מעוברת שהיתה –døaò àöîðå ÆÈÇÆÇÈÈÀÄÀÈËÈÈ
dcöaאחר ומצאו מרחוק, השור נגיחת את עדים שראו  כגון  מת, – ÀÄÈ

בצדה מת ועוברה מתה, הפרה את ãò((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),כך íà òeãé ïéàåÀÅÈÇÄÇ
äãìé dçâð àHL שלא הולד ומת ילדה, השור  שנגחה קודם אם – ÆÀÈÈÈÀÈ

הולד , בנזקי חייב השור בעל שאין ונמצא הנגיחה, íàÄמחמת
äãìé dçâpMî חייב השור  בעל  והרי  הפילתו , הנגיחה ומחמת – ÄÆÀÈÈÈÀÈ

הולד, בנזקי השור,ílLîאף של מגופו  השור, בעל  –÷æð éöç ÀÇÅÂÄÆÆ
äøtì,שנגח תם כדין  הפרה, של נזקה על –ãìeì ÷æð òéáøe– ÇÈÈÀÄÇÆÆÇÈÈ

בחצי וחייב הולד גם מת השור  נגיחת מחמת אם הוא וספק שהואיל
רק  משלם השור ובעל הולד, של הנזק חצי  את חולקים לפיכך נזקו,

ממון  הסובר : סומכוס כדעת היא שמשנתנו  מבואר , בגמרא נזקו. רבע
בדין: גדול  כלל זה אומרים: חכמים אבל חולקים. בספק המוטל

השור בעל אין חכמים שלדעת כלומר  הראיה, עליו  מחברו המוציא
ואפ  כלום, הולד  נזק על שמחמת משלם ברי , טענת טוען  הניזק ילו

שנגחה  קודם שמא טוען : והמזיק הולד, את פרתו  הפילה השור  נגיחת

עליו  מחברו שהמוציא הולד , נזק מלשלם פטור זה הרי ילדה, שורי
minkgkהראיה. dklde(((( בבבב----ג ג ג ג ט ט ט ט ,,,, ממוןממוןממוןממון נזקינזקינזקינזקי הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  äøt.((((עייןעייןעייןעיין ïëåÀÅÈÈ

dcöa dãìå àöîðå øBMä úà äçâpL, חי והולד –òeãé ïéàå ÆÈÀÈÆÇÀÄÀÈÀÈÈÀÄÈÀÅÈÇ
äãìé äçâð àHL ãò íà היתה ולא ילדה, שנגחה קודם אם – ÄÇÆÈÀÈÈÀÈ

של מגופה אלא הנזק חצי  את גובים ואין נגיחה, בשעת מעוברת
הולד, של מגופו לא אבל בלבד , äãìéהפרה äçâpMî íà– ÄÄÆÈÀÈÈÀÈ

מפני ומוולדה, מהפרה הנזק חצי וגובים נגיחה, בשעת מעוברת והיתה
כגופה, ãìeäשהוולד  ïî ÷æð òéáøe äøtä ïî ÷æð éöç ílLîÀÇÅÂÄÆÆÄÇÈÈÀÄÇÆÆÄÇÈÈ

הפרה, של מגופה נזק חצי  גובים נמצאת, הפרה אם מבואר : בגמרא –
הולד ; מגוף הנזק רבע גובים שאבדה, כגון נמצאת, הפרה אין ואם

הולד של  כוחו אם הוא וספק שהואיל  לעיל, שבארנו  כמו  הוא והטעם
הלכך סומכוס, כדעת חולקים, בספק המוטל ממון  הרי בנגיחה, סייע

והוא  נזק. רבע אלא הולד  מגוף גובים אין לשלם, שיש הנזק חצי על 
מגוף  שגובים הנזק, חצי  כדי  בגופה שאין  אלא נמצאת כשהפרה הדין

אין  חכמים לדעת אבל  מחציתו. את אלא כולו  המותר את לא הולד 
נתברר אם ברם, הראיה. עליו  מחברו  שהמוציא כלום, הולד  מן גובים

הולד מן  גובים הפרה, אבדה אם אף נגיחה, בשעת היתה שמעוברת
הפרה. עם הוא אחד  שגוף הנזק, חצי  כל את

ב), מו, קמא (בבא בגמרא רבא של  כפירושו משנתנו של  הסיפא את בארנו 

כאן שמדובר מפרש, אביי  אבל  אחד . אדם של  ובולד בפרה כאן  שמדובר 

שהואיל להשמיענו, המשנה ובאה אחר , של והולד  אחד  של שהפרה בכגון
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·úéaä ìòa øöçì åéúBøã÷ ñéðëäL øcwäúeLøa àHL,úéaä ìòa ìL Bzîäa ïúøaLå–øeèt;íàå ©©¨¤¦§¦§¥¨©£©©©©©¦¤¦§§¦§¨©§¤§¤©©©©¦¨§¦
ïäa ä÷fä–áiç úBøãwä ìòa;úeLøa ñéðëä íàå–áiç øöçä ìòa.àHL úéaä ìòa øöçì åéúBøt ñéðëä ª§¨¨¤©©©§¥©¨§¦¦§¦¦§©©¤¨¥©¨¦§¦¥¨©£©©©©©¦¤

úeLøa,úéaä ìòa ìL Bzîäa ïúìëàå–øeèt;ïäa ä÷fä íàå–áiç úBøtä ìòa;úeLøa ñéðëä íàå– ¦§©£¨¨©§¤§¤©©©©¦¨§¦ª§¨¨¤©©©¥©¨§¦¦§¦¦§
áiç øöçä ìòa. ©©¤¨¥©¨

‚úeLøa àHL úéaä ìòa øöçì BøBL ñéðëä,úéaä ìòa ìL BøBL Bçâðe,úéaä ìòa ìL Baìk BëLpL Bà ¦§¦©£©©©©©¦¤¦§§¨¤©©©©¦¤§¨©§¤©©©©¦
–øeèt.úéaä ìòa ìL BøBL àeä çâð–áiç.åéîéî Léàáäå BøBáì ìôð–áiç;BëBúì Bða Bà åéáà äéä ¨¨©¤©©©©¦©¨¨©§§¦§¦¥¨©¨¨¨¨¦§§
–øôkä úà ílLî.úeLøa ñéðëä íàå–áiç øöçä ìòa.éaøøîBà:áiç Bðéà ïlëa,åéìò ìa÷iL ãò §©¥¤©Ÿ¤§¦¦§¦¦§©©¤¨¥©¨©¦¥§ª¨¥©¨©¤§©¥¨¨
ìøBîL. ¦§

aaaa.aiig zexitd lra mda dwfed m`e:ìëàú àìù äì äåäã ,øåèô úåøéôä ìòá ,äúîù ãò ïäî äìëà íà ìáà .ïäá äìùëðå ä÷ìçåäù éìéî éðäå
bbbb.epa e` eia` did:è÷ð àúìîã àçøåà àìà ,íéùðà øàùì ïéãä àåäå .åëåúá úéáä ìòá ìù.xtekd z` mlynìò åîöò ìéôäì ãòåî äéäù ïåâëå

ïéîìùî íéìòáäå ,äðååëá àìù âøäå ìéàåä äúéîî øåèô øåùäù ,íãàä úà âøäå à÷øé ìåëàì øåáì åîöò ìéôäå øåáá à÷øé éæç àðãéàäå ,úåøåáá íãà éðá
:ìéòì ïðéøîàãë äðåëá àìù âøäù åìéôà øôåë éáøúàã ,øôåëä úà.'eke xne` iaxàìå íúñ úéáä ìòá úåùøá åøåù ñéðëä íà êëìä .éáøë äëìäå

:úåùøá ñéðëäù éôì ,øåèô éîð ñéðëîäå .àúåøéèð äéìò ìá÷ àì àäã øåèô á"äòá ,øåîùì åéìò ìá÷

`xephxa yexit

ממה  החצי את משלם הפרה בעל הלכך בנזק, שותף לו  שיש טוען , אחד וכל 

לו משלם שיש אינו  מספק, משלם שהוא הולד ובעל  הנזק, רבע היינו לשלם,

נזקו וחצי  שהוזק, מאתיים שווה שור  כגון  לשלם. לו שיש ממה רבע אלא

וחמישה  עשרים הולד  ובעל  זוז , חמישים הפרה בעל משלם זוז , מאה הוא

זה  שחשבון  מבואר , בתוספות ברם, זוז. וחמישה עשרים מפסיד  והניזק זוז ,

הדבר אין  באמת אבל  הנזק, חצי  עשה הולד כאילו בלבד, לסימן  אלא אינו 

המשנה, שכוונת אלא בנזק, שווה אינה והולד הפרה של  שותפותם שהרי כן,

הפרה  אם כגון  נזקו, רביע אלא משלם הולד  בעל אין  שלעולם אביי, לדעת

הוא  שעשתה הנזק וחצי  זוז , מאה – הולד ועם זוז , שמונים הולד  בלא שווה

בחמישית  הולד של  חלקו ונמצא זוז , מאתיים שווה שור שנגחה כגון זוז , מאה

עכשיו אבל  הולד , עם הפרה נוטל  הניזק היה שותף, ודאי  היה ואילו  הנזק;

זוז עשרה היינו  הולד , חצי  נוטל הריהו ספק, ligzndשהוא xeaic zetqez)

.(a ,en `nw `aa ,"riaxe"
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øcwä,חרס של קדרות העושה –ìòa øöçì åéúBøã÷ ñéðëäL ÇÇÈÆÄÀÄÀÅÈÇÂÇÇÇ
øeèt ,úéaä ìòa ìL Bzîäa ïúøaLå ,úeLøa àHL úéaäÇÇÄÆÄÀÀÄÀÈÇÀÆÀÆÇÇÇÇÄÈ
להיכנס  הרשך מי לקדר: אומר  הוא שהרי מלשלם, הבית בעל –

לחצרי? קדרותיך  את ïäaולהכניס ä÷fä íàåבעל של  בהמתו – ÀÄËÀÈÈÆ
áiçהבית, úBøãwä ìòa;הבית בעל  של נזקו את לשלם –íàå ÇÇÇÀÅÇÈÀÄ

úeLøa ñéðëä קדרותיו להכניס החצר מבעל רשות הקדר  שקיבל – ÄÀÄÄÀ
áiçלחצרו, øöçä ìòa, בהמתו שברתן  אם הקדרות, בנזקי  – ÇÇÆÈÅÇÈ

עליו  קיבל  הסתם מן  לחצר, קדרותיו להכניס רשות לו  ונתן שהואיל
בעל בהמתו, בהן  הוזקה אם הדין והוא יוזקו. שלא עליהן לשמור

שלא  והן  יוזקו  שלא הן החצר, בעל  על  שמירתן  שהרי  פטור , הקדרות
אדם אם וכן òaיזיקו. øöçì åéúBøt ñéðëäàHL úéaä ì ÄÀÄÅÈÇÂÇÇÇÇÇÄÆ

øeèt ,úéaä ìòa ìL Bzîäa ïúìëàå ,úeLøa הבית בעל – ÄÀÇÂÈÈÇÀÆÀÆÇÇÇÇÄÈ
ïäaמלשלם, ä÷fä íàå,שהוחלקה כגון –áiç úBøtä ìòa ÀÄËÀÈÈÆÇÇÇÅÇÈ

הפירות  בעל  שמתה, עד  הרבה מהן אכלה אם ברם, הבהמה; בנזקי –
דבר עליה הביאה ובמתכוון  והואיל  תאכל , שלא לה שהיה פטור,

המצוי הבית בעל  שהרי בכך, הפירות בעל  את לחייב אין לה, שהזיק
המידה  על יתר תאכל  שלא בהמתו את לשמור היה צריך בחצרו 

רארארארא""""ש ש ש ש ).).).). ñéðëä((((גמראגמראגמראגמרא;;;; íàå, פירותיו את –úeLøa,החצר בעל  – ÀÄÄÀÄÄÀ
בהמתו, áiçואכלתם øöçä ìòa.הקדרות בענין  שבארנו מהטעם – ÇÇÆÈÅÇÈ

הכניס  שאפילו  וסובר , משנתנו על  רבי חולק הבאה במשנה ברם,
בהמתו  ידי על הפירות או הקדרות בנזקי חייב החצר בעל אין ברשות,

אותם. לשמור בפירוש עליו  קיבל  כן אם iaxk.אלא dklde

כדי בפירות וגם בקדרות גם דין אותו נקטה שמשנתנו  מבואר , בתוספות
חייב, החצר בעל  ברשות, הכניס אם שבקדירות בלבד  זו  שלא להשמיענו,
אם  בפירות אף אלא שמירתם, עליו קיבל הסתם מן  להישבר  ונוחות שהואיל 

חייב. החצר  בעל  ברשות, הכניס

i r i a x m e i
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לחצר  נכסיו במכניס ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
ושן רגל  בנזקי הקודמת במשנה שלמדנו ולאחר ברשות. או ברשות שלא חברו

קרן. בנזקי ללמד  משנתנו מוסיפה

BøBL Bçâðe ,úeLøa àHL úéaä ìòa øöçì BøBL ñéðëäÄÀÄÇÂÇÇÇÇÇÄÆÄÀÀÈ
øeèt ,úéaä ìòa ìL Baìk BëLpL Bà ,úéaä ìòa ìL– ÆÇÇÇÇÄÆÀÈÇÀÆÇÇÇÇÄÈ

ברשות. שלא שם שורו והכניס הואיל  מלשלם, הבית àeäבעל  çâðÈÇ
áiç ,úéaä ìòa ìL BøBLחצי לשלם חייב תם, שור היה אם – ÆÇÇÇÇÄÇÈ

תם  שור אף טרפון רבי  ולדעת שלם. נזק – מועד  שור היה ואם נזק,

ה). ב, (לעיל  שלם נזק משלם הניזק זה,ìôðברשות של שורו – ÈÇ
BøBáì,הבית בעל של –åéîéî Léàáäåהלכלוך ידי  על שבבור , – ÀÀÄÀÄÅÈ

המים.áiçשבגופו , נזקי דמי לשלם השור  בעל  –Bà åéáà äéä ÇÈÈÈÈÄ
Bða, החצר בעל של  –BëBúì עליהם ונפל הבור, בתוך כלומר – ÀÀ

והרגם, øôkäהשור  úà ílLî כאן שמדובר מבואר , בגמרא – ÀÇÅÆÇÙÆ
ונפל בבור , ירק וראה בבורות, אדם בני  על  ליפול מועד שהיה בשור 

נתכוון  שלא לפי ממיתה, פטור  השור  זה שבכגון  הירק, בשביל  לבור 
המשנה  שנקטה ומה הכופר; את לשלם חייבים והבעלים אדם, להמית

שנקטה  אלא אחר , אדם כל הדין והוא דווקא, לאו בנו" או "אביו
טרפון , וכרבי  הגלילי  יוסי  כרבי שמשנתנו  מפרשים, ויש  מצויה. דוגמא

שלם, כופר הדין והוא שלם, נזק משלם הניזק ברשות שתם הסוברים
ברשות  כופר  שיהיה כדי  בנו" או "אביו המשנה נקטה דווקא זה ולפי 

מכופר. פטור  אחר  באדם אבל  ñéðëäהניזק. íàå, שורו את – ÀÄÄÀÄ
úeLøa,הבית בעל  –áiç øöçä ìòaידי על השור  הוזק אם – ÄÀÇÇÆÈÅÇÈ

כלבו. או ïlëaשורו  :øîBà éaø, ששנינו העניינים שלושת בכל  – ÇÄÅÀËÈ
הבית  בעל  לחצר  שורו או  פירותיו או קדרותיו שהכניס במי  היינו 

áiçברשות, Bðéà,בנזקיהם חייב הבית בעל  אין –ìa÷iL ãò ÅÇÈÇÆÀÇÅ
åéìò, בפירוש –øBîLì,סתם רשות לו נתן אם אבל אותם. – ÈÈÄÀ

הואיל פטור , המכניס ואף לשמור . עליו  קיבל לא שהרי  פטור, הריהו

ברשות עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא והכניס רבי רבי רבי רבי  ותוספותותוספותותוספותותוספות טוב טוב טוב טוב """" יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

איגראיגראיגראיגר).).).).

izdw - zex`ean zeipyn
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÷æð éöç ílLî.äøñBna åéìòa BøL÷,éeàøk åéðôa ìòðå,÷éfäå àöéå,ãòeî ãçàå íz ãçà–áiç;éøácéaø §©¥£¦¤¤§¨§¨¨©¥¨§¨©§¨¨¨¨§¨¨§¦¦¤¨¨§¤¨¨©¨¦§¥©¦
øéàî.äãeäé éaøøîBà:øeèt ãòeîe áiç íz,øîàpL(åì ,àë úåîù):"åéìòa epøîLé àGå",äæ àeä øeîLå. ¥¦©¦§¨¥¨©¨¨¨¤¤¡©§¦§§¤§¨¨§¨¤

øæòéìà éaøøîBà:ïékñ àlà äøéîL Bì ïéà. ©¦¡¦¤¤¥¥§¦¨¤¨©¦
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡dcöa døaò àöîðå äøtä úà çâpL øBL,äãìé dçâð àHL ãò íà òeãé ïéàå,äãìé dçâpMî íà– ¤¨©¤©¨¨§¦§¨ª¨¨§¦¨§¥¨©¦©¤§¨¨¨§¨¦¦¤§¨¨¨§¨
ãìeì ÷æð òéáøe äøtì ÷æð éöç ílLî.úà äçâpL äøt ïëådcöa dãìå àöîðå øBMä,íà òeãé ïéàåãò §©¥£¦¤¤©¨¨§¦©¤¤©¨¨§¥¨¨¤¨§¨¤©§¦§¨§¨¨§¦¨§¥¨©¦©

äãìé äçâð àHL,äãìé äçâpMî íà–ãìeä ïî ÷æð òéáøe äøtä ïî ÷æð éöç ílLî. ¤¨§¨¨§¨¦¦¤¨§¨¨§¨§©¥£¦¤¤¦©¨¨§¦©¤¤¦©¨¨

hhhh.ie`xk eipta lrpe:äúåçô äøéîù åðééäå .äéåöî çåøá ãåîòì äìåëéù úìãá.xeht creneíìùîå .úãîåò äîå÷îá úåîú ãö ìáà .åáù äàãòä ãöî
:äàãòä ãöî øåèô åäã ìë åøîù àä .ãòåî éáâ åðøîùé àìå áéúëã .íúë ÷æð éöç.dxiny el oi` :xne` xfril` iax:ãòåîì.oikq `l`.åðèçùéù ãò

úåîú ãö ìò áééç ìáà .åáù äàãòä ãöî øåèô éîð äúåçô äøéîùá äãåäé éáøìå .øåèô äìåòîáå áééç äúåçô äøéîùá î"øì .øáãá úå÷åìçî ùìùå
:÷æéää ÷ìñì éãë ãòåîä øåù èåçùì ,äåöî äìçúëì åäéîå .äãåäé éáøë äëìäå .áééç éîð äìåòîá à"øìå .äìåòî äøéîù åðøîùéù ãò .åáù

d`̀̀̀.dxtd z` gbpy xey:úøáåòî.dcva dxaer `vnpe:úî.dcli dgbp `ly cr m` reci oi`e:äçéâðä úîçî úî àìå.dgbpyn m`úîçîå
:åúìéôä äçéâðä.clel wfp riaxeìáà .ïé÷ìåç ÷ôñá ìèåîä ïåîî øîàã àéä ñåëîåñ ïéúéðúîå .ïé÷ìåçå ,àåä ÷ôñá ìèåî ãìå éàäå ,÷æð éöç áééç íúã

:äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä ,àîù øîåà ÷éæîå éøá øîåà ÷æéð åìéôàå .íéîëçë äëìäå .äéàøä åéìò åøáçî àéöåîä ïéãá ìåãâ ììë äæ íéøîåà íéîëçoke
.dxtd on wfp ivg mlyn 'eke xeyd z` dgbpy dxtïî ÷æð òéáø íìùî ,äøôä úàöîð àì íàå .åôåâî ÷æð éöç íìùîù íú ïéãë ,äøôä úàöîð íà

âðù úøáåòîù ,ãìåä ïî ÷æð éöç ìë íìùî äéä äçâð äãìéù íãå÷ù òåãé äéä íàù .ãìåäíìùî äéä àì äçâð äãìéù øçàì íàå .åçâð äøáåòå àéä äç
:ãìåä ïî ÷æð òéáø íìùî íìùì åì ùéù ÷æð éöçä ïîå ,íé÷ìåç ,÷ôñá àåäù åéùëò .åôåâî àìà íìùî íúä ïéàå çâð àì ãìåä éøäù ,íåìë ãìåä ïî
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ישלמו  יוזק, שאם היינו  יזיק, ושלא יוזק שלא השור , על  לשמור  הסתם
הם  יתחייבו  יזיק, ואם המזיק; עם דין  הם ויעשו לבעליהם היזקם

äøñBna((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בנזקיהם åéìòa BøL÷ את הבעלים קשרו  – ÀÈÀÈÈÇÅÈ
בו, נמשך  והוא בצוארו הקשור  בחבל åéðôaשורם ìòðåשנעל או – ÀÈÇÀÈÈ

זו éeàøkבפניו, והרי מצויה, ברוח לעמוד שיכולה בדלת היינו – ÈÈ
פחותה, –àöéåשמירה השור –ãòeî ãçàå íz ãçà ,÷éfäå ÀÈÈÀÄÄÆÈÈÀÆÈÈ

מועד, שהיה בין תם השור שהיה בין  –áiç;בנזקיו –éaø éøác ÇÈÄÀÅÇÄ
øéàî,מעולה שמירה לשמרו  הבעלים שצריכים מאיר , רבי שסובר – ÅÄ

בפניו  לנעול או  לנתקה, יוכל שלא ברזל , של בשלשלת לקשרו  היינו 
מצויה. שאינה ברוח אפילו לעמוד הדלת שתוכל äãeäéעד éaøÇÄÀÈ

áiç íz :øîBà, נזקו בחצי חייב הריהו תם, השור  היה אם – ÅÈÇÈ
øeèt ãòeîe, פטור הריהו  מועד , השור היה אם אבל  –øîàpL ÈÈÆÆÁÇ

המועד : בשור  –"åéìòa epøîLé àGå" שמרו שלא ומשמע – ÀÄÀÀÆÀÈÈ
פטור ; הריהו פחותה, שמירה אפילו שמרו, אם אבל  azekeכלל,

:ixi`ndקול לו ויש שהואיל  הטעם, לי cren),ונראה `edy mqxetny)
ממנו; להישמר  ראויות הבריות äæאף àeä øeîLå שורו והרי  – ÀÈÆ

אלא  פטור שאינו  מבואר , בגמרא פטור. הוא הלכך שמור, היה זה של

כדין נזק חצי  לשלם פנים כל  על הוא חייב אבל שלם, תם,מנזק שור 
cner".שכן  enewna zenz cv"äøéîL Bì ïéà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÅÀÄÈ

ïékñ àlà– שחייב כלומר  סכין , ידי  על אלא למועד  שמירה אין ÆÈÇÄ
חייב. הריהו מעולה שמירה שמרו ואפילו  לשחטו,

.` :(crend xeya) xaca zewelgn yely `vnp פחותה בשמירה מאיר  רבי  לדעת
פטור. מעולה ובשמירה פטורa.חייב, פחותה בשמירה אף יהודה רבי  לדעת

שבו, העדאה מעולה.מצד  שמירה שישמרנו  עד  שבו , תמות צד  על חייב אבל 
.b.המועד בשור  חייב מעולה בשמירה אף אליעזר , רבי  iaxkלדעת dklde

.dcedi,פטור מעולה שבשמירה סובר, אליעזר  רבי שאף בגמרא, מפרשים ויש
כמו ההיזק, את לסלק כדי  שישחטנו, עד שמים ידי יוצא אינו  שלדעתו  אלא
(דברים  שנאמר ביתו ? בתוך  רע כלב אדם יגדל שלא "מניין בברייתא: ששנו

בביתך ". דמים תשים "ולא ח): כב,

i y i l y m e i
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קרן. בנזקי ללמד  מוסיפה משנתנו

øBL,תם –äøtä úà çâpL,מעוברת שהיתה –døaò àöîðå ÆÈÇÆÇÈÈÀÄÀÈËÈÈ
dcöaאחר ומצאו מרחוק, השור נגיחת את עדים שראו  כגון  מת, – ÀÄÈ

בצדה מת ועוברה מתה, הפרה את ãò((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),כך íà òeãé ïéàåÀÅÈÇÄÇ
äãìé dçâð àHL שלא הולד ומת ילדה, השור  שנגחה קודם אם – ÆÀÈÈÈÀÈ

הולד , בנזקי חייב השור בעל שאין ונמצא הנגיחה, íàÄמחמת
äãìé dçâpMî חייב השור  בעל  והרי  הפילתו , הנגיחה ומחמת – ÄÆÀÈÈÈÀÈ

הולד, בנזקי השור,ílLîאף של מגופו  השור, בעל  –÷æð éöç ÀÇÅÂÄÆÆ
äøtì,שנגח תם כדין  הפרה, של נזקה על –ãìeì ÷æð òéáøe– ÇÈÈÀÄÇÆÆÇÈÈ

בחצי וחייב הולד גם מת השור  נגיחת מחמת אם הוא וספק שהואיל
רק  משלם השור ובעל הולד, של הנזק חצי  את חולקים לפיכך נזקו,

ממון  הסובר : סומכוס כדעת היא שמשנתנו  מבואר , בגמרא נזקו. רבע
בדין: גדול  כלל זה אומרים: חכמים אבל חולקים. בספק המוטל

השור בעל אין חכמים שלדעת כלומר  הראיה, עליו  מחברו המוציא
ואפ  כלום, הולד  נזק על שמחמת משלם ברי , טענת טוען  הניזק ילו

שנגחה  קודם שמא טוען : והמזיק הולד, את פרתו  הפילה השור  נגיחת

עליו  מחברו שהמוציא הולד , נזק מלשלם פטור זה הרי ילדה, שורי
minkgkהראיה. dklde(((( בבבב----ג ג ג ג ט ט ט ט ,,,, ממוןממוןממוןממון נזקינזקינזקינזקי הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  äøt.((((עייןעייןעייןעיין ïëåÀÅÈÈ

dcöa dãìå àöîðå øBMä úà äçâpL, חי והולד –òeãé ïéàå ÆÈÀÈÆÇÀÄÀÈÀÈÈÀÄÈÀÅÈÇ
äãìé äçâð àHL ãò íà היתה ולא ילדה, שנגחה קודם אם – ÄÇÆÈÀÈÈÀÈ

של מגופה אלא הנזק חצי  את גובים ואין נגיחה, בשעת מעוברת
הולד, של מגופו לא אבל בלבד , äãìéהפרה äçâpMî íà– ÄÄÆÈÀÈÈÀÈ

מפני ומוולדה, מהפרה הנזק חצי וגובים נגיחה, בשעת מעוברת והיתה
כגופה, ãìeäשהוולד  ïî ÷æð òéáøe äøtä ïî ÷æð éöç ílLîÀÇÅÂÄÆÆÄÇÈÈÀÄÇÆÆÄÇÈÈ

הפרה, של מגופה נזק חצי  גובים נמצאת, הפרה אם מבואר : בגמרא –
הולד ; מגוף הנזק רבע גובים שאבדה, כגון נמצאת, הפרה אין ואם

הולד של  כוחו אם הוא וספק שהואיל  לעיל, שבארנו  כמו  הוא והטעם
הלכך סומכוס, כדעת חולקים, בספק המוטל ממון  הרי בנגיחה, סייע

והוא  נזק. רבע אלא הולד  מגוף גובים אין לשלם, שיש הנזק חצי על 
מגוף  שגובים הנזק, חצי  כדי  בגופה שאין  אלא נמצאת כשהפרה הדין

אין  חכמים לדעת אבל  מחציתו. את אלא כולו  המותר את לא הולד 
נתברר אם ברם, הראיה. עליו  מחברו  שהמוציא כלום, הולד  מן גובים

הולד מן  גובים הפרה, אבדה אם אף נגיחה, בשעת היתה שמעוברת
הפרה. עם הוא אחד  שגוף הנזק, חצי  כל את

ב), מו, קמא (בבא בגמרא רבא של  כפירושו משנתנו של  הסיפא את בארנו 

כאן שמדובר מפרש, אביי  אבל  אחד . אדם של  ובולד בפרה כאן  שמדובר 

שהואיל להשמיענו, המשנה ובאה אחר , של והולד  אחד  של שהפרה בכגון

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iying wxt `nw `aa zkqn

·úéaä ìòa øöçì åéúBøã÷ ñéðëäL øcwäúeLøa àHL,úéaä ìòa ìL Bzîäa ïúøaLå–øeèt;íàå ©©¨¤¦§¦§¥¨©£©©©©©¦¤¦§§¦§¨©§¤§¤©©©©¦¨§¦
ïäa ä÷fä–áiç úBøãwä ìòa;úeLøa ñéðëä íàå–áiç øöçä ìòa.àHL úéaä ìòa øöçì åéúBøt ñéðëä ª§¨¨¤©©©§¥©¨§¦¦§¦¦§©©¤¨¥©¨¦§¦¥¨©£©©©©©¦¤

úeLøa,úéaä ìòa ìL Bzîäa ïúìëàå–øeèt;ïäa ä÷fä íàå–áiç úBøtä ìòa;úeLøa ñéðëä íàå– ¦§©£¨¨©§¤§¤©©©©¦¨§¦ª§¨¨¤©©©¥©¨§¦¦§¦¦§
áiç øöçä ìòa. ©©¤¨¥©¨

‚úeLøa àHL úéaä ìòa øöçì BøBL ñéðëä,úéaä ìòa ìL BøBL Bçâðe,úéaä ìòa ìL Baìk BëLpL Bà ¦§¦©£©©©©©¦¤¦§§¨¤©©©©¦¤§¨©§¤©©©©¦
–øeèt.úéaä ìòa ìL BøBL àeä çâð–áiç.åéîéî Léàáäå BøBáì ìôð–áiç;BëBúì Bða Bà åéáà äéä ¨¨©¤©©©©¦©¨¨©§§¦§¦¥¨©¨¨¨¨¦§§
–øôkä úà ílLî.úeLøa ñéðëä íàå–áiç øöçä ìòa.éaøøîBà:áiç Bðéà ïlëa,åéìò ìa÷iL ãò §©¥¤©Ÿ¤§¦¦§¦¦§©©¤¨¥©¨©¦¥§ª¨¥©¨©¤§©¥¨¨
ìøBîL. ¦§

aaaa.aiig zexitd lra mda dwfed m`e:ìëàú àìù äì äåäã ,øåèô úåøéôä ìòá ,äúîù ãò ïäî äìëà íà ìáà .ïäá äìùëðå ä÷ìçåäù éìéî éðäå
bbbb.epa e` eia` did:è÷ð àúìîã àçøåà àìà ,íéùðà øàùì ïéãä àåäå .åëåúá úéáä ìòá ìù.xtekd z` mlynìò åîöò ìéôäì ãòåî äéäù ïåâëå

ïéîìùî íéìòáäå ,äðååëá àìù âøäå ìéàåä äúéîî øåèô øåùäù ,íãàä úà âøäå à÷øé ìåëàì øåáì åîöò ìéôäå øåáá à÷øé éæç àðãéàäå ,úåøåáá íãà éðá
:ìéòì ïðéøîàãë äðåëá àìù âøäù åìéôà øôåë éáøúàã ,øôåëä úà.'eke xne` iaxàìå íúñ úéáä ìòá úåùøá åøåù ñéðëä íà êëìä .éáøë äëìäå

:úåùøá ñéðëäù éôì ,øåèô éîð ñéðëîäå .àúåøéèð äéìò ìá÷ àì àäã øåèô á"äòá ,øåîùì åéìò ìá÷

`xephxa yexit

ממה  החצי את משלם הפרה בעל הלכך בנזק, שותף לו  שיש טוען , אחד וכל 

לו משלם שיש אינו  מספק, משלם שהוא הולד ובעל  הנזק, רבע היינו לשלם,

נזקו וחצי  שהוזק, מאתיים שווה שור  כגון  לשלם. לו שיש ממה רבע אלא

וחמישה  עשרים הולד  ובעל  זוז , חמישים הפרה בעל משלם זוז , מאה הוא

זה  שחשבון  מבואר , בתוספות ברם, זוז. וחמישה עשרים מפסיד  והניזק זוז ,

הדבר אין  באמת אבל  הנזק, חצי  עשה הולד כאילו בלבד, לסימן  אלא אינו 

המשנה, שכוונת אלא בנזק, שווה אינה והולד הפרה של  שותפותם שהרי כן,

הפרה  אם כגון  נזקו, רביע אלא משלם הולד  בעל אין  שלעולם אביי, לדעת

הוא  שעשתה הנזק וחצי  זוז , מאה – הולד ועם זוז , שמונים הולד  בלא שווה

בחמישית  הולד של  חלקו ונמצא זוז , מאתיים שווה שור שנגחה כגון זוז , מאה

עכשיו אבל  הולד , עם הפרה נוטל  הניזק היה שותף, ודאי  היה ואילו  הנזק;

זוז עשרה היינו  הולד , חצי  נוטל הריהו ספק, ligzndשהוא xeaic zetqez)

.(a ,en `nw `aa ,"riaxe"
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øcwä,חרס של קדרות העושה –ìòa øöçì åéúBøã÷ ñéðëäL ÇÇÈÆÄÀÄÀÅÈÇÂÇÇÇ
øeèt ,úéaä ìòa ìL Bzîäa ïúøaLå ,úeLøa àHL úéaäÇÇÄÆÄÀÀÄÀÈÇÀÆÀÆÇÇÇÇÄÈ
להיכנס  הרשך מי לקדר: אומר  הוא שהרי מלשלם, הבית בעל –

לחצרי? קדרותיך  את ïäaולהכניס ä÷fä íàåבעל של  בהמתו – ÀÄËÀÈÈÆ
áiçהבית, úBøãwä ìòa;הבית בעל  של נזקו את לשלם –íàå ÇÇÇÀÅÇÈÀÄ

úeLøa ñéðëä קדרותיו להכניס החצר מבעל רשות הקדר  שקיבל – ÄÀÄÄÀ
áiçלחצרו, øöçä ìòa, בהמתו שברתן  אם הקדרות, בנזקי  – ÇÇÆÈÅÇÈ

עליו  קיבל  הסתם מן  לחצר, קדרותיו להכניס רשות לו  ונתן שהואיל
בעל בהמתו, בהן  הוזקה אם הדין והוא יוזקו. שלא עליהן לשמור

שלא  והן  יוזקו  שלא הן החצר, בעל  על  שמירתן  שהרי  פטור , הקדרות
אדם אם וכן òaיזיקו. øöçì åéúBøt ñéðëäàHL úéaä ì ÄÀÄÅÈÇÂÇÇÇÇÇÄÆ

øeèt ,úéaä ìòa ìL Bzîäa ïúìëàå ,úeLøa הבית בעל – ÄÀÇÂÈÈÇÀÆÀÆÇÇÇÇÄÈ
ïäaמלשלם, ä÷fä íàå,שהוחלקה כגון –áiç úBøtä ìòa ÀÄËÀÈÈÆÇÇÇÅÇÈ

הפירות  בעל  שמתה, עד  הרבה מהן אכלה אם ברם, הבהמה; בנזקי –
דבר עליה הביאה ובמתכוון  והואיל  תאכל , שלא לה שהיה פטור,

המצוי הבית בעל  שהרי בכך, הפירות בעל  את לחייב אין לה, שהזיק
המידה  על יתר תאכל  שלא בהמתו את לשמור היה צריך בחצרו 

רארארארא""""ש ש ש ש ).).).). ñéðëä((((גמראגמראגמראגמרא;;;; íàå, פירותיו את –úeLøa,החצר בעל  – ÀÄÄÀÄÄÀ
בהמתו, áiçואכלתם øöçä ìòa.הקדרות בענין  שבארנו מהטעם – ÇÇÆÈÅÇÈ

הכניס  שאפילו  וסובר , משנתנו על  רבי חולק הבאה במשנה ברם,
בהמתו  ידי על הפירות או הקדרות בנזקי חייב החצר בעל אין ברשות,

אותם. לשמור בפירוש עליו  קיבל  כן אם iaxk.אלא dklde

כדי בפירות וגם בקדרות גם דין אותו נקטה שמשנתנו  מבואר , בתוספות
חייב, החצר בעל  ברשות, הכניס אם שבקדירות בלבד  זו  שלא להשמיענו,
אם  בפירות אף אלא שמירתם, עליו קיבל הסתם מן  להישבר  ונוחות שהואיל 

חייב. החצר  בעל  ברשות, הכניס

i r i a x m e i
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לחצר  נכסיו במכניס ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
ושן רגל  בנזקי הקודמת במשנה שלמדנו ולאחר ברשות. או ברשות שלא חברו

קרן. בנזקי ללמד  משנתנו מוסיפה

BøBL Bçâðe ,úeLøa àHL úéaä ìòa øöçì BøBL ñéðëäÄÀÄÇÂÇÇÇÇÇÄÆÄÀÀÈ
øeèt ,úéaä ìòa ìL Baìk BëLpL Bà ,úéaä ìòa ìL– ÆÇÇÇÇÄÆÀÈÇÀÆÇÇÇÇÄÈ

ברשות. שלא שם שורו והכניס הואיל  מלשלם, הבית àeäבעל  çâðÈÇ
áiç ,úéaä ìòa ìL BøBLחצי לשלם חייב תם, שור היה אם – ÆÇÇÇÇÄÇÈ

תם  שור אף טרפון רבי  ולדעת שלם. נזק – מועד  שור היה ואם נזק,

ה). ב, (לעיל  שלם נזק משלם הניזק זה,ìôðברשות של שורו – ÈÇ
BøBáì,הבית בעל של –åéîéî Léàáäåהלכלוך ידי  על שבבור , – ÀÀÄÀÄÅÈ

המים.áiçשבגופו , נזקי דמי לשלם השור  בעל  –Bà åéáà äéä ÇÈÈÈÈÄ
Bða, החצר בעל של  –BëBúì עליהם ונפל הבור, בתוך כלומר – ÀÀ

והרגם, øôkäהשור  úà ílLî כאן שמדובר מבואר , בגמרא – ÀÇÅÆÇÙÆ
ונפל בבור , ירק וראה בבורות, אדם בני  על  ליפול מועד שהיה בשור 

נתכוון  שלא לפי ממיתה, פטור  השור  זה שבכגון  הירק, בשביל  לבור 
המשנה  שנקטה ומה הכופר; את לשלם חייבים והבעלים אדם, להמית

שנקטה  אלא אחר , אדם כל הדין והוא דווקא, לאו בנו" או "אביו
טרפון , וכרבי  הגלילי  יוסי  כרבי שמשנתנו  מפרשים, ויש  מצויה. דוגמא

שלם, כופר הדין והוא שלם, נזק משלם הניזק ברשות שתם הסוברים
ברשות  כופר  שיהיה כדי  בנו" או "אביו המשנה נקטה דווקא זה ולפי 

מכופר. פטור  אחר  באדם אבל  ñéðëäהניזק. íàå, שורו את – ÀÄÄÀÄ
úeLøa,הבית בעל  –áiç øöçä ìòaידי על השור  הוזק אם – ÄÀÇÇÆÈÅÇÈ

כלבו. או ïlëaשורו  :øîBà éaø, ששנינו העניינים שלושת בכל  – ÇÄÅÀËÈ
הבית  בעל  לחצר  שורו או  פירותיו או קדרותיו שהכניס במי  היינו 

áiçברשות, Bðéà,בנזקיהם חייב הבית בעל  אין –ìa÷iL ãò ÅÇÈÇÆÀÇÅ
åéìò, בפירוש –øBîLì,סתם רשות לו נתן אם אבל אותם. – ÈÈÄÀ

הואיל פטור , המכניס ואף לשמור . עליו  קיבל לא שהרי  פטור, הריהו

ברשות עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא והכניס רבי רבי רבי רבי  ותוספותותוספותותוספותותוספות טוב טוב טוב טוב """" יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

איגראיגראיגראיגר).).).).
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„Bøáçì ïekúî äéäL øBL,äéãìé eàöéå äMàä úà äkäå–úBãìå éîcî øeèt.Bøáçì ïekúî äéäL íãàå, ¤¨¨¦§©¥©£¥§¦¨¤¨¦¨§¨§§¨¤¨¨¦§¥§¨§¨¨¤¨¨¦§©¥©£¥
äéãìé eàöéå äMàä úà äkäå–úBãìå éîc ílLî.úBãìå éîc ílLî ãöék?äMàä úà ïéîL,àéä änk §¦¨¤¨¦¨§¨§§¨¤¨§©¥§¥§¨¥©§©¥§¥§¨¨¦¤¨¦¨©¨¦

äãìé àHL ãò äôé,äãìiMî äôé àéä änëå.øîàìàéìîb ïa ïBòîL ïaø:ïk íà,úãìBé äMàäMî– ¨¨©¤¨§¨§©¨¦¨¨¦¤¨§¨¨©©¨¦§¤©§¦¥¦¥¦¤¨¦¨¤¤
änk úBãìeä úà ïéîL àlà !úçaLîïéôé ïä,ìòaì ïúBðå;ìòa dì ïéà íàå–BðåéLøBéì ïú.äçôL äúéä ©§©©¤¨¨¦¤©§¨©¨¥¨¦§¥©©©§¦¥¨©©¥§§¨¨§¨¦§¨

äøøçzLðå,úøBib Bà–øeèt. §¦§©§§¨¦¤¨
‰ãéçiä úeLøa øBa øôBçä,íéaøä úeLøì Bçúôe;íéaøä úeLøa Bà,Bçúôeãéçiä úeLøì;úeLøa ©¥¦§©¨¦§¨¦§¨©¦¦§¨©¦§¨¦§©¨¦¦§

ãéçiä,øçà ãéçiä úeLøì Bçúôe–áiç.øôBçäíéaøä úeLøa øBa,úîå øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå– ©¨¦§¨¦§©¨¦©¥©¨©¥¦§¨©¦§¨©§£¨¥

cccc.'eke exiagl oiekzn didy xeyïéåëúî äéä åìéôàã .åøéáçì ïéåëúî äéäù øåù éîð àùéø àðú ,åøéáçì ïéåëúî äéäù íãà àôéñ éðúéîì éòáã éãééà
:ãáìá íãà àìà úåãìå éîãá áééç ïéàù ,úåãìå éîãî øåùä øåèô .äùàì.zgayn zclei dy`dyn k"`àìã çëúùà ,úøîà÷ãë ïéîù êëã ïë íà

:äãéìä øòöá úåîì àéä úðëåñîù ãìúù íãå÷ øëîéì ïéúåçô äéîãù ,úçáùî úãìåé äùàäùî éøäù ,éãéî äéì áéäégty dzid.dxxgzype døîåìë
íãå÷ äæå ,äëæ ,íéùøåé åì ïéàå úîù øâä éñëðá ÷éæçîäã .øåèô ,ìòáä úîå ,ïäî ãçàì äàåùð úøåéâ åà ,øøçåùî ãáòì åà øâì äàåùð úøøçåùî äúéä
øâì úåàåùð úøåéâå úøøçåùî íúñã íåùî àìà .ìòáì úåãìå éîã àäã ,øåèôã ,øâä úîå øâì äàåùðä úéìàøùéì éîð ïéãä àåäå .åãéáù äîá úåëæì

:úøåéâå äçôù è÷ð éëäì ,øøçåùîìå
dddd.zxg` cigid zeyxl egzte cigid zeyxa:äëåúì øåáä éôù äúåà åúåùø øé÷ôä íà ãáìáå .áééç ,ø"äø ãö ïàë ïéàã â"òà.xea xtegd cg`

`xephxa yexit
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Bøáçì ïekúî äéäL øBL, השור את לנגוח –äMàä úà äkäå ÆÈÈÄÀÇÅÇÂÅÀÄÈÆÈÄÈ
מעוברת, שהיתה –äéãìé eàöéå,המכה מחמת שהפילתם –øeèt ÀÈÀÀÈÆÈÈ

השור , בעל –úBãìå éîcî אלא ולדות בדמי  התורה חייבה שלא – ÄÀÅÀÈ
מיד; מלמדת שהמשנה כמו  האשה, את שהכה בלבד  íãàåÀÈÈאדם

Bøáçì ïekúî äéäL,חברו את להכות –äMàä úà äkäå ÆÈÈÄÀÇÅÇÂÅÀÄÈÆÈÄÈ
úBãìå éîc ílLî ,äéãìé eàöéåשנאמר כמו  האשה, לבעל  – ÀÈÀÀÈÆÈÀÇÅÀÅÀÈ

כבכבכבכב):):):): כא כא כא כא ,,,, didi((((שמות שמות שמות שמות  `le dicli e`vie ,dxd dy` etbpe miyp` evpi ike"
oeq`,(באשה)"ypri yepr,מבואר בגמרא לבעל). ולדות דמי (לשלם

דווק  לאו  לחברו " מתכוון  שהיה "שור  המשנה שנקטה שכן שמה א,

מדמי פטור השור  שבעל לאשה, מתכוון  כשהיה אפילו  הדין  הוא
באדם: זה לשון  לשנות צריכה והמשנה הואיל  אלא "mc`eולדות,

,"exagl oeekzn didy. בשור אף זה לשון נקטה ílLîלפיכך  ãöékÅÇÀÇÅ
úBãìå éîc?דמיהם את מעריכים היאך  –,äMàä úà ïéîL ÀÅÀÈÈÄÆÈÄÈ

äãìé àHL ãò äôé àéä änk כשפחה להימכר  שווה היא כמה – ÇÈÄÈÈÇÆÈÀÈ
מעוברת, עדיין  כשהיא שילדה, äãìiMîקודם äôé àéä änëåÀÇÈÄÈÈÄÆÈÀÈ

מאליה, יולדת היתה אילו כלומר לידתה, לאחר שווה היא וכמה –
המכה מחמת jixvyשלא wfp df ixd dknd zngn dzgtpy dn oky)

± .dy`l mlyl""""טובטובטובטוב יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות לשלם עייןעייןעייןעיין המכה צריך ההפרש ואת (
דברים: שני כולל  זה שהפרש  מפרשים יש האשה. דמי`.לבעל

ידיa.ולדות; על  משובחת נראית שהאשה מה היינו  ולדות, שבח
שמים ((((רש רש רש רש """"יייי););););ההריון  כיצד לפרש  באה לא שמשנתנו מפרשים, ויש

כיצד אלא עצמם, בפני  נישומים הולדות הכל  לדברי שכן  ולדות, דמי
ההריון ידי  על  האשה שבח ïa((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).שמים ïBòîL ïaø øîàÈÇÇÈÄÀÆ

ïk íà :ìàéìîb לשלם צריך שאינו  נמצא מעריכים, כך  אם – ÇÀÄÅÄÅ
ixdy!úçaLîכלום, úãìBé äMàäMî שווה הלידה לאחר  – ÄÆÈÄÈÆÆÇÀÇÇ

בשעת  למות מסוכנת שהמעוברת לפי הלידה, לפני  מאשר  יותר האשה

ïéôéהלידה, ïä änk úBãìeä úà ïéîL àlà,שווים הם כמה – ÆÈÈÄÆÇÀÈÇÈÅÈÄ
ìòaì ïúBðåשל חיוב אין גמליאל  בן  שמעון רבן  שלדעת כלומר  – ÀÅÇÇÇ

שרבן  אמרו, בגמרא ברם, ולדות. דמי של אלא כלל ולדות שבח
בפעם  יולדת שהיא באשה היינו במבכרת, מדבר  גמליאל בן  שמעון

אבל ולדות, שבח בה אין  לפיכך מסוכנת, והיא שהואיל  הראשונה,
בן  שמעון  רבן  אף סכנה, בה ואין הואיל  מבכרת, שאינה באשה

ולדות  שבח כל חכמים שלדעת אלא ולדות; שבח שיש  מודה גמליאל 
בין  אותו  חולקים גמליאל  בן שמעון  רבן  לדעת ואילו  לבעל, שייך

והאשה `).הבעל  ,hn `nw `aa oiir)ïúBð ,ìòa dì ïéà íàåÀÄÅÈÇÇÅ

åéLøBéìלאחר האשה את הכה שאפילו מפרשים, יש הבעל ; של – ÀÀÈ
הבעל  ליורשי  ולדות דמי נותן  מקום מכל  בעלה, ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;מיתת

הראב הראב הראב הראב """"דדדד);););); בחייהרא הרא הרא הרא """"שששש;;;; האשה את הכה אם שדווקא מפרשים, ויש
האשה  את הכה אם אבל  ליורשיו , ולדות דמי נותן הבעל, ומת בעלה

לאשה ולדות דמי  נותן  בעלה, מיתת äçôL((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).לאחר  äúéäÈÀÈÄÀÈ
äøøçzLðå כנענית שפחה היתה אותה שנגף המעוברת האשה אם – ÀÄÀÇÀÀÈ

יורשים, להם שאין  לגר , או  משוחרר  לעבד נשואה והיתה משוחררת,
úøBib Bà ומת משוחרר , לעבד  או  לגר  נשואה גיורת שהיתה או  – ÄÆ

הקודם øeètבעלה, כל יורשים, לו  ואין שמת שגר  ולדות, מדמי – È
הדין  והוא שבידו . במה לזכות קדם זה והרי זכה, בנכסיו לזכות

דמי מלשלם פטור הגר, מת שאם לגר, נשואה שהיתה בישראלית
ולמשוחרר, לגר  הן  נשואות וגיורת משוחררת שסתם משום אלא ולדות,

גיורת". או ונשתחררה "שפחה המשנה נקטה לפיכך

משוחררת" "היתה נקטה ולא ונשתחררה" שפחה "היתה המשנה שנקטה ומה
בנים. להם היו  לא ועדיין  נשתחררה עתה שזה לדייק, כדי  רש"י, מבאר

במשוחררת  שחבל  בכגון כאן מדובר  רבה לדעת חסדא. ורב רבה נחלקו  בגמרא
ב  זכה או  יורשים, בלא הגר  שמת וכיון  המשוחרר), (או  הגר  בעלה בחיי גיורת

עצמה  האשה זכתה בעלה, מיתת לאחר  בה חבל  אם אבל שבידו. במה הלה
פטור בעלה, מיתת לאחר  בה חבל שאפילו  סובר, חסדא ורב הולדות. בדמי
וכשאין האשה", ל "בעל  לשלם חייבה שהתורה משום ולדות, דמי  מלשלם

כרבה הרמב"ם ופוסק לשלם. למי  אין b).בעל , ,c wifne laeg 'ld)

i y i n g m e i
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על ללמד  באה משנתנו בור. נזקי בדיני  המשניות עוסקות פרקנו סוף ועד מכאן
חייבים. בור איזה

íéaøä úeLøì Bçúôe ,ãéçiä úeLøa øBa øôBçä שכן וכל  – ÇÅÄÀÇÈÄÀÈÄÀÈÇÄ
במשנתנו; להלן  כמבואר הרבים, לרשות ופתחו  הרבים ברשות חפרו  אם

íéaøä úeLøa Bà,הרבים ברשות בור  החופר –úeLøì Bçúôe ÄÀÈÇÄÀÈÄÀ
ãéçiä הרבים רשות שהולכי הרבים, לרשות סמוך שפתחו כגון  – ÇÈÄ

לתוכו  ליפול  טובטובטובטוב"),"),"),"),יכולים יום יום יום יום  רשותו ,("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  את שהפקיר או

לתוכה; להיכנס רשאים ãéçiäשהכל úeLøaבור החופר או – ÄÀÇÈÄ
היחיד, øçàברשות ãéçiä úeLøì Bçúôeהיחיד לרשות כלומר – ÀÈÄÀÇÈÄÇÅ

בתוכה הבור שפתח רשות אותה והפקיר שלו , """"תוספות תוספות תוספות תוספות אחרת ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב"),"),"),"), הבור .áiçיוםיוםיוםיום נזקי על  –:xac ly ellkאחר בבור  הולך הכל  ÇÈ
קרקעיתו נמצאת איפה הבדל  ואין  øBa((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).פתחו , øôBçäÇÅ

áiç ,úîå øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå ,íéaøä úeLøa– ÄÀÈÇÄÀÈÇÀÂÈÅÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iying wxt `nw `aa zkqn

áiç.øBa øôBçä ãçà,äøòîe çéL,ïéöéòðe ïéöéøç–áiç;ïk íà,øîàð änì(âì ,àë úåîù):"øBa"?øBa äî ©¨¤¨©¥¦©§¨¨£¦¦§¦¦©¨¦¥¨¨¤¡©©
úéîäì éãk Ba LiL–íéçôè äøNò,úéîäì éãk Ba LiL ìk óà–íéçôè äøNò.äøNòî ïéúeçt eéä ¤¤§¥§¨¦£¨¨§¨¦©¨¤¤§¥§¨¦£¨¨§¨¦¨§¦¥£¨¨

íéçôè,úîå øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå–øeèt;Ba ÷fä íàå–áiç. §¨¦§¨©§£¨¥¨§¦ª©©¨
ÂïéôzL éðL ìL øBa,eäqk àGå ïBLàøä åéìò øáò,eäqk àGå éðMäå–áiç éðMä.ä eäqkïBLàø,àáe ¤§¥ª¨¦¨©¨¨¨¦§¦¨§©¥¦§¦¨©¥¦©¨¦¨¨¦¨

eäqk àGå älâî Bàöîe éðMä–áiç éðMä.éeàøk eäqk,úîå øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå–øeèt.eäqk àG ©¥¦§¨§ª¤§¦¨©¥¦©¨¦¨¨¨§¨©§£¨¥¨¦¨
éeàøk,úîå øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå–áiç.äiøkä ìBwî åéðôì ìôð–áiç;äiøkä ìBwî åéøçàì–øeèt. ¨¨§¨©§£¨¥©¨¨©§¨¨¦©§¦¨©¨§©£¨¦©§¦¨¨

eøazLðå åéìëå øBL BëBúì ìôð,eòø÷úðå åéìëå øBîç–ìò øeèôe äîäaä ìò áiçíéìkä.øBL BëBúì ìôð ¨©§§¥¨§¦§©§£§¥¨§¦§¨§©¨©©§¥¨¨©©¥¦¨©§
Løç,ïè÷å äèBL–áiç.úa Bà ïa,äîà Bà ãáò–øeèt. ¥¥¤§¨¨©¨¥©¤¤¨¨¨

:ìåâò éåùò àåä.giy:øö÷å êåøà.dxrn:äô äì ùéù àìà ,éåøé÷á äñåëîå úòáåøî.oivixg:ïéøå÷î ïðéàù àìà ,äøòîë íéòáåøîå íéáçø.oivirp
:äìòîìî íéáçøå äèîìî ïéøö÷.migth 'i zindl ick ea yiy xea dn:íéçôè äøùò äåáâ àåä øåá íúñã

eeee.aiig ipyd:éðùä åäñë àìå åúåñëì øåáä éåñë êìäùë éðùì ïåùàø åì øñîù àåäå.ekezl ltpe ie`xk edqk:éåñëä òéìúäù ïåâëlewn eiptl ltp
.aiig dixkdøîéîì ïì äåä ìôð äéøëä ìå÷ã àîøâ íåùîã ïåéëã áâ ìò óàå .áééç ,úîå øåáá ìôðå úòáðå ùéèô ìå÷ øåùä òîùå øåáá øôåç äéäù

:÷æðä àöîð øåáä êåúáå ìéàåä áééç éëä åìéôà ,øåèôå àîìòá àîøâ àåääå äéøëä ìå÷ã àúåòéùôà àéîøå äéðéî øåáã àáåéç ÷ìúñàãlewn eixg`l
.xeht dixkdì õåç åéøçàì ìôðå øåáä úôù ìò äéøëä ìå÷î øåùä ìùëð íààîìòá àîøâ äééøëä ìå÷å ,øåáá ÷æðä àöîð àì éøäù .øåèô ,úîå øåá

:øåèôå àåä.erxwzpe ,exazype:åéáâ ìòù úòãøîå íéãâá úìéáç ,äòéø÷ êééù øåîç éìëá .äùéøçîäå ìåòä ,äøéáù êééù øåù éìëá.milkd lr xehte
áéúëã(à"ë úåîù):íéìë àìå øåîç ,íãà àìå øåù ,øåîç åà øåù äîù ìôðå.aiig ohwe dhey yxg xey,ïè÷ àåäùå äèåù àåäùå ùøç àåäù øåù

:ìæéîå éðåéòì äéì éòáéàã ,åéìò áééç åðéà ç÷ô àåäù øåù ìáà .øåáì ìôð íà åéìò áééç

`xephxa yexit

לגלגלגלג----לדלדלדלד):):):):שנאמר  כא כא כא כא ,,,, בור((((שמותשמותשמותשמות איש  יכרה כי או בור  איש  יפתח "וכי

יכס  ישיב ולא כסף ישלם, הבור בעל  חמור , או  שור  שמה ונפל  נו,
אם  יכרה", כי או יפתח "וכי נאמר, למה חכמים: ודרשו לבעליו ",

פתיחה  עסקי שעל  אלא שכן ? כל  לא הכרייה על חייב, הפתיחה על 
הרבים, ברשות בור  ופותח לכורה מכאן  לו, באה כרייה עסקי ועל
ברשות  אלא ברשותו  הבור שאין  פי  על  שאף כלומר  חייב, שהוא

הכתוב  עשהו שם, פתחו או  וכרהו  הואיל  אלא בורו, ואינו הרבים
בנזקיו. לחייבו  הבור  øBaכבעל øôBçä ãçà הוא אחד  דין – ÆÈÇÅ

או עגולה, חפירה היינו  בור , וצרה,çéLלחופר  ארוכה חפירה – ÄÇ
äøòîeאו מקורה, שהיא מרובעת חפירה היינו מערה, או  –ïéöéøç ÀÈÈÂÄÄ

מקורות, שאינן אלא כמערה, ומרובעות רחבות חפירות –ïéöéòðeÀÄÄ
שהחופר מלמעלה; ורחבות מלמטה צרות שהן  חפירות נעיצין, או –

מאלו, בנזקיו.áiçאחד –"øBa" øîàð änì ,ïk íà למה – ÇÈÄÅÈÈÆÁÇ
איש  יפתח "וכי בתורה éãkללמדנו:xea"?נאמר  Ba LiL øBa äîÇÆÆÀÅ

úéîäìשל עומק היינו  –íéçôè äøNò עמקו בור  שסתם – ÀÈÄÂÈÈÀÈÄ
טפחים, ìkעשרה óà,חפירה מין  –,úéîäì éãk Ba LiL ÇÈÆÆÀÅÀÈÄ

íéçôè äøNòהשיעור שהוא טפחים, עשרה שעומקו כלומר – ÂÈÈÀÈÄ
להמית. øBLכדי  BëBúì ìôðå ,íéçôè äøNòî ïéúeçt eéäÈÀÄÅÂÈÈÀÈÄÀÈÇÀ

øeèt ,úîå øBîç Bà אלא זה ואין להמית, כדי  בו שאין לפי  – ÂÈÅÈ
áiçאונס; ,Ba ÷fä íàå שאף שלם, נזק לשלם התקלה בעל – ÀÄËÇÇÈ

להזיק. כדי בה יש  שהיא כל  בחפירה

כשמתה  דווקא הוא התורה עליו שחייבה בור אם אמוראים, נחלקו  בגמרא
מהבלו  xead),הבהמה megn) והלכה מהבלו . ולא בלבד  מחבטו מתה אם אף או 

לחבטו שכן וכל להבלו  התורה עליו שחייבה בור  האומר: xnb`כשמואל oiir)
.(a ,p `nw `aa.חייב הבור בעל  צמר, של  גיזות מלא הבור היה אפילו ומכאן

היה  אם ומתה, הבהמה בו ונתחבטה הרבים ברשות גבוה תל העושה וכן 
מיתת  על  פטור  מעשרה, פחות היה ואם לשלם; חייב טפחים עשרה גבוה

שלם נזק לשלם חייב בלבד הוזקה אם אבל  iwfpהבהמה 'ld m"anx ;`xnb)
.(eh-ci ;` ,ai oenn
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ïéôzL éðL ìL øBa,שניהם של והבור  שניהם של בחצר  כגון – ÆÀÅËÈÄ
בורם את הפקירו לא אבל רשותם `zוהפקירו  s` exiwtd eli`y)

milra el oi` eiykre ,zeyxa edextge li`ed ,aeig o`k oi` ,mxea–

האחד שחפר  כגון מפרשים, ויש  ב); יב, ממון נזקי  הל' רמב"ם עיין
חוליה  כאחד  ועקרו  שניהם ובאו הרבים ברשות טפחים תשעה בור

טפחים: לעשרה והשלימוהו  eäqk,אחת àGå ïBLàøä åéìò øáòÈÇÈÈÈÄÀÄÈ
áiç éðMä ,eäqk àGå éðMäå חייב השני  שאין  מבואר, בגמרא – ÀÇÅÄÀÄÈÇÅÄÇÈ

eilc,אלא z` oey`xd el xeqniyn:רש"י ±ומפרש eilcהבור כיסוי

שה  כיסוילכסותו, את ראשון  לו  ומסר  ומצאו, שני  ובא פתחו, ראשון
ממש  דלי מפרשים: ויש  והשני((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם););););הבור , הואיל  מקום ומכל

חייב. השני  לפיכך  כיסהו , ולא הבור את לכסות היה eäqkÄÈצריך
áiç éðMä ,eäqk àGå älâî Bàöîe éðMä àáe ,ïBLàøä– ÈÄÈÇÅÄÀÈÀËÆÀÄÈÇÅÄÇÈ

כיסהו  לא הראשון גם אם אבל  מגולה. שהוא ידע לא והראשון הואיל 

חייבים. שניהם כיסהו, ולא מגולה ומצאו  השני éeàøkובא eäqkÄÈÈÈ
כראוי , בורו את הבור בעל כסה –øBîç Bà øBL BëBúì ìôðåÀÈÇÀÂ

úîå, הכיסוי שהתליע כגון –øeèt.אונס אלא זה שאין –àG ÈÅÈ
áiç ,úîå øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå ,éeàøk eäqk בגמרא – ÄÈÈÈÀÈÇÀÂÈÅÇÈ

לעמוד שיכול  בדבר הבור את וכיסה גמלים, שם שמצויים כגון  מבואר,
גמלים  עליו והלכו  גמלים, בפני לעמוד  יכול אינו  אבל שוורים, בפני

כיסה  ולא הואיל בו , ונפלו  שוורים הלכו  כך  ואחר הכיסוי , ונתרועע
חייב. זה הרי גמלים, בפני  לעמוד שיכול השור ,ìôðבדבר  –åéðôì ÈÇÀÈÈ

הבור, לתוך  –äiøkä ìBwîאחד ונכנס כרוי  היה שהבור כגון  – ÄÇÀÄÈ
מקול ונבהל  הבור שפת על  השור ועמד  להרחיבו , או  להעמיקו לתוכו 

ומת, הבור  לתוך ונפל  לבור.áiçהכרייה נפילתו מחמת ומת הואיל  – ÇÈ
äiøkä ìBwî åéøçàìלאחורי ונפל  הכרייה מקול נבעת אם אבל  – ÀÇÂÈÄÇÀÄÈ

לבור, חוץ ממש,øeètהבור , הבור  מצד  ההיזק בא ולא שהואיל – È
הלכך בלבד, גרמא אלא זה אין הכרייה, מקול שנבעת משום אלא

eøazLðåפטור. åéìëå øBL BëBúì ìôðהעול היינו השור , כלי  – ÈÇÀÀÅÈÀÄÀÇÀ
לתוכו  שנפל או  eòø÷úðåוהמחרשה, åéìëå øBîç,החמור כלי  – ÂÀÅÈÀÄÀÈÀ

והאוכף, המרדעת íéìkäהיינו ìò øeèôe äîäaä ìò áiç– ÇÈÇÇÀÅÈÈÇÇÅÄ
הבור בנזקי לגלגלגלג):):):):שנאמר  כא כא כא כא ,,,, ודרשו ((((שמותשמותשמותשמות חמור ", או שור שמה "ונפל 

אדם,"xey"חכמים: כלים."xeng"ולא øBLולא BëBúì ìôð שהוא ÈÇÀ
,Løçשהוא ïè÷åאו  äèBL הגיע שלא כל  היינו קטן , שהוא או – ÅÅÆÀÈÈ

חרישה מהלך((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ללמוד שהיה לשור  או  סומא לשור הדין  והוא

xnba`),בלילה `ziixa)áiçשור אבל  להיזהר. השור  ידע שלא – ÇÈ
השור שיודע לפי  פטור, הבור  בעל  ביום, לתוכו  שנפל  פיקח שהוא

אונס. אלא זה ואין  ekezlלהתבונן, ltpúa Bà ïa שהם פי  על אף – ÅÇ
äîàקטנים, Bà ãáò,כנענים –øeèt מגזירת הבור, בעל – ÆÆÈÈÈ

אדם ולא "שור ", שנאמר : ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).הכתוב,

izdw - zex`ean zeipyn
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„Bøáçì ïekúî äéäL øBL,äéãìé eàöéå äMàä úà äkäå–úBãìå éîcî øeèt.Bøáçì ïekúî äéäL íãàå, ¤¨¨¦§©¥©£¥§¦¨¤¨¦¨§¨§§¨¤¨¨¦§¥§¨§¨¨¤¨¨¦§©¥©£¥
äéãìé eàöéå äMàä úà äkäå–úBãìå éîc ílLî.úBãìå éîc ílLî ãöék?äMàä úà ïéîL,àéä änk §¦¨¤¨¦¨§¨§§¨¤¨§©¥§¥§¨¥©§©¥§¥§¨¨¦¤¨¦¨©¨¦

äãìé àHL ãò äôé,äãìiMî äôé àéä änëå.øîàìàéìîb ïa ïBòîL ïaø:ïk íà,úãìBé äMàäMî– ¨¨©¤¨§¨§©¨¦¨¨¦¤¨§¨¨©©¨¦§¤©§¦¥¦¥¦¤¨¦¨¤¤
änk úBãìeä úà ïéîL àlà !úçaLîïéôé ïä,ìòaì ïúBðå;ìòa dì ïéà íàå–BðåéLøBéì ïú.äçôL äúéä ©§©©¤¨¨¦¤©§¨©¨¥¨¦§¥©©©§¦¥¨©©¥§§¨¨§¨¦§¨

äøøçzLðå,úøBib Bà–øeèt. §¦§©§§¨¦¤¨
‰ãéçiä úeLøa øBa øôBçä,íéaøä úeLøì Bçúôe;íéaøä úeLøa Bà,Bçúôeãéçiä úeLøì;úeLøa ©¥¦§©¨¦§¨¦§¨©¦¦§¨©¦§¨¦§©¨¦¦§

ãéçiä,øçà ãéçiä úeLøì Bçúôe–áiç.øôBçäíéaøä úeLøa øBa,úîå øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå– ©¨¦§¨¦§©¨¦©¥©¨©¥¦§¨©¦§¨©§£¨¥

cccc.'eke exiagl oiekzn didy xeyïéåëúî äéä åìéôàã .åøéáçì ïéåëúî äéäù øåù éîð àùéø àðú ,åøéáçì ïéåëúî äéäù íãà àôéñ éðúéîì éòáã éãééà
:ãáìá íãà àìà úåãìå éîãá áééç ïéàù ,úåãìå éîãî øåùä øåèô .äùàì.zgayn zclei dy`dyn k"`àìã çëúùà ,úøîà÷ãë ïéîù êëã ïë íà

:äãéìä øòöá úåîì àéä úðëåñîù ãìúù íãå÷ øëîéì ïéúåçô äéîãù ,úçáùî úãìåé äùàäùî éøäù ,éãéî äéì áéäégty dzid.dxxgzype døîåìë
íãå÷ äæå ,äëæ ,íéùøåé åì ïéàå úîù øâä éñëðá ÷éæçîäã .øåèô ,ìòáä úîå ,ïäî ãçàì äàåùð úøåéâ åà ,øøçåùî ãáòì åà øâì äàåùð úøøçåùî äúéä
øâì úåàåùð úøåéâå úøøçåùî íúñã íåùî àìà .ìòáì úåãìå éîã àäã ,øåèôã ,øâä úîå øâì äàåùðä úéìàøùéì éîð ïéãä àåäå .åãéáù äîá úåëæì

:úøåéâå äçôù è÷ð éëäì ,øøçåùîìå
dddd.zxg` cigid zeyxl egzte cigid zeyxa:äëåúì øåáä éôù äúåà åúåùø øé÷ôä íà ãáìáå .áééç ,ø"äø ãö ïàë ïéàã â"òà.xea xtegd cg`

`xephxa yexit
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Bøáçì ïekúî äéäL øBL, השור את לנגוח –äMàä úà äkäå ÆÈÈÄÀÇÅÇÂÅÀÄÈÆÈÄÈ
מעוברת, שהיתה –äéãìé eàöéå,המכה מחמת שהפילתם –øeèt ÀÈÀÀÈÆÈÈ

השור , בעל –úBãìå éîcî אלא ולדות בדמי  התורה חייבה שלא – ÄÀÅÀÈ
מיד; מלמדת שהמשנה כמו  האשה, את שהכה בלבד  íãàåÀÈÈאדם

Bøáçì ïekúî äéäL,חברו את להכות –äMàä úà äkäå ÆÈÈÄÀÇÅÇÂÅÀÄÈÆÈÄÈ
úBãìå éîc ílLî ,äéãìé eàöéåשנאמר כמו  האשה, לבעל  – ÀÈÀÀÈÆÈÀÇÅÀÅÀÈ

כבכבכבכב):):):): כא כא כא כא ,,,, didi((((שמות שמות שמות שמות  `le dicli e`vie ,dxd dy` etbpe miyp` evpi ike"
oeq`,(באשה)"ypri yepr,מבואר בגמרא לבעל). ולדות דמי (לשלם

דווק  לאו  לחברו " מתכוון  שהיה "שור  המשנה שנקטה שכן שמה א,

מדמי פטור השור  שבעל לאשה, מתכוון  כשהיה אפילו  הדין  הוא
באדם: זה לשון  לשנות צריכה והמשנה הואיל  אלא "mc`eולדות,

,"exagl oeekzn didy. בשור אף זה לשון נקטה ílLîלפיכך  ãöékÅÇÀÇÅ
úBãìå éîc?דמיהם את מעריכים היאך  –,äMàä úà ïéîL ÀÅÀÈÈÄÆÈÄÈ

äãìé àHL ãò äôé àéä änk כשפחה להימכר  שווה היא כמה – ÇÈÄÈÈÇÆÈÀÈ
מעוברת, עדיין  כשהיא שילדה, äãìiMîקודם äôé àéä änëåÀÇÈÄÈÈÄÆÈÀÈ

מאליה, יולדת היתה אילו כלומר לידתה, לאחר שווה היא וכמה –
המכה מחמת jixvyשלא wfp df ixd dknd zngn dzgtpy dn oky)

± .dy`l mlyl""""טובטובטובטוב יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות לשלם עייןעייןעייןעיין המכה צריך ההפרש ואת (
דברים: שני כולל  זה שהפרש  מפרשים יש האשה. דמי`.לבעל

ידיa.ולדות; על  משובחת נראית שהאשה מה היינו  ולדות, שבח
שמים ((((רש רש רש רש """"יייי););););ההריון  כיצד לפרש  באה לא שמשנתנו מפרשים, ויש

כיצד אלא עצמם, בפני  נישומים הולדות הכל  לדברי שכן  ולדות, דמי
ההריון ידי  על  האשה שבח ïa((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).שמים ïBòîL ïaø øîàÈÇÇÈÄÀÆ

ïk íà :ìàéìîb לשלם צריך שאינו  נמצא מעריכים, כך  אם – ÇÀÄÅÄÅ
ixdy!úçaLîכלום, úãìBé äMàäMî שווה הלידה לאחר  – ÄÆÈÄÈÆÆÇÀÇÇ

בשעת  למות מסוכנת שהמעוברת לפי הלידה, לפני  מאשר  יותר האשה

ïéôéהלידה, ïä änk úBãìeä úà ïéîL àlà,שווים הם כמה – ÆÈÈÄÆÇÀÈÇÈÅÈÄ
ìòaì ïúBðåשל חיוב אין גמליאל  בן  שמעון רבן  שלדעת כלומר  – ÀÅÇÇÇ

שרבן  אמרו, בגמרא ברם, ולדות. דמי של אלא כלל ולדות שבח
בפעם  יולדת שהיא באשה היינו במבכרת, מדבר  גמליאל בן  שמעון

אבל ולדות, שבח בה אין  לפיכך מסוכנת, והיא שהואיל  הראשונה,
בן  שמעון  רבן  אף סכנה, בה ואין הואיל  מבכרת, שאינה באשה

ולדות  שבח כל חכמים שלדעת אלא ולדות; שבח שיש  מודה גמליאל 
בין  אותו  חולקים גמליאל  בן שמעון  רבן  לדעת ואילו  לבעל, שייך

והאשה `).הבעל  ,hn `nw `aa oiir)ïúBð ,ìòa dì ïéà íàåÀÄÅÈÇÇÅ

åéLøBéìלאחר האשה את הכה שאפילו מפרשים, יש הבעל ; של – ÀÀÈ
הבעל  ליורשי  ולדות דמי נותן  מקום מכל  בעלה, ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;מיתת

הראב הראב הראב הראב """"דדדד);););); בחייהרא הרא הרא הרא """"שששש;;;; האשה את הכה אם שדווקא מפרשים, ויש
האשה  את הכה אם אבל  ליורשיו , ולדות דמי נותן הבעל, ומת בעלה

לאשה ולדות דמי  נותן  בעלה, מיתת äçôL((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).לאחר  äúéäÈÀÈÄÀÈ
äøøçzLðå כנענית שפחה היתה אותה שנגף המעוברת האשה אם – ÀÄÀÇÀÀÈ

יורשים, להם שאין  לגר , או  משוחרר  לעבד נשואה והיתה משוחררת,
úøBib Bà ומת משוחרר , לעבד  או  לגר  נשואה גיורת שהיתה או  – ÄÆ

הקודם øeètבעלה, כל יורשים, לו  ואין שמת שגר  ולדות, מדמי – È
הדין  והוא שבידו . במה לזכות קדם זה והרי זכה, בנכסיו לזכות

דמי מלשלם פטור הגר, מת שאם לגר, נשואה שהיתה בישראלית
ולמשוחרר, לגר  הן  נשואות וגיורת משוחררת שסתם משום אלא ולדות,

גיורת". או ונשתחררה "שפחה המשנה נקטה לפיכך

משוחררת" "היתה נקטה ולא ונשתחררה" שפחה "היתה המשנה שנקטה ומה
בנים. להם היו  לא ועדיין  נשתחררה עתה שזה לדייק, כדי  רש"י, מבאר

במשוחררת  שחבל  בכגון כאן מדובר  רבה לדעת חסדא. ורב רבה נחלקו  בגמרא
ב  זכה או  יורשים, בלא הגר  שמת וכיון  המשוחרר), (או  הגר  בעלה בחיי גיורת

עצמה  האשה זכתה בעלה, מיתת לאחר  בה חבל  אם אבל שבידו. במה הלה
פטור בעלה, מיתת לאחר  בה חבל שאפילו  סובר, חסדא ורב הולדות. בדמי
וכשאין האשה", ל "בעל  לשלם חייבה שהתורה משום ולדות, דמי  מלשלם

כרבה הרמב"ם ופוסק לשלם. למי  אין b).בעל , ,c wifne laeg 'ld)

i y i n g m e i
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על ללמד  באה משנתנו בור. נזקי בדיני  המשניות עוסקות פרקנו סוף ועד מכאן
חייבים. בור איזה

íéaøä úeLøì Bçúôe ,ãéçiä úeLøa øBa øôBçä שכן וכל  – ÇÅÄÀÇÈÄÀÈÄÀÈÇÄ
במשנתנו; להלן  כמבואר הרבים, לרשות ופתחו  הרבים ברשות חפרו  אם

íéaøä úeLøa Bà,הרבים ברשות בור  החופר –úeLøì Bçúôe ÄÀÈÇÄÀÈÄÀ
ãéçiä הרבים רשות שהולכי הרבים, לרשות סמוך שפתחו כגון  – ÇÈÄ

לתוכו  ליפול  טובטובטובטוב"),"),"),"),יכולים יום יום יום יום  רשותו ,("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  את שהפקיר או

לתוכה; להיכנס רשאים ãéçiäשהכל úeLøaבור החופר או – ÄÀÇÈÄ
היחיד, øçàברשות ãéçiä úeLøì Bçúôeהיחיד לרשות כלומר – ÀÈÄÀÇÈÄÇÅ

בתוכה הבור שפתח רשות אותה והפקיר שלו , """"תוספות תוספות תוספות תוספות אחרת ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב"),"),"),"), הבור .áiçיוםיוםיוםיום נזקי על  –:xac ly ellkאחר בבור  הולך הכל  ÇÈ
קרקעיתו נמצאת איפה הבדל  ואין  øBa((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).פתחו , øôBçäÇÅ

áiç ,úîå øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå ,íéaøä úeLøa– ÄÀÈÇÄÀÈÇÀÂÈÅÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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áiç.øBa øôBçä ãçà,äøòîe çéL,ïéöéòðe ïéöéøç–áiç;ïk íà,øîàð änì(âì ,àë úåîù):"øBa"?øBa äî ©¨¤¨©¥¦©§¨¨£¦¦§¦¦©¨¦¥¨¨¤¡©©
úéîäì éãk Ba LiL–íéçôè äøNò,úéîäì éãk Ba LiL ìk óà–íéçôè äøNò.äøNòî ïéúeçt eéä ¤¤§¥§¨¦£¨¨§¨¦©¨¤¤§¥§¨¦£¨¨§¨¦¨§¦¥£¨¨

íéçôè,úîå øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå–øeèt;Ba ÷fä íàå–áiç. §¨¦§¨©§£¨¥¨§¦ª©©¨
ÂïéôzL éðL ìL øBa,eäqk àGå ïBLàøä åéìò øáò,eäqk àGå éðMäå–áiç éðMä.ä eäqkïBLàø,àáe ¤§¥ª¨¦¨©¨¨¨¦§¦¨§©¥¦§¦¨©¥¦©¨¦¨¨¦¨

eäqk àGå älâî Bàöîe éðMä–áiç éðMä.éeàøk eäqk,úîå øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå–øeèt.eäqk àG ©¥¦§¨§ª¤§¦¨©¥¦©¨¦¨¨¨§¨©§£¨¥¨¦¨
éeàøk,úîå øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå–áiç.äiøkä ìBwî åéðôì ìôð–áiç;äiøkä ìBwî åéøçàì–øeèt. ¨¨§¨©§£¨¥©¨¨©§¨¨¦©§¦¨©¨§©£¨¦©§¦¨¨

eøazLðå åéìëå øBL BëBúì ìôð,eòø÷úðå åéìëå øBîç–ìò øeèôe äîäaä ìò áiçíéìkä.øBL BëBúì ìôð ¨©§§¥¨§¦§©§£§¥¨§¦§¨§©¨©©§¥¨¨©©¥¦¨©§
Løç,ïè÷å äèBL–áiç.úa Bà ïa,äîà Bà ãáò–øeèt. ¥¥¤§¨¨©¨¥©¤¤¨¨¨

:ìåâò éåùò àåä.giy:øö÷å êåøà.dxrn:äô äì ùéù àìà ,éåøé÷á äñåëîå úòáåøî.oivixg:ïéøå÷î ïðéàù àìà ,äøòîë íéòáåøîå íéáçø.oivirp
:äìòîìî íéáçøå äèîìî ïéøö÷.migth 'i zindl ick ea yiy xea dn:íéçôè äøùò äåáâ àåä øåá íúñã

eeee.aiig ipyd:éðùä åäñë àìå åúåñëì øåáä éåñë êìäùë éðùì ïåùàø åì øñîù àåäå.ekezl ltpe ie`xk edqk:éåñëä òéìúäù ïåâëlewn eiptl ltp
.aiig dixkdøîéîì ïì äåä ìôð äéøëä ìå÷ã àîøâ íåùîã ïåéëã áâ ìò óàå .áééç ,úîå øåáá ìôðå úòáðå ùéèô ìå÷ øåùä òîùå øåáá øôåç äéäù

:÷æðä àöîð øåáä êåúáå ìéàåä áééç éëä åìéôà ,øåèôå àîìòá àîøâ àåääå äéøëä ìå÷ã àúåòéùôà àéîøå äéðéî øåáã àáåéç ÷ìúñàãlewn eixg`l
.xeht dixkdì õåç åéøçàì ìôðå øåáä úôù ìò äéøëä ìå÷î øåùä ìùëð íààîìòá àîøâ äééøëä ìå÷å ,øåáá ÷æðä àöîð àì éøäù .øåèô ,úîå øåá

:øåèôå àåä.erxwzpe ,exazype:åéáâ ìòù úòãøîå íéãâá úìéáç ,äòéø÷ êééù øåîç éìëá .äùéøçîäå ìåòä ,äøéáù êééù øåù éìëá.milkd lr xehte
áéúëã(à"ë úåîù):íéìë àìå øåîç ,íãà àìå øåù ,øåîç åà øåù äîù ìôðå.aiig ohwe dhey yxg xey,ïè÷ àåäùå äèåù àåäùå ùøç àåäù øåù

:ìæéîå éðåéòì äéì éòáéàã ,åéìò áééç åðéà ç÷ô àåäù øåù ìáà .øåáì ìôð íà åéìò áééç

`xephxa yexit

לגלגלגלג----לדלדלדלד):):):):שנאמר  כא כא כא כא ,,,, בור((((שמותשמותשמותשמות איש  יכרה כי או בור  איש  יפתח "וכי

יכס  ישיב ולא כסף ישלם, הבור בעל  חמור , או  שור  שמה ונפל  נו,
אם  יכרה", כי או יפתח "וכי נאמר, למה חכמים: ודרשו לבעליו ",

פתיחה  עסקי שעל  אלא שכן ? כל  לא הכרייה על חייב, הפתיחה על 
הרבים, ברשות בור  ופותח לכורה מכאן  לו, באה כרייה עסקי ועל
ברשות  אלא ברשותו  הבור שאין  פי  על  שאף כלומר  חייב, שהוא

הכתוב  עשהו שם, פתחו או  וכרהו  הואיל  אלא בורו, ואינו הרבים
בנזקיו. לחייבו  הבור  øBaכבעל øôBçä ãçà הוא אחד  דין – ÆÈÇÅ

או עגולה, חפירה היינו  בור , וצרה,çéLלחופר  ארוכה חפירה – ÄÇ
äøòîeאו מקורה, שהיא מרובעת חפירה היינו מערה, או  –ïéöéøç ÀÈÈÂÄÄ

מקורות, שאינן אלא כמערה, ומרובעות רחבות חפירות –ïéöéòðeÀÄÄ
שהחופר מלמעלה; ורחבות מלמטה צרות שהן  חפירות נעיצין, או –

מאלו, בנזקיו.áiçאחד –"øBa" øîàð änì ,ïk íà למה – ÇÈÄÅÈÈÆÁÇ
איש  יפתח "וכי בתורה éãkללמדנו:xea"?נאמר  Ba LiL øBa äîÇÆÆÀÅ

úéîäìשל עומק היינו  –íéçôè äøNò עמקו בור  שסתם – ÀÈÄÂÈÈÀÈÄ
טפחים, ìkעשרה óà,חפירה מין  –,úéîäì éãk Ba LiL ÇÈÆÆÀÅÀÈÄ

íéçôè äøNòהשיעור שהוא טפחים, עשרה שעומקו כלומר – ÂÈÈÀÈÄ
להמית. øBLכדי  BëBúì ìôðå ,íéçôè äøNòî ïéúeçt eéäÈÀÄÅÂÈÈÀÈÄÀÈÇÀ

øeèt ,úîå øBîç Bà אלא זה ואין להמית, כדי  בו שאין לפי  – ÂÈÅÈ
áiçאונס; ,Ba ÷fä íàå שאף שלם, נזק לשלם התקלה בעל – ÀÄËÇÇÈ

להזיק. כדי בה יש  שהיא כל  בחפירה

כשמתה  דווקא הוא התורה עליו שחייבה בור אם אמוראים, נחלקו  בגמרא
מהבלו  xead),הבהמה megn) והלכה מהבלו . ולא בלבד  מחבטו מתה אם אף או 

לחבטו שכן וכל להבלו  התורה עליו שחייבה בור  האומר: xnb`כשמואל oiir)
.(a ,p `nw `aa.חייב הבור בעל  צמר, של  גיזות מלא הבור היה אפילו ומכאן

היה  אם ומתה, הבהמה בו ונתחבטה הרבים ברשות גבוה תל העושה וכן 
מיתת  על  פטור  מעשרה, פחות היה ואם לשלם; חייב טפחים עשרה גבוה

שלם נזק לשלם חייב בלבד הוזקה אם אבל  iwfpהבהמה 'ld m"anx ;`xnb)
.(eh-ci ;` ,ai oenn

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ïéôzL éðL ìL øBa,שניהם של והבור  שניהם של בחצר  כגון – ÆÀÅËÈÄ
בורם את הפקירו לא אבל רשותם `zוהפקירו  s` exiwtd eli`y)

milra el oi` eiykre ,zeyxa edextge li`ed ,aeig o`k oi` ,mxea–

האחד שחפר  כגון מפרשים, ויש  ב); יב, ממון נזקי  הל' רמב"ם עיין
חוליה  כאחד  ועקרו  שניהם ובאו הרבים ברשות טפחים תשעה בור

טפחים: לעשרה והשלימוהו  eäqk,אחת àGå ïBLàøä åéìò øáòÈÇÈÈÈÄÀÄÈ
áiç éðMä ,eäqk àGå éðMäå חייב השני  שאין  מבואר, בגמרא – ÀÇÅÄÀÄÈÇÅÄÇÈ

eilc,אלא z` oey`xd el xeqniyn:רש"י ±ומפרש eilcהבור כיסוי

שה  כיסוילכסותו, את ראשון  לו  ומסר  ומצאו, שני  ובא פתחו, ראשון
ממש  דלי מפרשים: ויש  והשני((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם););););הבור , הואיל  מקום ומכל

חייב. השני  לפיכך  כיסהו , ולא הבור את לכסות היה eäqkÄÈצריך
áiç éðMä ,eäqk àGå älâî Bàöîe éðMä àáe ,ïBLàøä– ÈÄÈÇÅÄÀÈÀËÆÀÄÈÇÅÄÇÈ

כיסהו  לא הראשון גם אם אבל  מגולה. שהוא ידע לא והראשון הואיל 

חייבים. שניהם כיסהו, ולא מגולה ומצאו  השני éeàøkובא eäqkÄÈÈÈ
כראוי , בורו את הבור בעל כסה –øBîç Bà øBL BëBúì ìôðåÀÈÇÀÂ

úîå, הכיסוי שהתליע כגון –øeèt.אונס אלא זה שאין –àG ÈÅÈ
áiç ,úîå øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå ,éeàøk eäqk בגמרא – ÄÈÈÈÀÈÇÀÂÈÅÇÈ

לעמוד שיכול  בדבר הבור את וכיסה גמלים, שם שמצויים כגון  מבואר,
גמלים  עליו והלכו  גמלים, בפני לעמוד  יכול אינו  אבל שוורים, בפני

כיסה  ולא הואיל בו , ונפלו  שוורים הלכו  כך  ואחר הכיסוי , ונתרועע
חייב. זה הרי גמלים, בפני  לעמוד שיכול השור ,ìôðבדבר  –åéðôì ÈÇÀÈÈ

הבור, לתוך  –äiøkä ìBwîאחד ונכנס כרוי  היה שהבור כגון  – ÄÇÀÄÈ
מקול ונבהל  הבור שפת על  השור ועמד  להרחיבו , או  להעמיקו לתוכו 

ומת, הבור  לתוך ונפל  לבור.áiçהכרייה נפילתו מחמת ומת הואיל  – ÇÈ
äiøkä ìBwî åéøçàìלאחורי ונפל  הכרייה מקול נבעת אם אבל  – ÀÇÂÈÄÇÀÄÈ

לבור, חוץ ממש,øeètהבור , הבור  מצד  ההיזק בא ולא שהואיל – È
הלכך בלבד, גרמא אלא זה אין הכרייה, מקול שנבעת משום אלא

eøazLðåפטור. åéìëå øBL BëBúì ìôðהעול היינו השור , כלי  – ÈÇÀÀÅÈÀÄÀÇÀ
לתוכו  שנפל או  eòø÷úðåוהמחרשה, åéìëå øBîç,החמור כלי  – ÂÀÅÈÀÄÀÈÀ

והאוכף, המרדעת íéìkäהיינו ìò øeèôe äîäaä ìò áiç– ÇÈÇÇÀÅÈÈÇÇÅÄ
הבור בנזקי לגלגלגלג):):):):שנאמר  כא כא כא כא ,,,, ודרשו ((((שמותשמותשמותשמות חמור ", או שור שמה "ונפל 

אדם,"xey"חכמים: כלים."xeng"ולא øBLולא BëBúì ìôð שהוא ÈÇÀ
,Løçשהוא ïè÷åאו  äèBL הגיע שלא כל  היינו קטן , שהוא או – ÅÅÆÀÈÈ

חרישה מהלך((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ללמוד שהיה לשור  או  סומא לשור הדין  והוא

xnba`),בלילה `ziixa)áiçשור אבל  להיזהר. השור  ידע שלא – ÇÈ
השור שיודע לפי  פטור, הבור  בעל  ביום, לתוכו  שנפל  פיקח שהוא

אונס. אלא זה ואין  ekezlלהתבונן, ltpúa Bà ïa שהם פי  על אף – ÅÇ
äîàקטנים, Bà ãáò,כנענים –øeèt מגזירת הבור, בעל – ÆÆÈÈÈ

אדם ולא "שור ", שנאמר : ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).הכתוב,

izdw - zex`ean zeipyn
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ÊøBaä úìéôðì äîäa ìk ãçàå øBL ãçà,éðéñ øä úLøôäìe,ìôë éîeìLúìe,äãáà úáLäìå,ä÷éøôì, ¤¨§¤¨¨§¥¨¦§¦©©§©§¨©©¦©§©§¥¤¤§©£¨©£¥¨¦§¦¨
äîéñçì,úaMìå íéàìkì.àöBik óBòå äiç ïëåïäá.ïk íà,"øBîç Bà øBL" øîàð änì?áeúkä øacL àlà ©£¦¨©¦§©¦§©©¨§¥©¨¨©¥¨¤¦¥¨¨¤¡©£¤¨¤¦¥©¨

äåBäa. ©¤
È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡éeàøk äéðôa ìòðå øécì ïàö ñðBkä,ä÷éfäå äàöéå–øeèt.éeàøk äéðôa ìòð àG,ä÷éfäå äàöéå– ©¥Ÿ©¦§¨©§¨¤¨¨¨§¨§¨§¦¦¨¨¨©§¨¤¨¨¨§¨§¨§¦¦¨
áiç.äìéla äöøôð,íéèñì äeöøtL Bà,ä÷éfäå äàöéå–øeèt.íéèñì äeàéöBä–íéáiç íéèñlä. ©¨¦§§¨©©§¨¤§¨¨¦§¦§¨§¨§¦¦¨¨¦¨¦§¦©¦§¦©¨¦
·änça dçépä,Løçì døñnL Bà,ïè÷å äèBL,ä÷éfäå äàöéå–áiç.äòBøì døñî–åézçz äòBøä ñðëð. ¦¦¨©©¨¤§¨¨§¥¥¤§¨¨§¨§¨§¦¦¨©¨§¨¨¨¤¦§¨¨¤©§¨

ffff.xead zlitpl dnda lk cg`e xey cg`áéúëã(à"ë úåîù):íéìòá äéì úéàã éãéî ìëì ,åéìòáì áéùé óñë.ipiq xd zyxtdleáéúëã(è"é íù)íà
:úåôåòä úà úåáøì ,íà .äîäá ììëá äéçå ,äéçé àì ùéà íà äîäá.ltk inelyzleáéúëã(á"ë íù):àåä äòéùô øáã éãéî ìë ,òùô øáã ìë ìò

.dcia` zaydlêéçà úãáà ìëì(á"ë íéøáã):.dwixtlåîò áåæòú áåæò(â"ë úåîù)áéúëã â"òà .(íù)øåîç øåîç ïðéôìéã ,ììëá äîäá ìë ,êàðåù øåîç
åá øîàðù úáùî('ä íéøáã):êúîäá ìëå êøåîçå êøåù.dniqglçú àìåùéãá øåù íåñ(ä"ë íù):úáùî øåù øåù ïðéôìé.mi`lkláâ ìò óà ,äòáøäã

áéúëã(è"é àø÷éå)øåîçáå øåùá ùåøçú àìã äâäðäã íéàìë ïéðòì ïëå .úáùî äîäá äîäá ïðéôìéã ,ììëá óåòå äéç éîð éåä ,íéàìë òéáøú àì êúîäá
åéãçé(á"ë íéøáã)ùøåçùë àìà áééç åðéà äøåúä ïî äëìää ÷ñô ïéðòì åäéîå .óåòå äéç äîäá ìù íéðéî éðù ìëì ïéãä àåäã ,úáùî øåù øåù ïðéôìé

:íéøåäè íäéðùù ïéá íéàîè íäéðùù ïéá ,íéðéî éðù ìë íéîëç åøñàù àìà ,øåîçå øåùã àéîåã øåäè ãçàå àîè ãçàù íéðéî éðùá âéäðîå.zayle
:úåôåò úåáøì àåä àéåáø ,ìëå .äîäá ììëá äéçå ,êúîäá ìëå êøåîçå êøåù áéúëã.deeda aezkd xaicy:úåéäì ìéâøä øáãá

e`̀̀̀.xeht .qpekd:ãáòîì äéì éåä éàîå äøèð àäã.mihql de`ivedåìéàë éåä ,äàöéù ãò äéðôá åãîòù àìà ùîî äåàéöåä àìã â"òàäåàéöåä
:íéáééçå íéãéá

aaaa.dnga dgipd:ãáìá äéåöî çåøá ãåîòì äìåëéù úìãá àéäù éåàøë äìéòðá äì éâñ àìå àùîù äì äøòöî.eizgz drexd qpkpéàäëá ïðéøîà àìå

`xephxa yexit
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הדין הוא חמור ", או  "שור  בור בנזקי שנאמר פי  על  שאף ללמד , באה משנתנו
אחרים. בעניינים וכן  ולעוף. לחיה ואף בהמה, לכל 

äîäa ìk ãçàå øBL ãçà,שווה דינם בהמה כל ובין שור בין – ÆÈÀÆÈÈÀÅÈ
øBaä úìéôðìהבור נזקי בפרשת שנאמר  פי על  שאף כא כא כא כא ,,,,– ((((שמותשמותשמותשמות ÄÀÄÇÇ

שמהלגלגלגלג):):):): xeng","ונפל  e` xey שנאמר בהמה, לכל  הדין  ((((שם שם שם שם הוא

לדלדלדלד):):):): eilral",שם שם שם שם ,,,, aiyi sqk",בעלים לו  שיש  כל  úLøôäìeÀÇÀÈÇודרשו:
éðéñ øä שנאמר תורה, מתן  בשעת ההר מן ההרחקה לענין  ((((שמות שמות שמות שמות – ÇÄÇ

יגיגיגיג):):):): digi",יטיטיטיט,,,, `l yi` m` dnda m`" אלא הוזכר שלא פי על ואף
בכלל, ועוף חיה אף ìôëבהמה, éîeìLúìeשנאמר בגניבה, – ÀÇÀÅÆÆ

גגגג):):):): כבכבכבכב,,,, שה ((((שמות שמות שמות שמות  עד  חמור עד משור  הגנבה בידו  תמצא המצא "אם
נאמר  וכן ישלם", שנים ח ח ח ח ):):):):חיים, שם שם שם שם ,,,, שור((((שם שם שם שם  על פשע דבר  כל  "על

ירשיעון  אשר  שניהם, דבר  יבוא האלהים עד  שה... על חמור  על 
שהרי ועוף, חיה בהמה לכל  הדין והוא לרעהו ", שנים ישלם אלהים

פשע"; דבר כל "על  ואמר : הכתוב äãáàכלל úáLäìåשנאמר – ÀÇÂÈÇÂÅÈ
דדדד):):):): כגכגכגכג,,,, תפגע((((שמותשמותשמותשמות x"כי e yאו eאויבך  x e n g תשיבנו השב תועה,

וכן  גגגג):):):):לו", אאאא;;;; כבכבכבכב את((((דבריםדבריםדבריםדברים תראה x"לא e yאת או  eאחיך  i y נדחים
והוא  לחמורו ", תעשה וכן לאחיך... תשיבם השב מהם , והתעלמת

נאמר שהרי ועוף, חיה בהמה, לכל תעשה((((שם שם שם שם ):):):):הדין z"וכן c a ` l k l
שנאמר ä÷éøôìאחיך"; ה ה ה ה ):):):):– כגכגכגכג,,,, תראה((((שמות שמות שמות שמות  x"כי  e n gשונאך ÄÀÄÈ

לכל הדין והוא עמו", תעזוב עזוב לו  מעזוב וחדלת משאו תחת רובץ
שנאמר משבת, חמור " "חמור , שווה בגזירה שלמדים ועוף, חיה בהמה

בהמתך" וכל  וחמורך "ושורך  יד יד יד יד ););););בה: הההה,,,, שנאמרäîéñçì((((דברים דברים דברים דברים  – ÇÂÄÈ
דדדד):):):): כה כה כה כה ,,,, בגזירה((((דברים דברים דברים דברים  ולמדים בדישו ", שור  תחסום "שור,"לא שווה

בכלל; ועוף חיה בהמה שכל משבת, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא שנאמר –íéàìkìשור " ÇÄÀÇÄ
יט יט יט יט ):):):): וכן יט יט יט יט ,,,, ועוף, לחיה הדין והוא כלאים", תרביע לא "בהמתך

יייי):):):): כבכבכבכב,,,, תחרוש ((((דברים דברים דברים דברים  xengae"לא xeyaשני בכל הדין  והוא יחדו",
שמן  הרמב"ם, פוסק להלכה ברם, וחיה; בהמה של  שונים מינים

חורש כשהוא אלא חרישה, של כלאים משום חייב אדם אין התורה
לשור בדומה טמא, ואחד טהור הוא מהם שאחד מינים בשני ומנהיג
בין  טמאים ששניהם בין  מינים, שני כל אסרו שחכמים אלא וחמור ,

מן  אסורים מינים שני  שכל פסק, הרא"ש  אבל טהורים. ששניהם
שנאמרúaMìåהתורה; בשבת, בהמה שביתת לענין יייי):):):):– כ כ כ כ ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות  ÀÇÇÈ

ובתך... ובנך אתה מלאכה כל  תעשה ה ה ה ה ,,,,וכןjzndae","לא ((((דברים דברים דברים דברים 

וכלידידידיד):):):): וחמורך ושורך  ובתך... ובנך  אתה מלאכה כל תעשה "לא

ïäáבהמתך ". àöBik óBòå äiç ïëåאחד בכל שבארנו  כמו  – ÀÅÇÈÈÇÅÈÆ
"וכל שנאמר  ממה למדים בשבת וכן במשנה; המפורטים מהעניינים

חי שאף בכלל.בהמתך " ועוף Bàה øBL" øîàð änì ,ïk íàÄÅÈÈÆÁÇ
"øBîç?לעיל המפורטים בדברים –äåBäa áeúkä øacL àlà ÂÆÈÆÄÅÇÈÇÆ

ובחמור בשור להשתמש אדם של  דרכו  שכן  והרגיל , המצוי  בדבר –
להובלת  ובחמור השדה לעבודת בשור  בהמות, מבשאר  יותר  לצרכיו

משא.
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נקטה  מכאן ורגל. שן נזקי  דיני  נשנים פרקנו של הראשונות המשניות בשלוש
אלו. בנזקים פוטרת שמירה איזו ללמד באה והיא "שור ", ולא "צאן" משנתנו 

øécì ïàö ñðBkä, לצאן גדור  מקום –éeàøk äéðôa ìòðå– ÇÅÙÇÄÀÈÇÀÈÆÈÈÈ
מצויה, ברוח לעמוד שיכולה בדלת מבואר: ä÷éfäåבגמרא äàöéåÀÈÀÈÀÄÄÈ

ברגל , או  בשן –øeèt את שמר שלא פי  על  ואף הצאן ; בעל  – È
לעמוד יכולה שאינה בדלת נעל שהרי פחותה, בשמירה אלא הצאן

מתחילתם, מועדים ורגל ושן  הואיל מקום מכל  מצויה, שאינה ברוח
(לעיל מועדת בקרן  הטעם כמבואר פוטרתם, כזו פחותה שמירה אף

ט). éeàøkד, äéðôa ìòð àGלעמוד יכולה שאינה בדלת שנעל – ÈÇÀÈÆÈÈÈ
מצויה, ברוח ä÷éfäåאפילו  äàöéå,ברגל או  בשן –áiç לשלם – ÀÈÀÈÀÄÄÈÇÈ

הצאן. בשמירת שפשע לפי שלם, äìélaנזק äöøôð אם כלומר – ÄÀÀÈÇÇÀÈ
ויש בלילה; המחיצה או הדלת ונפרצה כראוי , הצאן בפני נעל

הצאן  נפרצה ä÷éfäå,,מפרשים– äàöéå ,íéèñì äeöøtL BàÆÀÈÈÄÀÄÀÈÀÈÀÄÄÈ
øeèt,פטור בלילה כשנפרצה שדווקא להשמיע, באה משנתנו – È

הצאן , את לשמור ויבוא שיוודע כדי  זמן ועבר  ביום, נפרצה אם אבל 
חייב הוא íéáiç((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).הרי íéèñlä ,íéèñì äeàéöBä– ÄÈÄÀÄÇÄÀÄÇÈÄ

בנזקיה להתחייב שקנאוה לא ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).מפני  שאפילו  מבואר, בגמרא

הוציאוה  כאילו זה הרי  שיצאה, עד בפניה עמדו  אלא ממש הוציאוה
בנזקיה וחייבים ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).בידים, ליסטים,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; כשפרצוה ברם,

בלבד. גרמא אלא זה שאין  הצאן , נזקי  על חייבים אינם

y c e w z a y
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או בשן  שהזיקה בצאן ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
ברגל.
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úéðäðå äpbì äìôð–LîúéðäpM äî úîl.ä÷éfäå dkøãk äãøé–ä÷éfäM äî úîlLî.äî úîlLî ãöék ¨§¨©¦¨§¤¡¥§©¤¤©¤¤¡¥¨§¨§©§¨§¦¦¨§©¤¤©¤¦¦¨¥©§©¤¤©
ä÷éfäM?äãN dúBàa äàñ úéa ïéîL,äôé àéä änëå äôé äúéä änk.ïBòîL éaøøîBà:úBøt äìëà ¤¦¦¨¨¦¥§¨§¨¨¤©¨¨§¨¨¨§©¨¦¨¨©¦¦§¥¨§¨¥
íéøeîb–íéøeîb úBøt úîlLî;äàñ äàñ íà,íéúàñ íéúàñ íà. §¦§©¤¤¥§¦¦§¨§¨¦¨©¦¨©¦
‚úeLøa àHL Bøáç ìL äãN CBúa Lécânä,äãOä ìòa ìL Bzîäa ïúìëàå–øeèt;ïäa ä÷fä íàå– ©©§¦§¨¤¤£¥¤¦§©£¨¨©§¤§¤©©©¨¤¨§¦ª§¨¨¤

áiç Léãbä ìòa;úeLøa Lécâä íàå–áiç äãOä ìòa. ©©©¨¦©¨§¦¦§¦¦§©©©¨¤©¨

:áééç åéúçúù äòåøä êëéôìå ,åéúçúù ïè÷ä äòåøì øåñîì ìåãâä äòåøä êøãù ,áééç øîåùì øñîù øîåù àðååâ.dpibl dltpäìôðå ä÷ìçåäù ïåâëå
:àãç àãç åäðéøåáòì äéì éåäã ,äá òùô åäéàã ,ä÷éæäù äî íìùî ,äåìéôäå äéúåøáç äúåà åçã ìáà .ñðåàá.zipdpy dn:ä÷éæä éôì àìå äúàðä éôì

.dcy dze`a d`q zia oiny,÷éæî ãéñôîù éðôî ,äãáì äâåøòä úà ïéîù ïéàãîìî ïðéùøãå ,øçà äãùá øòéáå øîà àðîçøå äéåù ìëá äúåà ïéîùù
àúùäå ,åéùëò äåù àéä äîëå ,úàæä äâåøòä äðîî äìëàðù íãå÷ äåù äúéä äîë äãù äúåàá äàñ úéá ïéîùù àìà .úøçà äãù áâ ìò äúåà ïéîùù

:èòåî øáã íà éë úçà äâåøò ãñôä ìéáùá äá ìæìæî åðéà äúàåáúá àéäùë äàñ úéá ç÷åìù éîã ,äéîã åäìåë íìùî àìdlk` xne` oerny iax
.mixenb zexit:ïåòîù éáøë äëìäå .åøîâð àì ïééãòã àëéä ,äãù áâà ïðéîééù àëéäå .÷æéää ìë úîìùî ,ïëøö ìë åìùá øáëù

bbbb.aiig dcyd lra zeyxa yicbd m`eøîåùä øîàù ïåéëå .øîåù ïéðîîå ,åùéãâ äæå åùéãâ äæ ,ãçà ïøåâá úåùòì ïìåë ïéìéâøù äò÷áá äì é÷åî àøîâá
:àúåøéèð äéìò ìá÷îã ãò ,áééç äãùä ìòá ïéà úåùøá ùéãâä åìéôà ,íãà éðá øàùá ìáà .êì øèðàå ìééò øîà åìéàë éåä ,ùéãâå ìééò

`xephxa yexit

änça dçépäמצער היה שהשמש במקום הצאן את העמיד  – ÄÄÈÇÇÈ
מחמת  הדלת את פרצה והיא כראוי , בפניה שנעל  פי על  אף אותה,

מהשמש, ïè÷åצערה äèBL ,Løçì døñnL Bà או לחרש – ÆÀÈÈÀÅÅÆÀÈÈ
לקטן , או  ä÷éfäåלשוטה äàöéå,ברגל או  בשן –áiç,בנזקיה – ÀÈÀÈÀÄÄÈÇÈ

בשמירתה. שפשע åézçzלפי äòBøä ñðëð ,äòBøì døñî– ÀÈÈÈÆÄÀÈÈÆÇÀÈ
שמסר הצאן  בבעל כאן  מדובר  שאין מבואר  בגמרא בנזקיה. להתחייב

"מסרו ט): ד, (לעיל שנינו כבר  שהרי לרועה, צאנו xeyd)את z`)
אלא  הבעלים", תחת נכנסו ולשוכר שכר לנושא ולשואל , חינם לשומר

שתחתיו , אחר  לרועה הצאן  את מסר שהרועה היא, משנתנו כוונת
תלמידים  לו ויש  הרבה, מבעלים בהמות לקבל  הגדול  הרועה דרך שכן

את  להם שמוסר הבהמות רועים, את לרעות יוצאים והם הבהמות,
לשומר, שמסר  ששומר  פי  על שאף להשמיענו , המשנה ובאה ביערים,

הרועה  תחת נכנס השני הרועה כאן  מקום מכל  הראשון , השומר חייב
המוסר(lecbd)הראשון שכל  יודעים שהכל לפי  הצאן , בנזקי  להתחייב

לרועה  אותה שימסור לו , מוסר  הוא כן  דעת על  הגדול  לרועה צאן
äpbìשתחתיו . äìôð הרבים ברשות שהוחלקה כגון באונס, – ÈÀÈÇÄÈ

הגינה, לתוך ונפלה הגינה מן גבוהה אחרúéðäðåשהיתה שאכלה – ÀÆÁÅ
הגינה, מערוגות úéðäpMכך  äî úîlLî באכילתה שנהנתה מה – ÀÇÆÆÇÆÆÁÅ

ומשלם  שעורים אוכלת היתה כאילו שרואים כלומר שהזיקה, מה ולא
ב). (ב, לעיל שבארנו כמו בזול , שעורים dkøãkדמי äãøé,לגינה – ÈÀÈÀÇÀÈ

ä÷éfäå,הרגל בדריסת או באכילה –ä÷éfäM äî úîlLî– ÀÄÄÈÀÇÆÆÇÆÄÄÈ
והולכת. מפרשת שהמשנה ä÷éfäM?כמו äî úîlLî ãöékÅÇÀÇÆÆÇÆÄÄÈ

äãN dúBàa äàñ úéa ïéîL שווייה את שמים שאין  כלומר  – ÈÄÅÀÈÀÈÈÆ
למזיק, גדול הפסד יהא זה בכגון שכן שאכלה, לבדה הערוגה של
סאה, בו  שזורעים שטח היינו  שדה, באותה סאה בית שמים אלא

מרובעות), אמה 2500) אמה חמישים על חמישים äúéäוהוא änkÇÈÈÀÈ
äôé את ממנו  שאכלה קודם סאה בית אותו  של שוויו  היה כמה – ÈÈ

הזאת, äôéהערוגה àéä änëå, עכשיו הסאה בית שווה וכמה – ÀÇÈÄÈÈ
הערוגה, של  שווייה כל משלם המזיק שאין ונמצא ההפרש , את ומשלם

ב  כישהלוקח אחת ערוגה חסרון  בשביל בדמיו מפחית אינו  סאה, ית
מועט סכום ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).אם שנאמר ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ממה למדים זה ((((שמות שמות שמות שמות דבר 

דדדד):):):): ההיזק כב כב כב כב ,,,, את ששמים מלמד חכמים: ודרשו  אחר ", בשדה "ובער

שמים, כיצד מפרשת המשנה שאין מבארים, ויש אחרת. שדה גב על 
הסאה  את שמים אין פירות סאה אכלה שאם היא המשנה כוונת אלא

בגמרא  אמוראים נחלקו ומכאן כולה. השדה אגב אלא עצמה, בפני
על ההיזק את לעולם ששמים האומר, כחזקיה והלכה שמים, כיצד 

שלמה, סאה אכלה אם כגון שהזיקה, ממה ששים פי שהוא שטח גב
הסאה  חסרון ידי על  נפחתה בכמה סאים, ששים של  שדה שמים

ערוגות  ששים בה שיש שדה שמים אחת, ערוגה אכלה אם וכן הזאת;
זו  ערוגה חסרון בשביל נפחתה בכמה קמא קמא קמא קמא כאלו, בבא בבא בבא בבא  ותוספותותוספותותוספותותוספות ((((גמראגמראגמראגמרא

בבבב).).).). íéøeîbנח נח נח נח ,,,, úBøt äìëà :øîBà ïBòîL éaø בשלו שכבר  – ÇÄÄÀÅÈÀÈÅÀÄ
צרכם, íéøeîbכל  úBøt úîlLî הערוגה של  כשווייה היינו – ÀÇÆÆÅÀÄ

äàñשאכלה, äàñ íà,סאה דמי  משלמת סאה, אכלה אם –íà ÄÀÈÀÈÄ
íéúàñ íéúàñ אלא קרקע אגב שמים שאין סובר, שמעון  רבי – ÈÇÄÈÇÄ

בשלים  בפירות אבל  עדיין, נתבשלו שלא לקרקע, הצריכים בפירות
אותם  שמים עדיין, נתלשו  שלא פי  על אף לקרקע, עוד צריכים שאינם

עצמם. oerny.בפני  iaxk dklde
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Lécânä– מתבואתו  גדיש  העושה –Bøáç ìL äãN CBúa ÇÇÀÄÀÈÆÆÂÅ
øeèt ,äãOä ìòa ìL Bzîäa ïúìëàå ,úeLøa àHLבעל – ÆÄÀÇÂÈÈÇÀÆÀÆÇÇÇÈÆÈ

ברשותי? לגדישך  מה הגדיש , לבעל לומר  הוא שיכול  íàåÀÄהשדה,
ïäa ä÷fä,שהוחלקה כגון  השדה, בעל  של בהמתו –Léãbä ìòa ËÀÈÈÆÇÇÇÈÄ

áiçרשות ליטול  צריך סביבה, גדר  שאין  בשדה שאפילו ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת – ÇÈ
úeLøaישראל ישראל ישראל ישראל ")")")") Lécâä íàå שדה בתוך  הגדיש  את עשה ואם – ÀÄÄÀÄÄÀ

חברו, של  בהמתו ואכלתן  ברשות, áiçחברו äãOä ìòa לשלם – ÇÇÇÈÆÇÈ
השדות  בעלי  שכל בבקעה, כאן  שמדובר מבואר, בגמרא נזקו . את לו 

לו  שנתן וכיון  שומר, שם וממנים אחת, בשדה גדישיהם עושים שבה
כאן  עשה לו: אמר  כאילו זה הרי  גדישו, שם לעשות רשות השומר 

בעל שאין ג), ה, (לעיל הסובר  רבי , אף הלכך  לך, ואשמור  גדישך
שומר שאותו  כאן, מודה לשמור , בפירוש עליו שיקבל עד חייב הבית

ששנינו ומה מגדישו . השדה בעל של  בהמתו  אכלה אם "lraחייב
"aiig dcyd השדה שבעל  כגון  או  שדה, שבאותה הגרנות שומר  היינו

הגרנות. שמירת את עליו קיבל עצמו 

izdw - zex`ean zeipyn



רז a dpyn iyy wxt `nw `aa zkqn

ÊøBaä úìéôðì äîäa ìk ãçàå øBL ãçà,éðéñ øä úLøôäìe,ìôë éîeìLúìe,äãáà úáLäìå,ä÷éøôì, ¤¨§¤¨¨§¥¨¦§¦©©§©§¨©©¦©§©§¥¤¤§©£¨©£¥¨¦§¦¨
äîéñçì,úaMìå íéàìkì.àöBik óBòå äiç ïëåïäá.ïk íà,"øBîç Bà øBL" øîàð änì?áeúkä øacL àlà ©£¦¨©¦§©¦§©©¨§¥©¨¨©¥¨¤¦¥¨¨¤¡©£¤¨¤¦¥©¨

äåBäa. ©¤
È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡éeàøk äéðôa ìòðå øécì ïàö ñðBkä,ä÷éfäå äàöéå–øeèt.éeàøk äéðôa ìòð àG,ä÷éfäå äàöéå– ©¥Ÿ©¦§¨©§¨¤¨¨¨§¨§¨§¦¦¨¨¨©§¨¤¨¨¨§¨§¨§¦¦¨
áiç.äìéla äöøôð,íéèñì äeöøtL Bà,ä÷éfäå äàöéå–øeèt.íéèñì äeàéöBä–íéáiç íéèñlä. ©¨¦§§¨©©§¨¤§¨¨¦§¦§¨§¨§¦¦¨¨¦¨¦§¦©¦§¦©¨¦
·änça dçépä,Løçì døñnL Bà,ïè÷å äèBL,ä÷éfäå äàöéå–áiç.äòBøì døñî–åézçz äòBøä ñðëð. ¦¦¨©©¨¤§¨¨§¥¥¤§¨¨§¨§¨§¦¦¨©¨§¨¨¨¤¦§¨¨¤©§¨

ffff.xead zlitpl dnda lk cg`e xey cg`áéúëã(à"ë úåîù):íéìòá äéì úéàã éãéî ìëì ,åéìòáì áéùé óñë.ipiq xd zyxtdleáéúëã(è"é íù)íà
:úåôåòä úà úåáøì ,íà .äîäá ììëá äéçå ,äéçé àì ùéà íà äîäá.ltk inelyzleáéúëã(á"ë íù):àåä äòéùô øáã éãéî ìë ,òùô øáã ìë ìò

.dcia` zaydlêéçà úãáà ìëì(á"ë íéøáã):.dwixtlåîò áåæòú áåæò(â"ë úåîù)áéúëã â"òà .(íù)øåîç øåîç ïðéôìéã ,ììëá äîäá ìë ,êàðåù øåîç
åá øîàðù úáùî('ä íéøáã):êúîäá ìëå êøåîçå êøåù.dniqglçú àìåùéãá øåù íåñ(ä"ë íù):úáùî øåù øåù ïðéôìé.mi`lkláâ ìò óà ,äòáøäã

áéúëã(è"é àø÷éå)øåîçáå øåùá ùåøçú àìã äâäðäã íéàìë ïéðòì ïëå .úáùî äîäá äîäá ïðéôìéã ,ììëá óåòå äéç éîð éåä ,íéàìë òéáøú àì êúîäá
åéãçé(á"ë íéøáã)ùøåçùë àìà áééç åðéà äøåúä ïî äëìää ÷ñô ïéðòì åäéîå .óåòå äéç äîäá ìù íéðéî éðù ìëì ïéãä àåäã ,úáùî øåù øåù ïðéôìé

:íéøåäè íäéðùù ïéá íéàîè íäéðùù ïéá ,íéðéî éðù ìë íéîëç åøñàù àìà ,øåîçå øåùã àéîåã øåäè ãçàå àîè ãçàù íéðéî éðùá âéäðîå.zayle
:úåôåò úåáøì àåä àéåáø ,ìëå .äîäá ììëá äéçå ,êúîäá ìëå êøåîçå êøåù áéúëã.deeda aezkd xaicy:úåéäì ìéâøä øáãá

e`̀̀̀.xeht .qpekd:ãáòîì äéì éåä éàîå äøèð àäã.mihql de`ivedåìéàë éåä ,äàöéù ãò äéðôá åãîòù àìà ùîî äåàéöåä àìã â"òàäåàéöåä
:íéáééçå íéãéá

aaaa.dnga dgipd:ãáìá äéåöî çåøá ãåîòì äìåëéù úìãá àéäù éåàøë äìéòðá äì éâñ àìå àùîù äì äøòöî.eizgz drexd qpkpéàäëá ïðéøîà àìå

`xephxa yexit
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הדין הוא חמור ", או  "שור  בור בנזקי שנאמר פי  על  שאף ללמד , באה משנתנו
אחרים. בעניינים וכן  ולעוף. לחיה ואף בהמה, לכל 

äîäa ìk ãçàå øBL ãçà,שווה דינם בהמה כל ובין שור בין – ÆÈÀÆÈÈÀÅÈ
øBaä úìéôðìהבור נזקי בפרשת שנאמר  פי על  שאף כא כא כא כא ,,,,– ((((שמותשמותשמותשמות ÄÀÄÇÇ

שמהלגלגלגלג):):):): xeng","ונפל  e` xey שנאמר בהמה, לכל  הדין  ((((שם שם שם שם הוא

לדלדלדלד):):):): eilral",שם שם שם שם ,,,, aiyi sqk",בעלים לו  שיש  כל  úLøôäìeÀÇÀÈÇודרשו:
éðéñ øä שנאמר תורה, מתן  בשעת ההר מן ההרחקה לענין  ((((שמות שמות שמות שמות – ÇÄÇ

יגיגיגיג):):):): digi",יטיטיטיט,,,, `l yi` m` dnda m`" אלא הוזכר שלא פי על ואף
בכלל, ועוף חיה אף ìôëבהמה, éîeìLúìeשנאמר בגניבה, – ÀÇÀÅÆÆ

גגגג):):):): כבכבכבכב,,,, שה ((((שמות שמות שמות שמות  עד  חמור עד משור  הגנבה בידו  תמצא המצא "אם
נאמר  וכן ישלם", שנים ח ח ח ח ):):):):חיים, שם שם שם שם ,,,, שור((((שם שם שם שם  על פשע דבר  כל  "על

ירשיעון  אשר  שניהם, דבר  יבוא האלהים עד  שה... על חמור  על 
שהרי ועוף, חיה בהמה לכל  הדין והוא לרעהו ", שנים ישלם אלהים

פשע"; דבר כל "על  ואמר : הכתוב äãáàכלל úáLäìåשנאמר – ÀÇÂÈÇÂÅÈ
דדדד):):):): כגכגכגכג,,,, תפגע((((שמותשמותשמותשמות x"כי e yאו eאויבך  x e n g תשיבנו השב תועה,

וכן  גגגג):):):):לו", אאאא;;;; כבכבכבכב את((((דבריםדבריםדבריםדברים תראה x"לא e yאת או  eאחיך  i y נדחים
והוא  לחמורו ", תעשה וכן לאחיך... תשיבם השב מהם , והתעלמת

נאמר שהרי ועוף, חיה בהמה, לכל תעשה((((שם שם שם שם ):):):):הדין z"וכן c a ` l k l
שנאמר ä÷éøôìאחיך"; ה ה ה ה ):):):):– כגכגכגכג,,,, תראה((((שמות שמות שמות שמות  x"כי  e n gשונאך ÄÀÄÈ

לכל הדין והוא עמו", תעזוב עזוב לו  מעזוב וחדלת משאו תחת רובץ
שנאמר משבת, חמור " "חמור , שווה בגזירה שלמדים ועוף, חיה בהמה

בהמתך" וכל  וחמורך "ושורך  יד יד יד יד ););););בה: הההה,,,, שנאמרäîéñçì((((דברים דברים דברים דברים  – ÇÂÄÈ
דדדד):):):): כה כה כה כה ,,,, בגזירה((((דברים דברים דברים דברים  ולמדים בדישו ", שור  תחסום "שור,"לא שווה

בכלל; ועוף חיה בהמה שכל משבת, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא שנאמר –íéàìkìשור " ÇÄÀÇÄ
יט יט יט יט ):):):): וכן יט יט יט יט ,,,, ועוף, לחיה הדין והוא כלאים", תרביע לא "בהמתך

יייי):):):): כבכבכבכב,,,, תחרוש ((((דברים דברים דברים דברים  xengae"לא xeyaשני בכל הדין  והוא יחדו",
שמן  הרמב"ם, פוסק להלכה ברם, וחיה; בהמה של  שונים מינים

חורש כשהוא אלא חרישה, של כלאים משום חייב אדם אין התורה
לשור בדומה טמא, ואחד טהור הוא מהם שאחד מינים בשני ומנהיג
בין  טמאים ששניהם בין  מינים, שני כל אסרו שחכמים אלא וחמור ,

מן  אסורים מינים שני  שכל פסק, הרא"ש  אבל טהורים. ששניהם
שנאמרúaMìåהתורה; בשבת, בהמה שביתת לענין יייי):):):):– כ כ כ כ ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות  ÀÇÇÈ

ובתך... ובנך אתה מלאכה כל  תעשה ה ה ה ה ,,,,וכןjzndae","לא ((((דברים דברים דברים דברים 

וכלידידידיד):):):): וחמורך ושורך  ובתך... ובנך  אתה מלאכה כל תעשה "לא

ïäáבהמתך ". àöBik óBòå äiç ïëåאחד בכל שבארנו  כמו  – ÀÅÇÈÈÇÅÈÆ
"וכל שנאמר  ממה למדים בשבת וכן במשנה; המפורטים מהעניינים

חי שאף בכלל.בהמתך " ועוף Bàה øBL" øîàð änì ,ïk íàÄÅÈÈÆÁÇ
"øBîç?לעיל המפורטים בדברים –äåBäa áeúkä øacL àlà ÂÆÈÆÄÅÇÈÇÆ

ובחמור בשור להשתמש אדם של  דרכו  שכן  והרגיל , המצוי  בדבר –
להובלת  ובחמור השדה לעבודת בשור  בהמות, מבשאר  יותר  לצרכיו

משא.
א ה נ ש מ ר ו א ב

נקטה  מכאן ורגל. שן נזקי  דיני  נשנים פרקנו של הראשונות המשניות בשלוש
אלו. בנזקים פוטרת שמירה איזו ללמד באה והיא "שור ", ולא "צאן" משנתנו 

øécì ïàö ñðBkä, לצאן גדור  מקום –éeàøk äéðôa ìòðå– ÇÅÙÇÄÀÈÇÀÈÆÈÈÈ
מצויה, ברוח לעמוד שיכולה בדלת מבואר: ä÷éfäåבגמרא äàöéåÀÈÀÈÀÄÄÈ

ברגל , או  בשן –øeèt את שמר שלא פי  על  ואף הצאן ; בעל  – È
לעמוד יכולה שאינה בדלת נעל שהרי פחותה, בשמירה אלא הצאן

מתחילתם, מועדים ורגל ושן  הואיל מקום מכל  מצויה, שאינה ברוח
(לעיל מועדת בקרן  הטעם כמבואר פוטרתם, כזו פחותה שמירה אף

ט). éeàøkד, äéðôa ìòð àGלעמוד יכולה שאינה בדלת שנעל – ÈÇÀÈÆÈÈÈ
מצויה, ברוח ä÷éfäåאפילו  äàöéå,ברגל או  בשן –áiç לשלם – ÀÈÀÈÀÄÄÈÇÈ

הצאן. בשמירת שפשע לפי שלם, äìélaנזק äöøôð אם כלומר – ÄÀÀÈÇÇÀÈ
ויש בלילה; המחיצה או הדלת ונפרצה כראוי , הצאן בפני נעל

הצאן  נפרצה ä÷éfäå,,מפרשים– äàöéå ,íéèñì äeöøtL BàÆÀÈÈÄÀÄÀÈÀÈÀÄÄÈ
øeèt,פטור בלילה כשנפרצה שדווקא להשמיע, באה משנתנו – È

הצאן , את לשמור ויבוא שיוודע כדי  זמן ועבר  ביום, נפרצה אם אבל 
חייב הוא íéáiç((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).הרי íéèñlä ,íéèñì äeàéöBä– ÄÈÄÀÄÇÄÀÄÇÈÄ

בנזקיה להתחייב שקנאוה לא ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).מפני  שאפילו  מבואר, בגמרא

הוציאוה  כאילו זה הרי  שיצאה, עד בפניה עמדו  אלא ממש הוציאוה
בנזקיה וחייבים ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).בידים, ליסטים,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; כשפרצוה ברם,

בלבד. גרמא אלא זה שאין  הצאן , נזקי  על חייבים אינם

y c e w z a y
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או בשן  שהזיקה בצאן ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
ברגל.
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úéðäðå äpbì äìôð–LîúéðäpM äî úîl.ä÷éfäå dkøãk äãøé–ä÷éfäM äî úîlLî.äî úîlLî ãöék ¨§¨©¦¨§¤¡¥§©¤¤©¤¤¡¥¨§¨§©§¨§¦¦¨§©¤¤©¤¦¦¨¥©§©¤¤©
ä÷éfäM?äãN dúBàa äàñ úéa ïéîL,äôé àéä änëå äôé äúéä änk.ïBòîL éaøøîBà:úBøt äìëà ¤¦¦¨¨¦¥§¨§¨¨¤©¨¨§¨¨¨§©¨¦¨¨©¦¦§¥¨§¨¥
íéøeîb–íéøeîb úBøt úîlLî;äàñ äàñ íà,íéúàñ íéúàñ íà. §¦§©¤¤¥§¦¦§¨§¨¦¨©¦¨©¦
‚úeLøa àHL Bøáç ìL äãN CBúa Lécânä,äãOä ìòa ìL Bzîäa ïúìëàå–øeèt;ïäa ä÷fä íàå– ©©§¦§¨¤¤£¥¤¦§©£¨¨©§¤§¤©©©¨¤¨§¦ª§¨¨¤

áiç Léãbä ìòa;úeLøa Lécâä íàå–áiç äãOä ìòa. ©©©¨¦©¨§¦¦§¦¦§©©©¨¤©¨

:áééç åéúçúù äòåøä êëéôìå ,åéúçúù ïè÷ä äòåøì øåñîì ìåãâä äòåøä êøãù ,áééç øîåùì øñîù øîåù àðååâ.dpibl dltpäìôðå ä÷ìçåäù ïåâëå
:àãç àãç åäðéøåáòì äéì éåäã ,äá òùô åäéàã ,ä÷éæäù äî íìùî ,äåìéôäå äéúåøáç äúåà åçã ìáà .ñðåàá.zipdpy dn:ä÷éæä éôì àìå äúàðä éôì

.dcy dze`a d`q zia oiny,÷éæî ãéñôîù éðôî ,äãáì äâåøòä úà ïéîù ïéàãîìî ïðéùøãå ,øçà äãùá øòéáå øîà àðîçøå äéåù ìëá äúåà ïéîùù
àúùäå ,åéùëò äåù àéä äîëå ,úàæä äâåøòä äðîî äìëàðù íãå÷ äåù äúéä äîë äãù äúåàá äàñ úéá ïéîùù àìà .úøçà äãù áâ ìò äúåà ïéîùù

:èòåî øáã íà éë úçà äâåøò ãñôä ìéáùá äá ìæìæî åðéà äúàåáúá àéäùë äàñ úéá ç÷åìù éîã ,äéîã åäìåë íìùî àìdlk` xne` oerny iax
.mixenb zexit:ïåòîù éáøë äëìäå .åøîâð àì ïééãòã àëéä ,äãù áâà ïðéîééù àëéäå .÷æéää ìë úîìùî ,ïëøö ìë åìùá øáëù

bbbb.aiig dcyd lra zeyxa yicbd m`eøîåùä øîàù ïåéëå .øîåù ïéðîîå ,åùéãâ äæå åùéãâ äæ ,ãçà ïøåâá úåùòì ïìåë ïéìéâøù äò÷áá äì é÷åî àøîâá
:àúåøéèð äéìò ìá÷îã ãò ,áééç äãùä ìòá ïéà úåùøá ùéãâä åìéôà ,íãà éðá øàùá ìáà .êì øèðàå ìééò øîà åìéàë éåä ,ùéãâå ìééò

`xephxa yexit

änça dçépäמצער היה שהשמש במקום הצאן את העמיד  – ÄÄÈÇÇÈ
מחמת  הדלת את פרצה והיא כראוי , בפניה שנעל  פי על  אף אותה,

מהשמש, ïè÷åצערה äèBL ,Løçì døñnL Bà או לחרש – ÆÀÈÈÀÅÅÆÀÈÈ
לקטן , או  ä÷éfäåלשוטה äàöéå,ברגל או  בשן –áiç,בנזקיה – ÀÈÀÈÀÄÄÈÇÈ

בשמירתה. שפשע åézçzלפי äòBøä ñðëð ,äòBøì døñî– ÀÈÈÈÆÄÀÈÈÆÇÀÈ
שמסר הצאן  בבעל כאן  מדובר  שאין מבואר  בגמרא בנזקיה. להתחייב

"מסרו ט): ד, (לעיל שנינו כבר  שהרי לרועה, צאנו xeyd)את z`)
אלא  הבעלים", תחת נכנסו ולשוכר שכר לנושא ולשואל , חינם לשומר

שתחתיו , אחר  לרועה הצאן  את מסר שהרועה היא, משנתנו כוונת
תלמידים  לו ויש  הרבה, מבעלים בהמות לקבל  הגדול  הרועה דרך שכן

את  להם שמוסר הבהמות רועים, את לרעות יוצאים והם הבהמות,
לשומר, שמסר  ששומר  פי  על שאף להשמיענו , המשנה ובאה ביערים,

הרועה  תחת נכנס השני הרועה כאן  מקום מכל  הראשון , השומר חייב
המוסר(lecbd)הראשון שכל  יודעים שהכל לפי  הצאן , בנזקי  להתחייב

לרועה  אותה שימסור לו , מוסר  הוא כן  דעת על  הגדול  לרועה צאן
äpbìשתחתיו . äìôð הרבים ברשות שהוחלקה כגון באונס, – ÈÀÈÇÄÈ

הגינה, לתוך ונפלה הגינה מן גבוהה אחרúéðäðåשהיתה שאכלה – ÀÆÁÅ
הגינה, מערוגות úéðäpMכך  äî úîlLî באכילתה שנהנתה מה – ÀÇÆÆÇÆÆÁÅ

ומשלם  שעורים אוכלת היתה כאילו שרואים כלומר שהזיקה, מה ולא
ב). (ב, לעיל שבארנו כמו בזול , שעורים dkøãkדמי äãøé,לגינה – ÈÀÈÀÇÀÈ

ä÷éfäå,הרגל בדריסת או באכילה –ä÷éfäM äî úîlLî– ÀÄÄÈÀÇÆÆÇÆÄÄÈ
והולכת. מפרשת שהמשנה ä÷éfäM?כמו äî úîlLî ãöékÅÇÀÇÆÆÇÆÄÄÈ

äãN dúBàa äàñ úéa ïéîL שווייה את שמים שאין  כלומר  – ÈÄÅÀÈÀÈÈÆ
למזיק, גדול הפסד יהא זה בכגון שכן שאכלה, לבדה הערוגה של
סאה, בו  שזורעים שטח היינו  שדה, באותה סאה בית שמים אלא

מרובעות), אמה 2500) אמה חמישים על חמישים äúéäוהוא änkÇÈÈÀÈ
äôé את ממנו  שאכלה קודם סאה בית אותו  של שוויו  היה כמה – ÈÈ

הזאת, äôéהערוגה àéä änëå, עכשיו הסאה בית שווה וכמה – ÀÇÈÄÈÈ
הערוגה, של  שווייה כל משלם המזיק שאין ונמצא ההפרש , את ומשלם

ב  כישהלוקח אחת ערוגה חסרון  בשביל בדמיו מפחית אינו  סאה, ית
מועט סכום ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).אם שנאמר ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ממה למדים זה ((((שמות שמות שמות שמות דבר 

דדדד):):):): ההיזק כב כב כב כב ,,,, את ששמים מלמד חכמים: ודרשו  אחר ", בשדה "ובער

שמים, כיצד מפרשת המשנה שאין מבארים, ויש אחרת. שדה גב על 
הסאה  את שמים אין פירות סאה אכלה שאם היא המשנה כוונת אלא

בגמרא  אמוראים נחלקו ומכאן כולה. השדה אגב אלא עצמה, בפני
על ההיזק את לעולם ששמים האומר, כחזקיה והלכה שמים, כיצד 

שלמה, סאה אכלה אם כגון שהזיקה, ממה ששים פי שהוא שטח גב
הסאה  חסרון ידי על  נפחתה בכמה סאים, ששים של  שדה שמים

ערוגות  ששים בה שיש שדה שמים אחת, ערוגה אכלה אם וכן הזאת;
זו  ערוגה חסרון בשביל נפחתה בכמה קמא קמא קמא קמא כאלו, בבא בבא בבא בבא  ותוספותותוספותותוספותותוספות ((((גמראגמראגמראגמרא

בבבב).).).). íéøeîbנח נח נח נח ,,,, úBøt äìëà :øîBà ïBòîL éaø בשלו שכבר  – ÇÄÄÀÅÈÀÈÅÀÄ
צרכם, íéøeîbכל  úBøt úîlLî הערוגה של  כשווייה היינו – ÀÇÆÆÅÀÄ

äàñשאכלה, äàñ íà,סאה דמי  משלמת סאה, אכלה אם –íà ÄÀÈÀÈÄ
íéúàñ íéúàñ אלא קרקע אגב שמים שאין סובר, שמעון  רבי – ÈÇÄÈÇÄ

בשלים  בפירות אבל  עדיין, נתבשלו שלא לקרקע, הצריכים בפירות
אותם  שמים עדיין, נתלשו  שלא פי  על אף לקרקע, עוד צריכים שאינם

עצמם. oerny.בפני  iaxk dklde

ג ה נ ש מ ר ו א ב

Lécânä– מתבואתו  גדיש  העושה –Bøáç ìL äãN CBúa ÇÇÀÄÀÈÆÆÂÅ
øeèt ,äãOä ìòa ìL Bzîäa ïúìëàå ,úeLøa àHLבעל – ÆÄÀÇÂÈÈÇÀÆÀÆÇÇÇÈÆÈ

ברשותי? לגדישך  מה הגדיש , לבעל לומר  הוא שיכול  íàåÀÄהשדה,
ïäa ä÷fä,שהוחלקה כגון  השדה, בעל  של בהמתו –Léãbä ìòa ËÀÈÈÆÇÇÇÈÄ

áiçרשות ליטול  צריך סביבה, גדר  שאין  בשדה שאפילו ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת – ÇÈ
úeLøaישראל ישראל ישראל ישראל ")")")") Lécâä íàå שדה בתוך  הגדיש  את עשה ואם – ÀÄÄÀÄÄÀ

חברו, של  בהמתו ואכלתן  ברשות, áiçחברו äãOä ìòa לשלם – ÇÇÇÈÆÇÈ
השדות  בעלי  שכל בבקעה, כאן  שמדובר מבואר, בגמרא נזקו . את לו 

לו  שנתן וכיון  שומר, שם וממנים אחת, בשדה גדישיהם עושים שבה
כאן  עשה לו: אמר  כאילו זה הרי  גדישו, שם לעשות רשות השומר 

בעל שאין ג), ה, (לעיל הסובר  רבי , אף הלכך  לך, ואשמור  גדישך
שומר שאותו  כאן, מודה לשמור , בפירוש עליו שיקבל עד חייב הבית

ששנינו ומה מגדישו . השדה בעל של  בהמתו  אכלה אם "lraחייב
"aiig dcyd השדה שבעל  כגון  או  שדה, שבאותה הגרנות שומר  היינו

הגרנות. שמירת את עליו קיבל עצמו 

izdw - zex`ean zeipyn

כאשר יהיה ה"בטל רצונך", יבטל הקדוש־ברוך־הוא "רצון אחרים מפני רצונך", שיתבטל "רצון אחרים", לשון רבים, ההעלמות של 
עולם הזה.

לקוטי שיחות וישב חלק ג



רח    

      
ע"ב: ח  ד       כח נאמר (משלי 

טו )        , ודרש   
   (ז ד  (ירמיה   .   

  ( ה ז (דניאל     והנה  
לדוב, הדומה  שניה  אחרת חיה   לדוב הדומה  חיה   

 הרבההרבה ושותה  ,שאוכל  שמיני][ 
        הול הוא קשור שכשהוא 

במקומו  עומד ואינו  עצמו  'דוב '.סביב נקרא פרס  מל שהיה  ואחשורוש .  
. היהודי את להשמיד שרצה         

כליה נתחייבו  ולכ. 
       יח)נאמר י (קהלת      

, ש ,המ גזירת על  זאת ודרש             
       (ח כז (ויקרא    ערכו דמי  לשל לו  שאי .שפירושו  

      ( ג קד  תהלי)  . עצלות  משו ,' בעצלתי' והיינו  
.המ מגזירת  להושיע יכול  שאי כמי ה ' נעשה  המקרה ', ימ' בתורה , עסקו  שלא ישראל 

         א־ב )נאמר קכד  ש)      
          עלינו  בקו' שנאמר ממה  ודרש  נאמר שבא 

ישראל את להשמיד ורצה  ,מל היה  שלא המ גזירת על  .לרמז 

      ב )נאמר כט (משלי        
וגדולהודרש , ריבוי לשו][      כ , הע שמחו  לגדולה  כשעלו  כי 

מלכות בלבוש  המל מלפני מרדכי טו )כשיצא ח (אסתר          
 בעיניו כטוב  ביהודי לעשות לו  ונת המל טו )כשגידלו  ג  ש)  . 

   נאמר הזה , מהפסוק  פיתחא לה  פתח  (ז ד  דברי)         
אליו ' קראנ כל  אלהינ ושומע ה ' אלינו  קרוב  שה ' נאמר  ,העמי בי מפוזרי וה ממנו  ישראל את הרחיק שה ' המ שאמר  מה  שעל ודרש, , ְְֱֵֵֵַָָָֹ

אליו . קוראי שאנו  פע בכל תפילתנו 

   נאמר הזה , מהפסוק  פיתחא לה  פתח  ( לד פסוק ש)    רבמ גי  ל לקחת לבא ִֶֶַַָָ

כשנמסרו   במצרי ולכ ממנו ,  מסולקי שיהיו  שיי לא ולכ אליו , ישראל   ע את ה ' שלקח  כלומר, 'קרבו ', מלשו 'קרב' ודרש  י',

ללמוד  יש  ומזה  אליו .  ולקח ה '  הציל , להשמיד המ ביד כשנמסרו  כ וכמו  . ממצרי ה '  הוציא , כרצונ  בה לעשות  ביד

מידו  ה '  והציל  לאבד לידו  נמסרו  שכבר הנס , גודל  .את

רב  דרשת פתיחת את מביאה  :הגמרא    ,תיבות כשתי היא 'ויהי' תיבת  שתי  וה 
צער  של  .לשונות  בתוכחה שנאמר מה  זהו  (סח כח ש)      

לעבדי  אות יקנו  שלא שגזר ,המ בגזירת זו  תוכחה  שנתקיימה  קנה ', ואי. ְֵֶֹ

 ו פיתחא לה  מד )נאמרפתח  כו  איביה (ויקרא אר  תהי זאת   וא'     ְְְְִֵֶֶֶַַָֹֹ
ודרש , ,' אלהיה ה ' אני י  א ריתי להפר   .מיד הציל וה ' החשמונאי בימי ישראל על שגזרו  ְְֱֲִִִִִֵֵֶָָֹ

  .ישראל את והגלה  המקדש את שהחריב   . מידו הציל וה ' להשמיד עליה שגזר  
       לעתיד  . מישראל חסדו  מסיר ה ' אי  שלעול 

 בברייתא ,כ הפסוק  לדרוש          
לישראל  הבבליי הרעו  לא כ  ומשו בבל , מדינת כל  על   ממוני .שהיו       

את     . לישראל ישועה  באה   יד שעל     גזר 
ו  , להשמיד   . הגזירה בטלה   יד שעל        

    . לישראל  קיו והיה      תהיה ובכ יגאלנו , בעצמו  שה ' 
שלימה עד הגאולה        



 
     

    
   

  
  

    
     

   
   



רט אגרות קודש

 ב"ה,  ה' כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחר הדומי' הארוכה הנה סו"ס נתקבל מכתבו מג' כסלו, בו כותב אודות הקישויים השונים 

בסידור התלמידים החדשים. והנה ידוע מאמר המכילתא כל התחלות קשות, ואם שאף לאחר שיודעים 

את המאמר הנ"ל ווע]ר[ט אפשר ניט קיין ס]א[ך לייכטער, אבל בכ"ז התמי' שבדבר סרה, ובמילא אין 

להתפעל מזה ובודאי יצליח השי"ת שבאם רק ישתדלו בזה, וועט מען אויספירען סידור הכתה החדשה 

ובד"מ התפתחות הישיבה מדרגא לדרגא.

מה שכותב אודות נסיעת תלמידים הנ"ל לכאן לחג הגאולה הוא י"ט כסלו הבע"ל.

הנה בכלל הסדר הוא אשר כל תלמיד צריך לקבל רשות מהנהלת הישיבה ובכתב הרשיון הנה 

הנהלת הישיבה מגבלת את הזמן, או שמוסרת את זה על דעת מזכירות שלי. עפ"ז אפשר לההנהלה 

להחמיר ביותר, אבל ידוע המנהג בארצוה"ב בנוגע ליחס עם נערים ועם תלמידים שלא לסמוך הרבה 

חלק  של  רצונם  חזק  שכותב  כפי  ואם  נסיון,  לידי  להביאם  לא  ובמילא  שבהם  עול  הקבלת  כח  על 

מהתלמידים לנסוע לכאן, אפשר כדאי אויסניצען דאס להתנות עמהם שבאם ירשו להם לנסוע הוא 

בתנאי שיתמיד בלימודו ויצטיין, אבל למנוע הנסיעה לגמרי צריך עיון אם כדאי ובפרט שכפי שכותב 

ברצונם ג"כ להתראות עם משפחתם, אבל לאידך גיסא יש להגביל זמן שהותם כאן לימים אחדים 

בלבד, ומובן אשר גם בזה לא הכל שוים ועל הנהלת הישיבה להחליט על אתר בנוגע לכאו"א בפרט.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש, ובטח כיון שאינו מזכיר דבר הכל שלום אצל אנ"ש דמחנם, 

וחבל אשר אין משתדלים כראוי לקרבם ובפרט אלו שהיו קרובים ומכמה סיבות נתרחקו קצת.

 ב"ה,  י"ג כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יהושע ברוך שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו ע"י כתיבתו בשולי המכתב דכ"ז תשרי העבר.

ובמענה על בקשתו ברכה, הנה כבר ברכתו אמורה בכתוב רצון יראיו יעשה בלי הגבלה במה 

שיהי' הרצון ובלבד שזהו רצון ירא ה' וכיון אשר עסקו של כת"ר הוא בהמשכת יראה לבני ישראל ע"י 

גזירת הכתוב הוא כו' ואעפ"כ  וכן הטבילה כו'  ענין המקואות וכמבואר ברמב"ם סוף הל' מקואות 

רמז יש בדבר כו' המכוון לבו לטהר נפשו כו' והביא נפשו במי הדעת טהור כו', כי כמו שענין הטבילה 

בגשמיות צריך שיטבול ראשו וכל גופו במים, היינו שכל גופו אפי' הטפל לגופו יכוסו במים פשוטים, 

הנה גם ברוחניות כן הוא, אשר המטהר מטומאה שנגרמה ע"י חטא עה"ד הוא כשמבטלים את כל 

עצמותו מתחיל מהשכל שבראש ומסיים בהכח היותר פשוט שבנפש הוא כח ההליכה שברגל, במים 

פשוטים, היינו עניוות )יעויין תענית ז' ע"א( ועניות פשוטה בלי התחכמות זהו מטהר מטומאת הדיעות 

שעי"ז בא לירא את ה' כי ענוה מביאה לידי יראה )סוף סוטה( שלכן אמרו חכמי האמת אשר טבילה 

הוא אותיות הביטל ועאכו"כ שזה מביא לידי חיזוק בהעבודה המביאה לידי יראה. ובל"נ כשאהי' על 

הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אזכירו כבקשתו.

בפ"ש להרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה כו' מוה"ר אפרים זלמן שי' ובברכת הצלחה 

בעבודתם בקדש.



רי
       

          
            

            
        

     
    

      
      

     
       

       
      

     
  

      
       

       
       

      
      
      

      
       

      
        
      

     
    

     
   

     

      
     

       







































































            

            

                

             

       

        

       

       

      

     

       

       

        

        

       

       

      

        

     

       

      

      

      

      

       

      

      

      

      

        

       

     

  

     

    

       

     

       

     

      

      

     

       

      

       

       

      

      

      

      

       

    

                          

                         

                            

                          

                       

                         






















































































































    
      

        
       

      
       
      

      
      

        
     

   
      

       
       

    
      

       
      

    
        

       
       

        
             

             
              

           
                

              
           

             
              

             
             

             










































































             

       
      

        
         

 
        

       
         
          

          
       

        


        
       

        
       

  
      

           
    
        


         

       
      

        
      

         
     

       
   

        
         


        

        
         

     
        

         
       

          
          

         
      

         
  

        
        

      


           

       
 

        
       

        
      

         
     

     


          

        
          

        
       

       
       

       
      

   
           

    
       

        
           

        
           
         

     
       

          
      

      
     

     
         

         
          

          
      

     
  

          
      

          
           

          
          

        
         

         
    

            
            

       
        

       
       

         
          

          





































































































































































































































המשך בעמוד לד



ריי        
          

            
            

        
     

    
      

      
     

       
       
      

     
  

      
       

       
       

      
      
      

      
       

      
        
      

     
    

     
   

     

      
     

       







































































            

            

                

             

       

        

       

       

      

     

       

       

        

        

       

       

      

        

     

       

      

      

      

      

       

      

      

      

      

        

       

     

  

     

    

       

     

       

     

      

      

     

       

      

       

       

      

      

      

      

       

    

                          

                         

                            

                          

                       

                         






















































































































    
      

        
       

      
       
      

      
      

        
     

   
      

       
       

    
      

       
      

    
        

       
       

        
             

             
              

           
                

              
           

             
              

             
             

             










































































       מנחות. פרק שלושה עשר - הרי עלי עשרון דף קז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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       מנחות. פרק שלושה עשר - הרי עלי עשרון דף קז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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       מנחות. פרק שלושה עשר - הרי עלי עשרון דף קח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות

בתחילת דרכו ב"סולם", צריכה להיות העבודה בענייני ארץ, "מוצב ארצה", עד שבא לענייני שמים, "וראשו מגיע השמימה".
לקוטי שיחות וישב חלק ג
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       מנחות. פרק שלושה עשר - הרי עלי עשרון דף קח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י

אלא  לרוחניות  להפריע  צריכה  אינה  יהודי  של  שהגשמיות  בלבד  זו  לא  אחד:  דבר   – ורוחניות  גשמיות   – העולמות  משני  לעשות 
שצריכה גם לסייע בעבודה, עד שהגשמיות תיהפך לרוחניות.

לקוטי שיחות וישב חלק ג
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המשך בעמוד בב
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המשך בעמוד וו
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       מנחות. פרק שלושה עשר - הרי עלי עשרון דף קט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רכ
       

             
          

           
        

        
       

      
     

     
      

       
        
      
       

      
       
      
     
       

    
     

















































             

          



             

       

      

      

        

     

       

        

  

      

     

      



     

    

        

        

       

      

       

        

       

      

      

       

       

      

       

      

      

       

     

       

        

      

     

      

     




















































































       
       

      
       
        
       
       

      
       

        
       

        
      

       
       

            
          
         

              
             
                
                
             
            

              
         

       
         

             
            

                      
                 

                 
                  

                   
                  

                
                   

                  
                  

                 




















































































       מנחות. פרק שלושה עשר - הרי עלי עשרון דף קט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י

עבודת הסולם של היהודי מתחילה מעניינים פחותים "ארצה", ומזה הוא מתעלה ומגיע עד למדריגות רוחניות הגבוהות ביותר – 
"השמימה".

לקוטי שיחות וישב חלק ג
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המשך בעמוד ממ
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המשך בעמוד ממ
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       מנחות. פרק שלושה עשר - הרי עלי עשרון דף קי עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ מוה"ר אלעזר ארי' שי'

שלום וברכה!

לרגלי המלוה מלכה אשר עורך כת"ר שי' הנני בזה להביע ברכתי שתהי' בהצלחה בגשמיות 

ובהצלחה ברוחניות, אשר אצל איש הישראלי יחדיו ילכו, כי עם אחד הם בארץ וכפירוש רבינו הזקן 

אשר ממשיכים הם אחדות הוי' ע"י תורה אחת גם בהיות הנשמה בגוף ובכל עניניהם הארציים היינו 

הגשמיים ואפי' החומריים.

וכל ב"ב שיחיו  יסוד חזק והתחלה טובה לסידור כת"ר  זו  ותהא סעודת דוד מלכא קדישא 

באופן המתאים.

בברכה.
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       חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף ב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות

ַהּכֹל
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       חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף ב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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יהודי – גם בהיותו בעולם הזה, יש לו קשר עם שני עולמות, לא רק עם גשמיות העולם הזה, אלא גם עם רוחניות העולם הבא.
לקוטי שיחות וישב חלק ג
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כל העניינים הגשמיים כמו אכילה, שתייה וכל חייו הם לשם רוחניות, לשם עבודת ה', הוא בטבעו של כל יהודי, אפילו אצל אנשים 
פשוטים.

לקוטי שיחות וישב חלק ג
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המשך בעמוד לד



רלו
אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

...בכלל בענינים כמו אלה ובסכסוך ובמלחמה בכלל צ"ל השתתפות של שנים, וכשצד אחד 

שלו  התרגשות  גם  לאט  לאט  הרי  בהסכסוך  ומשתתפים  מתרגשים  ואין  לב  משימים  שאין  רואה 

והתאבון הולך ופוחת עד שלבסוף נאבד כלה, גם בנידון דידן כן הוא שמוכרח הוא להבליג על רוחו ולא 

ליכנס בשקלא וטריא, ובשים לב שדעת נשים קלה והאשה דמעתה מצוי' הרי על מה שיש לוותר צריך 

לוותר ועל השאר לא לשים לב ובמילא סו"ס ינצח צד הטוב.

...מ"ש אודות המענה שלו להאברך... הנה אף שבכלל צריך להשמר שלא יהי' אצלם הרושם 

שרצים אחריהם, אבל סו"ס אי אפשר לשכוח על התכלית והיא שיביאו להם הידיעות אודות חסידות 

תורתה והדרכתי' ומפני גודל הדבר א"א להתחשב בטעמים שאין תופסים מקום נגד זה ובמילא לאחר 

בענין  עוה"פ  לעורר  עד שסו"ס תהי' הזדמנות  לענין  מענין  לסבב הדברים  כדאי  ימים  איזה  שיחכה 

הקביעות עתים לתורה בכלל ולעניני חסידות בפרט.

 ב"ה,  י"ז כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש

באה"ק ת"ו ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בבית  יחזיקו  לא  ...ב( במ"ש שהי' אצלם הצעות ממנהלי בתי ספר... שכיון שמכמה סיבות 

ספר פלוני בשנת תשי"ד מציעים להם להכניסם בהרשת. הנה יש להזהר בזה כי קרוב לודאי שמוסרי 

ביה"ס אף שיש להם רשות ויפוי כח ע"ז, הנה כאשר יודע הדבר לעוד מי שהוא ולאחר עיון לא יישר 

הדבר בעיניו ובמילא יתנפל עליהם בכל תוקף ועוז, הנה אזי גם אלו שמסרו להם את הענין ימשיכו 

ידם מזה וכו'.

ג( מזכירים במכתבם שנפגשו... ידוע מכבר שיטת ליובאוויטש שאין היא נכנסת כלל בענין של 

מפלגה, ובודאי יש להסביר את זה בנעימות ובאופן של שלום, או אם מספיק הענין דשב ואל תעשה יש 

להסתפק גם בזה אבל בכל אופן לא לקבל על עצמם כל ענין שיש איזה זיקה מפלגתית.

ד( כן כותבים אשר יש מקומות שימסרו להם מבתי ספר של זרמים אחרים, מתאים להחוק 

ובודאי למותר לעורר את תשומת לבם על הזהירות הדרושה שזה לא  החדש שצ"ל רק בי"ס אחד, 

מי שרוצה  ידוע שלפעמים  והרי  והבעלות שתהי' להם בהבית ספר,  והמרות  וכלל הרבונות  כלל  יגע 

להרס, הנה נשען על הפסוק מהרסיך כו' ממך יצאו, הנה מתחיל הוא בהענין דהיום אומר לו כך, היינו 

שמסכים על הכל וכשנכנס בפנים הרי מביע דעתו ומזמן לזמן בתקיפות יותר וד"ל. אפשר שאין לזה 

יסוד בנדון דידן ורק על אתר יש להחליט בזה ולא באתי אלא לעוררם להתבונן בהענין גם מנקודת 

מצב זה, ובודאי השי"ת ישמרם מכל ענין של תקלה ח"ו וחפץ ה' בידם יצליח להגדיל תורה ולהאדירה 

ברוח ישראל סבא ע"י שיקרבו את לבם של בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים בהחנוך הפנימי שיקבלו 

על ידם במוסדות הרשת.

מהמשרדים  להם  המגיע  יקבלו  שבקרוב  תקותם  כותבים  העברה  שנה  דסיום  במכתבם  ה( 



רלז

השונים להבת"ס דהרשת שבמקומות השונים וכו' והסכום הוא יותר מי"ב אלף ל"י, ולפלא שאינם 

כותבים בפרטיות מה מזה נתגשם כי בודאי אוחזים באמצעים האפשריים לקבל הסכומים במילואם.

ו( מצער אותי במקצת ותקותי שאולי החשש שלי אין לו יסוד והוא שכפי מה שכותבים אודות 

הדו"ד שהי' להם עם ב"כ... עשה עלי רושם שנכנס גם אצלם הענין בגדר של נצחון חיצוני, ובמילא 

רוצים להתפשט עד כמה שאפשר ולהראות שיצאו נוצחים. והנה אף שלפעמים נצרך גם ענין זה כי ע"י 

ואתהלכה ברחבה אפשר שיבטלו מניעות ועכובים בלי כל פעולה נוספת, אבל בנדון דידן )שהמטרה 

היא חינוכם של כמה ילידי ישראל ברוח של יר"ש( אין להגדיל את הקישויים בזה אפילו במדה קטנה, 

ונודע ורואים בחוש שכשהולכים בדרכי שלום ובנעימות, במילא אין רגש של הנצחון אצל הצד השני, 

וכשהצד השני מדבר רק ע"פ שכל קל יותר להתדבר אתו...

לשער  ואפשר  שיש  כפי  שנצרך  מה  אבל  שם,  ביה"ס  את  לעזוב  בזה  כלל  כוונתי  שאין  מובן 

בריחוק מקום, הוא להסיר עד כמה שזהו בידם את הענין שזהו מלחמה נטושה ורוצים לכבוש את כל 

הכפר וכו' אלא שכיון שההורים דורשים חינוך מסויים ובעלי הרשת מומחים לזה בטוחים הם שימלאו 

רצון ההורים ולא שיכפו אותם על דעתם וכו' וכו'...

ח( מובן שהאמור בסעיף ד' אודות הזהירות בלקיחה לרשותם בי"ס של מפלגה או זרם אחר, 

הנה אם כבר נעשה מעשה הרי אז אדרבה השינוי עלול להחריף היחסים כו' ובמילא אז יש רק לנקוט 

באמצעים ובצורה המתאימה שלא יהי' כל מקום לחששות הנ"ל, אבל גם זהו פשיטא לשלוח הילדים 

שברשותם לבי"ס העומד ברשות מורים אחרים היינו שלא הם שכרום ואין עליהם המרות שלהם, זהו 

מופרך ואי אפשר לקבל אחריות כלל וכלל בעד חינוך שע"י אחרים.

כפי  הנה  בעתונים,  הנדפסים  ענינים  על  להגיב  כדאי  אם  בחשון  מששי  במכ'  בשאלתם  ט( 

העתונים  שסו"ס  זאת  ועוד  סוף,  לו  שאין  דבר  ה"ז  בעתונים  וכו'  בשקו"ט  להכנס  הנסיון  שהראה 

ידועה שיטתי מאז שלזה  הנה  כו'  בבית משפט  להגיבה  ובנוגע  ולא שלהם.  ברשות אחרים  נמצאים 

מקום לחשוב רק אחרי שניצלו כל האפשריות האחרות.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש המחכה לבשו"ט בהקדם היותר אפשרי.

 ב"ה,  י"ח כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר מלך שי'

שלום וברכה!

המקוה  אודות  כותב  בם  הקודמים  וכן  תולדות  מעש"ק  מכתבו  קבלת  בזה  הנני  מאשר 

שמסדרים בשכונתם, ונהניתי אשר ע"י העזר שמרכז טהרת המשפחה בירושת"ו קבלו בהשתדלותי 

ממגבית אנ"ש שי', הנה גם קיימו הבטחתם ועזרו להמקוה שמסדר בסכום של אלף ליטרה ואולי יש 

וכן  גדול מהנ"ל.  ובפרט שהסכום שהגיע להם מאנ"ש בהשתדלותי הוא  עזר  עוד  מקום לקבל מהם 

הנני כוב לאגו"ח באה"ק ת"ו שיתנו להם הלואה בסך אלף לירה לשלם במשך שנה ותקותי שימלאו 

בקשתי זו.

ברכה  גם  זה  ישפיע  שבד"מ  בהישיבה  בעבודתו  וכן  הנ"ל  בקדש  בעבודתו  יצליחו  והשי"ת 

והצלחה בעניניו הפרטיים.

בברכת הצלחה לכל המשתתפים בעבודה קדושה זו.

אגרות קודש



רלח

 ב"ה,  י"ח כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת אגודת חב"ד אשר באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

באתי בזה להמליץ לתת מקרן גמ"ח אשר ע"י הלוואה בסך אלף לא"י להרה"ח כו' מוה"ר מלך 

קאפלאן שי' מלוד בשביל גמר בנין המקוה בשכונתו, למשך תשלום שנה אחת, והתחלת התשלומין 

לאחר שנה מנתינת ההלוואה. ות"ח מראש.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

 ב"ה,  כ"ב כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אברהם יעקב שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב אודות הסדר שלו בלימודו עם כתות 

השונות והשי"ת יצליחו להחדיר בתלמידיו תורת אלקים חיים ורוח של יראת שמים טהורה.

ב( בשאלתו אם ילך להבר מצוה של אחד מתלמידיו, הנה אינו כותב איפוא תהי' הבר מצוה, 

כי אם תהי' בבית הכנסת שאסור להתפלל שם וכמנהג המדינה יערכו הבר מצוה בעת התפלה ביחד עם 

עליות כו' שיש בזה כו"כ שאלות, אין כדאי להשתתף בזה בכדי שלא יחשב זה כהכשר שכיון שבא הוא, 

הרי האחד עאכו"כ שיוכל לבוא לשם וגם להתפלל כו' וכו'. אבל אם הבר מצוה נערכת במקום אחר ולא 

בשעת התפלה, בטח יש למצוא ופן שיוכל להשתתף ושלא יהי' בזה ענין של הכשר לדברים אסורים.

בברכת הצלחה בענינים הכללים והפרטים המחכה לבשו"ט.

נ"ב. מוסג"פ קבלות על המחאות ששלח. וכן העתק מכתבי כללי בקשר עם חג הגאולה י"ט 

כסלו שבאמת תוכנו כל השנה זמנו וא, ובטח יפרסם תוכנ ולאנשים המתאימים לזה.

 ב"ה,  כ"ב כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

בכלל אין להתפעל מזה שנפגש עם קישויים בהבנין, ורק צריך הי' ליתן יותר מעט עכ"פ ממעשר 

מהוצאות הבנין לעניני הצדקות של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וכאשר עושה תשלום 

על הבנין ליתן מכל תשלום כנ"ל לקופה של צדקה זו, וכאשר לוקח את השי"ת לשותף יקבל ממנו ועוד 

יותר מענין השותפות לבד.

בברכת הצלחה המחכה לבשו"ט.

אגרות קודש



רלט

 ב"ה,  כ"ב כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"נ נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר מאיר

ליבער שי'

שלום וברכה!

...נהניתי ביותר מהבשורה טובה מהתרחבות חוג הלומדים בהשיעור תניא שלהם, וכבר ידוע 

פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שכשרואים הצלחה בענינים כמו אלה הרי צריך זה 

לעורר תוספת כח בההשתדלות להגדיל עוד יותר את הענינים, באמרו לנפשו, ומה בהשתדלות עד עתה 

שהיתה קטנה לפי ערך נתן הקב"ה הצלחה כזו הרי עאכו"כ אם היו משתדלים כראוי, והאריכות בזה 

אך למותר.

מוסג"פ העתק מכתבי כללי בקשר עם חג הגאולה הוא י"ט כסלו, ומהנכון הי' שיתייעץ עם 

הרה"ח כו' מוה"ר אלי' משה שי' ליס, אם כדאי לפרסם תוכנו בין משתתפי השיעור, ובאיזה אופן.

בברכה - המחכה לבשו"ט.

 ב"ה,  כ"ג כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי" נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

אשר שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקל ידיעות מאנ"ש שיחיו אשר במעלבורן אודות השתתפותו ועזרתו בענין התפתחות 

הישיבה אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר שם, ואף שבודאי גם להבא יעשה בזה במרץ המתאים, 

נצרך אלא  גם אני בשורותי אלה, אף שבטח אינו  הנה ע"פ מרז"ל אין מזרזין אלא למזורזין באתי 

להעדפה שכת"ר שי' ישתדל בזה ככל יכולתו וגם למעלה מיכולתו.

וע"פ המבואר בדא"ח חילוק עבודת בני אדם דקודם מתן תורה שריחות היו מלאחר מ"ת אשר 

שמן תורק שמך, אשר קודם מתן תורה קודם דביטול הגזירה דבני סוריא לא יעלו לרומי השיג האדם 

בעבודתו ופעל בזה רק כפי יכולתו ושרשו ושרש שרשו אבל לא יותר ממקום שרש הנבראים, משא"כ 

לא מ"ת אשר בטלה הגזירה הנ"ל וירד ה' על הר סיני ומשה עלה גו', הנה יכול האדם לפעול לא רק 

בהמשכה משרש הנבראים אלא גם למעלה מזה והאריכות לדכוותי' בודאי אך למותר.

ומה שכותב הנני עד"ז עתה הוא שכיון שצריך לחול סידור הישיבה שם שינויים עיקרים ותקותי 

אשר סו"ס יתייסדו ויתפשטו בעיר גופא ואח"כ בסביבותי', הנה ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אז 

באופן שיהי'  זה  ולהעמיד  כחות  כל  צריך להצביא  ולכן  גייט דאס,  אזוי  אוועק  זיך  ווי מען שטעלט 

לשם ולתפארת ובפרט שזהו הישיבה היחידה בכל אוסטראליא וממ]נ[ה תוצאות חיים בכל עניני הדת 

במדינה זו.

המחכה לבשו"ט וחותם בכבוד וברכה.

אגרות קודש



רמ

 ב"ה,  כ"ג כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר מיכאל שי'

שלום וברכה!

...ב( נהניתי ממ"ש באופן התחלת הלימודים לזמן החדש הן של התלמידים והן של התלמידות, 

ובטח ישלח ג"כ סדר היום של לימודיהם וכן בנוגע להנהגתם מתחיל מעש"ק אחר חצות עד לאחר 

מוצש"ק.

ג( בטח למותר לעוררו אשר המכתב דא' דסליחות שבודאי קיבל העתקתו בלה"ק, הנה תוכנו 

זמנו הוא כל השנה, וכיון שבר"ה העבר לא הי' במקומו, הרי זה אמתלא באופן המתאים להודיע ע"ד 

התוכן לאלו האנשים שאפשר להשפיע זה עליהם.

...בטח ימהר כתת התלמידים שהם על התור לנסוע לצרפת כמובן ע"י שמתדברים תחלה עם 

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר ניסן שי' נעמאנאוו באופן המתאים...

בטח קיבל רשימת הדבורים דמוצש"ק בראשית לאגודת נשי ובנות חב"ד, ומהראוי אשר זוגתו 

תחי' תתענין לעשות אגודה מעין זו במחנם הט' כיון שאין הדיוק שיהי' דוקא נשי חב"ד והכוונה הוא 

לחיזוק ותוספת בנוגע למעשה בפועל ששוות בזה כל נשי ובנות ישראל.

בודאי כדאשתקד יחלק בשמי "מעות חנוכה" להתלמידים הלומדים דא"ח ויודיע שמותיהם.

מוסג"פ הקונטרס די"ט כסלו. וכן העתק מכתב כללי.

 ב"ה,  כ"ד כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

מחו' הוו"ח אי"א נו"נ בנש"ק מוה"ר שמואל

אבא שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הפ"ש ממנו ע"י הרה"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר פנחס שי' אלטהויז, כן מסר לי 

תשורתו היקרה מזוזה קופסא של בשמים וטס של כסף, והספר "תורת רבי פנחס מקוריץ", ות"ח ת"ח 

על התשורות הללו המעוררים זכרונות ימי קדם ורגשות הבאות מקרב הנפש פנימה, ויה"ר מהשי"ת 

אשר הרגישים האלו יהי' סיבה וגורם לענינים של פועל בחיים היום יומיים וכמרז"ל לא המדרש עיקר 

אלא המעשה עיקר.

א"ת אהי' לכת"ר שי' אם יכתוב בפרטיות אודות המזוזה הקופסא והטס של כסף הנ"ל, אף 

שמסר לי הרה"ח כו' אלטהויז שי' ר"פ בזה. מכתבי הקודם בטח קיבל בזמנו.

בברכת חנוכה והצלחה בעניניו.

אגרות קודש



רמי

 ב"ה,  כ"ד כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבם בקשה להתפלל עליהם.

בדוגמת  בענין הברכה שהיא  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  ידועה שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר  הנה 

הגשם, שכמו שהגשם מצמיח כשיש חרישה וזריעה, כן הוא גם בברכה שמקבל הברכה צריך לעשות 

החרישה בעצמו, היינו לב נשבר ונדכה על ידי התבוננות בגדלות הבורא ית' שבמילא מביא לידי הכרה 

בשפלות האדם )יעויין בפירוש תר"י בברכות ריש פרק אין עומדין, והובא לפסק הלכה בהגהות הרמ"א 

אז  אשר  במצות  והידור  התפלה  לפני  הצדקה  נתינת  ע"י  וזריעה  א'(  סעיף  סוף  צ"ח  או"חסי'  שו"ע 

הברכה מביאה הצלחה וכמה שנאמר בפרשת ברכות יצחק, אשר אפילו בארץ היא ובשנה ההיא הנה 

מצא מאה שערים וכפירוש התרגום ורז"ל על חד מאה בדשערוהי.

ובטח למותר להעירם בההכרח הגמור דלימוד פנימיות התורה ובפרט בדורותינו אלה אשר 

הודיענו עיר וקדיש משמיא נחית הוא האר"י החי שמצוה לגלות זו החכמה ובפרט לאברכים יושבי 

אהל ועוסקים בתורה והשי"ת יצליחם.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

המזכיר:

 ב"ה,  כ"ח כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו, ואתו הסליחה על שנתעכב המענה שלי מפני ריבוי הטרדות.

תוכן מכ' אודות בנו האברך... שי' אשר ברצונו לנסוע ללמוד בישיבה, ונשען על פסק רז"ל הוי 

גולה למקום תורה הסכמתי ע"ז ולא נראה זה בעיני כת"ר שי' מפני מצב בריאותו ובפרט אשר החינוך 

שלו מובטח גם בהיותו בביתו.

והנה לכת"ר ודכוותי' בטח למותר להביא את כל ההסברות והטעמים הנאמרים בפסק המשנה 

הנ"ל דהוי גולה למקום תורה, והעיקר הרי הוא אם מתקבל הטעם או לא מתקבל הטעם, הרי כיון 

שבמשנה לא נתפרש הטעם להדיא, אין לנו אלא דברי המשנה, ומובן מעצמו שאין בזה איזה פגיעה 

בכבוד ההורים או אי-אמון בהם, ובפרט ע"פ הפירוש שבעל המימרא רבי נהוראי זהו ר"א בן ערך אשר 

בדידי' הווה עובדא וכמבואר במס' שבת - קמ"ז ע"ב -.

ובהנוגע למ"ש אודות שמירת בריאותו, הנה בודאי יש להשתדל בזה באותם המקומות אשר 

לשם יסע, והן בארצוה"ב והן באה"ק ת"ו יוכלו למצוא ידידים ואוהבים אשר ישגיחו על בנו במדה 

האפשרית, ובפרט שידוע אשר בריאות הגוף תלוי' במדה גדולה בהשביעת רצון מבריאות הנשמה, והא 

גופא אשר בנו שי' ימצא א"ע בסביבת חברים מתאימים לרוחו יוסיף ג"כ בבריאות הגשמיות, משא"כ 

כשיהי' בודד ובמצב של אי-שביעת רצון לעתים תכופות.

אגרות קודש



רמב

ובהזדמנות זו הנני להעיר על עוד נקודה, והוא בנוגע ללימוד תורת החסידות אשר כנראה מבין 

השיטים של מכתב כת"ר שי' אין דעתו נוחה כ"כ מזה, ונשען על מה ששמעתי כמה פעמים מכ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ממה שראה במוחש, הנני בא בשורותי דלהלן, והוא:

ידוע אשר בשנים מלפנים היו כמה שיטות בענין הלימוד עם הנוער, אם צריך הוא להיות ש"ס 

ראשונים ואחרונים ופוסקים בלבד, או גם תורת המוסר והחסידות, וידוע אשר כששים שבעים שנה 

אשר  באמרם  המוסר,  תורת  ללימוד  גם  תוקף  בכל  התנגדו  דליטא  בישיבות  הגאונים  הנה  זה  לפני 

לימוד ש"ס ופוסקים מספיק ותורה מגינא ומצלי ובמכש"כ אשר אפילו זה שסר מן הדרך הרי גם הוא 

המאור מחזירו למוטב, אבל כעבור איזה עשיריות בשנים, הנה הראה החיים במופת חי אשר מוכרח 

איזה לימוד המדבר ישר מעניני מדות בנ"א הרגש נפשו וחובת הלבבות עד שגם הגדולים דליטא הודו 

והסכימו על לימוד המוסר במדה גדולה או קטנה עכ"פ.

אשר  אחריו,  הבאים  תלמידיו  ותלמידי  תלמידיו  הבעש"ט  תורת  מאור  ליהנות  שזכו  אותם 

הביאו בחיים את ציווי האריז"ל אשר בדורנו אלה מצוה לגלות זו החכמה )פנימיות התורה( ולא עוד 

אלא כאשר שאל הבעש"ט את המשיח אימתי קאתי מר, היתה המענה לכשיפוצו מעיינותיך חוצה, הרי 

נעלה מכל ספק הכרח לימוד תורת תלמידי הבעש"ט.

בכ"ז בהדור שלפנים הי' מקום לשיטה, אשר יש להסתפק במדה קטנה ביותר של לימוד זה, 

עם כאלו אשר  יפגש  ולא  ללמוד החקירה  שייכות  כל  ולהבחור  להנער  יהי'  היו שלא  כיון שבטוחים 

ישאלוהו בענינים דחובת הלבבות, עניני האמונה וכו' וכו', אבל בדורנו זה ובפרט בשנים האחרונות 

כשבאו הגזירות והשמדות ר"ל ובלבלו את כל העולם והנערים והאברכים עומדים בפני נסיונות קשים 

ביותר ולדאבוננו בל ימלט שלא יפגשו עם כאלו המטילים ספק בכל הקדוש ואפילו גם ביסודי האמונה, 

מוכרח הדבר שידעו את האמור בתורת הבעש"ט ותלמידי תלמידיו שזהו חלק מתוה"ק וכמרז"ל כל 

מה שתלמיד וותיק עתיד לחדש ניתנו למשה מסיני כדי שלא יהי' איכפת לי' מה שישמע מאחרים.

גם אם ימצא מי שיאמר אשר בטוח אשר בנו או קרובו לא יפגש לעולם עם כאלו שאינם חרדים 

יראים ושלמים )אשר זהו נגד מרז"ל אשר אפי' בעצמך אל תאמין( הנה בא הנסיון והראה שהיפך הוא 

אבל אפי' לדברי האומר כך מידי ספק לא יצא, וידוע שבענין של פקוח נפש הרי אפי' בשביל ס"ס וכו"כ 

ספיקות מחללין את השבת וכו' וכו'.

מוסכם מכל הוא אשר תורת החסידות הוא חלק מתוה"ק, ואם גם בנוגע לעצמו יש מי שאומר 

שרוצה הוא ללמוד חלק זה ורק אחר זמן חלק השני הרי פשוט שכשבא איש הישראלי ואומר שנפשו 

חשקה בחלק תורה מסויים הנאמר למשה מסיני ומפי הגבורה בעצמו צריך לחזקו ולעודדו להוסיף 

אומץ בלימוד חלק תורה זה ובפרט שחלק זה הוא אשר עליו נאמר ששואלים אם עלה קב חומטין ואם 

ח"ו לא העלה, הרי כלשון רז"ל - שבת דל"א סע"א - מוטב אם לא העלית גם החטין.

ולדידי הרי כת"ר שי' צריך להודות להשי"ת אשר העיר רוח טהרה על בנו שי' וחושק ללמוד 

פנימיות התורה אשר כלשון הזהר הקדוש - חלק ג' דקנ"ב ע"א עיי"ש - זהו נשמתא דאורייתא, אשר 

נותנת חיות בלימוד תורת הנגלה, ותקותי  נותנת חיות בהגוף ה"ה שפנימיות התורה  כמו שהנשמה 

חזקה אשר יקבל ממנו רוב נחת.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש המחכה לבשו"ט.

אגרות קודש



רמג    


             

               
              

                 
               

                  
                 

                  
        

ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

נ  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 
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  " אוהל" משום חשש ישנו  בבית -

חשש  גם ישנו  לרשותֿהרבים בו  ביציאה אבל  בלבד ,
"הוצאה".

   גדולים שוליים בעל  כובע -
בלבד . החמה מפני להגן  בו  שיוצאים

  ." אוהל" משום בו  לחוש ואין  -
   שמא ולא "אוהל ", משום לא -

"הוצאה". לידי יבוא

  שוב יחבשנו  מראשו , ייפול  אם ואף -
בדרכו . שימשיך  לפני

   הגשמים מפני כגון  -.
   המצויות במגבעות לצאת מותר  -

לפעמים  בחול  יוצא ואפילו  תחתיהן , כשכיפה בזמננו 
לראשו , מגבעת ללא

ראשו  על  הדוקה תהיה שהמגבעת להקפיד  .ויש

 
מג.411) סעיף  לעיל עד"ז
בו 412) אין ואז מותר, מצער שלהציל יא סעיף  כדלעיל

בכך. דרכו אין אפילו - כובע  גבי  על כובע  משום איסור
אף 413) מצויה, ברוח  נופלת אינה שהמגבעת בכך די 

חזקה, ברוח  שנופלת
לחוש  אין - תחתיה כיפה ללא מגבעת או כיפה וכשלובש
ראשו. על הדוקה אינה אפילו הרבים ברשות יוליכנה שמא

•
           

ÊË מקצבת יותר שלוקח  נודע  אפילו ישראל וכשקנאו
שמגיע  מה ממנו להבריח  אסור גזלן הוא והרי  המלך
שליש  נוטל אם כגון המותר אלא המלך קצבת פי  על לו
הסחורה  שליש אלא ממנו יבריח  לא המלך קצבת על יותר
גמור  גזל המלך קצבת וכשמבריח  הגזלן מן לגזול שאסור

הוא.

לגבות  למלך ממונה שהוא אלא המלך מן קנאו לא אם אבל
נכרי מוכס  ממונה וכן לעצמו קצבתו על שמוסיף  ונודע 
המכס  כל ממנו להבריח  מותר לעצמו מוסיף  הוא שסתמו
דין  מחמת אלא כלל חוב  אינו המכס  שהרי  גזל שכולו
המלכות  בדין שלא למלך נגבה זה שמכס  וכיון המלכות
גמור  גזל זו גבייה כל הרי  המלכות מקצבת יותר נוטל שהרי 
המלכות  בדין שלא המלך שליח  ידי  על ונגבית הואיל הוא
כגון  המלכות כדין שלא שנוטל והמלך כמלך המלך ששליח 
שנתבאר  כמו גזל זה הרי  קצבה לו שאין מכס  שהעמיד

כמכס  זה הרי  המלכות מקצבת יותר שנוטל זה ואף  למעלה
קצבה. לו שאין

שליח  ואינו לעצמו וגובהו המכס  שקנה ישראל כן שאין מה
כלל  חלק המלך מגרעת לגזול מוסיף  שהוא הוספתו אין

מכרו  והמלך למלך מגיע  המלך חלק  אלא כלל המלך
שגובה  זה ישראל מחמת נגרע  המלך חלק  ואין זה לישראל
זו  בגבייה למלך ואין הואיל המלך לו שקצב  מחלקו יותר
בדין  לו הראויה קצבתו כשמכר נסתלק  כבר כי  כלום
גזל  בה שאין נקיה מכירה היתה והרי  זה לישראל המלכות
חוב  לו לגבות המלכות בדין במקחו זכה הלוקח  וישראל
שנעשה  אחר חוב  כבעל ונעשה המדינה בני  שחייבים המכס 
חוב  ממנו לגזול רשאים שאין מחובו יותר וגובה גזלן

לו: שחייבים

*
ÊÈ גשר מהם ועשה בתים בעלי  של אילנות שכרת מלך
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רמד   

דבר  ואחד אחד מכל לכרות צוה אפילו עליו לעבור מותר
ששליח  לפי  מותר מאחד הכל וכרתו שלוחיו והלכו  ידוע 
אחד  מכל לכרות בעצמו לטרוח  צריך ואינו הוא מלך המלך
לזה  ישלמו או בזה לטרוח  להם היה עצמן הן אלא ואחד

ממנו. שכרתו

אסור  גשר ועשו המלך מדעת שלא אילנות כרתו אם אבל
שנתייאשו  אחר לרבים מסרוהו כן אם אלא עליו לעבור
רשות  ושינוי  ביאוש לרבים נקנה שאז משום האילנות בעלי 

עליו: בהילוכם בו בחזקתם קנאוהו להם שבמסירתו

ÁÈ מותר דרך או חומה ועשה בתים שהרס  מלך וכן
מטבעו  שיהא והוא בזה. כיוצא כל וכן בה ליהנות
הארץ  אותה בני  עליו הסכימו שהרי  הארץ  באותה יוצא
כן  לא שאם לו עבדים והם אדוניהם שהוא דעתם וסמכה

גזלנים: עבדיו וכל זרוע  בעל כגזלן הוא הרי 

ËÈ המדינה מבני  ושמשיו מעבדיו אחד על שכעס  מלך וכן
מהמלך  וללוקחו בו ליהנות ומותר גזל אינו ביתו ולקח 
ממון  ליקח  כולם המלכים משפט  שכן לו, שנתנו ממי  או

עליהם. כשכועסים שמשיהם

למלך  נכסיו שיהיו פלוני  דבר על שיעבור מי  גזר אם וכן
ממנו. וליהנות ללוקחו ומותר גזל אינו בזה וכיוצא

מלכותו במה בני  כל על שגזר כללי  בדבר אמורים דברים
אחת  מדינה על אפילו או בלבד אחד על גזר אם אבל
מה  כל הרי  מלכותו משאר אותם ושינה ממלכותו בלבדה
יאוש  אחר אלא בו ליהנות ואסור גמור גזל הוא מהם שלקח 
המלכות  דין זה אין מדותיו משוה שאינו שכיון רשות ושינוי 

המלכות. גזלת אלא כלל

אחר  דבר או מכס  שיתנו היהודים על גוזר אם מקום ומכל
היהודים  שכל מאחר מדותיו משוה נקרא מהנכרים יותר

בשוה. נותנים

בו  שיש בדבר אלא דין דינו אין מדותיו כשמשוה ואפילו
לא  אבל כולה המדינה תיקון שהוא בדבר או למלך הנאה
דיני בטלת כן לא שאם לחבירו אדם שבין פרטי  בדבר

ח "ו: התורה

*
Î לאחר אלא בודאי  הגזול בדבר ליהנות שאסור וכשם

ואפילו  הגנוב . בדבר ליהנות אסור כך רשות ושינוי  יאוש
פירות  שומרי  כגון גנוב  שחזקתו אלא בודאי  גנוב  אינו
שרוב  או הגינה אחורי  כמו צנוע  במקום פירות שמוכרים
שמוכרים  אחרים בהמות רועי  כגון גנוב  חזקתו ההוא הדבר
שלהם  ולא שגונבים מה מוכרים הרועים שרוב  וגבינה חלב 
מהם  ליהנות או מהם לקנות אסור הבעלים מדעת ולא

בחנם.

או  והסל הגינה פתח  על בגלוי  מוכר השומר אם אבל
ויודעים  קול לדבר יש שהרי  מותר לפניו המדה או המשקל

בזה. כיוצא כל וכן מוכר הוא ולדעתם הבעלים

מהם: ליקח  אסור הטמן מהם להקונה שאמרו וכולן

‡Î מהם לוקחים הבד בבית מזתים שמן העושים בדדים
הם  הבית בעל שלדעת במדה וזיתים במדה שמן

גנבה  שחזקתן מועט  ושמן מועטים זיתים לא אבל מוכרים
ענין: בכל אסור הטמן אמרו ואם בזה כיוצא כל וכן

Î למחט וחוץ  לארכה מחט  כמלא מהחוט  ששייר החייט 
ששייר  או מעט  בו לתפור ראוי  שנמצא מחט  כמלא
חייב  אצבעות ג' על אצבעות ג' שהיא מטלית מהבגד
אדם  בני  דרך שאין שלו הם מכאן פחות לבעלים להחזירם
דרך  כן אם אלא דעתו) בטלה (והמקפיד עליהם להקפיד
יותר  על אף  להקפיד דרכם אין (ואם להקפיד המקום אנשי 

שלו). הוא מקפידים שאין מה כל הרי  מכאן

כשמחליקה  מהנסרים מוציא שהנגר דקים שפאין וכן
עליהם  להקפיד אדם בני  דרך שאין שלו הם קטן במעצד

במעצד ל  מוציא שהוא גסין ושפאין מהנגר להביאם טרוח 
הנסרים  להקטין בקרדום שחותך מה לומר צריך ואין גדול
שלא  המקום מנהג כן אם אלא הבית לבעל להחזירם חייב 

להקפיד.

שנופלת  הנסורת אף  הבית בעל בבית עושה הוא ואם
כל  מלאכות בשאר וכן הבית בעל של היא במגל כשנוסר
להחזירו  חייב  מקום באותו עליו להקפיד הבית בעל שדרך
בעל  אם (ואף  האומן של הוא עליו להקפיד דרכו שאין וכל

דעתו): בטלו מקפיד זה הבית

*
‚Î ליקח אסור להחזירם שחייב  דברים שמוכר אומן וכל

אסור  הטמן אמר ואם מותר שלו שהם ודברים ממנו
גנובים. שחזקתם

במקום  צמר בבגדי  סורק  כגון האומן ביד הדבר נשתנה ואם
כר  מוכר והסורק  מהבגד הנסרקין המוכין על שמקפידים
שנשתנה  אלא הנסרקין הבגדים מן שחזקתו מוכין מלא
אף  לקנותו מותר כר ועתה מוכין נקראים שמתחלה השם
להוציא  אפשר שהרי  לברייתו החוזר שינוי  שהוא פי  על
ושינוי כבתחלה עליהם מוכין שם ויהיה הכר מן המוכין
ויפטר  שלו שתהא להגנב  הגנבה קונה אינו לברייתו החוזר
לכל  ואסור בעצמה אותה להחזיר צריך אלא דמיה בנתינת
גנבה  ואינה הואיל הקילו כאן מקום מכל ממנו לקנותה אדם

גנובה. שחזקתה אלא בודאי 

לברייתו  החוזר שינוי  הגנב  ביד שנשתנה ודאית גנבה אבל
להבעלים  שנודע  ידוע  כן אם אלא ממנו לקנותה אסור
החוזר  גרוע  שינוי  עם יאוש כי  ממנה ונתייאשו מהם שנגנבה
צריך  ואין לגזלן הגזלה וכן לגנב  הגנבה קונין לברייתו
ליהנות  או לקנותה מותר לכן דמיה נותן אלא כלל להחזירה

ברשותו. בעודה בה

יאוש  בלא אפילו קונה לברייתו חוזר שאינו גמור ושינוי 
ודבקם  חלקים נסרים ועשאן ושיפן עצים הגוזל כגון
להיות  יחזרו יתפרקו אם שאף  תיבה ועשאם במסמרים

בזה. כיוצא כל וכן עצים ולא חלקים נסרים

בשינוייה  שהרי  הגזלה לשנות לסייעו אדם לכל אסור אבל
עוברי מסייע  ונמצא שלו ונעשית בעליה מרשות מוציאה
בשום  לגנב  או לגזלן לסייע  שאסור לומר צריך ואין עבירה

לרשעתם. להם הצריך דבר

איסו  כל וכן מנכרי . לגנוב  או לגזול הבא נכרי  רי(אפילו
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רמה    

באיסור  כי  מנכרי  נכרי  בשל גם נוהגין גנבה או מגזלה הנאה
נאמר  שלא לנכרי  ישראל בין כלל הפרש אין וגנבה גזלה
ולא  רעך את תעשוק  לא שנאמר לבדו בעושק  אלא רעך
שהיא  כישראל והחמס  הגזל על מוזהרים הנכרים וגם תגזול
מחבירו  גנב  או גזל אפילו מיתה וחייב  נח  בני  מצות משבע 

נכרי ):

*
„Î ומהקטנים כנענים ומהעבדים מהנשים לוקחים אין

כגון  הבעלים מדעת  שלהם שהם  שחזקתם דברים  אלא
בזול  שם מצוי  שהפשתן בגליל פשתן כלי  שמכרו נשים
בגד  ממנו ולארוג ולטוותו לקנותו שם הנשים של ודרכן
מקום  בכל וכן עליהם מקפיד הבעל ואין לעצמ [ן] ולמכרו
מכל  מקום בכל ותרנגולים ביצים ולוקחים עניינו לפי  ומקום

אסור: הטמן שאמרו וכולם אדם

‰Î העבדים מן ולא הנשים מן פקדונות מקבלין אין וכן
ואין  הבעלים מן גנבום שמא הקטנים מן ולא כנענים

עבירה. עוברי  ידי  מסייעים

אדם  שמא לה אלא לבעלה יחזיר לא האשה מן וקיבל עבר
כגון  דעת בו שיש בקטן וכן בעבד וכן אצלה הפקיד אחר
ולמעלה  שנים משש שהוא הפעוטות לעונות כבר שהגיע 
ואין  מתנה לו נתנו שמא כי  לו יחזיר ומתן משא בטיב  ויודע 

דעת: בו שיש כיון שיאבדנה חוששין

ÂÎ בפירות חלק  ונוטל הבית בעל בפרדס  העובד אריס 
שחלקו  קודם אף  פירות ממנו ליקח  מותר עמלו בעד
מחלקו  ינכה הבית בעל עם לחלוק  שכשיבא לתלות יש כי 

שמכר. הפירות

שטורח  מפני  לעצמו היתר שיורה ינכה לא שמא אוסרים ויש
למכור  מביתו הביא אם אבל מהפרדס  שמוכר והוא הרבה
לחוש  ויש לחלקו כבר שהגיע  ממה מוכר הסתם מן

בזה: כיוצא כל וכן לדבריהם

ÊÎ מהפרדס פירות גונב  שהאריס  הבית לבעל נודע  ואם
על  אלא לחלוק  כשבאו מחלקו לו לנכות רשאי  אינו
כנגד  האריס  את לגזול לעצמו דין יעשה לא אבל דין בית פי 
או  הגנב  מן לגנוב  או לגזול שאסור מפני  ממנו שגנב  מה
ואם  דין בבית יתבענו אלא ממנו וגזל שגנב  מה כנגד הגזלן

הר  דין בית פי  על שלא לו לו ינכה המגיע  חלקו גוזל זה י 
הרי מחלקו יותר הרבה נטל שכבר ואף  הנשארים בפירות
הבית  בעל משל לגנוב  נתכוין אלא חלוקה בתורת נטל לא
הם  שהרי  הנשארים בפירות עדיין נשאר חלקו ושיהיה
חלק  מפקיע  הבית וכשבעל כולם הפירות בכל שותפים
גוזלו  זה הרי  האריס  של כרחו בעל הנשארים בפירות האריס 
לעשות  רשאי  אינו כך הוא שהדין ואף  ממנו שגנב  מה כנגד
לברר  שיוכל בדין יזכה אם דין בית פי  על אלא לעצמו דין

בזה: כיוצא כל וכן יפסיד לאו ואם ממנו שגנב 

*
ÁÎ לעצמו דין לעשות רשאי  שאינו אמורים דברים במה

בעצמו  החפץ  גוף  ולא ממנו שנטל מה כנגד כשנוטל
ממנו  זה שנטל בעצמו החפץ  גוף  ליטול אבל ממנו שנטל
זה  ואין כרחו בעל ממנו ליטלו מותר בגזלה בין בגנבה בין

מותר  ליטול לו מניח  אינו הלה ואם שלו את מציל אלא גוזל
בענין  ממנו להציל יכול אינו אם שיניח  עד להכותו אפילו
שגוף  זה שבכגון דין לבית להוליכו מחוייב  ואינו אחר
ממי להצילו לעצמו דין עושה אדם בעין הוא שלו החפץ 
הצלה  בכל להזיקו שבא ממי  או לגזלו שבא ממי  או שגזלו
אם  הפסד שום לו יגיע  לא אם ואף  בהכאה אפילו שיכול

כלל. לטרוח  צריך אינו דין לבית ילך

עליו  יראה שמא שלו חפץ  לגנוב  הגזלן לבית ילך לא אבל
אחר: בענין להצילו אפשר אי  כן אם אלא כגנב 

ËÎידי על להציל אבל בעצמו להציל אמורים דברים במה
ענין. בכל אסור נכרי 

הלה  יתבענו אם שלו החפץ  שזה לברר כשיכול זה וכל
שאינו  לומר צריך אין לברר יוכל לא אם אבל דין לבית
אפילו  אלא דין הבית יענישוהו יכהו שאם להכותו רשאי 
כשמציל  עדים אין כן אם אלא כלום. הצלתו אין הכאה בלא
לומר  בשבועה נאמן שיהיה זו הצלה לו מועלת שאז מידו
תפסתי לא ולומר לכפור יכול שהיה במיגו תפסתי  שלי 

עדים. שאין מאחר כלום

אם  למשכון אלא לו מועלת תפיסתו אין עדים כשיש אבל
הוא  שהחוב  והוא חוב  איזה לו חייב  שהוא הלה לו מודה
אסור  הלואה מחמת הבא שבחוב  הלואה מחמת שלא הבא

ענין  בכל בעצמו הלואה:למשכנו בהלכות שנתבאר כמו

*
Ïהרי המשתה בבית או האבל בבית כליו לו שנתחלפו מי 

משתמש  חבירו אם אף  (שהרי  בהם ישתמש לא זה
אלא  לעצמו דין לעשות ואסור הגזלן מן כגוזל זה הרי  בשלו
החפץ  בעל וכשבא למעלה) שנתבאר כמו דין בית פי  על
נכרית  כובסת וכן נאבד. שלו אם אפילו לו להחזירו צריך
אסור  שלו שאינו חלוק  לאחד והביאה לרבים המכבסת
נאבד: ששלו פי  על אף  לבעליו להחזירו וצריך בו להשתמש

‡Ï הנוצח שכל ביניהם תנאי  שעושים בקוביא המשחקים
גזל  זה הרי  וכך כך ממנו יקח  שחוק  באותו חבירו את
ולקח  הואיל לקח  הבעלים שברצון פי  על אף  מדבריהם
מדברי אסור זה הרי  והיתול שחוק  דרך בחנם חבירו ממון
בו  יש אבל גזל איסור בו אין הנכרי  עם והמשחק  סופרים.
כל  שיעסוק  לאדם ראוי  שאין בטלים בדברים עסק  איסור
אומרים  ויש עולם. של ובישובו חכמה בדברי  אלא ימיו
גזל  משום בו ואין הנכרי  עם כמשחק  ישראל עם שהמשחק 
שכ"ב ). סי ' באו"ח  כמ "ש בדבר יש איסור כן פי  על (ואף 

בקוביא. כמשחקים דינם זה עם זה שהמרו ושנים

אם  אלא בו לחזור רשאי  המעות השליש לא אם מקום ומכל
להדיוט  כמסירה לגבוה שאמירתם לצדקה ליתן התחייב  כן

בהם: לחזור יכולים ואינם

Ï תחומו בתוך חבירו מתחום שהכניס  רעהו גבול המסיג
ואם  גזלן זה הרי  עשה בחזקה אם אצבע  מלא אפילו
עובר  הגבול הסיג ישראל בארץ  ואם גנב  זה הרי  בסתר הסיג
וגו' רעך גבול תסיג ובלא גזלה או גנבה בלאו לאוין בשני 

וגו': בארץ 

וגנבה : גזלה  דיני
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רני    


        

 

נעשה Ï˘Ó‰Â(יז ) במ "ש למעלה יובן  הנ "ל  מכל 
מ "ש  שזהו  כו ' כדמותנו  בצלמנו  אדם
ג' נזכר  אדם בבריאת דהנה כו ' יצרתיו  בראתיו  לכבודי
הוא  והעיקר  כו ' יצרתיו  בראתיו  וכמ "ש בי"ע לשונות

ויצ  ויפח בריאה ומ "ש ודיבור  מחשב' בחי' שהוא ירה
בראת  אתה אומרים שאנו  כמו  עשיה בחי' הוא באפיו 
מבחי' הוא צלם ודמות צלם בחי' וזהו  כו ' נפחת יצרת
נעשה  וז "ש העצמית צורה שנקרא המחשבה אותיות
ועל  כמ "ש דבריאה אדם בחי' בצלם בצלמנו  אדם
כסא  בחי' הכסא על  פי' אדם כמראה דמות הכסא
הוא  הזה הכסא שעל  אדם ציור  ובחי' שבבריאה הכבוד 
בחי' שהוא עצמית צורה שנקרא המחשבה עולם בבחי'
את  אלקים ויברא נאמר  וע"ז  בצלמנו  וז "ש כנ "ל  צלם
נחקק  זה דבריאה אדם צלם ומבחי' כו ' בצלמו  האדם
שזהו  דמות נקרא היצירה בבחי' למטה להאיר  בכסא
שזהו  הדיבור  עולם אל  הבא המחשבה עולם מבחי'
ה' וייצר  נאמר  וע"ז  כנ "ל  מיש יש בבחי' מצורה צורה
מיצירה  וכן  דיצירה אדם ונקרא האדם את אלקים
הדמות  חקיקות ע"י שמציירים הציור  כמו  שזהו  לעשיה
אבל  וד "ל . כו ' הדיבור  אותיות לגבי הכתב אותיות וכמו 
דמות  חקיקת גם שם אין  הרי במראה הנראה הדמות
דמות  של  מראה רק אלא ג"כ  מדמות דמות נקרא ולא
שנקרא  מדמות כדמות דהארה הארה נקרא ולא כו ' לבד 
העצמית  הצורה צלם שנראה (ואע"פ כו ' עכ "פ מיש יש
שם  רואה אינו  שהרי ממש הצורה עצם זה אין  במראה
מן  מעלה יתרון  בו  שיש רק לבד  דמותו  רק הפנים עצם
ממש  העצמית צורה ראיות כמו  בו  שנראה במה הדמות
שהרי  וכה"ג הלוח  שעל  שבדמות בצורה משא"כ 
העין  סקירת של  החיות תנועות גם רואין  במראה
שזהו  דבבואה בבואה וענין  כו ') וכה"ג הפה ותנועות
מראה  כמו  אלא דדמות דמות נקרא אינו  צל  של  צל 
יצרתיו  בראתיו  שמ "ש יובן  ולמעלה כו ' הנכפל  ממראה

ודמות  צלם בחי' דיצירה ואדם דבריאה אדם בחי' הוא
שמיצירה  דדמות דמות בחי' הוא עשיתיו  אף ומ "ש
ג' והן  כו ' בגוף כשנתלבש דעשיה אדם ונקרא לעשיה
ונפש  ביצירה רוח  בבריאה נשמה דנר "ן  מדריגות
שלו  הנפש שבחי' מנר "נ  כלולה נפש וכל  בעשיה
כלול  ואדה"ר  בבריאה ונשמתו  ביצירה ורוחו  בעשיה
בחי' אדם נעשה וכמ "ש בכללות הללו  מדרגות מג' היה
נשמת  באפיו  ויפח  וכמ "ש בגוף נפש בחי' שהוא עשיה
מחשבה  ויצירה בריאה בחי' כדמותנו  בצלמנו  כו ' חיים
לפי  הענין  הפסיק זה אף עשיתיו  אף (ומ "ש כו ' ודיבור 
לגבי  כלל  ערך  לזה ואין  גופני בחומר  נחקק שבעשיה
הרוח  בחינת ערך  כן  שאין  מה שביצירה רוח  בחינת
כמו  מיש יש שנק' אע"פ דבריאה נשמה לגבי שביצירה
נשאר  הרי מ "מ  כו ' נבדל  בדבר  החותם חקיקות משל 
ונמשך  בדיבור  שבמחשבה מאותיות רשימו  אור  בחי'
אך  וז "ש צלם הנקר ' העצמית הצורה אחר  הוא גם
ויתהלך  דיצירה רוח  בבחי' הוא איש איש יתהלך  בצלם
ששרשה  נשמה מבחי' דבריאה אלקים צלם בבחי'

כו ' במחשבה עלה ישראל  כמ "ש המחשבה וכמו בעולם
מעולם  רק ששרשם נשמות בחי' שיש שמצינו 
ימא  נוני ונק' כו ' סבא המנונא רב נשמת כמו  המחשבה
בקרב  לרוב וידגו  ע"פ בזהר  במ "ש במ "א וכמ "ש כו '
אותיות  מחקיקות עד "מ  משא"כ  וד "ל  כו ' הארץ
הפרש  אין  שלכאורה אע"פ אחר  נבדל  בדבר  שבשעוה
אחר  מ "מ  בשעוה החותם אותיות לחקיקת זה בין 
גופי  מחקיקות בעלמא רשימו  רק בשעוה יש לא שכבר 
אותיות  מחקיקות שנחקק מה א"כ  שבחות' האותיות
כו ' דרשימו  רשימו  בחי' זה הרי אחר  בדבר  שבשעוה
אף  במ "ש יובן  וכמ "כ  כו ' הקטנות בתכלית שהוא
בחומר  בהתלבשות הבאה שבעשי' נפש שבחי' עשיתיו 
צלם  אותיות מבחי' דרשימו  רשימו  בחי' רק אינו  גופני

וד "ל : כו ' דבריאה נשמה אלקים
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Í‡ בדברים והמצות התורה כל  כשעושין  באמת
וליפול  בגשמיות לידבק אפשר  תפלין  כמו  גשמי'

נפיל  רק עלי' יהי' שלא די ולא כתי'למטה וע"ז  ח "ו  ה
את  וגם מ "ש ענין  הוא לזה והעצה יורדות, רגליה
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רנב   

הנשארים  אבוד  עד  בם אלקיך  ה' ישלח  הצרעה
הצרעה  הוא דבורה על  ארז "ל  והנה מפניך . והנסתרים
הנה  כי הוא והענין  מתוק, ודובשה מר  שעוקצה ג"כ 
הרוגז  וענין  יצה"ר , על  יצ"ט  אדם ירגיז  לעולם ארז "ל 
נהר  יוצא הקודש חיות של  מזיעתן  כמשארז "ל  הוא
ארס  הוא זיעה יחול , בגיהנם רשעים ראש על  דינור 
והוא  יצאה חימה ה' סערת הנה כמ "ש שלהם וחמה
חולאת  חולי שהוא באדם למשל  וכמו  שלהן  פסולת
הפסולת  כי מזיע אח "כ  אזי אותו  ששורף אש לו  שיש
הזיעה  חלקי ע"י לחוץ יוצא החולי] [הוא אש של 
שרפים  שנק' המלאכים למעלה הוא כך  מים, שהוא
שברשפי  הפסולת מהם יוצא אזי אש ברשפי ובוערים
שבגהינם  רשעים ראש שעל  הזיעה וזהו  שלהם אש
אזי  ביותר  לחבירו  שאוהב אדם כמו  ענין  וזהו  יחולו ,
מלא  עליו  הוא אזי לו ] [המנגד  דבר  עושה כשחבירו 
כשעושה  עליו  הכעס הוא כך  אליו  אהבתו  וכפי כעס,
יצ"ט  אדם ירגיז  לעולם ענין  וזהו  טוב, לא אשר  דבר 
הרצון  הוא שבקדושה האש כי המנגד , על  יצה"ר  על 

הוא  והפסולת ההתלהבות בבחי' באלקות ליכלל 
במלאכים  וכמו "כ  המנגד , על  אש שברשפי ההתלהבות
הוא  אש שברשפי והפסולת לאלקות אש הרשפי ג"כ 
על  המרירות שהוא מר  עוקצה ענין  וזהו  המנגד , על 
בהם  יפול  לא וממילא גשמיים התאוות שהוא המנגד 
מתוק  ודובשה גשמים, בדברים בתו "מ  שעוסק הגם
עבדת  לא אשר  תחת וכמ "ש מצוה של  שמחה ענין  הוא
עשיית  שזהו  לבב ובטוב בשמחה אלקיך  הוי' את
אנשים  מצות ולא לאלקות ותענוג בשמחה המצות
גילוי  המשכת יהי' רק יפול  לא ובוודאי מלומדה
ליכנס  רצו  שלא מרגלים ענין  וזהו  מטה, למטה אלקות
במצות  למטה השפלה ענין  שהוא ישראל  לארץ
אוכלת  ארץ ואמרו  גשמיים ענינים שהם מעשיות
יורדות  רגלי' רק שבמצות גשמיי' דברים שע"י יושביה
אבל  יורדות, רגלי' ע"ש מרגלים שנקראו  ענין  וזהו 
הכנעה  לשון  שהוא כנען  ארץ היא כי בזה טעו  באמת
המצוה  כשמקיים ושפלות הכנעה וע"י ושפלות,

גשמי'. בתאות למטה ליפול  א"א ושפלות בהכנעה
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Ì˙Á˜ÏÂ ואל המשקוף אל  והגעתם וגו ' אזוב אגודת
על  הדם את וראה וגו ', המזוזות שתי
ולכאו ' הפתח . על  ה' ופסח  המזוזות שתי ועל  המשקוף
ולא  אני חז "ל  ודרשו  באמ "צ ועברתי כתי' הלא יפלא
למ "ש  והתינח  לסימני', צריכי' למה וא"כ  כו ' מלאך 
למה  ועברתי דכתי' מאחר  אך  כו ', המשחית יתן  ולא
כרחך  על  אלא כו ', המשקוף אל  הדם הגעת ענין  כל  לי
היו  שישראל  כ "א הסימן  בשביל  שלא לומר  צריך 
אשר  כו ', משקוף לבחי' עבודתם בבחי' להגיע צריכי'
מלאך  ע"י לא הי' בכורות מכת דהא מובן  אינו  זה גם
פך "א  בשלח  ממד "ר  (וכמובן  ובעצמו  בכבודו  כ "א כו '
בו  שיתגושש איוב לו  שנתן  במה להס"מ  שדחו  ממה
כלל ), קטרוגו  לשמוע ה' אבה שלא בשביל  רק שזהו 
עז "נ  אשר  כאורה שכחשכה אוא"ס מבחי' זה הי' א"כ 
פשעיך  ורבו  בו  תפעול  מה חטאת אם ו "ז ) ל "ה (איוב

יקח , מידך  מה או  לו  תתן  מה צדקת אם תעשה, מה
משקוף, לבחי' בעבודה להגיע ישראל  צריכי' היו  ולמה

כאורה. דכחשכה א"ס מבחי' נמשך  שזה מאחר 
ÔÈÚ‰Â'ה ועבר  ע"פ במד "ר  דרז "ל  בהקדם יובן 

על  אני עובר  שאמר  עובר  ל ' ועברתי, לנגוף,
לשממה  מצרי' כ "א מצרי' כארץ ה ' כגן  שאמרתי מה
למלך  משל  באורך  פי"ז  בא בפ' ע' בסופו ), (יואל  תהי'
נמצא  כו ', יוסף ירד  כך  כו ' לברברייא בנו  שהלך 
המדה, על  שהעביר  היינו  עובר  ל ' ועברתי שמפרש
הוא  מ "מ  כו ', ותרן  שאינו  הגם כי לרחם, שמדותיו 
ארך  ע"פ רז "ל  כמ "ש לרשעי' אף אף ומאריך  מרחם
כלו  לא כי הטוב משבחי' שאנו  וזהו  חסד , ורב אפים
ברחמיך  ומבקשי' חסדיך , תמו  לא כי והמרחם רחמיך 
ועושה  זו  מדה על  אני עובר  ומ "מ  עלינו , רחם הרבי'

במצרי'. דין 
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רנג    


         

    

     השפע 
       בדור שירד  המן 

המדבר,   בגוף נבלע  היה כולו אלא 
יוצא לבושיםולא ללא מלמעלה שמגיע  שפע שהוא כיון 
גשמיים,      

 ,ומסתתרת מתעלמת שאינה הוי ' משם בהשפעה
      - א ' אופן   

ה כאשר גם האלוקי , ממש ,השפע בגילוי וא
       כיון

גשמיים, בדברים  ויתלבש ירד  שהשפע היא שהמטרה
          
השמים, מן שהגיע  איך  בגילוי ניכר שהיה  המן , וכמו
אכלו  העם שהרי  גשמי , בלבוש התלבש הוא זאת  ובכל 

בגשמיות. אותו  - ב' אופן    
טבעי לבוש  כל  ללא     

וכדומה. הטבע מערכות שידוד  נדרש כאשר
נ "ע : הרבי  שואל     

 ומדוע הוי ', משם היא  הגאולה לכאורה, והרי 
ומבאר: אלקים? שם בה נזכר   

     שהשפע למרות  כלומר,
(שהוא אלוקים שם  דרך  מתגלה הוא  הוי', משם הוא 

היא והסיבה  דק ), הלבוש     
שכתוב 154מה  היה זמן שבאותו 

 (עונש  (שכר ובשביל
שם דרך  לעבור צריך  השפע היה ועונש, שכר של  הענין 

הדין ). מידת (שעניינו אלוקים
        

 155-הוא ברוך  הקדוש  אצל  הידיעה  ענין  מהו 
מגיעים והעונש השכר וכיצד  לפניו , גלוי שהכל  בשעה

הדין . מידת  של  מהלבושים 
 ,הכוכבים לגבי שנאמר מה  

     יותר נעלה באופן 
הנבראים משאר שלהם כל שעל  ואף

השגחה יש השמים צבא על  השגחה , יש הנבראים
יותר. וגלויה מיוחדת

  צבא על  ההשגחה שעניין לכך  נוסף מקור
מיוחד , באופן  השמים   156

157  שמים טפחה  וימיני  ארץ 
        ימין שיד 

מסמלת שמאל  יד  ואילו והגילוי, האור  עניין את  מסמלת
אופן, בכל  והצמצום. הגבורה ענין מוכח ,את

ש    השגחה שם  שיש והיינו ,
יותר. עליונה

, בכלל בשמים הואשהוא   
     בפירוש נאמר שעליהם 

 צבאם     
 חלישות ללא להתקיים  נשארים עצמם הם 

ושינוי,    
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אדמו"ר 154. מאמרי  א . לו, ב חלק זוהר וראה כב. יט , ישעיה
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י "ח .156. פרק אליעזר דרבי  פרקי  ראה
יג .157. מח , ישעיהו
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È‡Ó"וצּונ ּו ּבמצֹותיו  קּדׁשנ ּו אׁשר   מבר , מבר «ְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָ
לאו  (הא צּונ ּו והיכן  חנ ּכה. נר  ְְְֲִִֵֵַָָָָָֻלהדליק

ּדר ּבנן  אּלא היא 'לא אּדאֹורייתא אמר  אויא רב ר ׁש"י), , ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹ
נחמיה  רב ּוׂשמאל ', ימין   ל יּגיד ּו אׁשר  הּדבר  מן  ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹתסּור 
ּופר ׁש ."' ל ויאמר ּו זקני  ויּגד אבי מ 'ּׁשאל  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאמר 
ּדכ ׁשם  סֹובר  אויא רב ׁשהיה ו ), ּדר ּוׁש (ּבדר ׁשֹותיו  ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָהר "ן 
על  סֹומכים ּדבריהם ׁשל  והּסיגים והּדינין  הּגזר ֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּכל 
חנ ּכה  נר  ּכגֹון  ׁשח ּדׁשּו הּמצות ּכ תסּור ", ּד"לא ְְְְֲִִֵֶַָָָָֹֹֻלאו 
ׁשאין  אמר  נחמיה ורב ּבעצמ ֹו, הּלאו  אֹותֹו על  ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָסמ ּוכים
הּתֹורה. מן  עּקר  ּבהן  ׁשּיׁש לדבריהם אּלא הּלאו  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבאֹותֹו
ואי עׂשה, מצות היא חנ ּכה נר  ּדהא להבין , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָֻוצרי
הרי  תסּור ", ּד"לא לאו  הּוא לזה  ּדהּסמ ל ֹומר  ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹאפׁשר 
ּבענינן  חל ּוקֹות הן  ּתעׂשה לא ּומצו ֹות עׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָֹמצו ֹות
היא  ואהבה ּתעׂשה הּלא ׁשר ׁש היא יראה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹּובׁשר ׁשן ,
ּׁשּנתּבאר  מה ּתח ּלה להקּדים וצרי עׂשה. הּמצות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשר ׁש

סּוגים 1לעיל  ב' הם ּבעבֹודה וח ׁש אֹור  ולילה ּדיֹום ְְְְְֲִֵֵֶַָָָֹ
ּבׂשמחה. ּותפּלה ראׁש ְְְְִִֶָָֹֹּדכבד 

ו ּיבּדל p‰Â‰ה) ט ֹוב, ּכי האֹור  את אלקים "ו ּירא ּכתיב ¿ƒ≈ְְְֱִִִֵֶַַַַָֹ
מ ּזה  ּדהּמּובן  ,"הח ׁש ּובין  האֹור  ּבין  ְֱִִֵֵֶֶַַָָֹֹאלקים
מ ׁשּמׁשים  וח ׁש אֹור  היּו ההבּדלה ׁשּקדם ְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֹהּוא
ההתח ּלקּות  ּבֹו ׁשאין   אר יֹום ענין  ּדזהּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּבער ּבּוביא,
את  אלקים "ו ּירא אֹומר  הּוא ּדוקא זה ועל  ויֹום, ְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹּדלילה
קדם  ׁשהּוא ּכמ ֹו הּוא הּטֹוב ּדעּקר  ט ֹוב", ּכי ְְִִֶֶַַָֹהאֹור 
ׁשּלמעלה  סֹוף אין  ּבהאֹור  ּדזהּו הּוא, והענין  ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָההבּדלה.
וח ׁש ּדאֹור   אר יֹום הּוא ּדׁשם ְְְְְְִֵֶַָָֹֹמהׁשּתל ׁשל ּות,

ּבע  ּבֹו ּדׂשמחה מ ׁשּמׁשים לעיל  נתּבאר  ּדהּנה ר ּבּוביא, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ
ּוגבּורה  וחסד  ויראה אהבה וכן  ,וח ׁש אֹור  הם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹּומריר ּות
מדרגֹות  הם ההׁשּתל ׁשל ּות ּדבסדר  ,וח ׁש אֹור  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַֹהם
לענין  ׁשּי אינ ֹו ּבׂשמחה ׁשהּוא ּדבׁשעה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָחל ּוקֹות,
לענין  ׁשּי אינ ֹו ּבמריר ּות ׁשהּוא ּובׁשעה ּכלל , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּמריר ּות
העבֹודה, סּוגי ב' הם ו ׂשמחה ּדמריר ּות ּכלל , ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָהּׂשמחה
עצמ ּה, ּדתפּלה והעבֹודה הּתפּלה ׁשּקדם ראׁש ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּדכבד 
העבֹודה  המ ׁש זה הרי הּתפּלה ׁשּקדם ראׁש ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּדהּכבד 
העבֹודה  התחלת ׁשּזהּו הּמּטה, ׁשעל  ׁשמע ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָּדקריאת

ּבהעבֹודה  ּדהּנה והּגּלּוי, האֹור  אל  ׁשּקדם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבהח ׁש
ּבּה, מח ּיבים יׂשראל  ּכל  הרי הּמּטה ׁשעל  ׁשמע ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּדקריאת
ּבנפׁשֹו ׁשעֹוׂשה צדק הח ׁשּבֹון  היא עבֹודתּה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָּדכלל ּות
ּבמח ׁשבה  עניניו  ּבכל  הּיֹום ּבמ ׁש עליו  ּׁשעבר  מה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמ ּכל 
מהּותי  לפי מדרגֹות ח ּלּוקי ּבזה ויׁש ּומעׂשה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּדּבּור 
ּדאינ ֹו ח ּייהם, וארח ֹות עניניהם ּומ ּצב אדם ּבני ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמדרגֹות
ּבעֹוסקים  מדרגֹות ּובעלי אהל  ליֹוׁשב עסק הּבעל  ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּדֹומה
הרי  ּביֹותר  הּטר ּודים ּגם עסקים והּבעלי ועבֹודה, ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָּבתֹורה
ּומח ּיבים  ּבלבד , הּמצות ּבקּיּום ח ֹובתם ידי יֹוצאים ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֻאינם
ועבֹודתֹו ערבית, אחד  ּופרק ׁשחרית אחד  ּפרק ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבל ּמּוד 
מרע" ּבה"ּסּור  להתּבֹונן  הּוא הּמּטה ׁשעל  ׁשמע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָּבקריאת
הּבעלי  ּובפרט  אהל  והּיֹוׁשבי ׁשּלֹו, ט ֹוב" ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹוה"עׂשה
וגם  ּביֹותר , עצמם עם לדקּדק ׁשּצריכים ּבּתֹורה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָמדרגֹות
לכלל  ּובא ּבמאד  ל ֹו ּומצר  יח ׁשב, לרע הרע ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּדּקּות
הּׁשנה  הרי ּובמ ּמילא להּבא, על  ט ֹוב והחלט  ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהסּכמה
אֹותֹו מבל ּבלין  ׁשאין  ּבלבד  ז ֹו ּדלא ּבט ֹוב, היא ְְְְְְִִִֵֶֶַַֹׁשּלֹו
לאיזה  ז ֹוכה עֹוד  אּלא ר ּוח , ּורעּות הבל  ׁשל  ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָּבחל ֹומ ֹות
ׁשּלֹו, הּזּכר ֹון  ּבמח  הּתֹורה אֹותּיֹות ל ֹו ׁשּנֹופלים ְְִִִִֶֶַַַָָֹעּלּוי
על  ׁשּמתמרמר  חצֹות ּבתּקּון  העבֹודה היא ּכ ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָואחר 

ּבגל ּותא  ּדׁשכינ ּתא אלקינ ּו, ּבית זה ב חר ּבן  צער  ּומר ּגיׁש , ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ
והּׁשביה  הּגל ּות ּבהר ּגׁש לבבֹו ּפנימ ּיּות ּתֹוכ ּיּות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹּבעמק
ּוקריאת  ּובאמירת ּובעניניו , ׁשּבתֹוכ ֹו האלקית ְְְְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָֹּדנפׁשֹו

ּתה  מפּכח ּפסּוקי זה ׁשאחר  הּתֹורה ּבל ּמּוד  ּובפרט  ּלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ראׁש ּבהּכבד  ּכ ואחר  ּבעבֹודתֹו, ּומתח ּזק מעט  ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָֹֹצער ֹו

מ ּניּה ּפנ ּוי אתר  ּדלית ּכׁשּמתּבֹונן  הּתפּלה, ּובכל ג ׁשּקדם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מרחק  והּוא עליו  נ ּצב הוי' הּנה ׁשם ׁשה ּוא ְְֲִִֵֶָָָָָָָָֻמקֹום
ׁשּלֹו, והּיׁשּות והחמר ּיּות הּגּסּות לסּבת הרח ּוק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָּבתכלית
נעׂשה  הּוא הרי הּדעת ּבהעמקת ּבזה ּכׁשּמתּבֹונן  ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּנה
ּובֹוגד  ּופֹוׁשע לח ֹוטא עצמ ֹו וח ֹוׁשב עצמ ֹו ּבעיני ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָנמאס
עליו , הּנּצב הוי' הּמלכים מלכי  מל ׁשל  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבכבֹוד ֹו
ניט  ּבאמת איז  אים אז  ל ֹו, ׁשּמצר  ּבמאד  ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹּומתמרמר 

ּבעבֹודה ד ּגּוט  ּכ ואחר  הּׂשמחה, לענין  ּכלל  ׁשּי ואינ ֹו ,ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָ
ּבהּׂשגה  האֹור  התּגּלּות היא העבֹודה ּדעּקר  ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָּדתפּלה,
ּדהׁשּגחה  ּבהענין  ּכמ ֹו אלקי ּבענין  מתּבֹונן  ּכאׁשר  ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹאלקית
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המשך *) והוא ואילך , 59 עמוד  תש"ו המאמרים בספר נדפס
מעשיך ". תחילת היום "זה המתחיל  דיבור - זה שלפני  למאמר

הנ"ל 1) מאמר

חכמי .א . תקנת אלא  התורה  מ איננה  זו ) (מצוה  בגלות.ב .והרי  ממנו .ג.שהשכינה  פנוי   מקו לא ד .שאי שבאמת
לו . טוב 



רנה    

היא  ׁשההתּבֹוננ ּות מאין , ּדיׁש ּבהענין  אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּפרטית
הּוא  הרי הענין  ּדהּׂשגת ּבהענין , החזקה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָההסּתּכל ּות
ׁשּבּתפּלה  וההתּבֹוננ ּות ועניניו , ּפרטיו  לכל  מ ּכבר  ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָיֹודע
האלקי  הענין  את להּׂשיג הינ ּו החזקה, ההסּתּכל ּות ְְְְְֱֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹהיא

געטליכקייט  ּדי הערין  ּדער  אּון  פאר ׁשטיין  ,ה ׁשּבזה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָ
ּבהנחה  אצל ֹו היא ז ֹו ּדהבנה הינ ּו זאת, מ ּׂשיג  ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹוכאׁשר 

אּפ ּגּוט  אים ּבא זי לייגט  עס הענין ,וט ֹובה, ל ֹו ּומאיר  ְְִִִִֵֵֶַָָָָ
ּגעטליכען  ּדעם פּון  געׁשמאק ּדער  אים לייכט  ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַעס

ּודבקּות ז פאר ׁשטאנד  ּבאהבה מתעֹורר  אז  הּנה , ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ
ּגּוט , ּבאמת אים איז  עס אּון  ּבאמת, ל ֹו וט ֹוב ְֱֱֱִִֶֶֶֶֶֶֹּבאלקּות,
ּודבקּות  אֹור  הּגּלּוי על  ּבנפׁשֹו ו ׂשמח  ׂשׂש ְְְְְִֵֵַַַַָָוהּוא
ׁשּמריר ּות  וזהּו ּכלל , הּמריר ּות לענין  ׁשּי ואינ ֹו ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבאלקּות,
ּובעת  מ ּזה, זה והפכ ּיים מח ּלקים ּכח ֹות ב' הם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻוהּׂשמחה

ּכלל . אחרת ּבמ ּדה אינ ֹו אז  אחת ּבמ ּדה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
.ev˜ ל אפׁשר  אי חנ ּכה יקׁשה, נר   ּדסמ ׁשהיא ֹומר  ƒְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

תסּור ", ּד"לא ּתעׂשה מ ּלא היא עׂשה ְְֲֲִִִֵֶַַָֹֹמצות
ראׁש הּכבד  עבֹודה, סּוגי ב' הם ּומריר ּות ּדׂשמחה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹויבאר 
מריר ּות, הּמּטה, על  ׁשמע ּדקריאת העבֹודה המ ׁש –ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשהיא  אהבה והתעֹורר ּות ּבהּׂשגה אֹור  ּגּלּוי – ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָּתפּלה

ְְִָּבׂשמחה.
ו ׂשמחה,p‰Â‰ו ) ּדמריר ּות ּכח ֹות ּבהב' ׁשהּוא ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֶַָֹ

ויראה, ּדאהבה ּבהּמּדֹות הּוא כן  ּכמ ֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָהּנה
אינ ֹו ּביראה ּוכ ׁשהּוא ּביראה אינ ֹו ּבאהבה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּכׁשהּוא
קר ּוב  – אהבה מ ּדֹות, ב' הם ויראה ּדאהבה ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָּבאהבה,
והּנסיגה  הּבריחה היא והּיראה הּנאהב, אל  ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהאֹוהב
נ ֹולדים  אינם ּדמ ּדֹות ויד ּוע הּמפחיד , מהּדבר  ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָלאח ֹור 
את  הּמֹולידים וההר ּגׁש ההּׂשגה ידי על  אם ּכי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמעצמם
לאהבה  מיחדת התּבֹוננ ּות יׁש ולזאת ענינם, לפי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻהּמּדה
את  הּמביאה  ּדההתּבֹוננ ּות ל ּיראה, מיחדת ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֻוהתּבֹוננ ּות
הינ ּו קר ּוב, ּבבחינת ׁשהּוא ּבאלקּות היא ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹהאהבה
ׁשּי ּדבזה ּבעֹולם, ּומתל ּבׁש הּמתצמצם האלקי ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבהאֹור 
היא  ּובכלל ּותּה ּבאהבה, והּדבקּות הּקר ּוב ו ׁשּי ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָהּׂשגה
ּבאהבה  מדרגה עֹוד  ויׁש ודעת, טעם ּפי ׁשעל  ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהאהבה
"ּכמים  ּבענין  מ "ו  ּפרק ּבתניא ּכמבאר  מהּקר ּוב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּבאה
האהבה  ּופנימ ּיּות יֹותר , עליֹונה מדרגה ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּפנים",
והר ֹוממ ּות  ּדההפלאה הינ ּו סֹוף, אין  ּדאֹור  מהרח ּוק ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָהיא
ּגם  הּגּלּויים ּדכל  מתּבֹונן  ּדכאׁשר  סֹוף, אין  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָּדאֹור 
ּׁשּבאין  מה ּבלבד  הארה רק הם עליֹונים הּיֹותר  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּגּלּויים
הּדעת  ּבהעמקת הּנה הּוא, ּבר ּו סֹוף אין  אֹור  אל  ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָער ֹו
והרצֹוא  האהבה ּבתקף מתעֹורר  הרי ז ֹו, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹּבהתּבֹוננ ּות
והּיראה  בארץ", חפצּתי לא ועּמ בּׁשמים לי ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֹּד"מי

מה  ונעלם ּבאה מסּתר  ׁשהאלקּות ּבההתּבֹוננ ּות רח ּוק ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ
ׁשּמר ֹומם  ידי על  ּדוקא היא  הּמל ׁשּיראת ּוכמ ֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבעֹולם,
מבּדל  ׁשהאלקּות ּבההתּבֹוננ ּות כן  ּכמ ֹו העם, מן  ְְְְְְֱִִֵֶַָָָָָֹֻֻּומבּדל 
ּבעצם  מתּבֹונן  וכאׁשר  יראה, לכלל  ּבא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמעֹולמ ֹות
יראת  לידי ּבא סֹוף ּדאין  והר ֹוממ ּות ְְְְְִִֵֵַַַָָָָההפלאה
אהבה, לכלל  ּבא ז ֹו ּבהּׂשגה יֹותר  ּובעמק ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹהר ֹוממ ּות,
מהּקר ּוב  ּבאה ּפנימית והּיראה ּבּתענ ּוגים, אהבה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָוהיא
למ ּטה, הּוא כן  ּכמ ֹו למעלה ׁשהּוא ּדכמ ֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָּבההתּבֹוננ ּות
ּבעצם  הן  מח ּלקֹות, הן  ויראה האהבה הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻנמצא
ואהבה  הּמביאן , ּבההתּבֹוננ ּות והן  וענינם ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָמהּותם
ׁשּכתב  ּוכמ ֹו הּמצות ּבקּיּום הח ּיּות מקֹור  הם ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹויראה
הוי' ׁשם את האֹוהב הּוא ּבאמת והמקּימן  ז "ל , ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָר ּבנ ּו
יׁש ויראה האהבה ידי ּדעל  ּבאמת, ּבֹו לדבקה ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוחפץ
היא  יראה הּנה ּובפרט ּות ּבהן . וחפץ ּבהּמצות ח ּיּות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹל ֹו
ּתעׂשה  לא מעניני ּבמאד  ׁשּירא ּתעׂשה, הּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹׁשר ׁש
והאהבה  והּסיגים, הּגדרים ּבכל  ּגד ֹולה ּבזהיר ּות ְְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָוזהיר 
ּדכח ֹות  נמצא ּבהּדּור , הּמצוה ּדקּיּום הח ּיּות ׁשר ׁש ְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֹהיא
ויראה, אהבה ּומריר ּות, ּבׂשמחה חל ּוקים הם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָהּנפׁש
ּבּכח ֹות  הּוא זה ׁשּכל  ּתעׂשה, לא ּומצו ֹות ע ׂשה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹֹמצו ֹות
הּׂשמחה  ׁשם הרי העצמ ּיים ּבּכח ֹות אבל  ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹהּגל ּויים,
"חדוה  ּוכמאמר  ּכאחד , והּיראה והאהבה ְְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָוהּמריר ּות

ּדא" מ ּסטרא ּובכ ּיה ּדא מ ּסטרא ּבליּבאי ,ח ּתקיעא ְְְְְִִִִִִִָָָָָָָ
יט , (ׁשקלים ּוכמאמר  ּכאחד , ׁשניהם ּומריר ּות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּדׂשמחה
והּמריר ּות  ׁשהּׂשמחה יֹותר  ועֹוד  ו ׂשחק", "ּבכה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָב)
ר ' ׁשל  ּבבכ ּיתֹו ּדמצינ ּו ּוכהא זה, את זה ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָמביאֹות
הּסֹוד ֹות  ׁשּׁשמע ּבעת ּדמעֹות עיניו  זלגּו אׁשר  ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָעקיבא
מ ּכּוּוץ  ּבאֹות ּדהּדמעֹות ויד ּוע אליעזר , מר ' ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה
מ ֹוריד  הענין  את לקּבל  יכ ֹול  אינ ֹו ּדכאׁשר  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמח ,

ּגּוטקייט  ניט  א מריר ּות, הּוא וכ ּוּוץ וזה טּדמעֹות, , ְְְְְְִִִֶַַָ
ותענ ּוג  הּׂשמחה ּגדל  מ ּפני הּוא ּדמעֹות עיניו  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּזלגּו
ׁשר ' מ ּפני הּוא הּדבר  וטעם והּפּוכ ֹו, ּדבר  ׁשהם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנפׁש
הּתֹורה, ּבסֹוד ֹות ּביֹותר  ט ֹוב ח ּוׁש ל ֹו היה ְְֲִֵַָָָָעקיבא
ענין  ׁשהּוא ּבׁשל ֹום", ויצא ּבׁשל ֹום "נכנס ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָּוכמאמר 
עיניו  זלגּו אׁשר  הּוא ּגּופא זה ּומ ּפני ו ׁשֹוב, ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָהרצֹוא
מהּות  ּבעצם אינ ֹו הּוא מה מ ּפני אמ ּתי ּבמריר ּות ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָּדמעֹות
להיֹות  ּותׁשּוקתֹו חפצֹו היה עקיבא ר ' ּכי ז ֹו, ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָמדרגה
הייתי  ימי "ּכל  עצמ ֹו על  ׁשאמר  ּכמ ֹו ז ֹו, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּבמדרגה
חפצֹו היה כן  ּוכמ ֹו ואקּימ ּנּו", לידי יבֹוא מתי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמצטער 
טעם  הּטּוב ּומ ּפני אלקּות, ּבמדרגת להיֹות ְְְְְֱִִֵֵַַַַַָֹּותׁשּוקתֹו
זלגּו החכמה נפלאֹות ועמק והּפנימי העצמי והענג ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלֹו
ּגדל  מחמת והינ ּו העצּומה, מהּמריר ּות ּדמעֹות ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹעיניו 
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האלקות.ה . את  ולהפני בטוב .ו .להבי אצלו  (מתקבל) "מונח " האלקית.ז.שנהיה  ההשגה  של התענוג אצלו  מאיר

זה .ח . מצד  ובכיה  זה  מצד  בלבי  תקועה  טובה .ט.חדוה  לא  הרגשה 



רנו   

ׁשּלֹו, ּבהח ּוׁשים הּבּטּול  נעׂשה הּנפׁש ו ׂשמחת ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַהּתענ ּוג
ּדמעֹות. עיניו  ׁשּזלגּו הּכּוּוץ ענין  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשּזהּו

.ev˜ וגם ויראה אהבה ּגם כן  ּכמ ֹו אׁשר  יבאר  ƒְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָ
מהּותם  ּבעצם מח ּלקים הּמביאן  ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֻההתּבֹוננ ּות
לא  ּומצו ֹות עׂשה מצו ֹות ידם, על  הּבא וכן  ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹוענינם,
ׁשּמביאֹות  ועֹוד  ּכאחד , ׁשניהם העצמ ּיים ּבּכח ֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּתעׂשה.

ּדמעֹות. עיניו  זלגּו עקיבא ּבר ' ּוכמ ֹו ז ֹו, את ְְְְֲִֵֶָָָָז ֹו
רז "ל Êe‰ז ) ּׁשאמר ּו מה עּמּוד יּובן  יג ּדף (חגיגה »∆ְֲִֶַַַַַַָָ

ּפרקים  ראׁשי מ ֹוסרין  אין  זירא ר ' "אמר  ְְִִֵֵֵַָָָָא),
ואיּכא  ּבקר ּבֹו, ּדֹואג ׁשּלּבֹו ּולכל  ּדין  ּבית לאב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָאּלא
הם  ּפרקים ראׁשי ּבקר ּבֹו". ּדֹואג ׁשּלּבֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָּדאמרי
ׁשּלּבֹו למי רק מ ֹוסרים וזה ּתֹורה, רזי ׁשהם ּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָסתרי
לד ּון  ׁשענינם הּוא ּדין  ּדבית ּדין . ּבית ואב ּבקר ּבֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָּדֹואג
מה  והּמׁשּפט  הּדין  ּבעבֹודה, הּוא וכן  הּתֹורה, ּפי  ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָעל 
ּדבר  ּבדגמת ּומח ׁשבֹותיו , ּדּבּוריו  מעׂשיו  ּכל  ּדן  ְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֻּׁשהאדם

וטמא ּבטהֹור  הּדן  הּוא הּדּין  ּדין  ּבית ואב ּופסּול , ּכׁשר  ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָ
ּדעבֹודה  ּבהּׂשגה ׁשּבאה האלקית החכמה ּפי על  ְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשּדן 
הּנ"ל  הּפנימית הּמריר ּות ענין  הּוא ּדֹואג ול ּבֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָּדוקא,
אּלא  ּפרקים ראׁשי מ ֹוסרין  ואין  הּמח , מ ּכּוּוץ ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּבאה
מריר ּות  לכלל  ּבא ּכׁשהּוא הינ ּו ּבקר ּבֹו, ּדֹואג ׁשּלּבֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָלמי
אינ ֹו ּגבּול  הּבלי הּוא ּבר ּו סֹוף אין  ּדאֹור  ְְְְִִִֵֵַַָהּפנימית,
ּדחדוה  ּבמריר ּות, ולא ו ׂשמחה ּבחדוה לא ְְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָֹֹנתּפס
הוי  קו  וכל  קו , הּוא מריר ּות וכן  קו , הּוא ְְְְְִִֵֵַַַָָָו ׂשמחה
ּדרזי  ּגבּול , הּבלי סֹוף אין  לאֹור  ּכלי ׁשאינ ֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָהגּבלה
ׁשּלמעלה  האלקי ההר ּגׁש ׁשּבּתֹורה, האלקּות הם ְְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתֹורה
אבל  ואחד , אחד  ּבכל  להיֹות יכ ֹול  ּדהּׂשגה ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָמהּׂשגה,
עניניו  ּדכל  ּדין , ּבית אב הּוא אם ּגם האלקי ְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָֹההר ּגׁש
ׁשעֹוד  אּלא העּלּוי ּבתכלית הם ּומעׂשה ּדּבּור  ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבמח ׁשבה
לראׁשי  מ ּגיע אינ ֹו הּפנימית, מריר ּות לכלל  ּבא ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹלא
ּבליּבאי  ּתקיעא "חדוה ּכמאמר  היא לזה ּדהּכלי ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּפרקים,
והינ ּו ּדא", מ ּסטרא ּבליּבאי ּתקיעא ּובכ ּיה ּדא ְְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָמ ּסטרא
והּׂשמחה  החדוה ההפכים ב' ּבֹו ׁשּיׁש אחד  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּדענין 
ּבּמריר ּות  והּוא טעם, ּבט ּוב הענין  עצם ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָּבהּׂשגת
איז  ער  אז  הענין , אל  מ ּגיע ׁשאז  מ ּזה הּבאה ְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּפנימית

הּוא יּדאס  הענין  ויסֹוד  נתּפס, הענין  ּדוקא ּכ ּובאפן  , ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָֹ
ּבל ֹום  מה, ּבלי ספיר ֹות "עׂשר  יצירה ּבספר  ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָּכמ ֹו
לאח ֹור " ׁשּוב ל ּב רץ ואם מ ּלהרהר , ול ּב מ ּלּדּבר  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָּפי
ּד"רצֹוא  ו ׁשֹוב", רצֹוא "והח ּיֹות ענין  וזהּו ְְְְִֶַַַַָָָָ(ל ּמקֹום),

ּדל ּבא  ּדפיקא ה ּוא ּדאהבה יאו ׁשֹוב" הח ּיּות, הּוא ׁשּבֹו ְְְֲִִֶַַַָָָָ
ויראה  ּׁשאהבה מה ּדזהּו ּכאחד , להיֹות יכ ֹולים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָויראה
ּדהאהבה  הּגל ּויים, ּבהּכח ֹות רק הּוא הּנה מח ּלקים ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻהם

ׁשא  מי יׁש ּדבר היא איזה אל  ׁשּנמ ׁש מה ּודבר  ֹוהב ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּונסיגה  ּבריחה היא הּיראה וכן  ענין , מציאּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָׁשהּוא
העצמית  ויראה אהבה אבל  מה, ּדבר  מאיזה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָלאח ֹור 
וכן  ּומ ּמילא, מאליו   ּבדר ׁשּנמ ׁש היא האהבה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהּנה
ויֹום  הּׁשנה ּבראׁש ּוכמ ֹו הּבריחה, ענין  אינ ּה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹהּיראה
"ימים  ונקראים הּיראה זמן  הּוא ׁשאז  ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהּכּפּורים
ּבעל ּיה  אז  עֹומד  אדם ּכל  הּנה מקֹום ּומ ּכל  ֲִִִִֵֵַָָָָָָָָנ ֹוראים",
ּברצֹוא  ׁשהּוא זה ּדאין  והינ ּו ּׁשּלמעלה, למה ְְְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָּובהמ ׁשכה
מאליו ,  ּבדר אּלא ּבההמ ׁשכה ונמ ׁש ּבהעל ּיה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדר ֹוצה
ּכל  אל  ׁשּנמ ׁש וקר ּוב על ּיה ּבבחינת הּוא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּומ ּמילא
מ ּפני  ּביראה, והּוא מ ּמילא  ּבדר הּטֹובים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָהענינים
ּכאחד , ויראה ּדאהבה הּנׁשמה ּבעצם היא ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהעבֹודה
לא  למצו ֹות עׂשה מצו ֹות ּבין  הפר ׁש אין  הרי אז  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָֹולכן 
הּוא  אדם ּכל  הּנה ּדאז  ּבמ ּוח ׁש וכ ּנראה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָּתעׂשה,
ּגם  מ ּנגיעה מאד  ּבמאד  ּומתח ּזק וירא ּגד ֹולה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹּבזהיר ּות
וקר ּוב  ּבאהבה ונמ ׁש  והֹול ּתעׂשה, לא ׁשל  וגדר  ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבסיג
לט ֹובה, ׁשוין  ּכּלן  יׂשראל  ּכל  הּנה ּובזה מצוה, ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָֻּבהּדּור 
יֹום  וח ׁש ּדאֹור  , אר יֹום הּוא הּׁשנה ּדראׁש ענין  ְְְְְִֶֶַַָָָֹֹֹוזהּו
הּמּדֹות  התּגּלּות הינ ּו ּכאחד , הם ויראה אהבה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָולילה
הּמארי "ּכל  ּדזהּו ימים, אריכ ּות ענין  ׁשּזהּו ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהעצמ ּיים
ההתּגּלּות  ענין  ׁשהּוא ּוׁשנ ֹותיו ", ימיו  מאריכין  ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָּבאחד 
ּדאחד , ּבאריכ ּות העבֹודה ידי על  הּוא העצמ ּיים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָהּמּדֹות
ׁשּמּובן  ּכמ ֹו ּבאלקּות, ּדעֹולם האמ ּתי הּיח ּוד  הּוא ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָֹאח "ד 
ׁשּזהּו הּתֹורה, ּדפנימ ּיּות הּפנימ ּיּות ׁשהיא ּתֹורה ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּברזי
ּבעצם, ּׁשּמיחד  מה הּוא ּדיחיד  ליחיד , אחד  ּבין  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻההפר ׁש

ּדערהער  טיפער  ּדער  הּפנימי, ההר ּגׁש הּוא הּבא יב ואחד  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
רקיעים  וז ' ר ּוח ֹות הד ' ּכי אי ׁשּבּלב, עבֹודה ידי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָעל 
ׁשּזהּו עֹולם, ׁשל  אּלּופֹו סֹוף אין  להא' ּבטלים ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָוארץ
ּדעל  ארץ, עלי האדם ּבבריאת האמ ּתית הּכּונה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשלמ ּות
אֹור  ּגּלּוי ימ ׁשי ואתהּפכא ּבאתּכפיא עבֹודתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָידי

ּדרא  הּזה ּבּיֹום נמ ׁש אׁשר  הּקד ֹוׁשה ּתֹורתנ ּו ׁשּפנימ ּיּות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
הּמּדֹות  התּגּלּות לידי לבֹוא ּכח  נתינת ׁשהּוא ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹהּׁשנה
אחר  הּבאה ּכללית המ ׁשכה ּבבחינת רק והיא ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָעצמ ּיים,
ּכל  להיֹות ׁשּבּלב עבֹודה ידי על  ּפרטית ּבהמ ׁשכה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּכ
ּתח ּלת  הּוא הּיֹום "זה וזהּו ז ֹו. ּכּונה ּפי על  ְְְִִִֶֶַַַַָָָָעניניו 
ליֹום  "ז ּכר ֹון  ז ֹו, עבֹודה על  ּכח  ּבהּנתינת "ְְְֲֲִִֶַַַַַָָֹמעׂשי
חד ׁשים, ראׁש לכם הּזה "החד ׁש ׁשּכתּוב ּכמ ֹו ְֳִִֶֶֶֶַַָָָֹֹראׁשֹון "
ל ּגאּלה  ראׁש ּדניסן  הּׁשנה", לחד ׁשי לכם הּוא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֻראׁשֹון 
ויֹום  מ ֹועד  ּובכל  למעלה, מ ּלמ ּטה לעבֹודה ראׁש ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹותׁשרי
ראׁשֹון  ּביֹום ׁשהיה הּגּלּוי ההּוא ּבּיֹום מתּגּלה ְְִִִֶֶַַַַָָט ֹוב
הּוא  ראׁשֹון  הּנה יֹותר , ּבפנימ ּיּות ועֹוד  ְְְְִִִִִִֵֵַלהתּגּלּותֹו
הּגאּלה  אֹור  יאיר  הּנה העבֹודה ידי ּדעל  הּׁשנה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻלחד ׁשי
להׁשלים  ׁשּבּלב ועבֹודה ּתֹורה ּבאֹור  הּׁשנה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָּבחד ׁשי
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רנז    

ּבנים  ולראֹות ארץ עלי האדם ּבבריאת האמ ּתית ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהּכּונה
ּומצו ֹות. ּבתֹורה עֹוסקים ּבנים ְְְְִִִֵָָּובני

.ev˜ אּלא ּתֹורה רזי מ ֹוסרין  "אין  רז "ל  מאמר  יבאר  ƒְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ
אין  לאֹור  ּכלי ּבקר ּבֹו", ּדֹואג ול ּבֹו ּדין  ּבית ְְְְְְִִִִֵֵֵַלאב

ו ׁשֹוב  רצֹוא ּכאחד  הפכים ּדב' ענין  הּוא ּגבּול  הּבלי ְְְְְֲִִִֶַַָָָָסֹוף
מעלת  וזהּו ּתעׂשה, לא ּומצות עׂשה מצות ויראה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹאהבה
על  עצמ ּיים, מ ּדֹות התּגּלּות ּכאחד  ולילה יֹום , אר ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹיֹום

ּדאחד . ּבאריכ ּות העבֹודה ְְֲֲִֵֶַָָָידי
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רנח   

 

תרצ "ב  שבט ז' ב"ה,

ריגא 

מוהרשיל"א  כו' ש "ב עוז ידידי כבוד

שליט"א 

וברכה! שלום 

נזוזית  אינה העבודה הנה והמעשים  הפעולות כל אחרי

ב"ב  של הרשימות דבר בקשתי פעמים  כמה ממקומה,

לגשת  יכול הייתי ידו על אשר יצ "ו, הכולל אנשי של שיחי'

חינוך  בדבר ידבר מי החינוך, שאלת אל יותר בקרוב

ג "כ  והזקנים  הבינונים  אפילו אלא והצעירות, הצעירים 

מה  לומדים  אם  לומדים , ומה לומדים  הם  אם  נוגע

מזמורים בלקוטי רק י"ח יוצאים  או ללמוד שצריכים 

עושה  הייתי אפשר הרשימות מסודרים  היו ואם  בלבד,

ישר  פרטים  במכתבים  בא אני לפעמים  אשר תמיד כמנהגי

בהנוגע  ובפרט וכדומה, ולתבוע ולעורר לומדים  מה לשאול

ההכנות  ומריבוי מאד, נוגע שבודאי הצעיר הדור לחינוך

ולכפול  מאד אותי מצער וזה דבר שום  עדיין נעשה לא הנה

למותר. אך הדברים  ולשלש 

והנני  נעניתי, לא עדיין שבקשתי הארכיון בנידון וכן

ישנם אם  הוא יודע אפשר שיחי' כבודו את לשאול חפץ

שא"א  ישנים , מכתבים  או שעברו משנים  ישנים  פנקסים 

מכתבים היו לא כאלו רבות שנים  במשך אשר הדבר

אשר  תרכ"ז משנות מכתב העתק אצלי יש  ולמשל אליהם ,

צ "צ  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק לבני נחומין מכתב כתב הכולל

הסתלקותו... אחרי זצוקללה"ה

בגו"ר. ומברכו מכבדו מוקירו הדו"ש  ידידו ש "ב והנני
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

יוחנן שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מי"א כסלו, עם הרשימה שמחלק לצדקה, שעשו כהוראתו, וכשהייתי 

על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הזכרתיו, והנותן מתנה לחבירו צריך 

להודיעו.

ומתחיל מחדש כסלו, הוא חדש הגאולה והנסים, הנה יחזקהו השי"ת ויחלימו, ומתוך בריאות 

ברכה  ג"כ  יומשך  ]ש[בליובאוויטש, שבדרך ממילא  ליובאוויטש  הכנסת  בבית  הגבאות  ינהג  הנכונה 

שיוכל לעבוד עבודתו הפרטית במשרתו כדבעי. והעיקר - שלא יעסיק כח המחשבה והתבוננות שלו כי 

אם בעניני תורה ומצות.

ואם לפעמים יש לו מחשבות של מרה שחורה, אף שבכלל חידוש הי' אצלי דבר זה, הרי ידוע 

מ"ש בתורה אור שמצד מרה שחורה באה ג"כ התמדה בלימוד החכמה ובפרט בלימוד תוה"ק, ובמילא 

גם הוא יעשה כן ויעבוד את ה' בשמחה בכל דרכיו.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות לו ולזוגתו - שיחיו,

מ. שניאורסאהן
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c‰ ˙‡ ÓL ÂÈ‡Â(יא È˙Ó(לז , ‰tˆÓe ÔÈzÓÓ ‰È‰ ¿»ƒ»«∆«»»»»«¿ƒ¿«∆»«

‡BÈ( רש "י) אחיו על ימל ׁשּיֹוסף  ּבזה הע ּלּוי  מהּו לׁשאל, י ׁש »ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ממ ּתין  היה ׁשּיעקב  ּכ ּכדי  ועד ארצה, לֹו י ׁשּתחוּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוהם

י ֹוסף , ׁשל למלכּותֹו המ ּתין ׁשּיעקב  לֹומר, וי ׁש .לכ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּומצ ּפה

ּדוד.ÁÈLÓהיינּו ּבן למ ׁשיח  והכנה ּכהק ּדמה ׁשּבא י ֹוסף , ּבן ְַ»ƒ«ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
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Ô˙„a Ì‡ˆÓiÂ ÂÈÁ‡ Á‡ ÛÒBÈ CÏiÂ( יז הּׁשל"ה:(לז , ּכתב  «≈∆≈««∆»«ƒ¿»≈¿…»ְַַָָ

לֹו. היתה ּגדֹולה ׁשּסּכנה אף ֿעלּֿפי  . . לאביו ׁשמע  ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָי ֹוסף 

לא  ׁשּבת לח ּלל ל אֹומר  אבי אם רז"ל ׁשאמרּו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואף ֿעלּֿגב 

הּׁשּי ּבדבר זהּו - ּבכב ֹודי  ח ּיבים  ואבי אּתה ּכי  אליו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּתׁשמע 

אנפ ׁשי ּה מחיל לעצמ ֹו הּנֹוגע  אבל הּמק ֹום, לבין אדם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָלבין

ׁשל  נפ ׁשֹו אין ׁשהרי  ע ּיּון,  וצרי עכ"ל. אביו, רצ ֹון ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָלע ׂשֹות

(ראה  הּנה לי  והּנפ ׁשֹות ׁשּנאמר הק ּב"ה, קנין אּלא קנינֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאדם

ס "ד). ונפש גוף  נזקי  הלכות חו"מ  הזקן אדמו"ר ערוך שלחן
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ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜ Ba‰Â(כד LÈ(לז , ÌÈa˜ÚÂ ÌÈLÁ Ï‡ ¿«≈≈»ƒ¬»¿»ƒ¿«¿«ƒ≈
Ba( רש "י) היה ּכן מה ּבמפרׁש נאמר לא מ ּדּוע  לׁשאל, ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹי ׁש

ּבֹו אין מים, ּבֹו "אין רז"ל: אמרּו ּדהּנה לֹומר, וי ׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָּבּבֹור.

ּבּבֹור  ׁשהי ּו לפרׁש צר אין ולכן למים". ׁשּנמ ׁשלּו ּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדברי 

ּבֹו י ׁש ּתֹורה ּדברי  ּבֹו ׁשאין ׁשּמי  מ ּׁשּום ועקרּבים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָנח ׁשים

‡ÏÈnÓ C„aּפרּוׁש ועלּֿדר לּתֹורה. המנּגדים ּדברים ¿∆∆ƒ≈»ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ

האדם  "ּכאׁשר ועבדּתם: וסרּתם הּפס ּוק  על ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּבעלֿׁשםֿט ֹוב 

ולא  זרה, עב ֹודה ע ֹובד הּוא מ ּיד מהשי "ת, עצמ ֹו את ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹמפריד

ממ ּצע ". ּדבר ְֵֶָָָֻׁשּיׁש
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ÁÊ BÓL ‡˜iÂ . . ıt BÓL ‡˜iÂ(כט-ל –ÁÊ(לח, «ƒ¿»¿»∆«ƒ¿»¿»«∆«
ּבאפן  זֹורח  ועב ֹודתם ּתֹורתם ׁשאֹור הּצּדיקים, לעב ֹודת ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹרֹומז

וקב ּוע . ׁשעב ֹודתם ıtּתמידי  ּתׁשּובה, ּבעלי  לעב ֹודת רֹומז – ְְִִַָ∆∆ְֲֲֲֵֵֶַַַָָָ

האדם  ׁשל מהגּבלֹותיו יציאה ּגדר, ּפריצת ּבדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיא

ׁשּנאמר  מ ׁשיח , זה "ּפרץ  רז"ל ׁשאמרּו זהּו ה'. אל ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוהתקרב ּות

עב ֹודת  הּוא מ ׁשיח  ׁשל ח ּדּוׁשֹו ּכי  לפניהם", הּפֹורץ  ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָעלה

ּבתי ּוב ּתא". צ ּדיק ּיא לאתבא אתא "מ ׁשיח  ּכמאמר ְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָָָָהּתׁשּובה,
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‰ÓÈˆÓ „e‰ ÛÒBÈÂ(א Ú„(לט, ÌiÓ cÈÂ ‡"„Ó‰ ,ÔeLk ¿≈«ƒ¿»¿»¿»¿≈¿¿ƒ»«

‰p‰ Ú ÏÎa ‰„B ‡e‰ Èk ‡"„Ó‰ ,ÔB‰a ËÏL .ÌÈ»»«¿ƒ∆¿»≈∆«»»

רבה) הע ּלּוי(בראשית היא מצרים ּגלּות ׁשל והּמּטרה  ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָהּכּונה

הּגאּולה. ידי  על ּברכּוׁשeiÓL‚a˙ׁשּבא יצאּו כן "ואחרי  - ְְֵֶַַָָ¿«¿ƒְְְֲִֵֵֵַ

ּבדבריeiÁea˙ּגדֹול". רֹואים וכ הּתֹורה. לק ּבלת הכנה - ָ¿»ƒְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

אּתם  לא . . לפניכם אלקים ׁשלחני  למחיה "ּכי  לאחיו: ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹי ֹוסף 

ּבפס ּוקנּו: ּגם מדּגׁש והּדבר האלקים". ּכי  הּנה אֹותי  ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻׁשלח ּתם

"הּורד", ׁשּנאמר מ ּמה נלמדת מצרים על י ֹוסף  ׁשל ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשליטתֹו

זֹו. ירידה ׁשל והּמּטרה הּכּונה ׁשּזֹוהי  ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהיינּו
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ואׁשר  ּפרעה, לׂשרי  י ֹוסף  ּדברי  אֹודֹות מס ּוּפר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבפרׁשתנּו

וּיׁשאל  זֹועפים. והּנם אֹותם וּירא ּבּבקר י ֹוסף  אליהם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ"וּיבא

הּיֹום" רעים ּפניכם מ ּדּוע  ֿ ז )גֹו' ו  .(מ, ְִֵֶַַַָ

הנהגתֹו ּומאֹופן ּפרעה, לׂשרי  י ֹוסף  ּדברי  מ ּפרטי  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהּנה,

נפלאה: הֹוראה ללמ ֹוד י ׁש ְְִִִֵָָָָָאּתם,

ּגּונב ּתי  ׁש"ּגנב  העברים"לאחרי  י ֹוסף מארץ  ונמ ּכר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻ

ללא  האס ּורים ּבבית אֹותֹו הֹוׁשיב ּו ע ֹוד זה ּכל ואחרי  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹלעבד,

ׁשּבמ ּצ לח ׁשֹוב  אפ ׁשר היה וע ֹון, "ּברֹוגז"ּפׁשע  יהיה ּכזה ב  ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

מ ּׂשריו  אחד ׁשהרי  ּפרעה, ׂשרי  על ּובמי ּוחד הע ֹולם, ּכל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹעל

האס ּורים. ּבבית ְֲִִֵָהֹוׁשיב ֹו

זֹועפים" "והּנם ּפרעה ׂשרי  את י ֹוסף  ראה ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואםּֿכן

על  יתר עיקר. ּכל ּבהם מתענין היה ׁשּלא לח ׁשֹוב  אפ ׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה

 צרי היה לא זֹועפים" "הּנם ּפרעה ׁשּׂשרי  זה מ ּצב  הרי  ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכן,

ּבבית  הּנמצא ׁשּׂשר ּפׁשּוט  ׁשהרי  ּתמיהה, י ֹוסף  אצל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלע ֹורר

"זֹועפים". ּפניו יהי ּו ְֲֲִִִָָָהאס ּורים

ּפרעה  ׂשרי  את י ֹוסף  ראה וכאׁשר ּכן, היה לא לפ ֹועל ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹא

התענין  וכּו', מ ּצב ֹו על הּבט  מ ּבלי  הּנה זֹועפים", ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁש"הּנם

הּוא  ואם הּיֹום", רעים ּפניכם "מ ּדּוע  אֹותם וׁשאל  ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּבמ ּצבם,

ּבמ ּׁשהּו. להם לעזֹור ְֲֶֶַַָָיכֹול

ׂשרי ׁשל ּבמ ּצבם ׁשהתענין זה, מע ׂשה עלֿידי  ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָודוקא

ּבׁשנֹות  ּכּולֹו הע ֹולם את והּציל ,'למל ל'מ ׁשנה נהיה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָֹּפרעה,

ָָָהרעב .

הּזּולת. ּבט ֹובת להתענין י ׁש ּכּמה עד ללמ ֹוד י ׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָּומ ּזה
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י כסלו, תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו,

ובעמדנו בין גאולה לגאולה ומסמך גאולה לגאולה,

אשר אף שכמבואר במ"א חלוקים בענינם, הצד השוה בהן,

ולא עוד אלא שבאה בהסכמו מלא של  גם לעיני בשר,  ונגלית  נראית  - גאולה  אשר שתיהם 

הלעו"ז, שהי' מעלים ומסתיר ומנגד לפני הגאולה,

וכדברי דוד המלך בפסוק הגאולה: פדה בשלום גו' כי ברבים היו עמדי,

יהי רצון שיהי' כן בכל הענינים אודותם כותב, וכאמור אשר גם מה שהי' מעלים ומסתיר עד 

עתה, יהפך למסייע וגואל,

ויבשר טוב בטוב הנראה והנגלה בשמחה ובטוב לבב.

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט בכלל ובפרט

מ. שניאורסאהן



לוח זמנים לשבוע פרשת וישב בערים שונות בעולם רסח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א
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6:166:228:148:188:508:549:449:4711:5812:0016:3916:3817:0717:0616:1817:17באר שבע )ח(

6:196:248:158:188:518:559:449:4711:5711:5916:3816:3717:0317:0216:0717:13חיפה )ח(

6:166:218:138:168:498:529:439:4611:5611:5816:4116:4017:0417:0316:0017:14ירושלים )ח(

6:186:238:158:188:518:559:459:4811:5812:0016:3716:3617:0517:0416:1617:15תל אביב )ח(

7:167:248:398:449:279:3210:1310:1712:1112:1416:0716:0316:4416:4115:4516:55אוסטריה, וינה )ח(

5:545:528:448:429:299:2910:4310:4313:4313:4520:2120:2820:5220:5920:0921:12אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:127:208:418:459:269:3110:1310:1712:1412:1616:1516:1216:5116:4815:5417:02אוקראינה, אודסה )ח(

6:496:578:138:189:009:059:479:5111:4611:4815:4215:3816:1916:1615:2016:30אוקראינה, דונייצק )ח(

7:027:108:258:299:129:179:5810:0211:5711:5915:5115:4716:2916:2515:3016:40אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:347:438:528:569:419:4710:2610:3012:2212:2416:1016:0516:4916:4515:4817:00אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:287:368:448:499:349:3910:1910:2312:1512:1716:0215:5716:4116:3715:4016:52אוקראינה, קייב )ח(

7:357:439:069:109:519:5510:3810:4212:4012:4216:4716:4417:2017:1716:2717:31איטליה, מילאנו )ח(

5:575:598:278:288:578:5910:0010:0212:3112:3318:0518:0718:2918:3117:4918:40אקוואדור, קיטו )ח(

5:365:348:248:249:069:0610:1910:2013:1613:1819:4719:5320:1720:2319:3420:35ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:106:079:008:589:499:4911:0511:0514:0914:1220:5521:0221:3021:3720:4321:51ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:017:078:458:499:259:2910:1610:1912:2312:2616:4616:4417:1717:1516:2617:27ארה״ב, בולטימור )ח(

6:547:008:358:399:169:2010:0610:1012:1312:1516:3116:2917:0317:0116:1117:14ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:557:018:368:409:179:2110:0710:1012:1312:1516:3216:3017:0417:0216:1217:14ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:357:429:139:179:559:5910:4410:4812:4912:5117:0317:0117:3617:3416:4317:47ארה״ב, דטרויט )ח(

6:546:598:548:579:299:3310:2410:2712:3812:4017:2317:2217:5017:4917:0418:00ארה״ב, האוסטון )ח(

6:346:398:278:319:049:089:5710:0012:0912:1116:4416:4317:1317:1216:2517:23ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:466:508:518:549:259:2810:2110:2312:3812:4017:3017:3017:5617:5617:1218:06ארה״ב, מיאמי )ח(

6:526:588:328:369:139:1710:0310:0612:0912:1116:2516:2316:5816:5616:0517:08ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:187:249:009:039:409:4410:3010:3412:3712:3916:5616:5417:2817:2616:3617:38ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:526:598:318:359:139:1710:0210:0612:0812:1016:2316:2016:5516:5316:0317:06ארה״ב, שיקגו )ח(

5:505:508:308:319:039:0410:1010:1112:5212:5418:4918:5319:1419:1818:3419:28בוליביה, לה-פס )ח(

8:158:249:299:3410:2010:2611:0411:0912:5913:0116:4316:3817:2317:1916:2117:35בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:148:239:299:3410:2010:2511:0411:0812:5913:0216:4416:4017:2417:2116:2317:36בלגיה, בריסל )ח(

5:115:117:557:568:318:329:409:4112:2712:2918:4118:4519:0219:0718:2619:18ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:015:017:447:458:198:209:289:3012:1512:1718:2318:2718:4918:5318:0819:04ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:357:448:488:529:399:4410:2310:2712:1712:1916:0115:5716:4016:3615:4216:52בריטניה, לונדון )ח(

7:528:028:589:039:529:5810:3410:3912:2612:2815:5915:5416:4216:3815:4016:54בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:457:548:548:599:479:5310:3110:3512:2312:2616:0315:5816:4316:3915:4116:55גרמניה, ברלין )ח(

7:548:029:119:1610:0110:0610:4610:5012:4212:4416:3016:2617:1017:0616:0917:21גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:075:067:527:528:298:299:399:4012:2812:3018:4918:5319:0919:1418:3519:25דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:526:559:049:079:369:3910:3410:3712:5512:5717:5917:5918:2418:2517:4118:34הודו, מומבאי )ח(

6:476:509:009:039:329:3510:3010:3212:5112:5417:5617:5718:2118:2217:3818:31הודו, פונה )ח(

7:027:108:288:329:149:1910:0110:0512:0112:0315:5815:5516:3516:3215:3716:46הונגריה, בודפשט )ח(

6:597:068:408:449:219:2510:1110:1512:1712:1916:3516:3317:0717:0516:1517:18טורקיה, איסטנבול )ח(

7:167:229:039:079:429:4610:3310:3712:4212:4417:0817:0617:3817:3716:4817:49יוון, אתונה )ח(

7:227:298:488:539:359:3910:2110:2512:2212:2416:2116:1716:5716:5416:0017:08מולדובה, קישינב )ח(



רסט לוח זמנים לשבוע פרשת וישב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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שאשאשאשאשאשאשא
6:506:549:029:059:349:3710:3210:3412:5312:5517:5617:5618:2118:2117:3818:31מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:404:377:297:268:268:269:459:4512:5412:5719:5320:0020:3120:3919:4120:56ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:326:378:358:389:099:1310:0410:0712:2112:2317:0917:0817:3617:3516:5017:46נפאל, קטמנדו )ח(

7:107:168:538:579:339:3810:2410:2712:3112:3316:5216:5017:2417:2216:3017:34סין, בייג'ין )ח(

6:506:529:189:209:499:5110:5110:5313:2213:2418:5318:5519:1719:1918:3719:28סינגפור, סינגפור )ח(

7:137:228:248:289:169:2210:0010:0411:5311:5515:3215:2716:1416:1015:1016:25פולין, ורשא )ח(

5:335:348:108:118:428:449:489:5012:2712:2918:1818:2118:4218:4518:0218:55פרו, לימה )ח(

7:548:019:249:2810:0910:1310:5611:0012:5813:0017:0116:5817:3717:3416:4017:47צרפת, ליאון )ח(

8:148:239:369:4010:2410:2911:1011:1413:0813:1017:0216:5817:3817:3516:4117:49צרפת, פריז )ח(

5:475:498:138:158:438:459:459:4712:1312:1517:4017:4118:0318:0517:2318:15קולומביה, בוגוטה )ח(

7:247:318:599:039:429:4710:3110:3512:3512:3716:4716:4517:1817:1616:2717:29קנדה, טורונטו )ח(

7:077:148:378:419:229:2710:1010:1312:1112:1316:1716:1416:5116:4815:5617:01קנדה, מונטריאול )ח(

6:296:358:218:258:599:029:519:5412:0212:0416:3516:3417:0517:0416:1617:15קפריסין, לרנקה )ח(

8:468:569:469:5110:4210:4811:2411:2913:1313:1516:4016:3417:2517:2016:1717:37רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:248:359:209:2510:1810:2410:5911:0412:4612:4916:1216:0616:5516:5015:4917:07רוסיה, מוסקבה )ח(

7:397:479:059:099:519:5610:3810:4212:3812:4016:3716:3317:1317:1016:1617:24רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:447:529:109:149:5610:0110:4310:4712:4312:4516:4616:4217:1817:1516:2517:29שוויץ, ציריך )ח(

6:226:268:418:439:129:1410:1110:1312:3512:3717:4817:4818:1218:1317:3018:22תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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רע

 ב"ה,  כ"ד כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ בנשק מוה"ר מתתי' יחזקאל שי'

שלום וברכה!

מקוריץ  פנחס  רבי  מתורת  והספר  וצאצאיו  הבעש"ט  מתורת  הספר  תשורתו  קבלתי  בנועם 

מהדורא חדשה, ות"ח ת"ח על תשורתו זו, והשי"ת יתן לו האפשריות לפרסם תורת נשיאי החסידות 

וגדולי' בחוגים הכי רחבים מתוך הרחבת הדעת ובריאות הנכונה.

ובטח  וכו'  מפתחות  עם  במהדו"ח  כאן  שהדפיסו  התניא  בפ"ע,  בחבילה  לו  יושלח  כבקשתו 

יאשר קבלתם. כן מוסג"פ אשר הו"ל בקשר עם חג הגאולה הוא י"ט כסלו, אשר בטח יעניין את כת"ר 

שי'.

בין  עברתי  דמילתא  לחביבותא  בכ"ז  כדבעי,  לעיין  הזמ"ג  אין  הנה  להערותי,  ששואל  במה 

הדפים. ולפ"ד בס' אלו ניכר עוד יותר חסרון מפתחות. כן - בס' תורת הבעש"ט וצאצאיו - בכמה וכמה 

מאמרים אי]נו[ ברור למי הם. גם הי' צ"ל הוראה מפורשת אשר חלק המאמרים הובא בשינוי לשון.

דרך אגב: שם בתו של הבעש"ט צ"ל אדל חסר יו"ד, כיון שהוא ר"ת: אש דת למו.

הר"ד  בליובאוויטש.  נשיאותו  נהג  כי  מליאדי,  דוב  רבי  לכנות  אין  התניא  בעל  של  בנו  את 

מליאדי הי' נכדו של הצמח צדק חתנו של הנ"ל.

בס' תורת ר"פ מקוריץ סי' קכא, אי' בכ"י - הוא שם בשם הירושלמי אף שלא נמצא בירושלמי 

שלפננו. וראה תורה אור בהוספות ס"פ תשא.

בברכת הצלחה בעניניו.

 ב"ה,  כ"ד כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ מוה"ר דוד נתן שי'

שלום וברכה!

לשמש  קרא  הצ"צ  אדמו"ר  פתגם  לו  ידוע  ובטח  לחנוכה,  שמשמשים  הנרות  קבלתי  בנועם 

ויזרח אור א"ת שמש אלא שמש, והרי גם השמש והירח נק' שמשים שבמרום.

הרחבת  ומתוך  יכולתו  לפי  כאו"א  בסביבתנו  אור  להזריח  בנו  גם  שיקויים  מהשי"ת  ויה"ר 

הדעת אמיתית.

שהוא  הרועים  משמונת  המיוחד  אחד  לביאת  ממש  בקרוב  יגיענו  אלו  ימים  שמונת  ומצות 

משיח צדקנו ולהגילוי הכנור של שמונת הנימין.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש להזריח אור.

נ"ב. מאשר הנני בזה בתודה ג"כ קבלת תשורתו הספר שובע שמחות ות"ח ת"ח על זה.

כדרכי מדי שנה בשנה נשען על מאמר הזהר אשר ענין של מצוה אצ"ל חנם, מוסג"פ המחאתי, 

און פארניצט דאס געזונטערהייט.

אגרות קודש



רעי

 ב"ה,  כ"ד כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו מעש"ק ויצא לאחרי הדומי' הארוכה. ומ"ש שעושה חשבון מזמן 

שהותו בעירו עתה, הנה בכלל חדש החשבון הוא חדש אלול, ובמשך השנה עושים רק חשבונות כאלו 

שבטוחים שלא יביאו חלישות בהעבודה ועאכו"כ לא יתנו מקום לשמץ אפילו, של יאוש, וכידוע הצחות: 

יאוש - שלא מדעת, ומובן ג"כ שזהו בהיפך הגמור מדרישת הבעש"ט עבדו את ה' בשמחה, שבלשון עבדו 

נכללו ג"כ הענין דבכל דרכיך דעהו, וכמבואר ברמב"ם הלכות דיעות ובשו"ע או"ח סי' רלא.

נהניתי לשמוע ממ"ש אודות חדש תשרי, אף כי כותב בקיצור נמרץ, ותקותי שאין זה אלא 

חסרון בכתיבה, אבל לא בהפו"מ.

אודות כתיבה בהמכ"ע, הנה למותר להאריך בהתועלת אשר בזה, אשר לכן רוצה הנני לקוות, 

שמכאן ולהבא ישתדל בזה ובמרץ המתאים.

מ"ש אודות ד' אמות הפרטים שלו, הנה ידוע שכל הנ"ל אינו מצדיק את העדר העבודה בהד' 

אמות של עצמו, אבל לאידך גיסא - גם בזה העצבות קרובה יותר לעצלות מאשר לזריזות, ובמילא 

יתחיל בענין של פועל, היינו לימוד, ולו יהא בקבלת עול - עכ"פ לזמן קצר בכל יום ולזמן יותר ארוך 

בזמנים הפנוים שלו יותר, וכאשר יש גרעין של צמיחה לגדלות בכח אז בנקל יותר להביאה לידי פועל.

מוסג"פ הנדפס לחג הגאולה י"ט הכסלו העבר, אשר בטח יזכה בתוכנו את הרבים, שבאמת 

תוכנו כל השנה זמנו הוא.

בברכת הצלחה,

מ. שניאורסאהן

נ"ב. ע"ד חזרת דא"ח בהחתונה - בשעטומו"צ - נכון נוסף על המאמר שמזכיר במכתבו, לחזור 

ג"כ ד"ה לכה דודי תרפ"ט וע"פ שיחת חה"ש ה'תשי"ג. ולפלא שאין ידוע לו עד"ז.

תפילין דר"ת כדאי להתחיל להניחם. והשי"ת יצליחו.

ב"ה, כ"ז כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

ברכה ושלום!

על דבר בתה תחי' העומדת בשידוכין, הנה צריכה להבטיח - באווארענען - שתקבל החלטה 

גמורה על עצמה, שכשיזדמן לה שידוך טוב תנהג בית יהודי, בשמירת טהרת המשפחה, אכילת כשר, 

ושמירת שבת, וכאשר תחליט כן בכל המאה אחוזים יזמין לה השי"ת שידוך המתאים, ואין צריכה 

יעזרה  והשי"ת  כנ"ל  עד שתפעול אצלה  המתאים  באופן  ויותר  ושתים  פעם  בתה  עם  מלדבר  ליבוש 

לבשר בשו"ט בזה.

בברכה.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

המזכיר:

אגרות קודש



   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר 

הימים שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשוֵֹמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קוֹל  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טוִֹבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו
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